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Chrystus 
Zmartwychwstał!
Niedziela zmartwychwstania Pańskiego, 
święto wszystkich świąt chrześcijańskich, 
jest dla nas dniem zwycięstwa życia nad 
śmiercią, miłości nad nienawiścią, prawdy 
nad fałszem. Zwycięzcą jest Chrystus 
zelżony 
i odrzucony, niesprawiedliwie oskarżony 
i osądzony, ukrzyżowany i zabity. Dlatego 
może nas umacniać słowami: „Miejcie 
odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16, 33).
Jako chrześcijanie, uczestnicy 
zmartwychwstania Chrystusa, stajemy 
odważnie po stronie cywilizacji życia i 
miłości, po stronie prawdy, godności i praw 
człowieka, po stronie tych wartości, które 
zajaśniały nowym blaskiem w poranek 
wielkanocny.
Z okazji świąt Wielkiej Nocy życzymy wam, 
siostry i bracia, obfitych darów Jezusa 
zmartwychwstałego, nade wszystko pokoju 
Bożego w sercu i radości. Wszystkim 
serdecznie błogosławimy.
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Kiedy zaraził się Ksiądz koronawirusem?
Na Boże Narodzenie ksiądz proboszcz dał mi wol-
ne. Jestem jedynym księdzem w  parafii, którego 
obydwoje rodzice jeszcze żyją, więc mogłem poje-
chać do domu i cieszyć się Świętami z rodziną. Od-
wiedzałem tylko tych bliskich, którzy chcieli, czuli 
się zdrowo i którzy się nie bali. Mam dużą rodzinę, 

moja mama jest ósmym dzieckiem. Wielu kuzynów 
doczekało się już własnych dzieci. 
Zaraziło się nas około 20 osób. Ciekawa jest ta cho-
roba: babcia i tata nie zachorowali, chociaż tata jest 
inwalidą, a babcia jest schorowana i w podeszłym 
wieku. Mama się zaraziła, a siostra i jej rodzina nie, 
mimo że się codziennie spotykaliśmy. 30 grudnia 

TO BYŁY DLA 
MNIE ŻYCIOWE 
REKOLEKCJE
wywiad z Ks. Pawłem o Covid-19 

Na początku tego roku cała nasza wspólnota parafialna modliła się za księdza 
Pawła Paligę. duchowny przez kilka długich tygodni prowadził walkę o powrót 
do zdrowia po zakażeniu wirusem saRs-Cov-2. Po wyjściu ze szpitala udzielił 
nam wywiadu, w którym opowiedział o trudnym przebiegu choroby w swojej ro-
dzinie. Natomiast w drugiej części rozmowy podzielił się rozważaniami na temat 
dobrej śmierci oraz tego, czy Pan Bóg karze nas pandemią…?
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dostałem wysokiej gorączki, następnego dnia zro-
biłem wymaz, w nocy 1 stycznia przyszedł sms po-
twierdzający, że mam koronawirusa. 
W  drugim dniu mojej choroby dostaliśmy wiado-
mość, że teść mojego kuzyna jest w ciężkim stanie, 
a wkrótce potem następną, że zmarł. Choć rozpo-
częto reanimację i wezwano karetkę, dostał zatoru 
i nie udało się go uratować. Następnego dnia bar-
dzo źle poczuła się innego kuzyna teściowa, ale na 
szczęście nie musiała jechać do szpitala i przeżyła. 
Już wtedy mieliśmy przestrogę, że z tą chorobą róż-
nie może być. 
Gorączka u  mnie utrzymywała się około 10 dni 
i  ciężko ją było zbić. W  domu nie miałem pulsok-
symetru, ale siostra mi jakiś podrzuciła; saturację 
miałem 83%, ale jak zacząłem się trochę ruszać, po-
ziom tlenu spadał do sześćdziesięciu. Pomimo że by-
łem w domu i brałem leki przepisane przez lekarza, 
to wdało się zapalenie płuc i pojawiły się trudności 

z oddychaniem. Sprawując Mszę Św. w domu, chcąc 
wypowiedzieć jedno zdanie, musiałem je dzielić na 
trzy części. Bałem się, że nie dokończę, a jest zasa-
da, że rozpoczęta Msza Św. musi być dokończona. 
Udało mi się skończyć i zadzwoniłem na pogotowie. 

Czy był taki moment, że Ksiądz się bał i my-
ślał, że może umrzeć?
Po zarażeniu najbardziej bałem się o osoby starsze 
w  mojej rodzinie. Okazało się, że one przeszły to 
w miarę dobrze, gorączka u nich była krótsza, młod-
si gorzej chorowali. 

a jak było w szpitalu?
Po przyjeździe pogotowia spytano mnie, czy chcę 
jechać do szpitala. Chciałem, bo lekarstwa, które 
brałem w  domu, nie pomagały. W  karetce dowie-
działam się, że możemy czekać nawet godzinę, za-
nim dyspozytor powie, w którym szpitalu jest wolne 
miejsce. Okazało się, że dość szybko to zorganizo-
wano. Widać Opatrzność Boża czuwała nade mną, 
bo trafiłem do szpitala św. Elżbiety w Katowicach, 

który cały został przemianowany na covidowy. 
Należy on do sióstr elżbietanek; komuniści zabrali 
im majątek, później odzyskały budynek, ale już nie 
wróciły do pracy jako pielęgniarki. W  swojej sali 
szpitalnej miałem piękny, duży krzyż. Przez 12 dni 
leżałem sam, potem przywieziono 88-latka, ale był 
bardzo krótko, bo go przeniesiono, potem przywie-
ziono czterdziestolatka. 
W szpitalu poczułem się lepiej, bo spadła mi gorącz-
ka, a wtedy to już było inne życie: już nie spałem 
całymi dniami; dwa dni byłem pod tlenem, ale respi-
rator nie był mi potrzebny. Wszyscy chodzili w kom-
binezonach i zamaskowani: gogle, maska, przyłbica. 
Było widać, że nie jest im łatwo wytrzymać. I nie 
bardzo było wiadomo kto jest kto, czy to salowa, czy 
pielęgniarka, czy lekarz. Niektórzy mieli napisane 
na kombinezonie imię, kapelan napisał „Szczęść 
Boże” i miał znak krzyża.
Bywało, że ktoś krzyczał czy jęczał; modliłem się za 
te osoby aktami strzelistymi, odmawiałem Pod Two-
ją Obronę. Słychać było, jak ktoś bardzo się męczy, 
kaszle – za taką osobę też się modliłem. Jeden z pa-
cjentów bardzo krzyczał, przeklinał, personel chciał 
dla niego dobrze, a spotykał się z wyzwiskami. Kie-
dy spacerowałem po korytarzu, podchodziły osoby 
w podeszłym wieku i pytały: Czy może Pan zadzwo-
nić do mojej rodziny, bo nie umiem, albo ktoś miał 
niedoładowany telefon na kartę, to pomagałem. 
Przeczytałem kilka książek: „Błogosławiony Piotr 
Frassati” „Zakazana psychologia. Pomiędzy nauką 
a szarlatanerią”, „Czy Jezus to powiedział? Zagadki 
ewangeliczne”, i ostatnia: „Etyczny problem samo-
bójstwa”. Słuchałem też różnych konferencji i biblij-
nych komentarzy do czytań księdza Włodzimierza 
Cyrana, biblisty. Dzwonił do mnie ksiądz proboszcz, 
pytał jak się mam; mówił, że w parafii się za mnie 
modlicie. Mówiłem, że już powinienem wracać; że 
już dobrze się czuję; że mi głupio, bo inni muszą 
za mnie pracować. Odpowiedział, że muszę jeszcze 
poleżeć, żeby nad pokorą popracować. Bardzo mu 
dziękuję za te słowa. 

w jaki sposób Ksiądz się modlił? Czy dało się 
modlić?
Kiedy jeszcze byłem w  domu, z  powodu wysokiej 
temperatury i  dużego osłabienia z  modlitwą było 
trudno, ale modlitwy brewiarzowe, które jako osoba 
konsekrowana mam obowiązek odmawiać, oczywi-
ście odmawiałem. I wiadomo różaniec i koronkę do 
Bożego Miłosierdzia. 
W szpitalu spędziłem bardzo dużo czasu w samot-
ności, ksiądz proboszcz mówił, że to takie rekolek-
cje. Codziennie w szpitalu na okiennym parapecie 
sprawowałem prywatną Mszę Św. Starałem się pil-
nować godzin i odprawiać ją wtedy, kiedy nie przy-
chodziły pielęgniarki, salowe czy lekarze. Kiedy do 
mojego pokoju dokwaterowano drugiego mężczy-
znę, zapytałem, czy nie będzie mu to przeszkadzało, 
on się ucieszył. Można więc powiedzieć, że to była 

Msza Święta z ludem. W piątki odprawiałem drogę 
krzyżową.

w jakich intencjach się Ksiądz modlił?
Za personel medyczny, który mi pomagał, za tych 
którzy otaczali mnie życzliwością i  w  intencjach 
Bogu wiadomych. Odwiedzał mnie kapelan, ksiądz 
Tomasz Kusz. Dziękuję mu za spowiedź; za to, że 
w  szpitalu mogłem doświadczyć Bożego Miłosier-
dzia i przebaczenia grzechów. Przyjąłem też sakra-
ment namaszczenia chorych. Zawsze kiedy przy-
chodził, to ze mną rozmawiał, bardzo mu za tę po-
sługę dziękuję. 
Wiele życzliwości spotkało mnie ze strony ludzi 
z  Warszawy, ze Wspólnoty MAMRE, którzy przy-
wieźli mi amantadynę i  dali kontakt do dra Bod-
nara. Jedna osoba wsiadła w samochód i choć nie 
bardzo lubi jeździć, przejechała tych 300 km, żeby 
przywieźć lek mnie i  mojej mamie. W  drugiej do-
bie pobytu w szpitalu dostałem osocze i raz podano 
mi remdesivir. Przyjmowałem zastrzyki przeciw-
zakrzepowe, a  wymaz z  gardła zrobiono mi sześć 
razy. Ciekawe jest też to, że dobro wraca. Jestem 
honorowym krwiodawcą, oddałem wiele litrów krwi 
i osocza, teraz się sytuacja odmieniła, to do moich 
żył wpływało osocze ozdrowieńców. 

Czy wszyscy w szpitalu wiedzieli, że leży z nimi 
ksiądz?
Po przybyciu powiedziałem, że jestem księdzem i że 
w razie potrzeby mogę służyć sakramentami, więc 
lekarze i pielęgniarki wiedzieli.

