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Nasi Przewodnicy do Nieba

W SERCU PROBOSZCZA

PATRZ NA ŻYCIE

Z PERSPEKTYWY URLOPU
Wypoczynek to czas czerpania sił duchowych i fizycznych
oraz radosnego spojrzenia na nasze życie.

Bardzo lubię poznawać piękno przyrody oraz
życie innych ludzi.
Najpiękniejszym urlopem mojego życia był
pobyt na Madagaskarze. Gdy spałem w buszu,
w domu ojca, bałem się czy coś nie przypełźnie.
Ogarniały mnie „ciemności egipskie”, musiałem
wychodzić na zewnątrz, bo w domu łazienki nie
było.
Poznałem życie prostych ludzi. Pełnych radości, choć ubogich a wielodzietnych.
Mszę Świętą przeżywali z wielkim zaangażowaniem i radością, śpiewem i tańcem. Młodzież
i dzieci, dorośli i sędziwi, o wielkim entuzjazmie
wiary i miłości, przynosili dary, by złożyć ofiarę do
worka. Kto miał mało, ofiarował z serca co mógł,
a kto niemiał nic, wkładał pustą rękę. Liturgia
trwała około trzech godzin. Ci ludzie mają czas
dla Boga.
Podróże kształcą mądrych. Warto więc spędzać urlop jako czas osobistego rozwoju.
Moim ulubionym szlakiem w Pieninach jest
przejście szczytami od Sokolicy do Trzech Koron
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i zejście wąwozem Sobczańskim do Sromowców
Niżnych na dobre lody i powrót spływem Dunajca
do Szczawnicy.
W czasie górskich wypraw lubię iść z dala od
towarzyszy urlopu, ponieważ wtedy rozważam różaniec.
Cieszę się, że przeżyłem przejście przez Świnicę do Doliny Pięciu Stawów, gdzie na tarasie
schroniska sprawowaliśmy Mszę świętą, a młodzież śpiewała piosenkę
„Jak piąć się to tylko szczytem
Jak żyć to niebem i błękitem”.
Moje pielgrzymki do Ziemi Świętej czy Włoch
były dla mnie bardzo duchowym dotknięciem
Pana Jezusa i Ojca Pio oraz Św. Michała Archanioła, który zagościł na stałe w naszej parafii.
Życzę moim parafianom mądrych wakacji,
pełnych radości ducha oraz tego, by Wasz Anioł
Stróż odpoczął z Wami. Wracajcie zadowoleni
z dobrego urlopu.
Wasz

proboszcz

ks.

Zygmunt

W NUMERZE

Udanych
Wakacji!
Nasz wakacyjny numer Uwierzyć
wyszedł bardzo kapłański, może
i dobrze bo koniec roku szkolnego to
czas podejmowania wyboru dalszej
drogi. Większość tekstów poświęcona
jest kapłanom. W naszej parafii
odbywały się rekolekcje dla dzieci
i młodzieży, rekolekcje wielkopostne
dla dorosłych, gościliśmy misjonarzy
i dobiega końca czteroletnia posługa
ks. Janusza w naszym kościele.
Wszystkie wydarzenia zostały opisane
w naszej gazecie. Mamy też relacje
z pokazu filmowego, którego końcowe
przesłanie wzywało do modlitwy
o powołania kapłańskie. Takim miejscem
rodzenia się powołania może być,
wspólnota ministrancka, w tym roku
do grona ministrantów dołączył Jan.
Przykład innych kapłanów, szczególnie
błogosławionych i świętych jak bł.
Kardynał Wyszyński czy św. Antonii,
może być inspirujące do wejścia na
drogę powołania. By rozpoznać głos
Boga potrzeba ciszy, którą można
odnaleźć na pustelni św. Antoniego
w Odargowie.
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Z mniej powołaniowych spraw to,
parafiada dzieci i młodzieży, w której
nasza parafia zdobyła 3 miejsce, zdjęcia
kwiatów z parafialnego ogrodu oraz
powrót odnowionych obrazów.
Życzę miłej lektury i udanych wakacji.
Ks. Paweł Paliga
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w parafialnej
kawiarence
„Powołany” to pierwszy tego rodzaju na
świecie dokument fabularyzowany opowiadający o mocy i miłości Pana Boga przejawiającej
się przez sakrament kapłaństwa.
Produkcja otrzymała błogosławieństwo oraz
honorowy patronat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Jego Ekscelencji Abp.
Stanisława Gądeckiego. Film powstał m.in.
dzięki wsparciu kilkuset darczyńców z całego
świata oraz kapitałowi kilku mecenasów. Obraz
opublikowano w Wielki Czwartek nieodpłatnie
na kanale YouTube / Fundacja Filmowa Powołany w kilku językach świata. Wybór dnia premiery nie był przypadkowy, to właśnie tego dnia
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Jezus ustanowił sakrament kapłaństwa i eucharystii.
Powołany ukazuje niezwykłą historię spotkania zamożnej rodziny z kapłanem katolickim. Do dobrze sytuowanej rodziny, w celu wizyty duszpasterskiej, przychodzi ksiądz (Marcin Kwaśny). Jest zaproszony przez panią domu
(Marta Lewandowska) w ramach „kolędy” parafialnej.
W bogatym wnętrzu zastaje również młodego chłopaka (Jakub Dmochowski), wpatrzonego
w swojego ojca (Rafał Szałajko), który jest skrajnym antyklerykałem. Podczas wizyty pojawia
się również zbuntowana córka (Paulina Śmigiel-
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ska), która jest zwabiona przez swoją
mamę pod pretekstem pomocy przy
zakupach internetowych.
W trakcie tej niecodziennej wizyty
duszpasterskiej dochodzi do mocnej
wymiany zdań i zderzenia światopoglądów. Tematy oscylują wokół
siedmiu głównych posług zleconych
kapłanom, takich jak: sakrament
Eucharystii, sakrament pojednania
i pokuty, chrztu świętego, głoszenie
słowa Bożego, modlitwy o uzdrowienie, egzorcyzmy oraz towarzyszenie
osobie umierającej.
W czasie poruszanych zagadnień kapłan opowiada niezwykłe, ale
prawdziwe historie osób świeckich,
które nawróciły się poprzez posługę
księży. Są do spektakularne nagrania
dokumentalne, w których obserwujemy kompletną przemianę siedmiu
osób.
Podczas wizyty duszpasterskiej
wychodzą tajemnice skrywane między domownikami, które od lat niszczyły relacje rodzinne. Widz przeprowadzany jest przez zabawne dialogi
oraz chwytające za serce prawdziwe
świadectwa.
W warstwie fabularnej zobaczyliśmy utalentowanych aktorów znanych z wielkiego ekranu oraz telewizji, takich jak: Marcin Kwaśny, Jakub
Dmochowski, Marta Lewandowska,
Rafał Szałajko i Paulina Śmigielska.
W części dokumentalnej zobaczyliśmy niezwykłe historie nawróceń takich osób jak: Marta Przybyła, Paweł
Martyniuk, Joanna Nowacka, Marcin
Ostrowski, Dawid Cmok, Adam Szymkowski oraz Joanna i Marek Klękowie.
Nasi parafianie zobaczyli ten niezwykły film w sobotę 7 maja 2022 r.
w kawiarence parafialnej. Po projekcji była możliwość dyskusji. Wspólnie
stwierdziliśmy, że każdy powinien ten
film zobaczyć. Osoby uczestniczące
w życiu sakramentalnym, by umocnić swoją wiarę jak i osoby poszukujące, by w posłudze kapłana odnaleźć
działającego Jezusa. Film bezpłatnie
można obejrzeć na kanale YouTube
wpisując „Powołany”. Film zachęca
nas do modlitwy o nowe powołania
kapłańskie, a dla niektórych mężczyzn może być impulsem, by odpowiedzieć na dar powołania.
K s. Paweł Paliga
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Nasze dzieci
i nasza młodzież
Z ks. Grzegorzem Flisem, michalitą,
rozmawiamy o rekolekcjach dla dzieci
i młodzieży w naszej parafii.

Jak zostaje się michalitą?
Pochodzę z parafii, gdzie posługują księża
z tego zgromadzenia. Widziałem jak pracują,
czym się zajmują, jaki mają charyzmat – i to
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mnie pociągnęło. Chciałem być taki jak oni,
złożyłem podanie i po ośmiu latach formacji
zostałem michalitą. Naszym charyzmatem jest
wychwalanie Pana Boga przez Św. Michała
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Archanioła. Mamy propagować kult św. Michała, tam gdzie jesteśmy, gdzie przebywamy. Drugi nasz charyzmat, to troska o ubogie
dzieci i młodzież. Nasz założyciel ks. Bronisław Markiewicz pierwszy się tym zajął i na
jego wzór mamy tak czynić. Tam gdzie posługujemy, powinno być oratorium czy świetlica,
gdzie dzieci mogą przyjść, zjeść, pobawić się
i uczyć. W większych parafiach, jak Toruń,
Stalowa Wola, Warszawa Bemowo, Gniezno –
tak jest.
Czym się ksiądz zajmuje w swojej parafii?
Obecnie stacjonuję w Toruniu. Jestem wikarym, mam dziesięć godzin katechezy w szkole, prowadzę grupę ministrantów, opiekuję się
Domowym Kościołem, jestem odpowiedzialny
za katechezę chrzcielną i raz w tygodniu dyżuruję w kancelarii parafialnej.
Co ksiądz lubi w pracy z dziećmi?
Szczerość. Nie było mnie tydzień w szkole,
w której uczę, a po powrocie usłyszałem mnóstwo pytań: Gdzie byłem? Dlaczego? Co się
wydarzyło? Czasami dzieci potrafią wyssać
z człowieka krew, ale umieją być wdzięczne,
a jeśli mnie zdenerwują, to przyjdą i przeproszą. Rozmawiam z nimi podczas kazań na
Mszach św., nie krępują się, co mama powie,
tylko mówią, jak jest. Widzę też, że młodzież,
z którą pracuję na co dzień, chce się zmieniać
na lepsze.
Jak zostaje się rekolekcjonistą?
Wasz ks. Janusz poszukiwał księdza na rekolekcje dla dzieci – bo trudniej go znaleźć niż
rekolekcjonistę dla dorosłych. Dwa lata przed
pandemią był w tutejszej parafii mój współbrat ks. Wojtek Kapusta , więc poproszono, by
kogoś polecił, a on wybrał mnie. W ubiegłym
roku wiele się zmieniło z powodu pandemii
i nie mogłem przyjechać. Jestem sześć lat
księdzem i były to moje czwarte rekolekcje,
z których trzy prowadziłem dla dzieci
Jak wyglądał program rekolekcji wielkopostnych dla dzieci i młodzieży ze szkół
przy ul. Promienistej i Przepiórki?
Zwykle rekolekcje trwają trzy dni dla jednej
szkoły. U Was są dwie szkoły, więc ks. Janusz
wpadł na pomysł, żeby zorganizować po dwa
dni dla każdej z nich. Jedna szkoła w poniedziałek i wtorek, druga w środę i czwartek.
W obydwu w pierwszym dniu poruszyłem
temat nieba: Co to jest, jak tam się dostać,
co nam przeszkadza, kto tam jest. Chciałem
pokazać, że niebo nie jest fikcją i żebyśmy starali się tak żyć, żeby go pragnąć. Natomiast

młodzieży starałem się pokazać bardziej to,
co nas od nieba odciąga, np. czas spędzony
przez komputerem. Pytałem: ile siedzenie
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z telefonem zajmuje Wam czasu? Mówiłem
o tym, że życie jest za krótkie, żeby tyle go
tracić, a przecież opinia ludzka co chwila się
zmienia. Tematem drugiego dnia był grzech.
Rozważania oparłem na przypowieści o synu
marnotrawnym, o tym jaka była reakcja ojca;
mówiłem o grzechu i zachęcałem do spowiedzi.
Czy rekolekcje są obowiązkowe?
Każde miasto ma swoją specyfikę i każda parafia musi wszystko z dyrekcją szkoły ustalić.
Na Podkarpaciu frekwencja byłaby prawie
stuprocentowa, natomiast im dalej na północ,
tym problem staje się większy, zarówno jeśli
chodzi o dzieci, jak o nauczycieli czy wychowawców. Najlepiej gdyby rekolekcje były poza
lekcjami, a dzieci przychodziły w wolnym czasie. Tylko dobrze wiemy, że by nie przyszły,
ewentualnie zjawiłyby się pojedyncze osoby.
Dlatego ks. Janusz ustalił, że dzieci przychodziły do kościoła ze swoją panią wychowawczynią na 45 minut, a potem wracały
do szkoły. Natomiast klasy starsze, od piątej
wzwyż, przychodziły do kościoła, a potem nauczyciele zabierali młodzież do szkoły. Ksiądz
Janusz i ks. Robert mówili, że frekwencja jak
na Warszawę była ładna. Że dzieci przyjdą na
rekolekcje, to wiadomo. Natomiast z młodzieżą nie jest to takie pewne. Zdarzały się pojedyncze przypadki, gdy przychodziły na kilka
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minut przed zakończeniem Mszy św.
Wiadomo, z dziećmi pracuje się łatwiej.
Dzieci się nie boją, pośpiewają, potańczą,
pośmieją się. Im wyższa klasa, tym trudniej.
A po co? A dlaczego? A po co ksiądz każe nam
śpiewać? A jeszcze może potańczyć?! Ksiądz
Janusz musiał na pierwszym spotkaniu młodzież upomnieć, bo popisali na ławkach, ktoś
wrzucił gumę do wody święconej. Ale słyszałem głosy, że nawet 7B była grzeczna i nie
przeszkadzała.
Jakie pytania zadawały dzieci?
Na przykład dlaczego jest tyle cierpienia na
świecie, skoro Bóg jest miłością? No właśnie,
i co ja miałem im powiedzieć? Cierpienie Bóg
zsyła na tych, którzy mogą je podźwignąć,
ale też jest ono konsekwencją tego, co robimy; często konsekwencją zła jest cierpienie.
Bardziej chciałem pokazać jak to jest, kiedy
człowiek żyje z Bogiem, a jak kiedy żyje bez
Boga. Używałem różnych obrazów. Kupiłem
misia, który tańczy pod wpływem promieni
światła i mówiłem, że Pan Jezus jest światłością świata i kiedy jest z nami, to my też jesteśmy szczęśliwi, a bez Boga nie chce nam
się tańczyć.
Padły jakieś pytania w związku z wojną
na Ukrainie?
Dzieci pytały, czy mogą zabić Putina. Tutaj
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ksiądz Paweł odpowiedział, że Putin może
mieć problem z niebem i żebyśmy bardziej się
o to martwili.
Czy młodzież zadawała jakieś pytania?
Raczej patrzyła na zegarek. Pytań nie zadawała, ale czasami widać było, że słucha. Myślałem, że może ktoś podejdzie i powie: Proszę księdza mam taki a taki problem, ale nikt
się nie zjawił. Kilka osób poszło do spowiedzi,
ale wyglądało raczej, że przyszły na prośbę
rodziców, bo oni nalegali.
Jakie ma ksiądz oczekiwania, jadąc na
rekolekcje?
Żeby dzieci nie ziewały i żeby nie było nudno.
Gdyby przyszedł celebryta, młodzież zaczęłaby słuchać i się zastanawiać, a skoro przyszedł ksiądz, musi powiedzieć to, co mówi, bo
jest księdzem. Nie wiem, co fascynującego
musiałbym zrobić, żeby zaczęto mnie bardzo
uważnie słuchać. Natomiast wiem, że Pan
Bóg działa.
Z młodzieżą inaczej się pracuje, jest bardziej w sobie zamknięta, nie chce pomocy,
żyje w swoim świecie, wydaje jej się, że Bóg
nie jest jej potrzebny. Nie spotkałem się z młodzieżą, która wytykałaby mi błędy Kościoła,
ale widzę, że Kościół jej nie fascynuje. Gdyby
nie było religii w szkole, to w salach katechetycznych tłumów by nie było. Okres tłumów
w kościołach już minął, teraz będą arki, grupy
osób, które będą chciały się zbawić.
Patrząc na czas, który spędził ksiądz
z dziećmi we Włochach, co chciałby
ksiądz przekazać ich rodzicom?
Chciałbym powiedzieć, żeby nie bali się wyznawać swojej wiary, choć to nie jest łatwe.
Wiemy, że obecnie publiczne wyznawanie
wiary znaczy często wytykanie palcami i niejednokrotnie się z nas śmieją. Chciałbym życzyć im odwagi. Jako ludzie patrzymy tylko
na chwilę, która teraz się dzieje; patrzenie
w przyszłość nas krępuje i zawstydza. Nieważne co sądzą o tobie inni, ważne co sądzi
o tobie sam Bóg. Jeśli dziecko nie chce chodzić do kościoła, proszę zachęcać, tłumaczyć,
przyprowadzać mimo to; przecież dziecko nie
zawsze wie, co jest dobre, a co złe. Każda osoba powinna mieć autorytet, do którego może
się odwołać, a tym autorytetem powinien być
Pan Bóg.
A co chciałby ksiądz przekazać rodzicom
młodzieży?
Zachęcałabym, żeby dużo czasu z nią spędzali. Wiadomo, rodzice mają pracę, muszą
utrzymać rodzinę, ale prosiłbym, żeby nie

brali nadgodzin czy pracy do domu. Żeby byli
ze swoimi dziećmi, żeby razem wychodzili,
spędzali czas; żeby nie było sytuacji, kiedy
młodzież się nudzi i spędza dużo czasu z telefonem. Żeby nie było sytuacji, kiedy rodzice
wracają z pracy zmęczeni, rzucają wszystko
i odpoczywają, a młodzież jest pozostawiona
sama sobie. Chciałbym, żeby dzieci czuły, że
rodzice z nimi są. Czasami lepiej jest mieć
mniej pieniędzy, a więcej czasu spędzać z rodziną; młodzież to wszystko widzi. Jeśli poświęci jej się czas, ona to odwzajemni.
Rozmawiała K atarzyna Cichosz
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Jan Laskowski

nowy ministrantem
Po rocznym przygotowaniu, do grona ministrantów dołączył Jan Laskowski. Wszystko zaczęło się, gdy Janek po niedzielnej Mszy świętej
zgłosił się do zakrystii z pytaniem, czy może zostać ministrantem? Zaczął przygotowania przez sobotnie spotkania, na których poznał brać
ministrancką i lektorską. Był to też czas nauki posługi ministranckiej.
Kiedy uklęknąć, kiedy podejść do księdza, co przynieść, kiedy zadzwonić, jak się zachowywać w prezbiterium… To teoria, którą nie tak
łatwo wprowadzić w życie. Potrzeba też praktyki. Już od kolejnej Mszy
świętej Janek na czas liturgii pożegnał się z rodzicami, by zająć miejsce bliżej ołtarza. I tak 8 maja na Mszy świętej o godzinie 11.00 uroczycie złożył przyrzeczenia ministranckie, nastąpiło poświęcenie stroju i Janek pierwszy raz służył w komży i pelerynce. Może i ty chcesz
zostać ministrantem? Odwagi! Pan Jezus czeka na Ciebie. Przyjdź do
zakrystii i rozpocznij przygodę w Liturgicznej Służbie Ołtarza.
K s. Paweł Paliga
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XXV PARAFIADA
DZIECI I MŁODZIEŻY

W sobotę 28 maja na Stadionie Miejskiego Klubu Sportowego “Znicz” w Pruszkowie, dziewięciu śmiałków z naszej
Parafii uczestniczyło w jubileuszowej XXV Parafiadzie.

Parafiada po raz pierwszy ruszyła w Archidiecezji Warszawskiej 25 lat temu. Nazwę
i pomysł organizatorzy przejęli z Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży, za który
odpowiada zakon pijarów. Za organizację Parafiady Archidiecezji Warszawskiej odpowiada
Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży.
W programie tegorocznej parafiady znalazło się siedem konkurencji indywidualnych
oraz cztery konkurencje grupowe: konkurs
wiedzy biblijnej i liturgicznej, bieg na dystansie 60 metrów i 400 metrów, skok w dal, rzuty piłką do kosza, rzuty piłeczką palantową,
ringo, przeciąganie liny, skok przez skakankę,
siatkówka i piłka nożna. Wszystkie konkurencje rozgrywane są w trzech kategoriach
– uczniowie klas 1-5 szkoły podstawowej,
uczniowie 6-8 szkoły podstawowej i uczniowie
klas szkół średnich.
Oprócz rywalizacji sportowej, przez cały
dzień dzieci i młodzież mogły wziąć udział
w warsztatach, pokazach szczudlarzy i żon-
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glerki w wykonaniu Piotra Kielara, Mistrza
Świata w Nextballu.
Uroczyste otwarcie Parafiady zainicjował
ks. dr Łukasz Przybylski. Sportowa machina
poszła w ruch. Każdy uczestnik mógł wystartować w maksimum trzech konkurencjach indywidualnych.
Drużyna naszych dzielnych zawodników,
pod fachowym okiem naszego parafialnego
trenera ks. Pawła, rozpoczęła rozgrzewkę.
Ksiądz Paweł fachowo objaśnił i zademonstrował na czym polega start niski do biegu
z tzw. bloku startowego. Tym, którzy nigdy nie
startowali z bloku objaśnił, jak wystartować
z pozycji tzw. wysokiej.
Następnie wyjaśnił techniki skoków w dal.
Nasi zawodnicy byli już gotowi do startu
w swoich wybranych konkurencjach.
W wolnej chwili, między konkurencjami,
na hali sportowej, organizatorzy przygotowali
różne atrakcje dla uczestników. Oprócz wspaniałych pokazów iluzji i kuglarstwa, pokazów
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szczudlarzy i żonglerów, można było wziąć
udział w warsztatach umiejętności cyrkowych,
a bańkowy happaning urzekł wszystkich mocą
kolorowych baniek.
Ale nietylko mięśnie były ćwiczone. Planszomania – czyli maraton gier planszowych
znanej firmy Granna, przyciągnął grono zainteresowanych zmaganiami umysłu.
Nasi młodzi sportowcy dzielnie rywalizowali w swoich konkurencjach. Duch walki był
odczuwalny na każdym kroku.
Dzielni wojownicy wyskakali, wybiegali
i wyrzucali aż 8 miejsc na podium:
○ I miejsce w biegu na dystansie 60m w kategorii szkół podstawowych klas 1-5,
○ I miejsce w biegu na dystansie 60m w kategorii szkół podstawowych klas 6-8,
○ I miejsce w rzutach do kosza w kategorii
szkół podstawowych klas 6-8,
○ I miejsce w rzutach piłeczką palantową
w kategorii szkół średnich,
○ II miejsce w skoku w dal w kategorii szkół
podstawowych klas 6-8,
○ II miejsce w skoku w dal w kategorii szkół
średnich,

○ III miejsce w skoku w dal w kategorii szkół
podstawowych klas 1-5.
○ III miejsce w rzutach piłeczką palantową
w kategorii szkół podstawowych klas 6-8,

WIELKIE BRAWA!
Na zakończenie mistrzostw trzy parafie, które łącznie zebrały najwięcej punktów
z wszystkich konkurencji, otrzymały puchar
Arcybiskupa Warszawskiego Kazimierza Kardynała Nycza.
Z pewną dozą nieśmiałości chwalimy się,
że przywieźliśmy puchar za zajęcie trzeciego
miejsca w kwalifikacji ogólnej.
Konkurencja była duża, duch rywalizacji
krążył po wszystkich boiskach i halach gdzie
trwały rozgrywki. Ale jeszcze większą radość
sprawiała wyśmienita zabawa i integracja
dzieci i młodzieży.
Niektórzy uczestnicy już zaczynają trenować przed przyszłoroczną Parafiadą.
Na pewno tam wrócimy a do udziału zapraszamy więcej śmiałków.
Monika Woźniak
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Sto dni na pustelni
Wtedy rzekł: «Wyjdź, aby stanąć
na górze wobec Pana!» A oto Pan
przechodził. Gwałtowna wichura
rozwalająca góry i druzgocąca
skały [szła] przed Panem; ale Pan
nie był w wichurze. A po wichurze – trzęsienie ziemi: Pan nie był
w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu
ziemi powstał ogień: Pan nie był
w ogniu. A po tym ogniu – szmer
łagodnego powiewu. (1Krl 19,1112)

Pośpiech, informacyjny zamęt,
szum mediów, chaos wielkich
miast, aktywizm oraz pędzące
tempo życia to nasza codzienność.
Jak tu znaleźć chwilę wytchnienia,
usłyszeć własne myśli, spojrzeć
z dystansu na życie i świat? Jak
trwać w obecności Boga i usłyszeć
Jego głos?
Wtedy Duch wyprowadził Jezusa
na pustynię… (Mt 4, 1)
Sam z siebie pewnie nie udałbym
się na pustelnię, ale rok ogłoszonej na świecie pandemii, noc
niepewności, okazał się dla mnie
opatrznościowym czasem łaski,
trwania w samotności, ale nie
w osamotnieniu. Spędziłem ponad
sto dni, w Odargowie na pomorskiej Pustelni św. Antoniego, gdzie
wyprowadził mnie Duch…
Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. (Mt 14,23)
Pustynia już w Starym Przymierzu
była miejscem spotkania z Bogiem, gdzie lud doświadczany
wydarzeniami miał poznać siebie,
swoje serce wobec niezmiennej
wierności i troski Boga. Nie inaczej
było w moim przypadku: toczyłem
bitwy ze sobą samym, pokusami
świata i szatana przy nieopisanej bliskości Boga na modlitwie,
w Słowie Bożym i Eucharystii.
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Nad ranem, gdy jeszcze było
ciemno, wstał, wyszedł i udał się
na miejsce pustynne, i tam się modlił. (Mk 1,35)
Od pierwszych dni uczyłem się
układać swoistą regułę życia,
wprowadzając porządek w harmonogram dnia. Pragnąłem określić równowagę między modlitwą,
pracą, snem, studium, wysiłkiem
fizycznym, lekturą i codziennymi
obowiązkami związanymi z gotowaniem, sprzątaniem i troską
o otoczenie w którym żyłem.
Ty zaś, gdy chcesz się modlić,
wejdź do swej izdebki, zamknij
drzwi i módl się do Ojca twego,
który jest w ukryciu. A Ojciec
twój, który widzi w ukryciu, odda
tobie. (Mt 6,6)
To wspaniałe miesiące, za które jestem Bogu bardzo wdzięczny. Nie
obawiaj się wyjścia na pustynię!
Naucz się spędzać czas sam na
sam z Bogiem, szukaj ciszy dla modlitwy i rozmyślań! Życzę i Tobie
doświadczenia ojcowskiej miłości
Boga Ojca w odargowskiej izdebce!
Bóg przemawia głosem ciszy…
Spocznij jedynie w Bogu, duszo
moja, bo od Niego pochodzi moja
nadzieja. (Ps 62, 6)
ks. K rzysztof Liman
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4 lata minęły
żegnamy Ks. Janusza Kapustę
Ks. Janusz Kapusta rozpoczął
posługę kapłańską w naszej parafii
26 sierpnia 2018 r., w uroczystość
Matki Bożej Częstochowskiej. Został do nas skierowany zaraz po
święceniach kapłańskich, które
otrzymał z rąk kardynała Kazimierza Nycza w dniu 26 maja 2018
roku. Miał wówczas 45 lat. Ukończył Archidiecezjalne Seminarium
Misyjne
„Redemptoris
Mater”
w Warszawie. Przed podjęciem decyzji o wstąpieniu do seminarium
duchownego pracował w branży
telekomunikacyjnej jako monter
urządzeń
telekomunikacyjnych.
W naszej parafii do jego obowiązków, oprócz codziennych zadań
duszpasterskich, należało: praca
w szkole podstawowej przy ul. Promienistej, przygotowanie dzieci do
przyjęcia I Komunii Świętej, przygotowanie dzieci do uroczystości
rocznicowych I Komunii Świętej
oraz posługa we wspólnotach Drogi Neokatechumenalnej. Ks. Janusz
sprawował również opiekę duszpasterską nad chórem parafialnym
oraz nad parafialnym zespołem
„Caritas” oraz był koordynatorem
prac dotyczących ogłoszeń parafialnych. Przez pewien czas, po
odejściu ks. Jacka Grabowskiego, sprawował pieczę nad służbą
lektorską i ministrantami – zanim
przybył do nas ks. Paweł Paliga.
Ks. Janusz jest człowiekiem
otwartym i pogodnym, ceni sobie
humor, ma dobry kontakt ze swoim rozmówcą. Nie ukrywa swoich
pasji sportowych (przede wszystkim jazda na rowerze) oraz zainteresowań kulinarnych. Jest bardzo
komunikatywny, a jego przekaz
jest prosty. Dzięki temu jest bardzo lubiany, zwłaszcza przez dzieci
i młodzież. Chętnie przychodzą na
odprawianą przez niego niedzielną
mszę świętą o godz. 11.
W parafii Ks. Kapusta zajmował

się wspólnotami neokatechumenalnymi. Przy naszej parafii działają
cztery wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej, każda na innym etapie drogi. Przez pierwszy rok w naszej parafii dzielił tą opiekę z ks.
Jackiem Grabowskim, później z ks.
Marcinem Różańskim, ale ostatnie
dwa lata posługiwał tutaj samodzielnie. Praca z nimi to: przewodniczenie eucharystiom, prowadzenie
liturgii słowa oraz liturgii pokutnej,
wyjazdy na konwiwencje – przeważnie dla pojedynczej wspólnoty. Wydarzeniem jest Pascha, odprawiana
w Noc Wielkanocną. W jej trakcie odbywa się również uroczysty
chrzest dzieci. W tym roku została
ochrzczona przez ks. Janusza mała
Kinga. W ubiegłym roku ks. Janusz
wraz z ekipą katechistów prowadził
katechezy parafialne.
Czas posługi księdza Janusza Kapusty w naszej parafii przypadł na
czas pandemii, co dla nas wszystkich było doświadczeniem nowym
i niełatwym, a także zmieniło naszą
rzeczywistość. Często utrudniło,
o ile w ogóle nie uniemożliwiło prowadzenie normalnej pracy duszpasterskiej na bieżąco. Jednak dzięki naszym pasterzom, wśród nich
także dzięki ks. Januszowi, udało
się rozwiązać napotkane problemy
z wielką korzyścią dla nas. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni księdzu
Januszowi Kapuście za czas, który
spędził z nami w parafii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich i za całość jego
posługi. Zamykając numer do druku jeszcze nie były znane dekrety
ks. Kardynał, dlatego nie napisaliśmy gdzie będzie posłany. Z całego
serca życzymy mu błogosławieństwa Naszego Pana Jezusa Chrystusa i opieki Matki Przenajświętszej na dalsze lata jego kapłańskiej
drogi.
Elżbieta Sawicka
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Zdobyć serce Boga