Poprosił ktoś o coś?
Kiedyś zadzwonił kapelan, który nie mógł codzien-
nie być w szpitalu, również ze względów epidemio-
logicznych, i  poprosił, żebym wyspowiadał chorą 
z oddziału. Zostawił mi też oleje. Poszedłem do sali, 
wyspowiadałem ją, udzieliłem jej sakramentu cho-
rych i odpustu zupełnego. Taki odpust jest przewi-
dziany w zagrożeniu życia, w chorobie, nie trzeba 
spełniać dodatkowych wymogów jak przy innych 
odpustach. Kobieta powiedziała, że inna pacjentka 
w tej sali, modli się na głos, kiedy odzyskuje świado-
mość, więc również jej udzieliłem rozgrzeszenia bez 
spowiedzi, odpustu i namaszczenia chorych, i jesz-
cze jednej osobie. 
W dwudziestym, czyli ostatnim dniu mojego poby-
tu w  szpitalu do sąsiedniej sali wieczorem przy-
wieziono mężczyznę około sześćdziesięcioletniego. 
Słyszałem, jak za ścianą prowadzono reanimację. 
Wyszedłem na korytarz, udzieliłem mu rozgrzesze-
nia i odpustu zupełnego na godzinę śmierci. Kościół 
naucza, że kto odejdzie pojednany z Panem Bogiem, 
ten ma zapewnione niebo. Ale za każdy grzech, za 
każde słowo, gest musimy odpokutować. 
Święci mówią, że lepiej tutaj na ziemi przyjmo-
wać odpusty, spełniać dobre uczynki, pościć, ja-
kieś umartwienia ofiarowywać za swoje grzechy, 

niż w czyśćcu. Jeśli się udzieli odpustu na godzinę 
śmierci, taka osoba idzie prosto do nieba; ośmielę 
się powiedzieć, że nie trzeba za nią nawet mszy 
świętych zamawiać. 
Nie wiem, kto to był, nie znam rodziny tego czło-
wieka. Pamiętam, że jak go rozgrzeszyłem, to po-
szedłem do swojej sali i ciężko było mi się modlić, 
wyjąłem różaniec; myślałem, że odmówię za tą re-
animowaną osobę różaniec, ale nie byłem w stanie, 
mówiłem tylko: „Jezu ratuj, Jezu zbaw”. Tylko te sło-
wa powtarzałem. Później się dowiedziałem, że re-
animacja się nie udała; że umarł, popłynęły mi łzy, 
bo prosiłem Pana Boga też o to, żeby on przeżył. Ale 
z drugiej strony wierzę w to, czego naucza Kościół: 
że ta osoba miała dobrą śmierć, bo odeszła pojedna-
na z Panem Bogiem. 
Nie tak dawno rozmawiałem z  pewną kobietą 
z mojej poprzedniej parafii. Była to dobra i gorliwa 
osoba, pewnie niejeden pierwszy piątek i niejedną 
pierwszą sobotę odprawiła, modliła się koronką do 
Bożego Miłosierdzia, należała do Żywego Różańca. 
Proszę sobie wyobrazić, że pięć dni przed śmiercią 
zadzwoniła do mnie z informacją, że jest w szpitalu 
covidowym. Mówię jej, że modlę się za nią, pytam 

W szpitalu spędziłem bardzo 
dużo czasu w samotności, 

ksiądz proboszcz mówił, że to 
takie rekolekcje. Codziennie 

w szpitalu na okiennym 
parapecie sprawowałem 

prywatną Mszę Św.
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jak się czuje, ona na to, że już dobrze. Później się do-
wiedziałem, że wypisano ją ze szpitala, była w domu 
i w tej samej dobie, w której została wypisana, umar-
ła. Można by się zastanawiać, kto zawinił, ale można 
na tę sytuację popatrzeć inaczej. Do domu został 
wezwany ksiądz, udzielił jej sakramentu chorych, 
rozgrzeszenia; możliwe, że udzielił też odpustu, 
tego nie wiem, ale pewnie tak, ona mogła się z ro-
dziną pożegnać i umarła w domu. Pan Bóg obiecał, 
że jeśli ktoś odmawia koronkę, odprawia pierwsze 
piątki i pierwsze soboty, nie odejdzie bez pojedna-
nia, bez rozgrzeszenia. I  to tej parafiance w życiu 
i śmierci się spełniło. Nie wiem, czy pacjent, który 
zmarł w Katowicach, odprawiał pierwsze piątki, czy 
mówił koronkę do Bożego Miłosierdzia. Może był 
w Bractwie Dobrej Śmierci, a może jego rodzina się 
modliła, żeby odszedł pojednany z Bogiem, tego nie 
wiem, ale dowiem się, bo przecież na Sądzie Osta-
tecznym wszystko będzie jawne. 

Był Ksiądz przy innych reanimacjach?
Tak, kiedy pracowałem w poprzedniej parafii, chodzi-
łem pobiegać; brałem od parafianki psa i z tym psem 
biegałem. Widzę, że coś się dzieje, reanimują kogoś 
na ulicy, przypiąłem psa do drzewa, podszedłem, po-
wiedziałem, że jestem księdzem. Była tam żona tego 
mężczyzny, pytam, czy był katolikiem, mówi, że tak, 
wtedy rozgrzeszyłem go i udzieliłem odpustu. Męż-
czyzna umarł. Innym razem wracałem samochodem 
z  lodowiska, pojechałem inną drogą niż zazwyczaj, 
był wypadek, też reanimowano człowieka, zatrzyma-
łem się, udzieliłem rozgrzeszenia i odpustu. Pojecha-
łem dalej, bo on miał zapewnioną opiekę medyczną 
i moja obecność nie była potrzebna. 

Jest Ksiądz odważny.
Wykonuję swoje obowiązki, bo jestem księdzem. 
Nikt inny nie jest w  stanie rozgrzeszyć. Każdy 
ksiądz, nawet taki, który popadł w kary kościelne; 
który można powiedzieć, przestał być księdzem 
i  rozpoczął inne życie, może rozgrzeszyć osobę 
w zagrożeniu życia i będzie to ważne i godziwe roz-
grzeszenie.

dlaczego, my katolicy boimy się sakramentu 
namaszczenia chorych?
Ludzie często zwlekają z  jego przyjęciem. Potocz-
nie, błędnie bywa nazywany ostatnim namaszcze-
niem. Ludzie myślą, że to przysłowiowy gwóźdź do 
trumny, a wcale nie, to jest sakrament uzdrowienia 
i  umocnienia. Kapłan mówi: „Przez to święte na-
maszczenie niech Pan w swoim nieskończonym mi-
łosierdziu wspomoże Ciebie łaską Ducha Świętego”, 
czyni znak krzyża olejem na czole chorego, potem 
dodaje: „Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię 
wybawi i  łaskawie podźwignie” i  czyni znak krzy-
ża na jego rękach. Bywa, że dana osoba umrze, ale 
bywa też, że zostaje umocniona. Sakrament ten 
można przyjmować wiele razy: przed operacją, jeśli 

stan zdrowia się pogarsza, czy w  czasie choroby. 
O sakramencie chorych mówimy też błędnie wiatyk, 
a to jest udzielenie komunii świętej na drogę przej-
ścia. Osoba przyjmująca Pana Jezusa musi być tego 
świadoma i musi być w stanie połknąć hostię. 
Nawet tu w naszej parafii dwa razy w ciągu tygodnia 
zostałem wezwany do osoby, której stan zdrowia 
się pogorszył. Byłem u pewnej pani, która już 
nie jadła, nie rozmawiała, nie wstawała 
z  łóżka i  od tygodnia nie odzyskiwała 
świadomości. Wszedłem do pokoju 
i  proszę sobie wyobrazić, jakie 
było zdziwienie osób, które mnie 
zaprosiły, kiedy ta chora siadła 
na łóżku, odzyskała świado-
mość, zrobiła znak krzyża. 
Nie wiem, jak ta sprawa się 
zakończyła, ale to było sil-
ne przeżycie. Trafiłem też 
do mężczyzny, który był 
w  stanie się wyspowiadać, 
przyjąć sakrament cho-
rych, i kilka dni później do-
wiedziałem się, że zmarł.

myślę o chorym z Katowic, 
który zmarł po reanimacji. 
może nie był katolikiem?
Pan Bóg sobie poradzi. Na pewno 
nikogo nie można zmusić do zbawie-
nia. Nawet jeśli ktoś idzie do spowiedzi, 
a  zataił grzechy albo zrobił to dla śmie-
chu, to jest to spowiedź świętokradzka. Jeśli nie 
żałuje za grzechy, ma zamiar nadal je popełniać, nie 
postanawia poprawy i usłyszy rozgrzeszenie, to on 
tego rozgrzeszenia nie otrzymuje, bo nie było dys-
pozycji. Jako ksiądz siedzący w konfesjonale mogę 
nie wiedzieć, że on zataił grzechy, że nie żałuje, nie 
postanawia poprawy. Z  zewnątrz wygląda to tak, 
że otrzymał rozgrzeszenie, ale tak naprawdę tego 
rozgrzeszenia nie otrzymał. Pan Bóg wie, jaka jest 
dyspozycja człowieka. 

Co zrobić, jeśli nasze życie jest zagrożone, 
a nie możemy wezwać księdza? 
Pan Bóg jest wszechmogący i nie jest niczym zwią-
zany. Największą pewność mamy, jeśli przyjmujemy 
sakramenty, bo są to widzialne znaki niewidzianej 
łaski i  mamy zapewnienie Kościoła, że jeśli ktoś 
otrzymał rozgrzeszenie, to je otrzymał; odpust, to 
otrzymał odpust. Mamy pewność. Inna możliwość 
to wzbudzenie w sobie aktu żalu: Panie Jezu, prze-
praszam Ciebie za moje grzechy, wiem, że nie powi-
nienem tak zrobić, że obraziłem Ciebie. 
Kościół mówi, co jest grzechem; Pan Jezus mówi, 
co jest grzechem i  dlatego żałuję. Nie muszę pła-
kać, choć może tak się zdarzyć, ale aktem woli mó-
wię, że żałuję; że tak nie powinienem postąpić. I to 
Panu Bogu wystarczy. W sytuacjach zagrożenia ży-

cia warto powiedzieć: Panie Jezu żałuję, Panie Jezu 
przepraszam – ten żal za grzechy może nas urato-
wać. Można też pomodlić się psalmem 51 i prosić 
o przebaczenie, można modlić się własnymi słowa-
mi albo koronką do Miłosierdzia Bożego. 

Jeśli ktoś odszedł od Kościoła i w obliczu wła-
snej choroby do niego nie wraca, co możemy 

zrobić?
Modlić się. Zamawiać Msze Św. o łaskę wia-

ry, o nawrócenie; można odmawiać ko-
ronkę, różaniec – form modlitwy jest 
bardzo dużo. Można ofiarować spo-

wiedź w intencji tej osoby, zazna-
czając to przed spowiedzią. Panu 
Bogu można wszystko ofiarować, 

każdy krok, każdy oddech, każ-
dy gest, każdą sytuację, za 
siebie, za innych. To się Panu 

Bogu podoba. Można pójść do 
Częstochowy na bosaka pie-
chotą, ale można też podnosić 
papierki z ulicy i ofiarować to 

w intencji grzeszników. Jesteśmy 
w parafii św. Tereski od Dzieciąt-
ka Jezus, ona właśnie wybrała 

małą drogę, pokonywała ją mały-
mi krokami. Możemy drobne rzeczy 
ofiarować Panu Bogu z  miłością, złą-

czyć się z  krzyżem Chrystusa, to się 
Panu Bogu na pewno podoba. 

Czy Pan Bóg nas karze pandemią?
Nie można powiedzieć ani tak, ani nie. Nie jestem 
prorokiem, nie mam bezpośredniego kontaktu z Pa-
nem Jezusem w  tej kwestii. Mówienie, że to jest 
kara, jest błędem; mówienie, że to nie jest kara jest 
błędem. Na pewno z każdej sytuacji mamy wyciągać 
wnioski, wszystko dzieje się po coś. Trzeba pytać 
dlaczego tak się stało, co ja mogę zrobić. Jesteśmy 

cały czas wzywani do nawrócenia. A  nawrócenie 
oznacza zejście z  drogi grzechu i  skierowanie się 
na drogę życia, na drogę łaski uświęcającej. Ozna-
cza to spowiedź, zerwanie złych kontaktów, wejście 
w modlitwę, rozmowę z Panem Bogiem.

Czy my, ludzie, nie zapominamy, że umrzemy?
Zapominamy. Ważne jest zapłacenie rachunków, od-
danie tego co się pożyczyło, przeproszenie się wza-
jemne, podziękowanie za dobro, podzielenie ma-
jątku, bo wiele osób potem cierpi, rodzeństwo się 
kłóci i nie rozmawia ze sobą przez lata, bo wyraźnie 
nie było zaznaczone, co dla kogo. Oczywiście są to 
przyziemne rzeczy, ale ważne. Poza tym przygoto-
wanie duchowe: spowiedź, żal za grzechy, przyjęcie 
sakramentu chorych, eucharystii, uzyskanie odpu-
stów. Kiedy choruje ktoś bliski, kłamanie, że wszyst-
ko będzie dobrze, nie jest dobre. Taka osoba może 
nam uwierzyć i nie zdąży się przygotować. 