Z księdzem Krystianem Chmielewskim rozmawiamy o rekolekcjach, sakramencie pokuty,
walce duchowej, cierpieniu i o miłości Boga.
○ Miło nam było zobaczyć
Księdza ponownie w naszej parafii. Co wydarzyło
się od czasu, kiedy był
Ksiądz u nas wikariuszem?
Do parafii Św. Teresy od
Dzieciątka Jezus trafiłem
jesienią 2011 roku w ramach praktyk diakońskich,
przyjęty serdecznie przez
ks. Zygmunta Niewęgłowskiego i zespół duszpasterzy. Po święceniach w czerwcu
2012 roku zostałem mianowany
wikariuszem we Włochach i spędziłem tu cztery lata, ucząc się między wami, co to znaczy być księdzem.
Później ksiądz kardynał przeniósł mnie do nowej parafii Św. Jana Pawła II na Bemowie, gdzie
spędziłem dwa lata. Było to dla mnie okazją do
współtworzenia wspólnoty parafialnej w kluczu
duszpasterstwa misyjnego, które zaowocowało
wyjątkowymi relacjami i doświadczeniami.
Od czterech lat jestem wikariuszem w Parafii Zwiastowania Pańskiego na Rakowcu, dla
nieobeznanych z topografią stolicy – na granicy
Włoch i Ochoty. W tym długim czasie kontynuowałem studia w zakresie duchowości oraz pracowałem jako katecheta i duszpasterz z rodzinami dzieci pierwszokomunijnych i wspólnotami
neokatechumenalnymi. Obecnie na Rakowcu
przygotowuję do bierzmowania młodzież. Trochę
przypadkowo, musiałem bowiem w tym zastąpić
doświadczonego księdza, zacząłem też pielgrzymować do Ziemi Świętej i sprawować opiekę
duszpasterską (a czasem i być przewodnikiem)
dla kolejnych grup z parafii. Jesienią znów, daj
Boże, się tam wybierzemy. Pielgrzymki śladami
historii zbawienia dały mi impuls do zgłębiania
tajemnicy słowa Bożego w jedności obydwu Testamentów: Starego i Nowego. To staram się zwykle głosić w homiliach i ukierunkować wszystko
na Chrystusa, naszą nadzieję. Owocem tych poszukiwań były różne publikacje w „Więzi”, „Pastores”, codzienne rozważania tekstów biblijnych
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pisane corocznie do „Oremusa” czy
głoszone rekolekcje i prowadzone
dla różnych wspólnot zakonnych
dni formacyjne.
○ W czasie rekolekcji
wielkopostnych nie pouczał nas Ksiądz, tylko opowiadał o Panu
Bogu. Czym kierował
się Ksiądz, wybierając
do swoich rozważań
Ewangelię św. Jana
i przywołując króla Dawida?
To owoc moich duchowych
poszukiwań i próby odpowiedzi na
pytanie, co takiego było w Dawidzie, że jak daje świadectwo Słowo, jego
serce było po myśli Boga. Jemu też zamierzałem
poświęcić rekolekcje w całości.
Modliłem się i próbowałem rozeznać w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, co mogłoby być bardziej owocne dla wspólnoty parafialnej, zwłaszcza po dwóch latach trudności,
jakie przeżywaliśmy w Kościele i społeczeństwie
w związku z COVID-19. I wtedy stało się jasne,
że – powiem pół żartem, pół serio – zamiast się
wymądrzać o bohaterach biblijnych (czego pełno
mamy w sieci), trzeba wracać do podstaw wiary. Postanowiłem sięgnąć do Ewangelii św. Jana
i spróbować razem z mieszkańcami Włoch wrócić
do siedmiu znaków Jezusa, które tam są opisane.
Ewangelista pisze wprost, że z wielu znaków
zapisał właśnie te, bo one mogą budzić w nas
wiarę – odsłaniają prawdę o Jezusie i zachęcają,
by swoje życie oprzeć na Nim. Jako że Dawida
nie śmiałem odstawić do kąta, przywoływałem
go w rozważaniach, by pokazać, że niektóre
zmagania są ponadczasowe, po prostu ludzkie,
i że możemy uczyć się także i z tej historii.
○ Mówił Ksiądz: „Mamy czas wojny, też
duchowej, nie możemy być nieuzbrojonymi, nie możemy wychodzić z domu
nieuzbrojeni”. Jak to nasze uzbrojenie
powinno na co dzień wyglądać?
Dla każdego, kto prowadzi życie duchowe, to
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oczywistości. Życie wiarą jest naprawdę przywilejem i łaską, ale nieodłącznie towarzyszy temu
zmaganie i ataki ze strony naszego duchowego
przeciwnika, który ośmielił się przecież atakować samego Chrystusa. Musimy jak Chrystus
być wyposażeni w Słowo Boga i modlitwę, zaufanie do Boga, który jest większy od wszystkiego,
co Bogiem nie jest. Mam nadzieję, że zdołałem
zachęcić do regularnej modlitwy, częstej spowiedzi, adoracji Krzyża Pańskiego i Najświętszego Sakramentu, umiłowania Maryi i sięgania
po orędownictwo św. Michała Archanioła i Waszych wspaniałych Patronów.
○ Przypominał nam Ksiądz, żeby nie żyć
przeszłością. Dlaczego to takie ważne?
Trzeba umieć oddzielić wspominanie przeszłości od życia przeszłością. To pierwsze, przeżyte w kluczu otrzymanego miłosierdzia, może
nas prowadzić do wdzięczności i otwarcia na
Boże dary. Życie przeszłością nie pozwala nam
natomiast iść naprzód, zamyka nas w pułapce
historii nieprzezwyciężonej miłością i przebaczeniem oraz osłabia nas w konfrontacji ze zmaganiami, jakich doświadczamy obecnie. Nie chodzi
o sztuczne pomijanie przeszłości, bo przecież cała
nasza liturgia (jak i żydowska) jest zbudowana na
pamięci, ale chodzi o pamięć, która uzdrawia –
pamięć naszych grzechów (mapa miłosierdzia
Bożego w naszym życiu) i pamięć otrzymanych
łask (mapa Bożej hojności). Przeszłość, która
woła o sensowne przeżycie teraźniejszości, to
przecież co innego niż rozpamiętywanie tego co
było, żeby uciec przed tym, co jest. Zwłaszcza
włochowianie winni być tego świadomi – każdorazowo wchodząc do swojego kościoła, będącego wotum dziękczynienia za ocalenie ks. prałata
Chrościckiego, możecie doświadczać przecież,
że Bóg jest wierny w historii i potrafi wyciągnąć
człowieka z czeluści zagłady.
○ Dla wszystkich, którzy mają kłopot
z pójściem do spowiedzi, podał Ksiądz
receptę na najprostszy rachunek sumienia. Przywołał ksiądz słowa Matki Pana
Jezusa wypowiedziane w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko cokolwiek Wam
każe” – czy robiłem wszystko, co każe
mi Pan Bóg? Jak możemy mieć pewność,
czego oczekuje od nas Pan Bóg?
Widzimy dziś kryzys sakramentu pokuty,
zwłaszcza w młodszych pokoleniach (mówię tu
też o pokoleniu 30 – i 40-latków). Ludzie najczęściej spowiadają się z emocji i relacji horyzontalnych. Naprawdę zeświecczyło nam się mocno
doświadczenie wewnętrzne. Dlatego najprostszy
a jednocześnie najgłębszy wydaje mi się rachunek sumienia w oparciu o słowo Matki Jezusa
wypowiedziane w Kanie Galilejskiej. Oczywiście
żeby mieć pewność czy robimy to, czego chce
Bóg, potrzebujemy dużo pokory i modlitwy,

także gotowości, by poddać się osądowi kogoś
z zewnątrz, a nie bazować tylko na swoich odczuciach. Jest jasne, chyba jeszcze bardziej za
jezuickiego papieża, że musimy się uczyć rozeznawania duchowego i Kościół coraz częściej
nas w to wprowadza. Ono ma zwoje zasady i reguły, stoi za tym dwadzieścia wieków doświadczenia chrześcijańskiego, więc naprawdę możemy się uczyć tych narzędzi i z nich korzystać.
Kiedyś już i u siebie w parafii prowadziłem takie
rozważania wprowadzające w sztukę rozeznawania duchowego, bo jest to umiejętność, którą
można poznać i „wyćwiczyć”. To pozwala mieć
naprawdę zdrowy kontakt ze swoim wnętrzem
i wiedzieć, co jest uczuciem, co wyobraźnią,
a co podszeptem złego ducha.
○ Jeśli doświadczamy cierpienia, bardzo często mamy poczucie, że Pan Bóg
nas opuścił. Jak modlić się w takich
chwilach? Szczególnie kiedy krzyż wydaje się naprawdę ciężki.
To ogromna tajemnica. Każdy musi znaleźć
swój sposób na przylgnięcie do krzyża, bo pokusa
zejścia z niego będzie nam oferowana tak samo
jak Jezusowi. Mnie osobiście w chwilach cierpienia pomagają psalmy, modlitwa ślepca spod
Jerycha czy Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Z przejęciem obserwuję też gest ludzi dotknię-
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tych cierpieniem, którzy wpatrują się w wizerunek Ukrzyżowanego albo ściskają krzyż na piersi,
nie mówiąc nic. Odkrycie bliskości Boga w cierpieniu jest łaską. Nie można tego wymagać od
nikogo. Można jednak o to prosić dla siebie lub
tego, kto jest blisko nas i cierpi. Kościół nam głosi, że Syn Boży przeszedł przez cierpienie. Chyba
tylko tego można się uchwycić w sposób pewny.
○ Zaproszenie do pobłogosławienia
Najświętszym Sakramentem skierował
Ksiądz do osób, które przyjmują i nie
przyjmują (z różnych powodów) Pana
Jezusa w komunii świętej. Czy mógłby
powiedzieć Ksiądz więcej o znaczeniu
tego błogosławieństwa?
Chrystus przyszedł do wszystkich. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie odpowiadać na
to w sposób, który wyraża w naszym życiu pełną
jedność z Bogiem. Są takie historie, w których
życie tak się gmatwa, że nie jest łatwo odnaleźć
się już potem przy Chrystusie.
Zaproszenie było wezwaniem, by nie czuć
się odrzuconym przez Jezusa, który przyszedł
właśnie w pogmatwany słabością ludzką i grzechem świat, by w nim objawiać miłość Boga i miłosierdzie. Czasem tęsknota za Eucharystią jest
tą formą miłości, która przemieni czyjeś życie.
To oczywiście też zaproszenie dla wszystkich, którzy przychodzą na liturgię, a nie przyjmują (choć nie ma przeszkód) komunii świętej,
by nie porzucali tego daru. Pamiętam takie spotkanie w szpitalu dziecięcym, dokąd poszedłem
z komunią świętą do synka moich przyjaciół.
Akurat trwało odłączanie jakiejś skomplikowanej aparatury i musiałem poczekać chwilę na
korytarzu. Usiadłem na krześle i przysiadła się
do mnie mama innego dziecka leżącego na tym
oddziale. Zapytała, czy jestem z Panem Jezusem. Nie mogła przyjąć komunii świętej. Jej życiowa sytuacja na to nie pozwalała. „Jestem niesakramentalna”, próbowała wyjaśnić. Zapytała,
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czy może chwilę posiedzieć przy Panu Jezusie.
Trwaliśmy chwilę w milczeniu i miałem głębokie
przekonanie, że jej tęskna modlitwa zdobyła serce Boga. Od tamtego momentu wiele zmieniło
się i w moim postrzeganiu osób, które nie mogą
przyjmować komunii świętej.
○ A jakie jest znaczenie błogosławieństwa relikwiami Krzyża Świętego?
Dzięki wspaniałym włochowskim głosom mogliśmy usłyszeć w czasie rekolekcji przejmujący
kantyk Św. Katarzyny, który był zwieńczeniem
adoracji Krzyża Pańskiego. Jakie jest znaczenie
tego błogosławieństwa, można odkryć sięgając
po Litanię do Krzyża Świętego – to oręż zbawienia, nasza podpora i nadzieja. Przed krzyżem
pierzchają demony, przy krzyżu grzesznicy stają się święci. Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego jak z krzyża naszego Pana
– jak pisał święty Paweł. Być pobłogosławionym
krzyżem, to otrzymać łaskę poznania tajemnicy
Boga działającego w sposób, który dla świata
jest zgorszeniem i głupotą, a dla nas mocą i mądrością, jak mówi Apostoł. To także przypomnienie, że Chrystus nas odkupił, naprawdę oddając
za nas życie na krzyżu, to nie żadna metafora.
Nasze życie przyszło przez krew Chrystusa
przelaną na krzyżu.
○ Wspomniał Ksiądz również, że jest
zaprzyjaźniony ze Św. Tereską od Dzieciątka Jezus. Od kiedy trwa wasza przyjaźń i jak się rozpoczęła?
Jako wikariusz tej parafii chciałem poznać jej
historię. Pielgrzymowałem do Lisieux i od sióstr
z tamtejszego Karmelu otrzymałem jej relikwie.
Fascynująca jest też historia jej rodziców, świętych małżonków Martin, i jej sióstr. Wiele duchowych dóbr otrzymałem przez ręce świętej Teresy. Jej wstawiennictwu powierzam ludzi, których
Pan Bóg stawia na mej drodze, i sprawy, którymi
się zajmuję. Jej marzeniem było pielgrzymować
do Rzymu i Ziemi Świętej. Do Wiecznego Miasta
zabrał ją tata. Po ojczyźnie Jezusa wędrowała
już kilka razy ze mną. Doświadczam jej obecności i opieki. To wielka święta. Jej duchowość,
jeśli się ją przedstawia prawdziwie, a nie w wersji przesłodzonej, zachwyca młodych ludzi. Cały
czas można ją odkrywać i czerpać z jej życiowej
drogi, małej drogi zaufania Bogu we wszystkim.
○ Jak spędzi Ksiądz te wakacje?
Zwykle jeżdżę na jakieś rekolekcje, trochę
czasu spędzam ze znajomymi, no i obowiązkowo
w domu. Mam też nadzieję na kolejną podróż
do Jerozolimy, tym razem prywatnie, żeby pobyć
trochę dłużej w wybranych miejscach świętych.
Pielgrzymki są piękne, ale mają swoje tempo
i zawsze towarzyszy mi niedosyt, dlatego nadrabiam to później indywidualnie. Tak też mam
nadzieję będzie w te wakacje.
K atarzyna Cichosz

W WIERZE

„WSZYSTKO POSTAWIŁEM

NA MARYJĘ…”

czyli myśli kardynała Wyszyńskiego (8)
W bieżącym numerze ponownie ukazuję, że warto wciąż wracać do mądrych cytatów
Kardynała Wyszyńskiego na temat Matki Kościoła. Dzięki słowom tego Wielkiego Polaka możemy zrozumieć, że Bóg jest miłością, a wszystko co czyni przez Maryję, czyni by
nam pokazać, żebyśmy nasz czas i wszystko co robimy, wypełniali miłością. Mamy się
wzorować na Maryi, uciekać do niej, ponieważ z woli Boga to właśnie Maryja rozdaje
Boże łaski, a modlitwy będą bardziej skuteczne, jeśli będą ofiarowane Bogu przez Nią.

„W naszym życiu konieczna jest pomoc Matki Bożej. Tak, jak
rodzina nie może funkcjonować bez mamy, tak i w naszym
kraju nie możemy przyprowadzić do Chrystusa dzieci narodu
bez pomocy Jego Matki.” Kardynał Wyszyński
Kardynał Wyszyński przez osobiste oddanie się Maryi w niewolę miłości i pielgrzymowanie ze wszystkimi sprawami na Jasną Górę, przez Śluby Jasnogórskie
i Milenijny Akt Oddania Narodu Polskiego za Wolność
Kościoła w Polsce i w Świecie, przez peregrynację
Matki Bożej w Obrazie Nawiedzenia i liczne inicjatywy duszpasterskie, słowa i ofiary wobec Pani Jasnogórskiej, Królowej Polski, wskazywał: „Wszystkie nadzieje
to Matka Najświętsza i jeśli jaki program – to Ona!”.
To był jego program i jego testament na trudne czasy,
które miały dopiero nadejść dla Kościoła, dla Polski, dla
niego samego.
Prymas zapewniał nas : „Maryja pomaga wszystkim
– i Wam – bo Ona jest naszą Matką. Mogą nas wszyscy
opuścić, nawet matka ziemska, ale Matka Chrystusowa
dana nam za matkę, na pewno nas nie opuści! Chciejcie o tym pamiętać, szczególnie w chwilach trudnych”.
Mamy stanąć przy Niej i ofiarować Jej swoje cierpienia
za zbawienie naszych braci.
Dzisiejsze rozważania kończymy kolejnym wołaniem, wołaniem do naszej Mamy:
Maryjo, przychodzimy do Ciebie, jak dzieci do
Mamy, Ty nas kochasz. Ty jesteś potężną Królową
i nieustannie wstawiasz się za nami, Swymi grzesznymi dziećmi u Twego Syna, Króla. Matko Życia, okryj
nas swoim dziewiczym i matczynym płaszczem. Prowadź nas do Jezusa, pomóż nam otworzyć nasze serca
z całkowitą ufnością w Jego Miłosierną Miłość. Maryjo,
kochajmy Cię. A kochając Cię radujemy Jezusa i odda-

jemy Mu chwałę, bo to On dał nam Ciebie za Matkę.
Maryjo prosimy Cię, my Twoje dzieci, prowadź nas do
Twego Syna Jezusa Chrystusa…
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W WIERZE
„Nie tylko w liturgii, ale nieustannie «Tych Dwoje», Jezus
i Maryja kroczą równym krokiem w modlitwie, życiu
i dziejach Kościoła.” Kardynał Wyszyński

W zrozumieniu dzisiejszego cytatu pomoże nam
fragment jednego z listów pasterskich Prymasa Wyszyńskiego z 1967 roku, będący niejako streszczeniem
myślenia i nauczania Kardynała:
„Wielka delikatność i wyrozumiałość Ojca niebieskiego dla ludzi sprawiła, że Syn umiłowania Ojca,
Wysłannik Jego miłości, otrzymał Matkę ziemską,
która przygarnęła Słowo Przedwieczne i przez działanie Świętego Ducha Miłości okryła Je ciałem. Stała
się Matką Pięknej Miłości piastującą Miłość wcieloną
w swoich ramionach. Odtąd obok Chrystusa – nowego
Adama, stoi Maryja – nowa Ewa. Odtąd Bóg jest oglądany w ramionach Matki ziemskiej, która towarzyszy
swojemu Synowi nie tylko w Nazaret, ale i na Kalwarii,
a dziś w niebie oraz w misterium Chrystusa i Kościoła”. Kardynał w swoim nauczaniu nieustannie ukazywał
wspólne zadania Jezusa i Maryi, często podkreślał, iż
„nie można mówić o Maryi, jeśli nie myślimy o Jej Synu;
nie można w pełni i całkowicie myśleć o Synu Bożym
i należycie Go czcić, nie myśląc zarazem o Jego Matce”.
Wspomniany już wczoraj doktor mariologii paulin
o. Jan Pach zauważa, że przez nauczanie Kardynała
Wyszyńskiego nieustająco przewija się myśl, że wielkość Maryi płynie z tego, że jest Ona zawsze obecna
przy swym Synu, choć właściwie Jej obecność jest niedostrzegalna. O. Pach odnotowuje, że Kardynał mówił
o wspólnych zadaniach Jezusa i Maryi („Tych Dwojga”)

20

z zastrzeżeniem jedynego pośrednictwa Jezusa Chrystusa i podporządkowanej roli Maryi w dziele zbawienia.
Jak stwierdza O. Pach, Sługa Boży często powtarza,
iż „nie da się w pełni zrozumieć i wytłumaczyć życia
Maryi, jeśli choć na moment zatracimy w obrazie Jej
życia Syna Bożego.” W słowach kardynała Wyszyńskiego często pojawia się przesłanie, że Jezus sam chciał
wiązać swoją działalność z osobą i obecnością swojej
Matki. Kardynał wyciąga z tego wniosek, że w ten sposób Jezus wskazuje nam Maryję i zachęca do wejścia na
drogę, którą On sam szedł.
W kazaniu z 2 lutego 1964 roku Kardynał Wyszyński
powiedział: „Potężny w swej zbawczej woli Jezus Chrystus dawał nam bardzo często dowody wiązania swych
spraw, które pełnił w imię Ojca, z Maryją. Chciał Jej
się poddać. Był przez trzydzieści lat przy Niej i pod Jej
opieką. Gdy sprawował już apostolstwo, jeszcze często
wracał do Nazaretu, do Matki. Mógł był przecież inaczej sobie poradzić, a jednak wracał do Niej. Chciał do
Niej wracać”. Następnie Prymas uzasadnia, że Jezus
wiąże swą działalność z Maryją również w swoim nauczaniu publicznym, zwłaszcza w wydarzeniu w Kanie
Galilejskiej. Sługo Boży wielokrotnie mówił, że Jezus
przyspieszył godzinę swoich cudów na prośbę swej
Matki, zaś we wspomnianym kazaniu powiedział, że Jezus świadomie związał swój pierwszy cud z interwencją Maryi.
Podobnie dzieje się na Kalwarii, gdzie odchodzący do Ojca Jezus z wielką troską zawierza Jana swojej
Matce, dopełniając niejako swe zatroskanie o umiłowanego ucznia oraz o wszystkich ludzi, którzy w Niego
uwierzą – dodawał Kardynał. Następnie podkreślał, że
testament Jezusa na Kalwarii jest jakby podsumowaniem Jego ziemskiej misji, w którą wpisana jest Maryja,
przewidziana przez Jezusa na Matkę wszystkich wierzących. Prymas mówił, że słowa: „Oto Matka twoja”
Jezus wypowiedział z pewną ulgą, świadom, że może
dać Kościołowi Matkę, która zatroszczy się o jego wiarę. Zdaniem Prymasa, Jezus swoje odejście do Ojca
uzależniał w jakimś sensie od tego, czy Maryja będzie
przedłużeniem Jego obecności na ziemi. Tak można rozumieć słowa Prymasa, gdy mówi on, że Jezus z ulgą
powiedział: „Oto Matka twoja”: „Ulga, bo jest na ziemi Matka, bo ludzie mają Matkę. Może teraz odejść do
Ojca, bo tu zostaje Matka”
Powyższe słowa Kardynała Wyszyńskiego streszczają w zasadzie całe jego nauczanie, nauczanie o relacji Chrystus – Maryja i wyjaśniają nasz udział w Ich
zjednoczeniu oraz naszą drogę, na której odnajdujemy
Maryję, Przewodniczkę naszej wiary i wędrówki do niebieskiej ojczyzny. Teraz rozumiem słowa naszego cytatu: „Nie tylko w liturgii, ale nieustannie „Tych Dwoje”,
Jezus i Maryja kroczą równym krokiem w modlitwie,
życiu i dziejach Kościoła.”

W WIERZE
„Maryja włączona w sprawy ludzkie doskonale zna nie
tylko sprawy całego świata, ale każdą myśl człowieka,
każde poruszenie woli, odruch serca, wszystkie prośby, łzy,
uśmiechy, radości. Wszystko jako najlepsza Matka przyjmuje
i przedstawia Synowi swojemu, aby nic w Obliczu Trójcy
Świętej nie zostało niedostrzeżone, aby wszystko, co człowiek
czyni, posłuszny woli Bożej, zostało umocnione szczególnymi
darami Bożymi.” Kardynał Wyszyński
Przyjąć Maryję za Matkę to znaczy przyjąć do swojego życia tajemnicę krzyża. Maryja staje się nam Matką
przez swój i nasz ból. Podobnie zresztą jest z każdym
macierzyństwem. Przyjście dziecka na świat zawsze
wiąże się z bólem, z ryzykiem dla życia matki i dla życia
dziecka. Również i my w bólu, w zagrożeniu rodzimy
się do tego, by być dziećmi Maryi. Odnajdujemy ją jako
naszą Matkę przy krzyżu Jezusowym i naszym.
„W każdej chwili Maryja jest pociechą i pokojem;
przemienia szorstkość w czułość, wojowniczość w łagodność. Matka łaskawa i słodka, cierpi z cierpiącymi,
zostaje z pozostającymi, wyrusza z wyruszającymi” –
napisał kapucyn Ignacio Larranaga. Gdy próbujemy
uciekać od krzyża, nie przyjmując go, tak naprawdę
uciekamy od Maryi, od jej macierzyństwa względem
nas. To przecież dlatego, że Święty Jan był przy krzyżu,
że nie uciekł jak inni, mógł otrzymać Maryję za Matkę.
Otrzymał Ją w Jej i w swojej strasznej biedzie, w godzinie niewyobrażalnej tragedii dla nich obojga. I gdy
inni myśleli, że otrzymał ciężar, on przyjmując Maryję,
przyjął tak naprawdę wielkie bogactwo wiary, nadziei
i miłości.
W ten sposób, Maryja staje się naszą Matką, przede
wszystkim naszą Matką Bolesną, Matką w naszej bezradności, bezradności wobec krzyża. Możemy próbować uciekać od krzyża, możemy próbować zapomnieć
o nim, nawet popadać w rozpacz, czy w depresję. Tymczasem to właśnie pod krzyżem możemy odnaleźć Matkę. Matkę, którą dał nam Jezus, Matkę, od której możemy się uczyć zawierzenia, zaufania i miłości – będącej
ofiarą, która wszystko przetrzyma, która poprowadzi
nas do zwycięstwa.
Naszym zadaniem i celem jest uwierzyć w to, że
wsłuchiwanie się w słowo Boga, w Jego wolę – tak
jak czyniła to całym swoim życiem Maryja – może być
źródłem siły i nadziei każdego dnia naszej ziemskiej
wędrówki. W chwilach szczególnie trudnych mamy
stawać przy krzyżu Jezusa, obok Maryi. Niewątpliwie
jest to wędrówka trudna, ale wręcz konieczna i tylko
z Maryją możliwa.
Taki jest program życia człowieka wiary, który powierza się opiece Maryi, który wybiera Ją za Matkę
i wzór. Taki był również program, który przygotował
Kardynał Wyszyński – dla siebie samego, Kościoła i Polski. Był to program człowieka, który znał Maryję; który
wiedział, że Ona zna i sprawy całego świata, i każde-

go z nas; że wszystko, co Ona przyjmuje i przedstawia
swojemu Synowi jest następnie umacniane darami Ducha Świętego, jeśli jesteśmy posłuszni woli Ojca.
Na zakończenie dzisiejszych rozważań, ale i na zakończenie każdego dnia warto powtarzać za św. Bernardem z Clairvaux: „Jeśli naśladujesz Maryję, nie zgubisz się. Jeśli powierzysz się Jej, nie zbłądzisz. Skoro
cię podtrzymuje, nie upadniesz. Skoro się tobą opiekuje, nie obawiaj się zagubienia. Skoro cię prowadzi, bez
trudu zbawisz się. Skoro cię broni, z pewnością osiągniesz królestwo błogosławionych.”

Agnieszka Szymajda
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ŚWIĘTY ANTONI
z PADWY
Jest też nazywany

Świętym Antonim
z Lizbony
Św. Antoni to jeden z najbardziej popularnych świętych w całym Kościele katolickim. Od wieków otaczany
jest wielką czcią. Jednocześnie, można powiedzieć, że jest również jednym
z najmniej znanych świętych.
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Wierni otaczają miłością obrazy i figury
przedstawiające go z lilią – symbolem czystości, albo z Dzieciątkiem Jezus na ręku. W wielu kościołach we wtorek odprawiane jest nabożeństwo do św. Antoniego oraz błogosławi
się tzw. Chleb św. Antoniego, wystawione są
też puszki, do których można złożyć ofiarę
dla najbardziej potrzebujących.
Antoni, nie pochodził z Padwy, nie pochodził nawet z Włoch. Był Portugalczykiem,
a urodził się w Lizbonie w rodzinie szlacheckiej Bulhoes, prawdopodobnie w 1195 roku.
Na chrzcie otrzymał imię Fernando.
W wieku 15 lat wstąpił do zakonu kanoników regularnych św. Augustyna (tzw. kanonicy augustiańscy, żyjący wg reguły monastycznej św. Augustyna, napisanej na początku V
wieku)
Przebywał w klasztorze w Lizbonie, a następnie w Coimbrze. Z olbrzymim zaangażowaniem studiował Biblię oraz dzieła Ojców
Kościoła. Zdobytą wiedzę teologiczną wykorzystywał w nauczaniu i przepowiadaniu Słowa.

Nasz Święty zmienił imię na Antoni dopiero po wstąpieniu do franciszkanów. Nim to nastąpiła miało
miejsce następujące wydarzenie;
W 1220 roku do Coimber sprowadzono
ciała zamordowanych w Maroku 5 franciszkańskich męczenników, których to szczątki
spoczęły przy kościele, w którym posługiwał
Fernando. Na przyszłym świętym fakt ten wywarł tak silne wrażenie, że zapragnął pójść
w ich ślady na drodze doskonałości chrześcijańskiej. Poprosił o pozwolenie na opuszczenie kanoników augustiańskich by wstąpić do
braci mniejszych. Jego prośba została spełniona. Przyjął wówczas nowe imię – Antoni
i wyruszył w podróż misyjną do Maroka.
Pan Bóg miał jednak inne plany względem
niego. Antoni zachorował na gorączkę malaryczną i musiał powrócić do kraju, do którego
jednak nie dotarł. Burza na morzu przywiodła statek do wybrzeży Sycylii. Dzięki temu
wydarzeniu uczestniczył w 1221r. w wielkiej
„kapitule namiotów” w Asyżu, gdzie spotkał
się ze św. Franciszkiem.

Do Asyżu przybyło ponad 3 tysiące braci z całego świata, a tak
wielka liczba zebranych mogła jedynie pomieścić się w szałasach
wybudowanych w lesie – stąd nazwa „kapituła namiotów”

Po zakończeniu obrad braci mniejszych, Antoniemu wskazano miejsce dalszego pobytu – miała
to być pustelnia w okolicach Forli. Prawdopodobnie zostałby tam do końca, ale Pan Bóg znowu zainterweniował.
Podczas Mszy św. zabrakło kaznodziei. Poproszono Ducha Św. o pomoc. Po modlitwie prowincjał
wskazał Antoniego. Usłyszano wspaniałego, o olbrzymiej wiedzy mówcę. W ten to sposób Antoni
został wybrany na wędrownego kaznodzieję i nauczyciela.
Nauczał we Włoszech i Francji, stworzył podstawy teologii franciszkańskiej. Mówił do bogatych
i do biednych, do prostego ludu i do prałatów. Tam
gdzie przebywał gromadziły się tłumy ludzi na placach i rynkach, ponieważ żadne kościoły nie były
w stanie ich pomieścić.

W 1227 roku umiera Franciszek i Antoni powraca już na stałe do Włoch. Na
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„Jeśli głosisz Jezusa, On przemienia twarde serca; jeśli Go wzywasz, osładza gorzkie pokusy; jeśli o Nim myślisz, oświeca ci serce;
jeśli Go czytasz, syci twój umysł”

kapitule generalnej zostaje wybrany prowincjałem regionu obejmującego całą północną Italie.
Do Padwy przybywa w 1228 roku w Środę
Popielcową, gdzie rozpoczyna cykl codziennych kazań wielkopostnych. Nasz święty posiada dar bilokacji.
Antoni umiera w Padwie wieczorem 13
czerwca 1231 r. Niezliczona ilość cudów zarówno za życia jak i po śmierci (53 z nich zostały zatwierdzone przez Stolicę Apostolską)
powoduje, że rok później – 30 maja 1232 r. zostaje kanonizowany przez papieża Grzegorza
IX.
Antoni jest autorem „Kazań niedzielnych”,
oraz „Kazań o Świętych”.