Jakie największe doświadczenia wyniósł 
Ksiądz z tego czasu chorowania?
Mocnym doświadczeniem był pobyt w szpitalu i ten 
reanimowany mężczyzna; to się przeżywa. Jestem 
człowiekiem z krwi i kości, nie mogłem tamtej nocy 
zasnąć, myślałem o tym co się wydarzyło, modliłem 
się za niego. Trudne było słuchanie, jak ludzie jęczą 
i kaszlą. I trudne było dla mnie odosobnienie. Pomy-
ślałem, że gdybym trafił do więzienia, to bym zwa-
riował. W czterech ścianach rok, dwa, pięć, dziesięć 
lat – jak to można wytrzymać?! Spacerowałem po 
korytarzu, od okna do okna; dobrze, że miałem In-
ternet, ale już czeluści Internetu przejrzałem i nic 
ciekawego nie znalazłem. Odosobnienie było trud-
ne. Okazało się, że kiedy po miesiącu leżenia w łóż-
ku wróciłem do parafii, mięśnie zanikły i nogi mia-
łem jak z waty, nawet przyklęknięcie przy ołtarzu 
sprawiało mi trudność. Teraz w ramach rehabilitacji 
spaceruję, na bieganie jest jeszcze za wcześnie. 

Rozmawiała KataRzyna CiChosz

Od samego początku wielu ludzi interesowało się tym, co się ze mną 
dzieje; pisali, dzwonili, doradzali, modlili się za mnie. Były to osoby 
z różnych wspólnot, z różnych części Polski, z diecezji gliwickiej, kato-
wickiej, sosnowieckiej, częstochowskiej, warszawskiej; biskupi i zwykli 
księża, klerycy, diakoni, zakonnicy i zakonnice. Modliły się osoby z po-
przedniej parafii z Bliznego i z obecnej. Osoby z Odnowy w Duchu Świę-
tym, z Oazy, ze Wspólnoty Krwi Chrystusa, ze Wspólnoty Neokatechu-
menalnej, z Koła Żywego Różańca, z Kościoła Domowego, ze Wspólnoty 
Przymierza Rodzin MAMRE, z Trailowych Biegów Duchowych. Dziękuję 
za modlitwę również ministrantom i  bielankom. Na pewno te modli-
twy były wsparciem i lekarstwem. Dziękuję wszystkim za msze święte 
zamawiane za mnie, za komunie święte przyjęte w mojej intencji, za 
zmówione różańce, koronki, ofiarowane adoracje Najświętszego Sakra-
mentu, podjęte posty i za zainteresowanie.

Ks. Paweł
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W skład załogi ambulansu wchodzili: kie-
rowca, lekarz i pielęgniarki, łącznie 6 osób. Po 
co do nas przyjechali? Otóż tego dnia w na-
szej parafii już po raz drugi można było zostać 
bohaterem, uratować życie, oddać krew. 

Moim marzeniem było, aby do akcji włą-
czyło się jeszcze więcej osób niż poprzednio. 
W listopadzie ubiegłego roku krew oddało 38 

W przedostatnią niedzielę stycznia pod główne 
wejście kościoła podjechał ogromny czerwony 

autobus. Nie był to autobus do przewozu ludzi, ale 
specjalny mobilny punkt do poboru krwi. A w nim 
przesympatyczna ekipa z Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. 

osób – z 42, które się zgłosiły. Wtedy udało 
nam się zebrać 17,1 litra tego drogocennego 
leku. Niestety tym razem było mniej chęt-
nych: pod autobusem stawiło się 28 osób, 
a ostatecznie, po weryfikacji stanu zdrowia, 
krew oddało 21 osób. Łącznie pozostawiły 
one w darze 9,450 litra bezcennego płynu ra-
tującego zdrowie i życie. 

W tym miejscu pragnę złożyć osobiste 
świadectwo. Jestem honorowym krwiodaw-
cą od 18. roku życia. Ostatnio jednak role się 
odwróciły. Kiedy w wyniku zakażenia wiru-
sem SARS-CoV-19 trafiłem do szpitala w Ka-
towicach, tym razem to ja dostałem osocze 
od ozdrowieńców. Ciekawe jest to, że byłem 
hospitalizowany mniej więcej w tym samym 
czasie, w którym odbyła się nasza akcja. No 
ale tym razem osocze poleciało w odwrotną 
stronę – do mojego organizmu. Dzięki temu 
szybciej wyzdrowiałem. Mogę więc zaświad-
czyć, że dobro wyświadczone innym prędzej 
czy później do nas wraca. 

Dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli 
na apel i oddali krew. Dziękuję państwu Trze-
śniewskim, którzy prowadzą cukiernię, za 

pyszne pączki. Dziękuję bielankom za przy-
gotowanie zdrowego soku warzywno-owoco-
wego i wszystkim, którzy promowali zbiórkę 
przez media społecznościowe.

Już teraz zapraszam do zasilenia kolejnej 
akcji (info poniżej). Włączyć można się na wie-
le sposobów, nie tylko oddając krew. Zachę-
cam, aby np. zaangażować się w promocję: 
poinformować znajomych, wkleić informację 
na portalach społecznościowych albo wziąć 
plakat i wywiesić go na swoim płocie lub osie-
dlu. Można też ufundować jakieś gadżety dla 
krwiodawców albo upiec im pyszne ciasto, np. 
szarlotkę. Czekam na propozycje i zapraszam 
do współpracy.

Ks. Paweł Paliga 

Kolejna taka akcja w naszej parafii jest zaplanowana 
na 17 października 2021 roku. Jeśli nie możesz się do-
czekać, to wiedz, że na co dzień krew można oddawać 
w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Warszawie na ul. Saskiej 63/75 lub w szpi-
talach na ul. Cegłowskiej 80, al. Dzieci Polskich 20, 
ul. Nowogrodzkiej 59 i ul. Szaserów 128.

Dwudziestu jeden
bohaterów
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Droga
Krzyżowa

dla dzieci

dla dorosłych



W tym trudnym pandemicznym czasie, podczas 
niełatwych jesienno-zimowych dni Dziewczęca 

Służby Maryjna spotykała się na cotygodniowych 
katechezach formacyjnych. 

Podczas nich bielanki mają okazję pogłębić swo-
ją wiedzę o Biblii i Kościele i  jego świętych oraz 
zagłębiać się w tajniki roku liturgicznego. Zajęcia 
z dziewczynkami prowadzą p. katechetka Agniesz-
ka Bąk i x. Paweł Paliga nasz wikariusz i opiekun 
bielańsko-ministranckiej wspólnoty.

Na początku grudnia dziewczynki ofiarnie 
przyłączyły się do pomocy w pakowaniu drobnych 
upominków dla naszych włochowskich sąsiadów. 
Słodkie paczuszki oraz miniaturowe choinecz-
ki były rozdawane na dzielnicowych podwórkach 
z okazji „Podwórkowego Kolędowania” współorga-
nizowanego min. przez Fundację im. Księdza prof. 
Ryszarda Rumianka.

Kolejna akcja, w  jakiej przyszło wziąć udział 
bielankom, odbyła się tuż przed świętami Bożego 
Narodzenia. Dziewczynki, na zorganizowanych 
podczas zbiórki warsztatach, przygotowywały por-
cyjki sianka na stół wigilijny. Następnie, od soboty 
wieczorem do wieczornej Mszy Świętej w niedzie-
lę, w kruchcie kościoła, za zwyczajowe „co łaska” 
można było nabyć sianko oraz świece na stół wi-
gilijny. Bielankom w tej akcji towarzyszyli nielicz-
ni ministranci. Inicjatywa ta w znacznym stopniu 
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czytały rozważania i podążały wraz z ministranta-
mi za krzyżem.

W niedzielę Palmową przed każdą Mszą Świę-
tą dziewczynki ze Służby Maryjnej zwyczajowo 
sprzedawały palmy.

 Jak na tak trudne czasy jakie nastały, jesteśmy 
dumni, że mamy tak dzielną wspólnotę, której chce 
się spotykać, modlić, uczyć i działać razem.

* * *
Na kandydatki do Dziewczęcej Służby Maryjnej 

czekamy w każdy piątek o godz. 17:00 w kawiaren-
ce przy parafii oraz w każdą niedzielę przed Mszą 
Świętą z udziałem dzieci. Wystarczą szczere chęci 
i otwarte serce – białe sukieneczki i błękitne szarfy 
już na Was czekają. Niech Maryja Was prowadzi.

anna łuszCzaK

zasiliła ubogą kasę funduszu bielańskiego i kolejny 
raz dowiodła ofiarności naszych parafian. 

Nic tak nie cieszy w grudniu dzieci, jak wspólne 
ubieranie choinki. Bielankom w tym roku przypa-
dła funkcja ubrania sporego drzewka w przy szop-
ce w  kaplicy adoracji. Każda dziewczynka przy-
niosła ze sobą bombki, pierniczki, suszone owoce, 
szyszki i inne ozdoby choinkowe, niekiedy własno-
ręcznie wykonane. Odważnie wstępowały po stop-
niach drabiny, by umieścić swoje ozdoby w jak naj-
lepszych miejscach. 

Z uwagi na sytuację pandemiczną, musieliśmy 
niestety zrezygnować ze zwyczajowego spotkania 
opłatkowego.

Dziewczynki, jak co piątek, spotykały się jedy-
nie na zbiórkach prowadzonych przez p. Agnieszkę 
z uwagi na hospitalizację ks. Pawła. Uczestniczyły 
w niedzielnych Mszach Świętych asystując w pro-
cesji na wejście i zakończenie mszy, niosąc dary oł-
tarza oraz czytając modlitwę wiernych. Były obec-
ne, choć w nielicznym składzie i przy zachowaniu 
wszystkich środków ostrożności.

W  Wielkim Poście bielanki przed zbiórkami 
formacyjnymi uczestniczyły w Drodze Krzyżowej, 

Z wizytą 
u Bielanek
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Przy ołtarzu
Lektor jest to osoba ustanowiona do pro-

klamowania Słowa Bożego w zgromadzeniu 
liturgicznym (najczęściej w parafii). Wyróżnia 
się dwa rodzaje lektorów: lektor ustanowio-
ny i lektor promowany. 

Kandydatem do sprawowania funkcji lek-
tora ustanowionego jest zwykle seminarzy-
sta (zwykle na II lub III roku). Lektorat jest 
jednym ze stopni, które prowadzą do otrzy-
mania na VI roku seminarium – święceń pre-
zbiteratu. 

Lektorem promowanym może zostać 
każdy mężczyzna, po uprzednim przygoto-
waniu (zwykle dana diecezja organizuje kurs 
dla zainteresowanych, trwający około roku). 

Kim są mężczyźni w długich białych strojach, których widzimy w pre-
zbiterium w  trakcie Mszy Świętej? Chciałbyś być jednym z  nich? To 
przeczytaj, kim są, jak się tu znaleźli i na czym konkretnie polega ich 
posługa. Czy wiedziałeś, że aby stanąć z nimi w jednym szeregu, nale-
ży odbyć specjalny kurs…? Dowiedz się, co pisze na ten temat Jakub.

W  wielu parafiach praktykuje się zwyczaj, aby promo-
wanymi lektorami zostawali ministranci z kilkuletnim do-
świadczeniem posługi przy ołtarzu. 

Do najważniejszych zadań lektora należy: odczyty-
wanie Słowa Bożego, śpiewanie psalmu responsoryjnego 
oraz opieka nad młodszymi ministrantami. 

Swoją drogę posługi przy ołtarzu rozpocząłem w wie-
ku 8 lat, po przyjęciu I Komunii Świętej. 

Najpierw, przez okres około roku, byłem kandydatem. 
Służyłem do Mszy bez komży i uczyłem się posługi od 
starszych kolegów. Bardzo wiele nauczyłem się wówczas 
od mojego Dziadka, który również był ministrantem. Po 
tym okresie otrzymałem od Księdza Proboszcza komżę 
oraz błogosławieństwo do pełnienia funkcji ministranta. 

Po około sześciu latach, za zgodą Księdza Probosz-



16

w Parafii w Parafii

17

bywał się egzamin. 
Semestr wiosenny rozpoczęliśmy pod 

znakiem pandemii koronawirusa. Wykłady 
z seminaryjnych auli przeniosły się na ekrany 
naszych komputerów i  laptopów. Na każdy 
wykład dostawaliśmy odpowiednie materiały 
oraz pytania do kartkówki. Na podstawie na-
szych odpowiedzi na zadane pytania, klery-
cy wystawiali odpowiednią ocenę. Po waka-
cjach udaliśmy się na zaliczenie do Księdza 
Prałata ze śpiewu i czytania. Po załatwieniu 
wszystkich formalności i zdaniu egzaminów 
nadszedł czas promocji. Miała się ona odbyć 

cza oraz Księdza Opiekuna, rozpocząłem kurs lektorski 
organizowany przez warszawskie seminarium. Pierwszy 
semestr, zimowy, przebiegł bez większych problemów. 
Uczyliśmy się wyraźnie odczytywać czytania mszalne 
oraz właściwych melodii psalmów (pod okiem Księdza 
Prałata Wiesława Kądzieli – te ćwiczenia trwały około go-
dzinę i odbywały się w kościele seminaryjnym). Następ-
nie, podzieleni na grupy, udawaliśmy się do właściwych 
auli i  słuchaliśmy wykładów na temat liturgiki (nauka 
zajmująca się liturgią) oraz biblistyki (nauka zajmująca 
się wydarzeniami z  Biblii). Były one prowadzone przez 
kleryków. Na każdych zajęciach mieliśmy kartkówki (tzw. 
wejściówki) z poprzednich wykładów. Po semestrze od-

w  Świątyni Opatrzności Bożej w  Wilanowie 
pod koniec października. Niestety pandemia 
dała o sobie znać i w związku z obostrzenia-
mi rządowymi uroczystość została odwoła-
na. Obostrzenia nadal się przedłużały, więc 
Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz upoważnił 
księży proboszczów do pobłogosławienia 
lektorów. Moja promocja odbyła się w Uro-
czystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 
2021 roku. 

Cały okres kursu oraz przygotowań wspo-
minam bardzo pozytywnie. Podczas wykła-
dów dowiedziałem się wielu interesujących 

rzeczy związanych z  historią Kościoła i  wydarzeniami 
biblijnymi. Dzięki tej wiedzy mogę głębiej i  świadomiej 
przeżywać Ofiarę Mszy Świętej. Uczestnictwo w  kur-
sie zaowocowało poznaniem nowych ludzi, ale przede 
wszystkim pogłębiło moją relację z  Bogiem. Dziękuję 
Bogu za to, że doprowadził mnie do pełnienia tej za-
szczytnej funkcji, dziękuję moim Rodzicom, Dziadkom 
i Rodzinie, za wsparcie jakiego mi udzielali. Dziękuję tak-
że Księdzu Proboszczowi za posłanie mnie na kurs, wiel-
ką życzliwość i duchowe wsparcie oraz księżom z naszej 
parafii, księżom i klerykom poznanym na kursie.

JaKub KoChanowiCz, leKtoR



18

w Parafii

19

Kto śpiewa dwa razy się modli

Ta myśl św. Augustyna oraz chęć aktywizacji 
dzieci i młodzieży w naszej parafii przyświecała nam 
ponad 2 lata temu, gdy zawiązywała się nasza para-
fialna schola. W składzie mieliśmy wtedy dwu 
gitarzystów i  skrzypaczkę oraz gro-
madkę uczniów z przedszkoli i szkół 
podstawowych z  Nowych Włoch. 
W  międzyczasie okazało się, że 
nie tylko dzieci mają potrzebę 
modlitwy śpiewem i  chwalenia 
Pana Boga w tej formie. Wiernie 
stanęły przy nas ich mamy i cio-
cie, które zaczęły wspomagać 
pierwsze wysiłki wokalne scholi. 

Oto jak początki scholi za-
pamiętała Iza: Dla nas – uczniów 
Szkoły Podstawowej na Przepiór-
ki, zaczęło się to dużo, dużo wcześniej od 
propozycji naszego katechety – pana Pawła Smyka, 
który zachęcał do przychodzenia na próby śpiewu 
w każdy piątek po lekcjach. Spotykaliśmy się w sali 
historycznej, był to bardzo skromny początek, a osób 
chętnych było mało. Pomimo tego uczestnicy przy-
chodzili regularnie, a Pan Paweł, uczył nas różnych 
technik śpiewu, w tym śpiewania na głosy .

Po jakimś czasie nasz katecheta powiedział 
nam, że do naszej scholi będą mogły dołączyć oso-
by z innych szkół, co bardzo nas ucieszyło. Byłam 
szczęśliwa, że nasze grono się powiększy. W paź-
dzierniku 2019 r. dołączył do nas nasz nowy gita-
rzysta pan Mariusz. Do scholi dołączyły inne dzieci 
w tym kilka bielanek, dostęp mieli wszyscy chętni. 
Próby przenieśliśmy do salki przy Kościele. Teraz 
zbieraliśmy się regularnie w  soboty i  w  niedziele 
przed mszą o 11:00. Często uczyliśmy się nowych 
pieśni. Śpiewaliśmy na Mszach Świętych z  udzia-
łem dzieci. Aby wesprzeć naszą scholę, zaczęły po-
magać nam nasze mamy, bez których – myślę – że 
byśmy sobie nie poradzili. I wtedy przyszła pande-

mia… wszyscy wstrzymali oddech i z konieczności, 
i z poczucia odpowiedzialności ograniczyliśmy kon-
takty między sobą.

Tak było, schola w czasie największych restryk-
cji przeciwepidemicznych przestała się spotykać. 
Ale pamiętaliśmy o sobie i kontaktowaliśmy się na 
naszym forum. To „przez koronawirusa” podjęliśmy 
inicjatywę jednej z mam, by zorganizować i spoty-
kać się na „Śpiewanych adoracjach” w piątki w Ka-
plicy Adoracji. Pomysł ten spotkał się z wielką przy-
chylnością i wsparciem Księdza Proboszcza, za co 
jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Otrzymaliśmy też 
opiekuna w osobie ks. Pawła.

Powoli wracaliśmy do regularnych spotkań już 
w mniejszym gronie. Za niebywałe szczęście uwa-
żamy nasze dwa spotkania kolędowe, dzięki którym 
mogliśmy prześpiewać kantyczkę od A do Z, wplata-

jąc w to także utwory regionalne i nie wszyst-
kim znane. Ile wdzięczności czuliśmy 

w  sercach do Bożej Dzieciny za to 
spotkanie i jak miło było wracać do 
domu ze „zdartym” gardłem.

Bieżący rok jest dla nas jak i dla 
wielu, zagadką. I tylko w Panu mo-
żemy mieć nadzieję, że dobrze się 

to skończy. Chcielibyśmy nadal spoty-
kać się i śpiewać. Wspólnie adorować 
Pana Jezusa i  modlić się pieśnią jak 

król Dawid. Gorąco zapraszamy do 
dołączenia do scholi wszystkich miłośni-

ków śpiewu i  gry na instrumentach, wiek nie 
gra roli, mile widziane są za to uśmiech i życzliwość. 
Spotkacie nas w niedzielę na Mszy o 11:00, a w so-
boty na próbie o 10:00. Zachęcamy zwłaszcza ro-
dziny z dziećmi do udziału w Adoracji ze śpiewem 
w pierwszy piątek miesiąca o 21:00. Przyjdźcie, py-
tajcie, dołączcie. Czekamy na Was. Pokój i Dobro.

anna łuszCzaK oRaz iza

zdążyliśmy niemalże w ostatniej chwili. dosłownie tydzień przed wprowadze-
niem kolejnych antycovidowych obostrzeń i zawieszeniem działalności insty-
tucji kultury, ks. Paweł Paliga zabrał nas do teatru. i to nie byle jakiego, bo 

kleryckiego! w sobotnie marcowe popołudnie na scenie seminarium duchow-
nego w warszawie obejrzeliśmy komedię kryminalną „Figurka”, opowieść 

o psychologii kłamstwa oraz intrydze, w wyniku której niewinny człowiek zo-
staje oskarżony o rzeczy, których nie popełnił. ot, historia z życia wzięta…

J est już wieloletnią tradycją, że stu-
denci III roku seminarium zapraszają 

wiernych na spektakl swojego autorstwa. 
Niestety reżim sanitarny nawet u nich odci-
snął swe piętno. Sztukę oglądaliśmy w ma-
skach, co drugie miejsce na widowni było 
przekreślone krzyżykiem z  taśmy klejącej, 
a  seminaryjna kafejka została wyłączona 
z  użytkowania. Szkoda, bo w  poprzednich 
latach można w niej było skorzystać z gości-
ny aktorów-kleryków: usiąść wspólnie przy 
długim stole, spożyć pyszne ciasto i gorącą 
herbatę.

Ale ksiądz Paweł wynagrodził nam tę 
stratę i zabrał na, rzec można, ekskluzywną 
wycieczkę po budynku seminarium! Śledząc 
ogon jego sutanny, sunęliśmy gęsiego po 
długich korytarzach dawnego klasztoru kar-
melitów, udekorowanych rzędami starych 
obrazów prymasów Polski; zaglądaliśmy do 
sal wykładowych, postawiliśmy stopę w pra-
cowni biblistycznej i  kilka razy zatrzymali-
śmy się, aby podziwiać widoki z  okien jak 
z kartki pocztowej: na praski brzeg Wisły, na 
przestronny ogród seminaryjny oraz na jed-
no ze skrzydeł Pałacu Prezydenckiego! 

Ale największe emocje wzbudziły u  nas 
tabla, czyli – wiszące na jednym z korytarzy 
– wielkie ramy ze zdjęciami księży z poszcze-
gólnych roczników święceń (począwszy od 
tych zamierzchłych). Spędziliśmy niemało 
czasu, wodząc nosami po szybach w  po-
szukiwaniu śladów tego, jak kto wyglądał 
za młodu, a  widok znajomych wizerunków 
w  wydaniu retro wywołał wiele wybuchów 
sympatii.

No dobrze, ale wróćmy na seminaryjną 
scenę.

UKRadzioNa FigURKa 
Klerycka opowieść dzieje się na plebanii 
i ukazuje trochę blasków i bardzo dużo cieni 
wzajemnych relacji w sąsiedztwie ołtarza. 

Trzeba naprawdę nie mieć kompleksów, 
aby na deskach teatru seminaryjnego umie-
ścić postać proboszcza Tomasza – pokrzy-
kującego na współpracowników choleryka, 
który jest uzależniony emocjonalnie od ma-
musi i podatny na wpływy ludzi. W pewnym 
momencie dopuszcza on do ucha malarza 
Alberta, mistrza… manipulacji, który uto-
piłby bliźniego w  łyżce wody. Przez więk-
szość sztuki widzimy, jak Albert sączy zaku-
lisowo jad, dzieli i niszczy, gładko i zręcznie 
niczym nożyk wsuwający się w masło. Dla 
kariery, zarobku i z innych ukrytych powo-
dów postanawia uderzyć w  zagubionego 
alkoholika Maksa; nastawia przeciwko nie-
mu otoczenie i wrabia w zbrodnię: kradzież 
figurki. 