„Miłość jest duszą wiary, czyni ją
żywą; bez miłości wiara umiera”
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Leon XIII (koniec XIX w.) nazwał św. Antoniego – Świętym całego świata, a Pius XII
w 1946 r. ogłosił go doktorem Kościoła, nadając mu tytuł doctor evangelicus.
W 1981 roku dokonano oględzin jego ciała. Po dokładnym zbadaniu stwierdzono:
Św. Antoni był postawnym, ok 190 cm,
dobrze zbudowanym mężczyznom, popękane
kości kolana świadczyły o długim klęczeniu,
a wygląd stóp potwierdził jego długotrwałe
chodzenie na bosaka, twarz surowa, pociągła, ciemne włosy.
Św. Antoni jest uważany za patrona pomocnego przy odnajdywaniu zagubionych
rzeczy, jest obrońcą przed szatanem, patronem narzeczonych i małżeństw. Jego wstawiennictwa szukano prosząc o szczęśliwy
poród i uleczenie z niepłodności.

Radecznica jest jedynym miejscem
objawień św. Antoniego na świecie, które są zatwierdzone przez
Kościół i uznane za autentyczne.
Na wzgórzu, nazywanym Łysą Górą,
w XVII w. jednemu z mieszkańców wioski
objawił się św. Antoni z Padwy. Pierwszy raz
ukazał się 8 maja 1664 r. Pojawiał się kilka
razy zarówno na szczycie góry, jak i u jej
stóp. Wizjoner był tkaczem o imieniu Szymon. Święty franciszkanin rozmawiał z Szymonem kilka razy. Prosił, aby na miejscu objawień postawić kościół i obiecał, że w tym
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miejscu, dzięki jego wstawiennictwu, ludzie
doświadczą wielu łask.
Wybudowany kościół został konsekrowany już w 1694 r. Św. Antoni dotrzymał słowa.
W sanktuarium wciąż dzieją się cuda.
Radecznica przez wiele lat była określana Jasną Górą Lubelszczyzny lub też Częstochową Wschodu.
Po II Wojnie Światowej nastąpiła kasacja zakonu, zakonników uwięziono, w budynkach klasztornych utworzono szpital
psychiatryczny, w sanktuarium utworzono
magazyn płodów rolnych. Po przemianach
ustrojowych ojcowie bernardyni etapami odzyskiwali klasztor.

4 lipca 2015 r. papież Franciszek
nadał sanktuarium w Radecznicy
tytuł bazyliki.
W naszym kościele relikwie św. Antoniego znajdują się w największym i najstarszym
relikwiarzu wraz ze św. Aleksandrem, św.
Romanem męczennikiem, św. Florianem, św.
Władysławem z Gielniowa, św. Agnieszką
dziewica i męczennicą. Podobne można spotkać w najstarszych warszawskich kościołach
np. u Wizytek.
Natomiast w każdy wtorek, po Mszy św.
o godz. 8 odbywa się Nabożeństwo do św. Antoniego.
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Krótka modlitwa do św. Antoniego.

Święty Antoni! Wielką łaską obdarzył Cię
Bóg, czyniąc patronem rzeczy zgubionych
i skradzionych. Stroskany przychodzę do Ciebie ufając, że pomożesz mi w odnalezieniu rzeczy zgubionej, której bezskutecznie szukam.

Polecam:

„Kwiatki świętego Antoniego”, praca zbiorowa
Benedykt XVI „Mistrzowie Franciszkańscy
i Dominikańscy”, wyd. W drodze
Antonio Sicari „Nowe portrety Świetych”,
wyd. Sióstr Loretanek
Wyjazd 2, 3 dniowy do Radecznicy, Zamościa
i Chełma
Zuzanna Ustaszewska
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30 czerwca Wspomnienie
Męczenników Rzymskich
W niedzielę poprzedzającą liturgiczne wspomnienie Męczenników Rzymskich został ustanowiony odpust parafialny.
Jesteśmy jedyną parafią w Polsce, która za patronów obrała Męczenników Rzymskich, są natomiast
3 parafie pod wezwaniem Pierwszych Męczenników
Rzymskich – w Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu
i Częstochowie.
Skąd kult Męczenników Rzymskich w warszawskich
Nowych Włochach? Czy ich relikwie znajdują się tylko
w kaplicy im poświęconej, czyli także w kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu?
A może jeszcze w relikwiarzach?
Dokładna historia znalezienia relikwii, obecnie znajdujących się w kaplicy Męczenników, została opisana
w Uwierzyć nr 34, Gościu Niedzielnym oraz Niedzieli.

26

– Na początku swojej posługi w parafii, tj. w wakacje 2009, zapoznając się z dokumentacją, znalazłem
pudełko z cząstkami kości – opowiada Niedzieli ks.
proboszcz Zygmunt Niewęgłowski. – Kości były dokładnie opisane, miały banderolki. Z oznaczeń wynikało, że należą do męczenników pierwszych wieków
po Chrystusie – św. Symforozy oraz dzieci św. Juliana,
biskupa i św. Teodory – dodaje kapłan. Niedziela nr 25/
20.06.2021
Dodatkowo relikwie męczenników w naszej parafii
znajdują się w jednym relikwiarzu oraz w ołtarzach –
głównym i w kaplicy chrzcielnej.
W relikwiarzu znajdują się relikwie: św. Romana,
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męczennika, św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
oraz św. Floriana , męczennika.
W ołtarzu głównym są relikwie św. Felicyty a w ołtarzu w kaplicy chrzcielnej relikwie św. Agnieszki.
Kaplica Męczenników Rzymskich czyli Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu skrywa relikwie św.
Symforozy, wdowy i męczennicy, św. Juliana, męczennika oraz św. Teodora, biskupa i męczennika.
Przez pierwsze ponad 300 lat chrześcijaństwa
Rzym był miastem, gdzie najwięcej chrześcijan poniosło śmierć męczeńską. Cesarze Rzymscy, oddający cześć różnym bóstwom, wydawali dekrety godzące
w wolność chrześcijan. Tak ustanowione prawo spowodowało powstanie okresów nazywanych od imion cesarzy nakazujących piętnowania i tak np.
– Prześladowania za Nerona, lata 54-68
– Prześladowania za Domicjana, lata 81-96
– Prześladowania za Marka Aureliusz, lata 161-180
– Prześladowania za Dioklecjana, lata 284-305
Natomiast pomiędzy właściwymi okresami prześladowań, chrześcijanie ponosili śmierć zazwyczaj na
podstawie praw ustanowionych wcześniej.
Pierwsze, chyba najokrutniejsze prześladowania,
zostały rozpętane przez cesarza Nerona w latach 6467 i były one dużym zaskoczeniem. Nie ma żadnego
rejestru osób, które oddały życie za Chrystusa. Liczba
męczenników była ogromna, sięgała kilku tysięcy.
W 64 roku w Rzymie wybuchł bardzo poważny pożar, miasto było całe w ogniu. Rozeszła się pogłoska,
że to cesarz jest winny tej tragedii, mówiono nawet,
że pożar był nakazany. Aby odwrócić od siebie uwagę, Neron zrzucił całą winę na gminy chrześcijańskie.
Wyznawcy Chrystusa byli poddawani okrutnym torturom, ginęli rozszarpywani przez psy i dzikie zwierzęta, przybijano ich do krzyży, czy też palono żywcem.
O męczarniach świadczy również papież św. Klemens
w Liście do Koryntian w rozdz. 5-6. Wówczas to śmiercią męczeńską zginęli św. Piotr i św. Paweł.
Dla oddania należnej czci tym, w większości bezimiennym, wyznawcom Chrystusa zostało ustanowione
w roku 1969 wspomnienie Pierwszych Męczenników
Kościoła Rzymskiego. Data została wybrana bezpośrednio po wspomnieniu Apostołów Piotra i Pawła, czyli
30 czerwca.
W 313 roku wydany został „Edykt mediolański”,
który gwarantował wolność religijną, w tym wolność
dla chrześcijan. Od tej pory, z wyjątkiem czasów panowania Licyniusza (od czasu konfliktu ze św. Konstantynem ok. 320 do 325) i Juliana Apostaty (361-363)
męczeństwo było przede wszystkim wynikiem działalności misyjnej.

18 lipca Kościół wspomina
św. Symforozę oraz Siedmiu
jej synów, Męczenników.
Św. Symforoza żyła w początkach drugiego wieku. Była wdową po trybunie św. Getuliuszu, który po-

niósł śmierć męczeńską około roku 120, razem ze św.
Amancjuszem, Cerealisem i Prymitywem. Symforoza
pochowała ich ciała w arenarium (wyrobisko po pyle
wulkanicznym lub tufu) na terenie swojego majątku.
Legenda mówi, że kiedy cesarz Hadrian ukończył
budowę swego wspaniałego pałacu w Tibur (Tivoli)
i zaczął w nim składać ofiary bożkom, miał usłyszeć,
że wdowa Symforoza i jej siedmiu synów dręczą ich
codziennie zanosząc modlitwy do Boga. Jeśli cesarz
przekona ich, aby Symforoza i jej synowie złożyli ofiarę bożkom, sam otrzyma wszystko czego zapragnie.
Hadrian i jego służba próbowali nakłonić Symforozę najpierw prośbami, a później groźbami do złożenia
ofiary bożkom, a gdy niczego nie wskórali, widząc że
nie złamią oporu pobożnej wdowy i jej siedmiu synów,
wydali na nich wyrok śmierci. Symforozę zaprowadzono do świątyni Herkulesa i po strasznych torturach,
wrzucono ją do rzeki Anio, z ciężkim kamieniem u szyi.
Następnego dnia cesarz wezwał jej 7 synów. Po nieudanej próbie nakłonienia ich do odstąpienia od wiary,
w tej samej świątyni, w której zabito ich matkę, poddano ich okrutnym torturom. Ciała braci wrzucono do
głębokiego rowu. Odnalazł je i pochował na obrzeżach
miasta, brat Symforozy, Eugeniusz. W XVII w. odkryto
ruiny bazyliki w miejscu nazywanym „la sette Fratte”,
czyli siedmiu braci.
Św. Symforoza jest patronką wdów oraz Tivoli.
Polecam:
Kaplica Adoracji/ Kaplica Męczenników Rzymskich
– adoracja od poniedziałku do soboty od ok. 8:30 do
18 oraz całonocna adoracja z pierwszego piątku na
sobotę.
– Msza św. w intencji prześladowanych chrześcijan.
– Wspólnota Wdów im św. Symforozy – dla pań, które
już pochowały swoich małżonków.
Zuzanna Ustaszewska
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Jak spod pędzla artysty,
renowacja obrazów
Kolejne obrazy odzyskały swoje pierwotne piękno. Sukcesywnie
obrazy z naszego kościoła poddawane są renowacji. Specjaliści od
dzieł sztuki poddają nasze obrazy naprawie i zabezpieczeniu. Ząb
czasu odbił się na płótnach. Naprawione zostały rozdarcia, ubytki
farby, usunięte zostały przemalowania, oczyszczono obrazy z kurzu, osadu ze świec i kadzidła. Kolejne obrazy wyglądają tak, jakby
przed chwilą wyszły spod pędzla artysty.
Matka Boska z Dzieciątkiem i Św. Józefem – Obraz przedstawia Świętą Rodzinę,
Józefa Maryję i Jezusa. Józef dominuje na
obrazie tak, jakby autor chciał podkreślić, że
On jest głową rodziny. W lewym ręku trzyma
lilię, symbol czystości, a prawą ręką błogosławi, dziecku i matce żonie. Z obrazu płynie przesłanie, by w rodzinie sobie błogosławić przez znak krzyża. Józef zwrócony jest
w stronę Jezusa i Maryi. Jezus jest na tyle
duży, że stoi na własnych nogach, tuląc się
do matki. Maryja obejmuje małego Synka.
Jezus ubrany jest w białą tunikę, Madonna
w niebieską suknię.
Św. Hieronim – ostatnie płótno przedstawia Hieronima ze Strydonu, świętego, doktora Kościoła i apologetę chrześcijaństwa, który przetłumaczył Pismo Święte.
Artysta umieścił siedzącą postać Hieronima po prawej
stronie obrazu. Święty pochylony jest nad księgą i krzyżem. Nagie, starcze ciało owinięte jest purpurową tkaniną a twarz wyraża skupienie. Na obrazie widać ludzką
czaszkę, która jest atrybutem św. Hieronima. Kompozycja została namalowana na ciemnym tle, całość oświetlona jest ostrym światłem, którego niewidoczne źródło
znajduje się po lewej stronie. Patrząc na obraz, mamy
pragnienie szukania Jezusa na kartach Pisma Świętego.
Judyta z głową Holorefnesa – historia często
przedstawiana przez malarzy wielu epok. Pochodzi
z Księgi Judyty i dotyczy wydarzeń mających miejsce
za czasów Nabuchodonozora. Wojska asyryjskie oblegały miasto Betulia w Galilei. Judyta, wdowa po Manassecie, pozorując zdradę, udała się do obozu wrogiego wodza Holofernesa. Tam rozkochała go i podczas
uczty, korzystając z upojenia mężczyzny, ucięła mu
głowę mieczem. Służąca Abra schowała głowę do worka i razem opuściły obóz. Śmierć wodza spowodowała
odwrót wojsk asyryjskich. Głowa Holofernesa została
umieszczona na murach miasta. Imię Judyta znaczyło
w wolnym tłumaczeniu „matka ojczyzny”, swoją osobą personifikowała cały naród żydowski.
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Immaculata (łac. niepokalana) – typ ikonograficzny,
przedstawiający Maryję z Nazaretu bez dziecka, w młodym wieku, w białej sukni
i błękitnym płaszczu, na tle
nieba, stojącą na półksiężycu
oplecionym wężem, otoczoną świetlistą mandorlą i koroną z gwiazd. Wizerunek
wykształcony w XVII wieku
i typowy zwłaszcza dla epoki baroku i rokoko. Typ powstał w wyniku utożsamienia
NMP z „Niewiastą Apokaliptyczną” przedstawioną w wizji św. Jana: Potem wielki znak
się ukazał na niebie: Niewiasta mandorlą obleczona
w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec
z gwiazd dwunastu (Ap 12,1).
Sztuka XVII wieku wykształciła własny typ wizerunku
Niepokalanej tzw. immaculatę idealną, adorowaną przez
anioły, z gołębicą Ducha Świętego nad głową, z wężem pod
stopami. Przedstawienia tego
rodzaju były szczególnie popularne w Hiszpanii.
K s. Paweł Paliga
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Kwietnik parafialny
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Misje

na Madagaskarze

W niedzielę 22 maja obchodziliśmy w naszej parafii Niedzielę Misyjną. Z tej okazji odwiedzili nas misjonarze ojciec Marek Ochlak
(od 26 lat na misjach) oraz ojciec Wiesław Chojnowski (od 5 lat
na misjach) ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Oblatus znaczy po łacinie “ofiarowany”. Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej oddają swoje życie pod opiekę Maryi.
Niepokalana jest ich Matką, Patronką i Opiekunką w życiu zakonnym, codzienności i misjach.
Jakub Kochanowicz: Jak ojcowie rozeznali
swoje powołanie i w jakim wieku, dlaczego
wybraliście akurat takie zgromadzenie?
O. Wiesław: Ja bardzo chciałem wyjechać na
misję i stąd mój związek ze Zgromadzeniem
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Moje
powołanie zrodziło się dosyć późno, bo dopiero
w szkole zawodowej. Poznałem misjonarzy i pa-
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trząc na ich pracę, postanowiłem wyjechać na
misję i głosić ewangelię, wychodząc do ludzi jak
robili to pierwsi Apostołowie. Na Madagaskarze
moje marzenia się spełniły.
O. Marek: U mnie powołanie misyjne zrodziło
się już w dzieciństwie. Kiedy byłem dzieckiem
pamiętam taki elementarz i wiersz o murzynku
Bambo, który w Afryce mieszka i uczy się pilnie