Artysta 
Albert. 
Niezwykle 
zdolny  
intrygant

w koŚciele
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Trzeba powiedzieć, że ta kryminalna hi-
storia pokazana jest z  ogromnym polotem, 
pełno w  niej pełnokrwistych komediowych 
trików (np. Albert co rusz poprawiający so-
bie w zabawny sposób kołnierzyk), a klery-
cy są naprawdę świetnymi aktorami! Jeśli 
dodać do tego fakt, że sami napisali scena-
riusz, to śmiało można powiedzieć, iż rośnie 
nam pokolenie bardzo zdolnych księży! 

I  choć „Figurka” jest świetną rozrywką 
w czasach pandemii, to przyznam, że w trak-
cie jej oglądania momentami było mi bardzo 
nie do śmiechu… 

sUBtelNa sztUKa NiszCzeNia 
Pamiętam, jak kilka lat temu pół Polski żyło 
sprawą byłego prezydenta, który podobno 
był „Bolkiem” (w  czasach komunizmu do-
nosił na kolegów). Szczerze mówiąc, kie-
dy przyglądałam się tej debacie, to dziwiło 
mnie to ludzkie zdziwienie. Takich „Bolków” 
(i  Albertów) to ja widziałam wielu, tyle że 
byli oni ubrani w drogie korporacyjne gar-
nitury i  garsonki lub, co gorsza, religijne 
szatki. Dość powiedzieć, że moja koleżanka 
była kiedyś zmuszona zmienić parafię (wraz 
z całą rodziną), po tym jak inna kobieta na-
stawiła przeciwko niej… ich wspólnego kie-
rownika duchowego! 

To, jak bardzo subtelną formę przybiera 
nie raz strategia rzucania cienia na drugiego 
człowieka, z bolesną precyzją opisał Ryszard 
Kapuściński w arcydziele „Cesarz”, poświę-
conym władcy Etiopii Hajle Sellasje. „Ucho 
było najwyższą stawką w  grze. Wystarczy-
ło (…) dosunąć się do przemożnego ucha 
i szepnąć. Szepnąć i  już – tylko tyle. Niech 

to gdzieś zapadnie, niech tam będzie, bodaj 
jako ulotne wrażenie, jako drobne ziarnko. 
Ale przyjdzie czas, że wrażanie utrwali się, 
a  ziarnko urośnie i  wtedy zbierzemy plon” 
– czytamy w utworze słynnego reportażysty. 
Wiadomo, raz wypuszczoną w eter niepraw-
dę trudno jest odkręcić – ostrzegają klerycy 
we wstępie odczytanym tuż przed rozpoczę-
ciem spektaklu. 

W przypadku „Figurki” o triumf prawdy 
jest o tyle trudno, że Albert nie przychodzi 
na plebanię z  pustymi rękami. Proboszcz 
dostaje od niego produkt: koncert gitaro-
wy przed obliczem wójta oraz pomalowa-
nie ścian kościoła (a  że trzykrotnie za to 
przepłaca, to już inna sprawa). Tylko gdzie 
w tym wszystkim jest Bóg?

Bóg stoi ramię w  ramię z  niesłusznie 
oskarżonymi. Nie uchyla się od odpowie-
dzialności za nich. W tym miejscu z pewnym 
zakłopotaniem opowiem o łasce, jaką otrzy-
małam niegdyś od Pana Jezusa, prawdopo-
dobnie po to, abym nie upadła na psychiczne 
dno, a może opowiedziała o tym innym. 

Otóż jednego popołudnia kilka lat temu 
mój przełożony wygłosił długą przemowę 
pochwalną o mnie – jak to cały nasz firmowy 
projekt stoi na moim talencie, pracowitości 
i  nie wiem, czym jeszcze. Nie minęło parę 
dni i  ten sam człowiek, w trakcie poranne-
go kolegium, zwolnił mnie z pracy. Uczynił 
to w  atmosferze publicznego upokorzenia, 
wykładając na stół palcem na wodzie pisane 
kwity na mój temat, a wszystkiemu towarzy-
szyły pełne satysfakcji uśmiechy części ko-
legów... Kiedy będąc potem w nienajlepszej 
formie, modliłam się w kościelnej ławce po 

wieczornej Mszy Świętej, nagle w duchowy 
sposób usłyszałam takie słowa: „Też tam kie-
dyś byłem”, a  przed oczami jakby mignęła 
mi scena, jak Pan Jezus stoi publicznie upo-
korzony przed Piłatem i szyderczym tłumem; 
i w  tym obrazie zamknęło się wszystko, co 
sama przeżyłam i  odczułam na porannym 
kolegium, całe to moje położenie. Okazało 
się, że stojąc na korporacyjnym dywanie, 
spotkałam żywego Boga.

W „Figurce” po ludzku wszystko kończy 
się dobrze: prawda wychodzi na jaw, pada 
słowo „przepraszam”. Wiemy, że w  życiu 
bywa inaczej… Tacy ludzie jak Albert pną 
się do góry – bo są nauczeni, że tak można. 
A pokrzywdzeni? Muszą po prostu zakasać 
rękawy i  zabrać się za przekopywanie ro-
wów ewangelicznego nakazu przebaczenia 
bliźniemu. Dobra wiadomość jest taka, że 
suma summarum wychodzą z tego silniejsi. 

UważaJ, JaK słUChasz 
Sztuki seminaryjne z  założenia mają nieść 
wartościowy przekaz. W moim odczuciu „Fi-
gurka” mówi przede wszystkim o odpowie-
dzialności za to, kogo i jak słuchamy. 

Jakie osoby dopuszczasz do ucha? Kto 
ma wpływ na Twoje decyzje? Czy jego opinie 
rzutują na to, jak patrzysz na innych? 

A może nawet nie potrzebujesz drugiego 
człowieka, aby ulegać toksycznym treściom? 
Może wystarczy piekło, jakie toczy się 
w  twej własnej głowie? Może idziesz przez 
życie, kierując się „prawdą” wypływającą ze 
zranień z przeszłości? Może wciąż patrzysz 
na siebie przez pryzmat negatywnego prze-
kazu, jaki wpojono ci na twój temat w dzie-
ciństwie? Czy to na pewno ci służy? 

Warto się czasem zatrzymać i  zrewido-
wać głosy wokół siebie. O nasze ucho każ-
dego dnia toczy się zacięta walka duchowa; 
trzeba nam nieustannie rozeznawać myśli 
i  natchnienia, te z  wewnątrz i  z  zewnątrz. 
Przecież osoby uczestniczące w  „Strajku 
(niektórych) kobiet” też są przekonane, że 
mają rację. 

Stawka w  tej grze jest wysoka. Zarów-
no „Figurka”, jak i  życie pokazują nam, że 
jeden Albert, jedna nieodpowiednia osoba 
(myśl, przekonanie), choć nie raz przebra-
na w anioła światłości, potrafi być jak łyżka 
dziegciu w  beczce miodu; wysadzić w  po-
wietrze wiele wartościowych dzieł i relacji. 
Być jak gorzki korzeń, który wyrastając, roz-
plenia się i zatruwa wokół siebie wielu (Hbr 
12, 15). 

Klerycy za motto sztuki obrali ostrzeże-
nie, jakie daje nam wszystkim Zbawiciel: 
„Uważajcie, jak słuchacie. Bo kto ma, temu 

będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, 
co mu się wydaje, że ma” (Łk 8, 18). Ten, 
kto ma w  swoim otoczeniu odpowiednie 
osoby, tylko na tym zyska, bo będzie patrzył 
na świat coraz bardziej przyjaźnie, a  jego 
relacje napełnią się blaskiem, szacunkiem 
i prawdą. I na odwrót. 

Przy czym pamiętajmy, że słowa, nawet 
piękne, same w  sobie nic nie znaczą. Naj-
ważniejsze jest to, jak traktujemy drugiego 
człowieka, kiedy nikt nie patrzy. 

Paulina KonieCzna 

Obmowa przyprawia mnie o mdłości – stwierdził niegdyś po dżentelmeńsku 
o. Pio. Obmawianie jest gorszą zarazą niż COVID-19 – powiedział ostatnio 
papież Franciszek

Kleryk Paweł Paliga też kiedyś wystąpił  
w sztuce seminaryjnej. Zagrał w niej  
główną rolę – świętego Jana Pawła II…

W „Figurce” są też postaci pozytywne.  
Ksiądz Antoni (w tle) to stara dobra  
szkoła ludzkiej przyzwoitości

w koŚcielew koŚciele
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„WSZYSTKO
POSTAWIŁEM
NA MARYJĘ…”
czyli myśli
kardynała Wyszyńskiego

„Wieczór przynosi przerażenie, lecz nim nadejdzie poranek, 
wszystko mija.” – obiecuje nam Księga Izajasza (Iz 17,14). 

Tak było w życiu Apostołów. Trauma Wielkiego Piątku prze-
orała ich wiarę. I w naszych biografiach bywa tak, że (ducho-
wo i psychicznie) „uderzamy czołem o krawężnik”. Wtedy na 
szczęście jest Matka… 

To Ona przeprowadziła Kościół przez ciemną noc do świtu 
Zmartwychwstania. To w Niej każdy z nas może odnaleźć ra-
tunek. Jak? 

Prymas Tysiąclecia był człowiekiem, który cierpiał i… zwy-
ciężał. W jego nauczaniu możemy odnaleźć konkretne wska-
zówki, co robić, by wraz z Maryją odkryć w swoim życiu pusty 
grób. Dziś prezentujemy m.in. słowa, które kardynał wypo-
wiedział… w naszym kościele w 1976 roku!
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„Każda miłość musi być próbowana i doświadczana. Ale 
gdy wytrwa, doczeka się nagrody – zwycięskiej radości. 
Każda miłość prawdziwa musi mieć swój Wielki Piątek… 

Jeśli więc miłujemy naprawdę, trwajmy wiernie tak, 
jak trwała na Kalwarii Maryja z niewiastami i ufajmy! 

Skończy się Wielki Piątek, przyjdzie Wielka Sobota 
i triumf Wielkiej Niedzieli!”

Maryja trwała w wie-
rze od Wielkiego Piątku, 
poprzez Wielką Sobotę 
do Niedzieli Zmartwych-
wstania. Trwała w  wie-
rze w  boskość Jezusa, 
w nadziei na Jego Zmar-
twychwstanie. Nagrodą 
za Jej miłość i  zaufanie 
było to, że to właśnie 
Ona jako pierwsza ujrza-
ła zwycięstwo Jezusa. 

Kiedy to nas spotyka-
ją trudne doświadczenia 
i kłopoty – nie raz buntu-
jemy się, nie rozumiemy, 
co się dzieje, zadajemy 
Bogu pytania, dlaczego 
jest tak, a  nie inaczej, 
mimo że przecież się 
modlimy, staramy się 
być dobrymi ludźmi, do-
brymi chrześcijanami. 
A  przecież życie każde-
go człowieka składa się 
zarówno z  sytuacji ra-
dosnych jak i  trudnych. 
Trudne doświadczenia 
wyciskają łzy, wywołują 

bunt, złość, gniew, niezrozumienie i  bez Bożej 
pomocy są nie do udźwignięcia... Według Bo-
żego planu dotyczą jednak nas wszystkich, bez 
wyjątku, a od kiedy doświadczył ich sam Jezus, 
mają postać krzyża.

Krzyż jest tajemnicą, znakiem, który nie-
łatwo jest odczytać i  zrozumieć. Potrzeba 
ogromnej łaski Boga, mądrości, aby przyjąć 

radość płynącą z  krzyża, ponieważ mądrość 
ta rodzi się z  najtrudniejszego doświadcze-
nia ludzkiego, jakim jest właśnie przeżywanie 
cierpienia.