W KOŚCIELE

przez całe ranki, ze swej jedynej afrykańskiej
czytanki.
W książce były ilustracje przedstawiające małych murzynków i to mnie zainspirowało. Moje
dzieciństwo przypada na smutne i szare czasy
PRL-u. Chodziłem do szkoły podstawowej tzw. tysiąclatki, a potem wytypowano mnie do liceum,
które, jak wszystkie szkoły, było instytucją mającą wychowywać nowych obywateli podległych
władzy komunistycznej. Myślałem o prywatnej
szkole, ponieważ chciałem być wychowany po
katolicku i tak trafiłem, dzięki proboszczowi, do
Niższego Seminarium Misjonarzy Oblatów. Początkowo myślałem, że mogę jechać jako osoba
świecka na misję, niekoniecznie jako misjonarz,
ale tam właśnie zrodziło się moje misyjne powołanie. Potem był nowicjat, następnie spotkałem
misjonarzy, którzy przyjeżdżali z Kamerunu i pomyślałem żeby tam pojechać. Kiedy jednak dowiedziałem się, że Madagaskar to biedny kraj,
który potrzebuje misjonarzy, to skończyło się na
Madagaskarze i tak trwa do dzisiaj.
J.K.: Ojcowie pracowali tylko na Magaskarze?
O. Wiesław, O. Marek : Madagaskar to jedyna
misja, w której pracowaliśmy.
J.K: Jak wygląda praca duszpasterska w tamtym regionie, czy jest trudna i jak wiele
wysiłku potrzeba, aby pracować w tamtych
okolicach ?
O. Marek: Madagaskar jest ciągle krajem misyjnym, pomimo że są powołania rodzime. My
też, jako Oblaci, mamy swoich oblatów, kleryków, nowicjuszy. Madagaskar to jeden z najbiedniejszych krajów, ciągle jeszcze nie ma zaplecza finansowego, kwitnie korupcja, nie dba
się o mieszkańców. W związku z tym brakuje
wykwalifikowanych pracowników, katechetów,
szkół. Niestety pieniędzy trzeba szukać na zewnątrz. Moja misja jest w południowo-zachodniej części Madagaskaru. Jest to teren pół pustynny, więc w porze suchej można dojechać do
wszystkich wiosek samochodem czy motorem.
Jest to wygodniejsze, ponieważ nie trzeba chodzić pieszo. Jest to taka praca u podstaw, katecheza i pogłębianie wiary.
O. Wiesław: W różnych częściach kraju posługa
wygląda inaczej. W buszu wygląda w ten sposób, że mamy centralną misję, są tam oddalone
wioski, z których ludzie nie są w stanie przyjść
na niedzielną Eucharystię. Aby do wszystkich
dotrzeć ze Słowem Bożym robimy tzw. turne
czyli odwiedzamy po kolei oddalone wioski. Zabieramy ze sobą tzw. subiki (tak się nazywają

torby i potrzebne bagaże) a następnie spotykamy się z ludźmi w danej wiosce. Spędzamy tam
cały dzień na modlitwie, śpiewach, rozmowach,
udzielamy sakramentów, a jeżeli zachodzi taka
potrzeba, to dostarczamy również lekarstwa.
Następnie ruszmy do kolejnej wioski i bywa tak,
że do naszej głównej misji wracamy po dwóch
tygodniach.
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J.K.: W jakich językach ojcowie się porozumiewają w tamtych okolicach? Po angielsku
czy w językach rdzennej społeczności?
O. Marek: Językiem oficjalnym,
urzędowym, jest język francuski, a językiem miejscowym jest
język malgaski, który jest zrozumiały dla wszystkich na całej wyspie. Są jeszcze dialekty, których
jest dużo, ponieważ każde z 18
plemion ma swój dialekt.
J.K.: Czego ojcowie się nauczyli lub co zrozumieli będąc
na misjach i czy zdobyte doświadczenia przybliżyły ojców
do Boga?
O. Wiesław: Dla mnie niesamowita jest prostota wiary tych ludzi.
Niekoniecznie musi to być chrześcijaństwo, bo nie wszystkim jest
ono głoszone. Ten prosty, niewykształcony naród, patrząc na otaczający świat wierzy, że ktoś nimi
kieruje i panuje nad światem
O. Marek : Według mnie możemy od rdzennej ludności nauczyć
się dwóch rzeczy: a mianowicie
cierpliwości i pokory. Oni mówią
do nas, że wy biali ludzie macie
zegarki i one warunkują wasze
wszystkie działania, a my mamy
czas. Oni są cierpliwi, nie spieszą
się, nie jest dla nich problemem
poczekać dzień czy dwa, nie stresują się. Pokora to ich kolejna cecha, której można pozazdrościć.
Pokornie przyjmują wszystko,
co się wydarza, cyklony czy inne
kataklizmy. Musimy się od nich
tego uczyć
J.K.: Jakie dla ojców było najtrudniejsze przeżycie, najtrudniejszy czas w trakcie posługi misyjnej?
O.
Wiesław:
Najtrudniejsza
była choroba, malaria, na którą zapadłem. Było jeszcze jedno
trudne, a jednocześnie budujące doświadczenie, ponieważ
widziałem jak działa Pan Bóg.
Po 3 miesiącach pobytu na Madagaskarze, nie znając jeszcze
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języka, zostałem wysłany sam do wioski w buszu, aby wspólnie z mieszkańcami celebrować
Boże Narodzenie. Były to dla nich pierwsze od
kilku lat chrześcijańskie święta, więc nie mogłem odmówić. Nauczyłem się czytać kazań, ale
zupełnie ich nie rozumiałem. Niesamowite było
to, że ci ludzie rozumieli co do nich mówiłem i to
Pan przeze mnie mówił i dziękuję Panu Bogu, że
posłużył się moimi nogami i ustami, że mogłem
właśnie z nimi przeżywać ten ważny okres w życiu każdego chrześcijanina.
O. Marek: Dla mnie najtrudniejsza jest bezradność. W pewnych sytuacjach człowiek sobie
uświadamia, że wszystkim nie pomoże. Na Madagaskarze jest bieda. Ludzie umierają z głodu,
z braku leków, a my nie jesteśmy w stanie im
pomóc. Innym przykładem takiej bezradności
może być sytuacja, kiedy na przykład jedziemy
drogą po cyklonie, gdzie motor się zatapia i nie
ma możliwości przejechania, łzy lecą i jesteśmy
bezsilni wobec sytuacji, nie umiemy sobie z tym
poradzić. Dla Malgasza to nie jest problem,
a my Europejczycy jesteśmy bezsilni.
J.K.: Jak ojcowie musieli przygotować się do
posługi misyjnej? Czy jest jakiś proces przygotowania do misji ?
O. Wiesław: Nasze seminarium z nazwy już jest
misyjne. Są pewne profile, które przygotowują
do pracy misyjnej. Osoby, które myślą o wyjeździe, mogą zapisywać na specjalne kursy: np.
medyczne, medycyny tropikalnej i językowe.
Następnie po święceniach w Centrum Formacji
Misyjnej w Warszawie przy ul. Byszewskiego,
kandydat przygotowywany jest na misjonarza
poprzez wykłady z misjologii, lektoraty językowe, konwersatoria, spotkania formacyjne oraz
ćwiczenia duchowe. Następnie, po przyjeździe
na misję w kraju misyjnym, misjonarze uczą się
języka tubylczego.
J.K.: Jaki święty jest dla ojców wzorem, który poprowadził i pomagał w trakcie posługi
misyjnej?
O. Marek : Miałem dwóch takich świętych, właściwie trzech. Pierwszy to święty Eugeniusz de
Mazenod, założyciel Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej. Ważna jest dla mnie jego myśl
wiodąca: „Praktykujcie między sobą miłość,
miłość, miłość, a na zewnątrz gorliwość o zbawienie dusz”. Następnie Jan Paweł II, który mi
towarzyszy od bardzo dawna oraz Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, patronka misji. Przed
wyjazdem na Madagaskar odwiedziłem ją w Lisieux i to też był taki dla mnie ważny moment,

chociaż nie miałem jeszcze świadomości, że
będę pracował w misji pod jej wezwaniem.
J.K.: Jak możemy w Polsce i w krajach Europy Zachodniej wspierać misjonarzy?
O. Marek: Są różne formy wsparcia misji. My
jako misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej
mamy przyjaciół misji oblackich, jest ich ponad 40 000. Mamy z nimi bezpośredni kontakt,
a więc przez modlitwę i ofiarę, oni partycypują
naszą działalność misyjną. Organizujemy różne akcje, teraz pomoc dla Ukrainy. Zbieramy
wsparcie dla projektów misyjnych realizowanych przez redakcję dwumiesięcznika „Misyjne
Drogi” (Misyjne Drogi” to czasopismo misyjne,
które przybliża tematy misyjne i ukazuje pracę
misjonarzy, ze szczególnym uwzględnieniem oblatów). Zależy nam również na funkcjonowaniu
i rozwoju portalu www.misyjne.pl oraz www.oblatow.pl.
J.K.: Bóg zapłać, dziękuję Ojcom za rozmowę.
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CZY UMIESZ ZAJĄĆ STANOWISKO
W PODSTAWOWYCH DYSKUSJACH BIOETYCZNYCH?
Zapoznaj się z niezbędnymi argumentami.

Osoby z Zespołem Downa
to najszczęśliwsza grupa
na świecie
W żadnej innej grupie odsetek odpowiedzi na
pytanie: „Czy jesteś zadowolony ze swojego
życia” nie jest tak wysoki (99 procent!).
(cz. 6 KĄCIKA BIOETYCZNEGO dla wierzących i ateistów)

W dzisiejszym „Kąciku” przedstawiamy wyniki
badań amerykańskich naukowców z Harvardu
i Szpitala Centralnego w Massachusetts.
Tematem przewodnim są BADANIA PRENATALNE
i pytania: dobre czy złe? Robić czy nie robić?
Diagnostyka prenatalna to różne metody badania dziecka w stadium płodowym, które
służą ocenie stanu jego zdrowia. Pozwalają
one na stwierdzenie lub wykluczenie wad rozwojowych u rozwijającego się dziecka, nieraz
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umożliwiając jego dalszą terapię. Diagnostyka
prenatalna wchodzi w zakres tzw. medycyny
prenatalnej.
Badania prenatalne dzieli się na nieinwazyjne
(wykonywane rutynowo) oraz inwazyjne (wykonywane jedynie wtedy, kiedy istnieje podejrzenie choroby dziecka; ich celem jest po-
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twierdzenie lub wykluczenie jej wystąpienia).
Część możliwych do wykrycia nieprawidłowości można leczyć jeszcze przed urodzeniem
się dziecka. Zdiagnozowanie ewentualnej
choroby pozwala przygotować jak najlepsze
warunki leczenia i opieki nad dzieckiem po
urodzeniu.

krycia nieprawidłowości, które można leczyć
jeszcze przed urodzeniem dziecka lub przygotowując możliwie najlepsze warunki leczenia
i opieki dla chorego noworodka.

„Nie można dopuścić do tego,
żeby badania prenatalne wyko„Niestety współcześnie w ba- nywane były z nastawieniem na
daniach prenatalnych nierzad- «kontrolę jakości» i ewentualne
ko odchodzi się od realizowania usunięcie «wadliwego płodu».”
ich właściwego celu, jakim jest Jeżeli w następstwie badań prenatalnych koochrona zdrowia matki i dziec- bieta decyduje się dokonać aborcji, lekarz na
mocy klauzuli sumienia ma prawo odmówić jej
ka.”
wykonania.

Diagnozy stawiane podczas badań, np. wykrycie trisomii 21. chromosomu (tzw. zespołu Downa) coraz częściej są wykorzystywane w celu
przeprowadzenia aborcji chorego dziecka.

Klauzula sumienia lekarza
Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 5 grudnia 1996
r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.
z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.; dalej
„ustawa o zawodzie lekarza”) lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem. Wa-

Pytanie 1: Czy techniki diagnostyki prenatalnej są złe?
Nie. Techniki badań prenatalnych same w sobie nie są ani dobre, ani złe – wszystko zależy
od tego, w jakim celu zostają one wykonane.
Są dobre, jeśli służą np. wykryciu choroby,
która może być leczona już w czasie ciąży lub
jeśli pomagają rodzicom przygotować się na
przyjęcie chorego dziecka. Jednak jeśli używa
się ich do selekcji (czyli aborcji) dzieci przed
urodzeniem, wówczas stanowią narzędzie prowadzące do czynu moralnie złego.
Pytanie 2: Czy kobieta w ciąży musi poddawać się badaniom prenatalnym?
Nie. Badania prenatalne są zalecane kobietom
ciężarnym, ale nie są obowiązkowe.

„Kobieta zawsze ma prawo zapytać swojego lekarza prowadzącego, dlaczego zleca dane
badanie, z jakim ryzykiem się
ono wiąże oraz co może ono wykazać.”
runkiem tego jest poinformowanie pacjenta
o możliwości uzyskania danego świadczenia
u innego lekarza, poinformowanie przełożonego oraz odnotowanie odmowy w dokumentacji medycznej. Zapis ten jest wewnętrznie
niespójny z prawem, które gwarantuje możliwość skorzystania z klauzuli sumienia, gdyż
już samo wskazanie, w jakim ośrodku kobieta mogłaby dokonać aborcji eugenicznej, jest
współudziałem w czynie niemoralnym.
Badania prenatalne winny zawsze służyć celom terapeutycznym, przyczyniając się do wy-
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Kobieta winna również uzyskać informację,
jakie możliwości terapeutyczne oferuje medycyna w przypadku niekorzystnej diagnozy
prenatalnej. Jeżeli brakuje takich możliwości,
a kobieta stwierdza, że lekarz prowadzący
kieruje ją na diagnostykę z intencją ewentualnego skierowania na aborcję, może, a nawet
powinna odmówić wykonania badań prenatalnych, zwłaszcza inwazyjnych. Diagnostyka
prenatalna w formie podstawowej (brak czynników podwyższonego ryzyka) jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla
wszystkich kobiet w ciąży. Badania niestandardowe są refundowane dla kobiet z grupy podwyższonego ryzyka, u których występują takie
czynniki, jak m.in.: wiek powyżej 35. roku ży-

to zupełnie coś innego, niż gdyby dokonali jego uśmiercenia
poprzez „aborcję eugeniczną”.”
Pytanie 4: Kto może oceniać wartość
ludzkiego życia?
Podjęcie decyzji o aborcji z powodu podejrzenia choroby lub niepełnosprawności nienarodzonego dziecka jest ocenianiem wartości
życia osoby ludzkiej ze względu na stan jej

zdrowia. Takie postępowanie wyraża przekonanie, że skoro jakiś człowiek cierpi na poważną
przypadłość zdrowotną, powinno się zapobiec
jego narodzinom, gdyż jego życie ma mniejszą
wartość niż nasze własne. Tymczasem

cia, wcześniejsze urodzenie dziecka z wadami
genetycznymi czy posiadanie w rodzinie osób
obciążonych wadami genetycznymi.
Pytanie 3: „Nie spodziewaliśmy się niepełnosprawnego dziecka…”
Każda rodzina powinna być przygotowana na
ewentualność narodzin chorego dziecka. Jednak taka wiadomość za każdym razem jest dla
rodziców dużym wstrząsem, szczególnie dla
tych, którzy nigdy nie pomyśleli o takiej możliwości. Każde dziecko jest wielkim darem dla
rodziców i ma w sobie niepowtarzalną wartość
i godność osoby ludzkiej. Czasem zdarza się
– w przypadku bardzo poważnego schorzenia
dziecka (np. bezmózgowia) – że rodzice przygotowują się do jego urodzenia i cieszenia się
nim zaledwie przez kilka godzin.