W obecnych czasach, gdy nasze serca drę-
czone są wieloma bolączkami, mamy robić to, 
co zrobiła Maryja – kochać, ufać Bogu i  mieć 
nadzieję! 

Kardynał Stefan Wyszyński był prawdzi-
wym czcicielem Matki Bożej. Wszystko posta-
wił na Niepokalaną i zwycięsko przeszedł przez 
wszystkie osobiste próby. 

Jak podkreślają doktorzy teologii, ducho-
wość Prymasa Tysiąclecia nie mieści się w ste-
reotypie słodkiej uczuciowej pobożności – takiej, 
która bywa czasem określana jako „łatwiejsza 
droga maryjna”. Uczuciowa pobożność nie była 
celem starań kardynała. Uznawał, że może ona 
być co najwyżej początkiem, pierwszym kro-
kiem i wprost ostrzegał, że „nie wystarczy się 
modlić do Matki Bożej w  niedzielę i  święto; 
trzeba współpracować z Nią‚ przyjmując odpo-
wiedzialność za Kościół‚ idąc Jej śladami‚ nawet 
jeśli to droga pod krzyż”. Kilka lat później So-
bór Watykański II przypomniał‚ że prawdziwe 
nabożeństwo do Matki Chrystusa nie polega na 
uczuciach‚ ale na Jej naśladowaniu i naprawie 
własnego życia.

Niech dzisiejsze rozważania posłużą nam do 
tego, by nasza wiara nigdy nie uległa zachwia-
niu, mimo doświadczanych przez nas trudów 
i  cierpienia – tak jak nigdy nie zachwiała się 
wiara Maryi, Matki Odkupiciela ludzkości.

I na zakończenie słowa Św. Josemaria Escri-
vy: „Nie uskarżaj się, kiedy cierpisz. Szlifuje się 
tylko taki kamień, który uważa się za wartościo-
wy.”

„Radość Matki Chrystusowej przeplata się z niepokojem 
i cierpieniem. Musiała przeżyć tragedię Kalwarii, ale 

smutek Maryi odmienił się w radość Zmartwychwstania. 
I nasze smutki odmienią się kiedyś w radość.”
Radość, niepokój, cierpienie – te oraz wiele 

innych emocji i odczuć towarzyszą człowiekowi 
od zarania dziejów i przeplatają się ze sobą. Tak 
było i w życiu Maryi. 

Cierpienie stało się też narzędziem na dro-
dze osobistego uświęcenia Kardynała Wyszyń-
skiego. Prymas Tysiąclecia przeżył śmierć mat-
ki, wojny, głód, ciężkie choroby i doświadczenie 

„Zżyjmy się z różańcem tak, byśmy go stale odmawiali, 
byśmy łatwo doń wracali, byśmy mu poświęcali wszystkie 
wolne chwile. Jak miłym i wiernym towarzyszem naszych 

zajęć może być różaniec!” (kardynał Wyszyński)
Pewnie niejeden Parafianin pamięta ten wie-

czór! To był pierwszy dzień października 1976 
roku, a  naszą świątynię nawiedził Prymas Ty-
siąclecia! Podczas nabożeństwa różańcowego 
wygłosił płomienne kazanie, które można dzisiaj 
traktować jako swoiste dziedzictwo pozosta-
wione właśnie nam, mieszkańcom parafii p.w. 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników 
Rzymskich. 

Pamiętnego dnia kardynał Wyszyński po-
wiedział: „Każde Zdrowaś Maryjo przypomina 
obecność Maryi w  misterium Chrystusa i  Ko-
ścioła, tak jak każde wnika w przedziwną tajem-
nicę obecności Dziecięcia Bożego pod Sercem 
Maryi. I chociaż myśli nasze, uczucia i słowa po-
zdrawiają Maryję, kierują się jednak ku Jej Sy-
nowi, radują się Jezusem i rozważają Jego życie. 
(...) Wszyscy razem stanowimy „świętych obco-
wanie”, w którym zawsze jest obecny i działają-
cy Chrystus oraz współobecna i współdziałająca 
z Nim Matka. Maryja zawsze prowadzi do Syna. 
(...).

Różaniec: jest też skrótem dziejów każdej ro-
dziny chrześcijańskiej. Każda bowiem rodzina – 
podobnie jak życie Jezusa i Maryi – ma też swoje 
tajemnice bolesne. Przeżył je Chrystus, przeżyła 
Maryja, przeżywamy również i my. Jest to nie-
odłączny los życia każdego człowieka. A  bolą-
cych zdarzeń mamy coraz więcej. Mogą nas one 
niekiedy niepokoić, ale gdy rozważamy bolesne 
przeżycia Jezusa i  Maryi, nabieramy szczegól-
nego spokoju i uczymy się, jak przeżywać trud-
ne chwile ze spokojem wypełnianego zadania.

Ale nie tylko boleści są losem życia każdej 

rodziny. Chwała, wielkie nadzieje i oczekiwania, 
są również naszym udziałem. Bo chociaż byśmy 
przeżywali tajemnice bolesne, wiemy, że przyj-
dzie zmartwychwstanie, przyjdzie droga do nie-
ba, przyjdzie Duch Pocieszyciel, Duch mądrości, 
rozumu, rady, umiejętności, męstwa, pobożność 
i bojaźni Bożej. Przyjdzie moment, gdy za Jezu-
sem i Jego Matką znajdziemy się przed tronem 
Bożym i radość przyjaciół Bożych będzie naszą 
radością.”

agnieszKa szymaJda

więzienia… Ale i wiele radosnych chwil, chwil 
pełnych nadziei. Kardynał mówił: „Zawsze, gdy 
szczególnie ciężko, gdy ciemności ogarniają zie-
mię, a słońce już gaśnie, gwiazdy zaś nie dają 
światłości, trzeba wszystko oddawać Maryi”. 
Maryja to Kobieta i  Matka, w  której życiu nie 
zabrakło ani cierpienia, ani chwały, ani smutku, 
ani radości...

Za doktorami teologii należy wskazać, że peł-
na i prawdziwa radość ma swoje źródło w Bogu 
i Jego łasce: Bóg i Jego łaska jest radością i spra-
wia radość. Oznacza to, że tylko człowiek wiary, 
żyjący w łasce, może być zdolny do prawdziwej 
radości. Jezus mówi, że Jego pragnieniem jest, 
aby radość moja w was była i aby radość wasza 
była pełna (J 15, 11). Bóg jest najwyższym do-
brem i  tylko On może dać człowiekowi pełnię 
szczęścia. Radość chrześcijanina ma swój po-

czątek w  przekonaniu, że dzięki Bo-
żej łasce uczestniczy on w zbawieniu. 
Podczas Zwiastowania Maryja usłysza-
ła słowa anioła: Raduj się łaski pełna 
(Łk 1, 28). Jej radość wynikała z faktu, 
że została Ona napełniona bliskością 
Boga i  Jego nadzwyczajnymi darami, 
a  łaska zbawienia rozleje się na całą 
ludzkość przez Tego, którego poczęła.

Drodzy Bracia i  Siostry, dzielmy 
się naszą radością, naszymi trudami 
i wszystkimi naszymi radościami z Ma-
ryją i  z  Jezusem i  oddawajmy Im je. 
Gdy życie nie szczędzi nam cierpień 
i  niepokojów, dziękujmy za nie Panu, 
składajmy je Mu przez ręce i  Serce 
Maryi, a dana nam będzie wielka ra-
dość.
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nie z listem przekazanym przez osobistego se-
kretarza arcybiskupa Georga Ganswein’a.

Parafianie nieustannie doświadczają ducho-
wej obecności patrona, jego wstawiennictwa, 
pomocy. Dużo jest osób, które wyszły z nało-
gu, otrzymały pracę, małżonkowie się pogo-
dzili, rodzina się nie rozpadła. W każdy ponie-
działek, o godz. 18 jest nowenna do Świętego, 
później Msza święta w wymienionych inten-
cjach. Dużo jest próśb o dobrego męża, mało 
o dobrą żonę.

Ksiądz Proboszcz podał jeden przykład na-
tychmiastowej interwencji św. Józefa; Młoda 
osoba modliła się żarliwie o  pracę, prosząc 
o wstawiennictwo świętego, w kościele w trak-
cie nowenny. Pomoc przyszła już następnego 
dnia – otrzymała pracę.

Obraz cieszy się wielkim kultem. Sporo osób 
przyjeżdża również i z poza parafii. 

Zgodnie z dekretem Arcybiskupa, odpust zu-
pełny można uzyskać w tym kościele w każdy 
poniedziałek oraz każdego 19 dnia miesiąca.

Przed odpustem parafialnym 19 marca 
w parafii była nowenna tygodni (każdy ponie-
działek), po odpuście nowenna miesięcy (każ-
dy 19 dzień miesiąca). Podczas nowenny mie-
sięcy będą zapraszane poszczególne stany; 
19 kwietnia młodzież, 19 maja dzieci, oddziel-

nie ojcowie, oddzielnie matki. Przy każdej nowennie do 
indywidualnych próśb dołączane są stałe intencje:
• o pojednanie narodu polskiego
• o  to, aby Polska była wierna Bogu, Krzyżowi, 

ewangelii i Kościołowi
Czy św. Józef pomaga? Tak, trzeba tylko wierzyć, mo-
dlić się i Bogu zaufać. W zaufaniu Bogu mieści się na-
sza praca, obowiązki stanu, trudności i radości.

Kolejną świątynią jubileuszową jest 
Kościół pw. Św. Józefa Oblubieńca 
Najświętszej Maryi Panny przy ul. Deotymy, 
dekanat wolski, a od 19 marca 2021 roku 
SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA w Warszawie na Kole

Jest to jeden z najbardziej znanych warszawskich ko-
ściołów. Na pewno przyczyniła się do tego nieustająca 
adoracja Najświętszego Sakramentu. Od marca 1987 r. 
kościół jest otwarty 7 dni w  tygodniu, 24 godziny na 
dobę. Rozmawiałam z kilkoma osobami; „Święty Józef 

na Kole? No przecież znam go, gdy były poważne pro-
blemy, po prostu przyjeżdżałem, przychodziłem. Bóg 
obecny w  najświętszym Sakramencie, a  w  prezbite-
rium św. Józef. Jak można nie otrzymać pomocy?”, inna 
osoba: „Byłam bezrobotna, przyjeżdżałam na spraw-
dzanie do Urzędu Pracy, a późnij szłam do św. Józefa. 
Wiedziałam, że ten kościół jest zawsze otwarty. Pomoc 
nie przyszła od razu, ale pewne sprawy zaczęły się wy-
jaśniać, drogi prostować. W  końcu zrozumiałam, że 
praca, której oczekiwałam nie była dla mnie. Oblubie-
niec Najświętszej Maryi Panny uprosił mi u Boga odwa-
gę do zmiany.” I jeszcze młoda osoba z naszej parafii; 
„Czasem w  nocy tam zaglądam. W  jednej ławce jest 
na adoracji bezdomny, w innej podróżny z 3 walizkami. 
Człowiek czuje się bezpieczny i zaopiekowany.”

Bezpieczny i  zaopiekowany, czyli tak jak Maryja 
i Dzieciątko Jezus.

Jeszcze tylko kilka zdań o historii samego kościoła. 

św. Józef i  gdzie zachęca się szczególnie do 
modlitwy za jego wstawiennictwem i  z  któ-
rymi to miejscami związana jest możliwość 
otrzymania odpustu zupełnego. 

Kościoły stacyjne 
w archidiecezji warszawskiej
• Kościół parafialny Św. Józefa oblubieńca 

Najświętszej Maryi Panny w  Warszawie, 
w dekanacie wolskim

• Kościół parafialny Św. Józefa Oblubieńca 
Najświętszej Maryi Panny w Ursusie, deka-
nat ursuski

• Kościół parafialny Św. Józefa Opiekuna Pra-
cy w Józefosławiu, dekanat piaseczyński

To te kościoły, oraz dodatkowo dwa inne miej-
sca chcę w  tym artykule przedstawić. Chcę 
pokazać jak wygląda kult Świętego, jego obec-
ność duchowa, jego oddziaływanie, oraz co 
wnosi do parafii ogłoszony Rok Św. Józefa.

Najbliższym, kościołem stacyjnym jest 
oddalony o 3,3 km
Kościół pw. Św. Józefa Oblubieńca 
Najświętszej Maryi Panny w Ursusie, 
przy ul. gen. Sosnkowskiego

Proboszcz, ks. prałat Zbigniew Sajnóg, 
dziekan dekanatu ursuskiego, pomimo dużej 
ilości obowiązków znalazł czas na przekaza-
nie mi najważniejszych informacji dotyczą-
cych kultu świętego Józefa;

W górnym kościele, z prawej strony ołtarza 
znajduje się obraz przedstawiający Patrona 
parafii trzymającego na lewym przedramie-
niu Jezusa, natomiast w prawej ręce ma lilie 
– symbol niewinności. Jest to obraz nieznane-
go pochodzenia, z połowy XIX wieku. O jego 
duchowej wartości świadczy fakt, że postacie 
Jezusa i  Józefa przyozdobione są srebrnymi 
sukienkami, które prawdopodobnie zostały 
założone jako wotum wdzięczności za otrzy-
mywane łaski.

W  2017 roku, z  okazji 75 lecia parafii 
wdzięczni mieszkańcy przyozdobili palec św. 
Józefa pierścieniem oraz nałożono na Niego 
różaniec Papieża Seniora Benedykta XIV, zgod-

8 grudnia 1870 roku, czyli 150 lat temu, błogosławiony Pius IX ogłosił 
Oblubieńca Maryi, św. Józefa Patronem Kościoła Powszechnego.

Rok św. Józefa
dla uczczenia tej rocznicy Franciszek wystosował 
specjalny list „PatRis CoRde” (ojcowskim ser-
cem), oraz ogłosił „Rok poświęcony św. Józefowi, 
który trwa do 8 grudnia 2021 r. 

W w/w Liście Papież pisze o św. Józefie: „Wiemy, że 
był skromnym cieślą…., zaręczonym z dziewicą Mary-
ją…, „człowiekiem sprawiedliwym”, zawsze gotowym 
na wypełnienie woli Boga objawiającej się w Jego Pra-
wie… i w czterech snach…… Miał odwagę podjąć się 
prawego ojcostwa Jezusa, któremu nadał imię objawio-
ne przez Anioła:…”

Pomimo tego, że na kartach Pisma Świętego nie ma 
zanotowanego żadnego słowa wypowiedzianego przez 
św. Józefa, to jednak wiemy o  nim bardzo dużo. Na 
pewno sporo osób czytało książki np. „Cień Ojca” Jana 
Dobraczyńskiego, opracowania o naszym Świętym, czy 
też Encyklikę świętego Jana Pawła II „REDEMPTORIS 
CUSTOS”. Jest on jedynym świętym, do którego Litania 
jest zatwierdzona do publicznego odmawiania, a z któ-
rej zawołania: Święty Józefie Oblubieńcze Bogurodzicy, 
Głowo Najświętszej Rodziny, Postrachu duchów pie-
kielnych, Patronie umierających, Opiekunie Kościoła 
Świętego – módl się za nami, są tak dobrze nam znane 
i często w modlitwach wykorzystywane.
Kościół Chrystusowy potrzebuje nieustannej opie-
ki i wstawiennictwa oblubieńca Najświętszej maryi 
Panny. trzeba się modlić i prosić go o to orędow-
nictwo.

W związku z ogłoszeniem Roku Świętego Józefa, 9 lu-
tego Metropolita Warszawski Kazimierz Kardynał Nycz 
wydał dekret ustanawiający jubileuszowe kościoły sta-
cyjne w Archidiecezji Warszawskiej, którym patronuje 
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Parafia została erygowana 
przez kardynała Aleksan-
dra Kakowskiego 31 marca 
1938 r., a  17 kwietnia zo-
stał poświęcony drewniany 
kościół. Wówczas też roz-
poczęto budowę obecnej 
świątyni. Prace budowlane 
przerwał wybuch II Wojny 
Światowej. Pierwszym pro-
boszczem i  budowniczym 
kościoła był śp. +Ks. Prałat 
Jan Sitnik. To on zawierzył 
u  progu wojny powstają-
cą parafie św. Józefowi. 
Mieszkańcy Koła wyszli 
z Rzezi Woli obronną ręką. 

Pierwszy cud za pośrednictwem Patrona? Ważne były 
w latach osiemdziesiątych XX wieku msze za Ojczyznę, 
w których brała udział robotnicza „Solidarność” War-
szawy, a  które wprowadził kolejny Proboszcz ks. Inf. 
Jan Sikorski. Wydarzeniem bez precedensu w historii 
parafii była wizyta całego Episkopatu Polski w dniu 1 
maja 1995 r. i odprawiona Msza św. pod przewodnic-
twem Ks. Prymasa.

Wspomniałam już o wieczystej adoracji Najświętsze-
go Sakramentu. Była to pierwsza tego typu świątynia 
w Polsce. Dziś jest ich ponad 20. Od 10 lat corocznie 
ich przedstawiciele gromadzą się na kolejnych Forach 
wieczystej adoracji Najświętszego sakramentu 
w  Parafiach, które rozpoczęły się na Kole. Widoczne 
jest zaangażowanie kapłanów, parafian. Czy bez pomocy 
z Nieba, bez wsparcia Patrona św. Józefa daliby radę? 35 
lat nieustannie kościół jest otwarty. Czuwa i teraz w cza-
sie pandemii – w tym okresie do Bractwa Adoracyjnego 
zgłosiło się ponad 200 osób (średnia wieku to ok. 30 lat). 
W  czasie największych obostrzeń sanitarnych ogólnie 
wiadomo było, że „u św. Józefa na Kole” można się wy-
spowiadać i całodobowo przyjąć Komunię św. 

Patron Parafii obecny jest w nawie głównej, w pre-
zbiterium – fresk przedstawiający św. Józefa z Dzieciąt-
kiem autorstwa J. Słowińskiego. Zupełnie wyjątkowym 
elementem kultu Świętego było rozpoczęcie w  2019 
roku prac nad dopełnieniem wystroju prezbiterium. 
Namalowano 14 olejnych obrazów przedstawiających 
sceny z życia Św. Józefa; określonych jako jego radości 
i smutki. Obrazy te zostaną umieszczone we wnękach 
bocznych ścian prezbiterium, po 7 na każdej. Termin 
zakończenia – zakończenie Roku Świętego Józefa.

Od czerwca 2006 r. proboszczem parafii na Kole jest 
Ks. dr kanonik Zbigniew Godlewski.
Jak wygląda program duszpasterskiej działalności 
sanktuarium na Kole?
• Wtorki – godz. 19 Msza św. w intencjach zbiorowych 

z Nowenną do św. Józefa.
• Środy – po Mszy św. o godz. 8 Litania do św. Józefa, 

o godz. 18 Msza św. w intencjach zbiorowych z No-
wenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

• 19 dnia każdego miesiąca – godz. 20 nabożeństwo 

do św. Józefa z katechezą dla mężczyzn.
• Codziennie – po Mszy św. o 7 cząstka Ró-

żańca, 15 koronka do Miłosierdzia Bożego
Na zakończenie tych kilku informacji o Sank-
tuarium, chciałabym dodać, że w  niedzie-
le, w  okresie pandemii, odprawianych jest 
w kościele 12 Mszy św. Jest to niesamowity 
dar. Jeżeli tylko jest pragnienie uczestnictwa 
w  niedzielnej Eucharystii, każdy jest w  sta-
nie wybrać dla siebie dogodną godzinę. Dwie 
Msze specjalnie przeznaczone są dla senio-
rów.

trzeci Kościół stacyjny ma inny charakter 
od dwóch poprzednich. Po pierwsze loka-
lizacja, poza warszawą, pod Piasecznem. 
Po drugie jest to młody kościół. trzecią, 
najważniejszą różnicą jest nazwa. Święty 
Józef jest tu czczony jako opiekun pracy, 
ludzi pracy, jako ten, który własnymi rę-
kami musiał zapracować na utrzymanie 
Świętej Rodziny.
Parafia Świętego Józefa Opiekuna 
Pracy w Józefosławiu

Do Józefosławia jechałam z  Centrum ul. 
Puławską w kierunku Piaseczna. Na wysoko-
ści Mysiadła skręciłam w  lewo. Pamiętam te 
tereny sprzed 20, 25 lat; szklarnie z pomido-
rami, warzywami, kwiatami. Teren ogrodni-
czy, w  oddali, bardziej na południe zakłady 
telewizyjne. Ludzie tu mieszkający musieli 
pokonywać duże odległości do najbliższych 
kościołów; w  Piasecznie, Powsinie, czy też 
w Pyrach. Wprawdzie dominikanie prowadzili 
centrum tomistyczne, ale ono tylko w niewiel-
kim stopniu zaspokajało potrzeby duchowe 
wiernych. Teraz krajobraz całkiem inny. Nie 
widać szklarni, niska zabudowa mieszkalna, 
głównie szeregówki, gdzieniegdzie budynki 
wielomieszkaniowe 2,3 piętrowe. Ładnie, czy-
sto, mamy idące z dziećmi na plac zabaw. 

Parafia została erygowana 15 czerwca 
1997 r. przez Kard. Józefa Glempa, Arcybi-
skupa Metropolitę Warszawskiego. Obowiązki 
proboszcza zaczął pełnić ks. Stanisław Śmi-
gasiewicz, na nim spoczęła troska o budowę 
świątyni. Pierwsze Msze św. były odprawia-
ne w prowizorycznej kaplicy przerobionej ze 
szklarni. Nową parafię kardynał Józef Glemp 
oddał w opiekę św. Józefowi Opiekunowi Pra-
cy ze względu na nazwę miejscowości. Józe-
fosław, czyli sław Józefa. Czyżby sam opiekun 
Pana Jezusa wybrał sobie to miejsce? Wygląda, 
że tak. Budowę kościoła rozpoczęto 8 wrze-
śnia 2002 r., a w 2010 r. kościół został oddany 
do użytku wiernym. W parafii prężnie działa 
duszpasterstwo: kręgi Domowego Kościoła, 
wspólnoty Ruchu Światło-Życie, ministranci, 
lektorzy, nadzwyczajni szafarze komunii świę-
tej, Róże Żywego Różańca. Parafia cieszy się 
również trzema powołaniami kapłańskimi. To 
dar dla wszystkich mieszkańców, niesamo-
wita łaska. Koleżanka, mama prawie 4 lata 
temu wyświęconego kapłana, stwierdziła, że 
św. Józef musiał „maczać palce” w  tych po-
wołaniach.. Podczas cotygodniowej nowenny 
do św. Józefa wierni modlą się zawierzając 
jego opiece swoje rodziny, wszystkie sprawy 
finansowe związane z  utrzymaniem domu, 
swoich firm i  zakładów pracy. Młodzi modlą 
się o dobrego męża lub żonę. Rodzice zawie-
rzają opiece swoje dzieci. W czasie pandemii 
dużo osób modli się za przyczyną Świętego 
o  zdrowie, ochronę przed wirusem, starsi – 
by odeszli z  tego świata pojednani z Bogiem 
i zaopatrzeni w Sakramenty Święte. Nieusta-
jąca nowenna do świętego Józefa jest w każdą 
środę o godz. 18. Dniami odpustowymi w tym 
roku jest każda środa, każdy 19 dzień miesią-
ca. Uroczystości odpustowe 19 marca oraz 1 
maj – Święto Świętego Józefa Rzemieślnika. 