„Są z nim przez cały okres jego
krótkiego życia, nadają mu imię;
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„nikt nie może dokonywać oceny wartości czyjegoś życia, ani
tym bardziej rozstrzygać o jego
zakończeniu.”
Pytanie 5: Cierpienie rodziców
Każdy człowiek, a w szczególności lekarz, powinien żywić współczucie dla rodziców chorego
dziecka. Jednak myślenie, że można złagodzić
ból jednej osoby, zabijając inną ludzką istotę,
jest niedopuszczalne. Trzeba zrobić wszystko,
co jest tylko możliwe, aby zlikwidować chorobę dziecka, ale nie wolno likwidować samego
nosiciela choroby!

„Jak powiedział Jérôme Lejeune,
„nienawidzić choroby, kochać
pacjenta: oto właściwa praktyka
medycyny”.”
Pytanie 6: Dlaczego nie dokonać aborcji,
skoro niepełnosprawne dziecko nie będzie szczęśliwe?
Współczesna cywilizacja często wymaga od
osób niepełnosprawnych, by udowodniły, że
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„Czy rodzice kilkuletniego dziecka, które poważnie zachoruje,
przestają je kochać i troszczyć
się o nie?”

są szczęśliwe i tym samym zasłużyły sobie na
prawo do życia. Istnieje mnóstwo świadectw
osób doświadczonych ciężką chorobą, które
są zadowolone z tego, że żyją.
Amerykańscy naukowcy z Harvardu oraz Szpitala Centralnego w Massachusetts przebadali
rodziny, w których jest osoba z Zespołem Downa. Okazało się, że:
99% osób z zespołem Downa uważa się za
szczęśliwe, 97% cieszy się z tego, kim jest,
a 96% jest zadowolonych ze swojego wyglądu!
99% przebadanych rodziców kocha swoje
dzieci z zespołem Downa, a 97% jest z nich
dumnych!
79% twierdzi, że dzięki narodzinom dziecka
z zespołem Downa ich nastawienie do życia
zmieniło się na bardziej pozytywne.
97% braci i sióstr w wieku 9–14 lat kocha swoje rodzeństwo z zespołem Downa.
94% jest z nich dumnych.
88% starszych braci i sióstr rodzeństwa twierdzi, że dzięki rodzeństwu z Zespołem Downa stali się lepszymi ludźmi.

Czy zaczynają patrzeć na nie jak na problem,
którego należy się pozbyć i zastanawiają się,
czy ma ono dalej żyć? Nie – raczej zaczynają
otaczać je większą troską, uwagą i miłością,
bo ono tego jeszcze bardziej potrzebuje.
Przygotował na podstawie książki
„Przewodnik: bioetyka dla młodych”
ks. Paweł Paliga

A w kolejnym numerze:

O technikach sztucznego zapłodnienia.

Pytanie 7! Zespół Downa to nie koniec
świata. To początek.
Fakt, że dziecko jest chore, nie zmienił naszego stosunku do niego.

„…Dzieci w stadium wczesnoembrionalnym, nieprzeniesione do macicy
matki, są przechowywane
w ciekłym azocie lub po
prostu niszczone…”
Do

zobaczenia
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Niedziela

Poniedziałek

Wtorek

św. Teresa od Jezusa

św. Maria Goretti

św. Ignacy z Loyoli

XIV Niedziela zwykła

7.00 – za śp. Tadeusza Śliweckiego z
okazji urodzin i zmarłych z rodziny
Śliweckich
18.00 – za śp. Helenę Tchórzewską
w 2. rocznicę śmierci oraz jej męża
Jana Tchórzewskiego w 27. rocznicę
śmierci, o łaskę życia wiecznego

7.00 – dziękczynna, za opiekę Matki
Bożej nad nami wszystkimi
18.00 – za śp. Roberta Hildebrandt,
Danielę Wołoszyn, Tadeusza,
Władysławę, Władysława Lachota,
Jerzego Chmielewskiego, Piotra
Łepetę, Barbarę Cięciara, Leokadię
Łanda i dusze w czyśćcu cierpiące

7.30 – w dniu imienin Tomasza – o nawrócenie
9.30 – za śp. Jadwigę Fura w 20. rocznicę śmierci
11.00 – za śp. Jerzego Niedziela o łaskę życia
wiecznego
12.30 – 1) w intencji Kółek Żywego Różańca (ze
zmianą tajemnic)
2) o Boże błogosławieństwo dla Bożeny i Jarosława
w 46. rocznicę ślubu
18.00 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Artura z okazji urodzin

3
10
17
24

XV Niedziela zwykła

7.30 – za śp. Helenę Sochacką w 4. rocznicę śmierci
9.30 – za śp. Stanisławę, Stanisława, Tadeusza,
Jadwigę i Edwarda Orlińskich
11.00 – za śp. Franciszka, Grzegorza i Janinę
Sołtysiak
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców
(chrzty)
18.00 – za śp. Irenę Łabędzką w 12. rocznicę śmierci

XVI Niedziela zwykła

7.30 – za śp. Wiktorię, Henryka, Lecha,
Mieczysława, Jerzego i Radzisława Bardadyn
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – za śp. Andrzeja Skoczyńskiego w 14.
rocznicę śmierci
12.30 – za śp. Marię i Józefa Łuczyńskich
18.00 – za śp. ks. Zygmunta Paszewskiego o łaskę
życia wiecznego

XVII Niedziela zwykła

7.30 – za śp. Eugeniusza i Stanisławę Zaborskich
9.30 – za śp. Krystynę
11.00 – w 4. rocznicę urodzin Wiktorii, z prośbą o
opiekę Matki Bożej i św. Józefa
dla całej rodziny
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców
(chrzty)
18.00 – za śp. Mariannę o zbawienie i radość Nieba
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
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4
11
18
25

7.00 – za śp. Michała Czumę
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin
polecanych w wypominkach

7.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Zofię Wyszyńską

7.00 – wolna intencja
18.00 – w intencji Urszuli i Ani w
dniu urodzin, o Bożą opiekę na
każdy kolejny dzień życia

5
12
19
26

7.00 – za śp. Helenę i Władysława
Kuta
18.00 – o Boże błogosławieństwo,
potrzebne łaski i opiekę Matki
Bożej dla Haliny i Henryka
Rowickich w 47. rocznicę ślubu

7.00 – za śp. Edwarda i Teresę
Kowalewskich
18.00 – za śp. Wacława
Wasikowskiego w 50. rocznicę
śmierci i śp. Mariannę Wasikowską,
o łaskę życia wiecznego

7.00 – wolna intencja
18.00 – w intencji Anny z okazji
imienin oraz Macieja z okazji 8.
rocznicy urodzin,
z prośbą o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej
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Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

7.00 – w intencji żyjących i zmarłych
członków Straży Honorowej
Najświętszego
Serca Pana Jezusa
18.00 – o zdrowie, Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla Pawła z okazji imienin

7.00 – 1) w intencji żyjących
i zmarłych członków Straży
Honorowej Niepokalanego
Serca Maryi
2) za śp. Kazimierza Bieniek
18.00 – za śp. Mirosława
Grześkiewicza w 8. rocznicę śmierci

1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29
św. Jan Kasjan

św. Sarbeliusz Makhluf

7.00 – za śp. Helenę Garstka w 15.
rocznicę śmierci i śp. Jana Garstka
w 35. rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Renatę Woś; o opiekę
Matki Bożej, siłę i potrzebne łaski
dla Kai;

7.00 – za śp. Irenę Stryjek w 2.
rocznicę śmierci
18.00 – o liczne, święte i
charyzmatyczne powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne
z naszej parafii, o Boże
błogosławieństwo dla kapłanów
pracujących w naszej parafii oraz
w intencji żywych i zmarłych
członków Wspólnoty Krwi
Chrystusa i jej rozwój

7.00 – za śp. Stanisława
Brzozowskiego
18.00 – za śp. Edwarda Mitana

7.00 – za śp. Władysława Zająca
18.00 – za śp. Marię i Tadeusza
Jarczewskich i zmarłych z rodziny
Weimannów i Bodyłów

7.00 – za śp. Danutę Jańczyk w 1.
rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Stanisławę Szymańską,
Mariannę, Wacława, Jadwigę i
Henryka Kozłowskich

7.00 – za śp. Mariana Mętraka w
15. rocznicę śmierci i zmarłych z
rodziny Mętraków
18.00 – za śp. Henryka
Ruszkowskiego
20.00 – w intencji prześladowanych
chrześcijan

7.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Pawła Skoczyńskiego
o łaskę życia wiecznego;

7.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Magdalenę, Stanisławę
i Piotra Rurka oraz śp. Zofię, Jana
i Andrzeja Matulaniec, Zofię,
Teodora i Zdzisię Zakrzewskich

7.00 – w dniu imienin Magdaleny, o
nawrócenie
18.00 – za zmarłych z rodziny
Święckich, Zadrożnych,
Moczulskich, Sytów, Zawistowskich,
Bocianów, Murawskich, Paplińskich,
Dąbrowskich – Aleksandra,
Jadwigę, Balbinę, Alinę, Adolfa,
Józefę, Władysława, Helenę,
Mieczysława, Janinę, Stanisława i
Zygmunta

7.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Kazimierza Wawer
w 2. rocznicę śmierci, Stanisława
i Katarzynę Wawer, Józefa i
Mariannę Morawskich oraz
Kazimierza Pacek

7.00 – za śp. Marię Gajek
18.00 – o owoce beatyfikacji za
wstawiennictwem Błogosławionego
Kardynała Wyszyńskiego oraz o
dary Ducha Świętego i opiekę Matki
Bożej dla księdza proboszcza i
kapłanów z naszej parafii

7.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Stanisława Matogę

2
9
16
23
30

7.00 – za śp. Pawła Latek w 27.
rocznicę śmierci, Mariana i Zofię
Dobosz
18.00 – za śp. Annę Dmowską

7.00 – za śp. Mariannę Głowala w
8. rocznicę śmierci i zmarłych z
rodziny Głowalów
18.00 – za śp. Janusza Wendel w 14.
rocznicę śmierci oraz zmarłych z
rodziny Wendlów

7.00 – za śp. Józefę Traugutt
18.00 – za śp. Lucynę i Andrzeja
Fronczykowskich, Alfredę i Stefana
Suplewskich,
Romana Fronczykowskiego i
Tadeusza Topolskiego

7.00 – za śp. Jadwigę Mórawską
w 4. rocznicę śmierci i śp. Józefa
Mórawskiego
18.00 – w 3. rocznicę ślubu
Katarzyny i Daniela Bednarskich z
prośbą o Boże błogosławieństwo na
dalsze lata wspólnego życia
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LIPIEC 2022

W MODLITWIE

Niedziela
XVIII Niedziela zwykła

7.30 – o Boże prowadzenie dla narzeczonych
– Magdaleny i Arkadiusza
9.30 – z okazji imienin Anny, o zdrowie, Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski
11.00 – w intencji Igora z okazji 18. rocznicy
urodzin – o Boże prowadzenie w dorosłym
życiu
12.30 – za Parafian
18.00 – za śp. Mieczysława Szaniawskiego z
okazji urodzin

SIERPIEŃ 2022

31
7
14
21
28

XIX Niedziela zwykła

7.30 – za śp. Radzisława, Mieczysława, Jerzego,
Lecha, Wktorię, Henryka Bardadyn, Stanisława,
Władysławę, Wacława Gzocha
9.30 – o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny
Kot w 91. rocznicę urodzin
11.00 – dziękczynna, w 6. rocznicę chrztu Antoniego
i Hanny, z prośbą o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej
12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (ze
zmianą tajemnic)
18.00 – za śp. Józefę Walkiewicz o zbawienie i
radość Nieba oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

XX Niedziela zwykła

7.30 – za sp. Mariannę, Władysława i Stanisława
Kozłowskich
9.30 – za śp. Barbarę Pierścionek
11.00 – za śp. Jadwigę i Jana
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców
(chrzty)
18.00 – za śp. Tadeusza Sobkowicza w 3. rocznicę
śmierci

XXI Niedziela zwykła

7.30 – wolna intencja
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – za śp. Stanisława w 2. rocznicę śmierci,
Jadwigę i Jerzego Skoneczny
12.30 – w 45. rocznicę ślubu Jadwigi i Zygmunta, z
podziękowaniem za otrzymane
łaski i prośbą o opiekę Matki Bożej na dalsze
wspólne lata życia
18.00 – za śp. Zofię Wyszyńską

XXII Niedziela zwykła

7.30 – o owoce beatyfikacji za wstawiennictwem
Błogosławionego Kardynała Wyszyńskiego oraz
o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla
księdza proboszcza i kapłanów z naszej parafii
9.30 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla Anny i Mariusza w 3. rocznicę ślubu i opiekę
nad Helenką
11.00 – dziękczynno-błagalna w 57. rocznicę ślubu
Elżbiety i Jerzego, z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla nich, dzieci, wnuków, prawnuków i przyjaciół
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców
(chrzty)
18.00 – za śp. Annę Dmowską
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Poniedziałek
7.00 – za śp. Piotra Szymańskiego w
20. rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Andrzeja Bąk w 3.
rocznicę śmierci

1
8
15
22
29

7.00 – wolna intencja
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin
polecanych w wypominkach

Uroczystość Wniebowzięcia
NMP

7.30 – za śp. Helenę i Teofila Jasiówka
9.30 – za śp. Mariannę, Jana, Jerzego
Smuga, Janinę i Franciszka Momot
11.00 – za śp. o. Stanisława
Paszewskiego o łaskę życia wiecz.
12.30 – za śp. Stanisławę i Stanisława
Janiszewskich oraz Bogusława Zając
w 23. rocznicę śmierci i śp. Mariusza
Zając w 22. rocznicę śmierci
18.00 – za sp. Aurelię Michałowską
w 1. rocznicę śmierci

Wspomnienie NMP Królowej

7.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Pawła Skoczyńskiego,
o łaskę życia wiecznego

7.00 – o Boże błogosławieństwo dla
Barbary i Andrzeja w 40. rocznicę
ślubu
18.00 – za śp. Mariannę Kaczmarek z
okazji urodzin

Wtorek
7.00 – za śp. Zofię Berchat
18.00 – za śp. Roberta Hildebrandt,
Danielę Wołoszyn, Tadeusza,
Władysławę, Władysława Lachota,
Jerzego Chmielewskiego, Piotra
Łepetę, Barbarę Cięciara, Leokadię
Łanda i dusze w czyśćcu cierpiące

2
9
16
23
30

7.00 – za śp. Ludwikę, Adama, Janinę
i Tadeusza Szkiełko
18.00 – za śp. Tadeusza
Tomaszewskiego

7.00 – za śp. Mariana Grabowskiego
w 4. rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Mariana w rocznicę
śmierci

7.00 – za śp. Lidię Uniewicz z okazji
urodzin
18.00 – za śp. Tadeusza Zwolińskiego
w 8. rocznicę śmierci oraz zmarłych
z rodziny Zwolińskich i Sikorskich

7.00 – wolna intencja
18.00 – z okazji urodzin Agaty, o
zdrowie, Boże błogosławieństwo i
potrzebne łaski

W MODLITWIE

Środa
7.00 – za śp. Zygmunta Praskiego
w 33. rocznicę śmierci oraz jego
rodziców i teściów
18.00 – za śp. Renatę Woś;

3
10
17
24
31
7.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencje

7.00 – za śp. Stanisława Sielutin w 4.
rocznicę śmierci i Janinę Sielutin
18.00 – wolne intencje

7.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje

7.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencje

Czwartek
7.00 – wolna intencja
18.00 – o liczne, święte i
charyzmatyczne powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne
z naszej parafii, o Boże
błogosławieństwo dla kapłanów
pracujących w naszej parafii oraz
w intencji żywych i zmarłych
członków Wspólnoty Krwi
Chrystusa i jej rozwój

4
11
18
25
7.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Tadeusza Litke

7.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Czesława
Bednarskiego i zmarłych z rodziny
Bednarskich

7.00 – o zdrowie dla Agnieszki z
okazji urodzin
18.00 – za śp. Krzysztofa Kalińskiego

św. Edmund Bojanowski

Piątek

Sobota

7.00 – w intencji żyjących i zmarłych
członków Straży Honorowej
Najświętszego
Serca Pana Jezusa
18.00 – za śp. Jadwigę Maliszewską
w 31. rocznicę śmierci oraz śp.
Antoniego Limana w 56. rocznicę
śmierci

Święto Przemienienia
Pańskiego

5
12
19
26

7.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Celinę Piątkowską
w 20. rocznicę śmierci, Feliksa,
Jerzego i Jacka Piątkowskich,
Antoniego Siemiątkowskiego i
Mieczysława Gołębiowskiego

7.00 – za śp. Walerię, Aleksandra
i Wiesława Stankiewicz oraz
Edmunda
18.00 – za śp. Annę Dmowską z
okazji urodzin
20.00 – w intencji prześladowanych
chrześcijan

Uroczystość NMP
Częstochowskiej

7.00 – za śp. Janinę, Józefa i Marka
Badura
18.00 – za zmarłych z rodziny
Święckich, Zadrożnych,
Moczulskich, Sytów, Zawistowskich,
Bocianów, Murawskich, Paplińskich,
Dąbrowskich – Aleksandra,
Jadwigę, Balbinę, Alinę, Adolfa,
Józefę, Władysława, Helenę,
Mieczysława, Janinę, Stanisława i
Zygmunta

św. Bernard z Clairvaux

6
13
20
27

7.00 – w intencji żyjących i zmarłych
członków Straży Honorowej
Najświętszego Serca Maryi
18.00 – o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej dla Wiktora w
dniu urodzin

7.00 – za śp. Janinę i Bogusława
Pokusa oraz zmarłych z ich rodzin
18.00 – za śp. Honoratę Małuszyńską

7.00 – za śp. Annę i Albina Łępickich
18.00 – o dar życia wiecznego dla śp.
Andrzeja Szczerbickiego i zmarłych
z naszych rodzin

7.00 – w dniu imienin Moniki, o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej
18.00 – za śp. Barbarę i Kazimierza
Baran

Św. Joanna Franciszka
Frémyot de Chantal
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WRZESIEŃ 2022

W MODLITWIE

Niedziela

Poniedziałek

Wtorek

św. Józef z Kupertynu

św. Hldegarda z Bingen

św. Piotr Klawer

XXIII niedziela zwykła

7.00 – za śp. Jana Nogalskiego (gr.5)
8.00 – za śp. Edwarda Zajmę (gr.5)
18.00 – o Boże błogosławieństwo
i dary Ducha Świętego dla Mikołaja
Czarnockiego w dniu urodzin i dla
całej rodziny

7.30 – 1) za śp. Stefana Przychodzeń z okazji imienin,
śp. Elę Przychodzeń i zmarłych z rodziny Skup
2) za śp. Jana Nogalskiego (gr.4)
9.30 – 1) za śp. Stefana Widyńskiego
2) za śp. Edwarda Zajmę (gr.4)
11.00 – za śp. Alinę Rosiak-Niedziela i Józefa
Niedziela
12.30 – 1) w intencji Kółek Żywego Różańca (ze
zmianą intencji)
2) za śp. Sabinę i Franciszka Kaźmierczak oraz Zofię
i Stanisława Michalik
18.00 – za śp. Władysława Siwickiego w 2. rocznicę
śmierci

4
11
18
25

XXIV niedziela zwykła

7.30 – 1) za śp. Natalię i Franciszka Dymnickich
2) za śp. Edwarda Zajmę (gr.11)
9.30 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Elżbiety i Grzegorza
w 38. rocznicę ślubu
11.00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla Barbary i Daniela
w 11. rocznicę ślubu i opiekę Bożą nad Niną
12.30 – 1) za Parafian, dzieci ochrzczone i ich
rodziców (chrzty)
2) za śp. Jana Nogalskiego (gr.11)
18.00 – o Boże błogosławieństwo, zdrowie
i potrzebne łaski dla Pawła z okazji urodzin

XXV niedziela zwykła

7.30 – za śp. Edwarda Zajmę (gr.18)
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – w 3. rocznicę urodzin Józia, z prośbą
o dalszą opiekę Matki Bożej dla niego, jego siostry,
braci i rodziców
12.30 – 1) za śp. Jana Nogalskiego (gr.18)
2) o Boże błogosławieństwo dla Jerzego Cupriaka
oraz dla dzieci, wnuków, prawnuków, przyjaciół
i rodziny
18.00 – za śp. Barbarę i Stanisława Łasiców
i Zdzisława Gajewskiego

XXVI niedziela zwykła

7.30 – 1) za śp. Stanisława, Władysławę, Wacława
Gzocha, Radzisława, Mieczysława, Jerzego, Lecha,
Wiktorię i Henryka Bardadyn
2) za śp. Edwarda Zajmę (gr.25)
9.30 – 1) o Boże błogosław., opiekę Matki Bożej,
potrzebne łaski i zdrowie dla Henryka z okazji 70.
rocznicy urodzin 2) za śp. Jana Nogalskiego (gr.25)
11.00 – o Boże błogosław. i potrzebne łaski dla Anny
i Macieja w 2. rocznicę ślubu i opiekę nad Hanią
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców
18.00 – za śp. Władysławę, Edmunda, Mariannę
Przyborowskich, Genowefę, Stanisława, Lucjana
Kowalczyk i Mariannę Kielan
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5
12
19
26

7.00 – 1) za śp. Edwarda Zajmę (gr.12)
2) za śp. Jana Nogalskiego (gr.12)
8.00 – za śp. Michała Karwata w 17.
rocznicę śmierci
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin
polecanych w wypominkach

7.00 – za śp. Jana Nogalskiego (gr.19)
8.00 – za śp. Edwarda Zajmę (gr.19)
18.00 – za śp. Wacława Krajewskiego
w 22. rocznicę śmierci i Łucję
Krajewską

7.00 – 1) za śp. Edwarda Zajmę (gr.26)
2) za śp. Jana Nogalskiego (gr.26)
8.00 – za śp. Ludwika i Jadwigę
Borowskich
18.00 – za zmarłych z rodziny
Święckich, Zadrożnych,
Moczulskich, Sytów, Zawistowskich,
Bocianów, Murawskich, Paplińskich,
Dąbrowskich – Aleksandra,
Jadwigę, Balbinę, Alinę, Adolfa,
Józefę, Władysława, Helenę,
Mieczysława, Janinę, Stanisława
i Zygmunta

7.00 – za śp. Edwarda Zajmę (gr.6)
8.00 – za śp. Jana Nogalskiego (gr.6)
18.00 – w dniu urodzin Moniki,
o błogosławieństwo Boże i opiekę
Matki Bożej

6
13
20
27

7.00 – za śp. Edwarda Zajmę (gr.13)
8.00 – za śp. Jana Nogalskiego (gr.13)
18.00 – za śp. Tadeusza
Okurowskiego w 22. rocznicę
śmierci, jego żonę Jadwigę
i wnuczkę śp. Renatę Woś;

7.00 – za śp. Edwarda Zajmę (gr.20)
8.00 – za śp. Jana Nogalskiego (gr.20)
18.00 – za śp. Lesława i Wiesława
Bednarskich

7.00 – za śp. Edwarda Zajmę (gr.27)
8.00 – za śp. Jana Nogalskiego (gr.27)
18.00 – 1) za śp. Wacława
i Bronisławę
2) za śp. Katarzynę Szczepańską w 1.
rocznicę śmierci

W MODLITWIE

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

7.00 – 1) za śp. Edwarda Zajmę (gr.1)
2) za śp. Jana Nogalskiego (gr.1)
8.00 – za śp. Marię, Stefana i Jerzego
Brzozowskich
18.00 – 1) o liczne, święte
i charyzmatyczne powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne
z naszej parafii, o Boże błogosław.
dla kapłanów pracujących w naszej
parafii oraz w intencji żywych
i zmarłych członków Wspólnoty
Krwi Chrystusa i jej rozwój
2) w intencji poległych i pomord.
podczas II wś w 83. rocznicę

7.00 – 1) za śp. Edwarda Zajmę (gr.2)
2) za śp. Jana Nogalskiego (gr.2)
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych
członków Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – za śp. Leszka Warszawskiego

7.00 – 1) za śp. Edwarda Zajmę (gr.3)
2) za śp. Jana Nogalskiego (gr.3)
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych
członków Straży Honorowej
Najświętszego Serca Maryi
18.00 – o Boże błogosławieństwo
dla Adama i Małgorzaty
Tomaszewskich w rocznicę ślubu

7.00 – za śp. Edwarda Zajmę (gr.9)
8.00 – za śp. Jana Nogalskiego (gr.9)
18.00 – za śp. ks. prałata Juliana
Chrościckiego w 49. rocznicę
śmierci

7.00 – za śp. Edwarda Zajmę (gr.10)
8.00 – za śp. Jana Nogalskiego (gr.10)
18.00 – za śp. Tadeusza
Tomaszewskiego w 19. rocznicę
śmierci

7.00 – 1) za śp. Czesławę Rychlicką
w 32. rocznicę śmierci
2) za śp. Jana Nogalskiego (gr.16)
8.00 – za śp. Edwarda Zajmę (gr.16)
18.00 – w intencji poległych,
pomordowanych i zmarłych
ofiar deportacji i Powstania
Warszawskiego w 78. rocznicę
20.00 – w intencji prześladowanych
chrześcijan

7.00 – za śp. Edwarda Zajmę (gr.17)
8.00 – 1) za śp. Jana Nogalskiego
(gr.17)
2) za śp. Władysława Woźniak
w 30. rocznicę śmierci oraz Annę
i Antoniego
18.00 – za śp. Danutę Kiembłowską
w 4. rocznicę śmierci

7.00 – za śp. Edwarda Zajmę (gr.23)
8.00 – za śp. Jana Nogalskiego (gr.23)
18.00 – za śp. Zofię Wyszyńską

7.00 – 1) za śp. Sławomirę
Grabczyńską w 4. rocznicę śmierci
i zmarłych z rodziny Kozików
2) za śp. Edwarda Zajmę (gr.24)
8.00 – za śp. Jana Nogalskiego (gr.24)
18.00 – o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Damiana,
Justyny i Mileny z okazji urodzin

1
7 8
14 15
21 22
28 29
św. Robert Bellarmin

7.00 – 1) za śp. Józefa Mętraka
w 22. rocznicę śmierci i zmarłych
z rodziny Mętraków
2) za śp. Jana Nogalskiego (gr.7)
8.00 – za śp. Edwarda Zajmę (gr.7)
18.00 – za śp. Renatę Woś;

Święto Narodzenie NMP

7.00 – 1) za śp. Edwarda Zajmę (gr.8)
2) za śp. Jana Nogalskiego (gr.8)
8.00 – za śp. Antego, Helenę
Obłuskich, Jana i Mariannę Ochman
18.00 – o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Karoliny
i Bruce’a z okazji 9. rocznicy ślubu

7.00 – 1) za śp. Edwarda Zajmę (gr.14)
2) za śp. Jana Nogalskiego (gr.14)
8.00 – za śp. Antoniego Rychlickiego
w 50. rocznicę śmierci
18.00 – w intencji Marty i Piotra w 9.
rocznicę ślubu;

7.00 – 1) za śp. Edwarda Zajmę (gr.15)
2) za śp. Jana Nogalskiego (gr.15)
8.00 – za śp. Stanisława i Czesława
Brzozowskich
18.00 – za śp. Roberta Hildebrandt,
Danielę Wołoszyn, Tadeusza,
Władysławę, Władysława Lachota,
Jerzego Chmielewskiego, Piotra
Łepetę, Barbarę Cięciara, Leokadię
Łanda i dusze w czyśćcu cierpiące

7.00 – za śp. Jana Nogalskiego (gr.21)
8.00 – za śp. Edwarda Zajmę (gr.21)
18.00 – za śp. Mateusza i Józefę
Zwolińskich; za śp. Pawła
Skoczyńskiego, o łaskę życia
wiecznego;

7.00 – za śp. Edwarda Zajmę (gr.22)
8.00 – za śp. Jana Nogalskiego (gr.22)
18.00 – o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Andrzeja
i Marii w 49. rocznicę ślubu i ich
rodziny

7.00 – 1) za śp. Edwarda Zajmę
(gr.28)
2) za śp. Jana Nogalskiego (gr.28)
8.00 – o owoce beatyfikacji za
wstawiennictwem Błogosławionego
Kardynała Wyszyńskiego oraz
o dary Ducha Świętego i opiekę
Matki Bożej dla księdza proboszcza
i kapłanów z naszej parafii
18.00 – za sp. Wacława Krajewskiego
w 22. rocznicę śmierci i Łucję
Krajewską; za śp. Krystynę Wolską
w 1. rocznicę śmierci;

Święto Świętych
Archaniołów

7.00 – 1) za śp. Michała Karwata
z okazji imienin
2) za śp. Edwarda Zajmę (gr.29)
8.00 – o Boże błogosławieństwo,
potrzebne łaski, zdrowie i opiekę
Matki Bożej
dla Julii z okazji urodzin
18.00 – 1) za śp. Jerzego Niedziela
w 2. rocznicę śmierci, o łaskę życia
wiecznego
2) za śp. Jana Nogalskiego (gr.29)

2 3
9 10
16 17
23 24
30
7.00 – za śp. Edwarda Zajmę (gr.30ost.)
8.00 – za śp. Jana Nogalskiego
(gr.30-ost.)
18.00 – za śp. Annę Dmowską

bł. Aniela Salawa
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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)

SŁUŻBA BOŻA

pierwsza niedziela miesiąca
o 17.15

7.00, 8.00 (poza okresem
wakacyjnym) i 18.00

Nabożeństwo do MB
Nieustającej Pomocy

Msze św. w soboty:

w środy Msza św.
o godz. 18.00 w intencjach
zbiorowych, a po niej nowenna

7.00, 8.00, 18.00 (liturgia
niedzielna) 19.00 lub
19.30 (liturgia niedzielna
z udziałem wspólnot Drogi
Neokatechumenalnej
w kaplicy św. Łazarza)

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

Msza św. za
prześladowanych
chrześcijan:
III piątek miesiąca, godz.
20.00 w kaplicy adoracji

Nabożeństwo
pierwszych sobót

Sakrament Pojednania
– Spowiedź

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

kilka minut przed każdą
Mszą św. (z wyjątkiem Mszy
św. o 7.00 w dni powszednie)
w każdy piątek od 19.00
do 20.00 (poza okresem
wakacyjnym) przy kaplicy
Adoracji / Męczenników
Rzymskich
Ks. kanonik
Zygmunt Niewęgłowski
I piątek miesiąca
Ks. Robert Walantyk
w II i V piątek miesiąca
Ks. Paweł Paliga
III piątek miesiąca
Ks. Janusz Kapusta
IV piątek miesiąca

od poniedziałku do czwartku
i w soboty od 7.30 do 18.00
w piątki od 7.30 do 20.00
I piątek miesiąca całonocna

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
do św. Teresy
od Dzieciątka Jezus
w poniedziałki po Mszy św.
o godz. 18.00

we wtorki po Mszy św.
o godz. 8.00

Nieszpory
eucharystyczne

Msze św. w tygodniu:

Adoracja Najświętszego
Sakramentu:

Nabożeństwo do św.
Antoniego Padewskiego

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

KANCELARIA PARAFIALNA
tel. 22 535 01 00
kancelaria@swietateresa.pl
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

w niedziele o 17.15,
a w dni powszednie o 18.45,
różaniec dla dzieci
w środy i 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