Obraz przedstawiający patrona Parafii jest powieszony 
w prezbiterium, nad Tabernakulum. Święty prawą rękę 
trzyma na sercu, w lewej ma lilie. Nie jest znany autor 
obrazu. Wiadomo, że został podarowany przez miesz-
kańca parafii, wisiał już wcześniej w  prowizorycznej 
kaplicy. Na pytanie zadane Księdzu Proboszczowi oraz 
wspomnianej mamie kapłana; czy są cuda związane ze 
wstawiennictwem Patrona? odpowiedź była bardzo po-
dobna; Czuje się Jego orędownictwo i obecność. Miesz-
kańcy mają pracę, rodzą się dzieci. W  klasie, u  naj-
młodszego dziecka mojej koleżanki jest czwórka dzieci 
z  rodzin wielodzietnych. Teren jest zadbany, jest spo-
kojnie, bezpiecznie. Po prostu dobry gospodarz ziemski 
i dobry gospodarz „niebiański”.

Papież Franciszek kończy list „Patris corde” na-
stępującą modlitwą:
Witaj, opiekunie Odkupiciela
I oblubieńcze Maryi Dziewicy
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
Z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. 
O święty Józefie , okaż się ojcem także i nam,
I prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
I broń nas od wszelkiego zła. Amen

Bardzo serdecznie dziękuję; 
Księdzu Prałatowi Zbigniewowi Sajnóg – probosz-
czowi parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Ursusie, 
Księdzu Kanonikowi dr Zbigniewowi Godlewskie-
mu – proboszczowi Sanktuarium św. Józefa na Kole, 
Księdzu Kanonikowi dr Markowi Przybylskiemu – 
proboszczowi parafii pw. św. Józefa Opiekuna Pracy w Jó-
zefosławiu, za życzliwość, okazaną mi pomoc, materiały 
o  parafii, umożliwienie zrobienia zdjęć. Bardzo jestem 
Wam za to wszystko wdzięczna. Serdeczne Bóg zapłać.

w wakacyjnym numerze UwieRzyĆ przedstawię 
miejsca w  warszawie, jak i  poza jej granicami 
gdzie, ze względu na charyzmat zakonu, św. Józef 
szczególnie jest czczony.

zuzanna ustaszewszKa



30 31

w koŚciele w koŚciele

że jest jeszcze zbyt mały? Chory? Obarczony 
jakąś wadą dziedziczną? Każdy z nas był kie-
dyś maleńkim embrionem – czy chciałbyś, aby 
wówczas nie uznano Cię za człowieka i pozwo-
lono zginąć?...

Pytanie 3: Czy przekonanie, że embrion 
jest osobą ludzką, nie jest tylko jakąś 
nieuzasadnioną prywatną opinią?

Nie. Uznanie, że zapłodnienie jest początkiem 
nowego życia ludzkiego, nie jest kwestią gu-
stu czy opinii – to fakt biologiczny. Wszyst-
kie dowody naukowe na to wskazują, nic nato-
miast nie dowodzi tezy przeciwnej.

Pytanie 4: Jak ocenić fakt, że wiele em-
brionów ginie w  pierwszych dniach ist-
nienia?

Nie jest istotne, czy człowiek żyje 80 lat, dwa 
lata czy jeden dzień – każdy poczyna się, prze-
chodzi etapy swojego wzrostu, życia i obumie-
rania. U jednych trwa to długo, u innych krótko. 
Prawdopodobnie każdy z nas ma rodzeństwo, 
o którym nigdy nikt nie wiedział, nawet nasi 
rodzice.

Pytanie 5: Dopóki embrion nie zaimplan-
tuje się w macicy, nie może być człowie-
kiem?

Implantacja w ścianie macicy, która następuje 
zwykle w 4–9. dniu po zapłodnieniu, niczego 
nie zmienia w wewnętrznej strukturze dziec-
ka w stadium embrionalnym. Zmienia się tyl-
ko „miejsce jego zamieszkania”. Przedtem był 
nim jajowód, teraz staje się nim ściana macicy 
matki. Kiedyś dziecko opuści organizm swej 
matki na zawsze. Implantacja w ścianie maci-
cy jest tylko zmianą „zewnętrzną”, a nie isto-
tową poczętego dziecka. 

Pytanie 6: By można mówić o człowieku, 
musi mieć on zdolność myślenia – posia-
dać mózg, a przynajmniej jego pierwsze 
zalążki. Zatem embrion w  pierwszych 
dniach istnienia nie może być zaliczony 
do grona osób ludzkich. 

O tym, czy ktoś jest człowiekiem, nie decydu-
je ten czy inny organ – serce, mózg czy jesz-
cze coś innego. Człowiek nieświadomy – czy 
to w trakcie snu, czy w stanie „śpiączki” – nie 
przestaje być człowiekiem, choć w danej chwi-
li nie posługuje się rozumem. Zresztą struk-
tura mózgu jest już zakodowana w genotypie 
jednokomórkowego organizmu. Mózg nie 
pojawia się nagle, np. w 40. dniu po za-
płodnieniu, ale jest wynikiem szeregu 
procesów dokonujących się od samego 
początku istnienia człowieka. 

Pytanie 7: Jeśli embrion jest zależny od 
swojej matki, czy może być uznany za od-
rębny byt ludzki? 

Tak. Człowiek w stadium embrionu, tak jak każ-
dy człowiek, wymaga odpowiedniego środowi-

CZY UMIESZ ZAJĄĆ STANOWISKO
W PODSTAWOWYCH DYSKUSJACH BIOETYCZNYCH? 

Zapoznaj się z niezbędnymi argumentami.

EMBRION. JEDEN Z NAS
(cz. 2 KĄCIKA BIOETYCZNEGO dla wierzących i ateistów) 

To, że życie człowieka zaczyna się już 
w  momencie zapłodnienia, nie jest tyl-
ko kwestią wiary. Mówi też o tym prawo 
moralne (wypisane w sumieniu każdego 
człowieka). Potwierdzają dowody nauko-
we. 

Czy umiesz je przytoczyć? Czy potrafisz 
bronić godności embrionu ludzkiego? 

Dziś w  naszym Kąciku czas pytań i  od-
powiedzi: dostarczamy skondensowanej 
wiedzy merytorycznej o ludzkich embrio-
nach (czyli stadium rozwoju człowieka do 
końca 8. tygodnia ciąży). 

Pytanie 1: Czy od momentu zapłodnienia 
na pewno mamy do czynienia z  bytem 
ludzkim? 

Tak. Mężczyzna i  kobieta mogą począć tylko 
małego człowieka. W momencie zapłodnie-
nia zostaje precyzyjnie określony unikal-
ny zestaw ludzkich genów każdej osoby. 
Jeśli życie człowieka nie rozpoczyna się w mo-
mencie zapłodnienia, to nie rozpoczyna się 
nigdy; w przeciwnym razie skąd pochodziłaby 
nowa informacja genetyczna? Nawet sfor-
mułowanie „dziecko z  probówki” dowo-
dzi, że zapłodnienie jest powszechnie 
uznawane za moment powstania czło-
wieka.

Pytanie 2: Embrion jest bytem ludzkim. 
Czy jest jednak osobą ludzką?

Tak. Każdy człowiek jest osobą ludzką! Czy 
można by kogokolwiek wykluczyć z  grona 
osób ludzkich? Z jakiej racji? Z tego powodu, 
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ska do rozwoju. Każdy z nas na różnych eta-
pach swojego życia jest w jakiś sposób zależny 
od otoczenia. Wszyscy potrzebujemy poży-
wienia i tlenu. Czy ktokolwiek przetrwałby bez 
ubrania na Antarktydzie? To, że nie posiada-
my niektórych zdolności, nie czyni nas mniej 
ludzkimi. Zależność od jakiegoś czynnika nie 
zmienia naszej ludzkiej natury. Fakt, iż dziecko 
w stadium embrionu jest chronione i odżywia-
ne w łonie matki, nie oznacza, że staje się ono 
częścią jej ciała. Każda z komórek dziecka 
jest różna od komórek jego matki.

Pytanie 8: Czy dziecko w stadium płodo-
wym na pewno czuje ból? 

Tak. Dziś wiemy, że dziecko w  stadium pło-
dowym odczuwa ból począwszy od drugiego 
trymestru ciąży, a  nawet jeszcze wcześniej. 
W  niektórych stanach USA istnieją przepisy 
prawne narzucające obowiązek znieczule-
nia dziecka przed wykonaniem aborcji.

Pytanie 9: Co sprawia, że ludzki embrion 
jest człowiekiem? 

Dany byt jest człowiekiem nie z powodu pew-
nych cech, zdolności czy dokonań, lecz wyłącz-
nie ze względu na swoją ludzką naturę. Należy 
on do gatunku ludzkiego, do rodziny ludzkiej, 
do ludzkości – tak jak każdy z nas. A zatem jest 
człowiekiem.

Pytanie 10: Skoro embrion nie wygląda 
jak człowiek, czy jest on istotą ludzką?

Tak – przecież człowieczeństwa nie rozpozna-
jemy tylko po wyglądzie! Ten sam organizm 
ludzki przyjmuje różny wygląd, przechodząc 
w  swoim życiu przez kolejne stadia roz-
wojowe: stadium embrionu, płodu, no-
worodka, dziecka, człowieka dorosłego 
i  osoby starszej. Człowiek w  stadium em-
brionalnym wygląda tak, jak wygląda isto-

ta ludzka w danej fazie rozwoju. Każdy z nas 
przechodził przez embrionalne fazy rozwoju, 
w których wszystko było już określone, nawet 
kolor naszych oczu!

Przygotował na podstawie książki
„Przewodnik: bioetyka dla młodych”

Ks. Paweł Paliga 

W następnym odcinku: 

O aborcji
Już starożytny lekarz Hipokrates w  swojej 
przysiędze deklaruje: „Nie dam nigdy kobiecie 
środka poronnego. W  czystości i  niewinności 
zachowam życie swoje i sztukę swoją.”

LIBAN
KrAINA śW. SZArBElA

ZAPrASZAM NA PIElGrZYMKę
W TErMINIE OD 7 DO 15 lIPCA 2021 r.

Liban to miejsce, gdzie przyroda zachwyca 
na każdym kroku: piękne plaże i  wybrzeża, 
zielone góry i  doliny, jaskinie z  podziemny-
mi rzekami – zaliczone do Nowych 7 Cudów 
Świata. Urozmaicony krajobraz uru-
chamia naszą wyobraźnię, a  oczy 
nie mogą się nacieszyć pięknym 
widokiem.

Libańczycy uznają się za na-
stępców Fenicjan, którzy są 
wynalazcami wielu udogod-
nień i  prekursorami rozma-
itych rozwiązań. Libańczy-
cy są niezwykle otwartymi 
i serdecznymi ludźmi, a re-
ligia zajmuje szczególne 
miejsce w  ich życiu. Na 
wielu rozdrożach możemy 
spotkać kapliczki z  figurka-
mi Matki Bożej oraz innych 
świętych. Kuchnia libańska jest 
uznawana za jedną z najzdrow-
szych i  najsmaczniejszych na 
świecie. Obfitość owoców, warzyw 
i przypraw zaskoczy każdego podróżnika.

Liban to według legend miejsce, w którym 
Adam osiedlił się po wygnaniu z Raju. Wielo-
krotnie wspominany zarówno w  Starym, jak 
i  Nowym Testamencie, Liban uznawany jest 
za serce kościoła chrześcijańskiego i  ziemia 
święta, na której nauczał Jezus. Nic zatem 
dziwnego, że przyciąga do siebie pielgrzy-
mów z całego świata. Z pewnością wycieczka 
do Libanu będzie zatem niesamowitym prze-
życiem. To właśnie w Libanie możesz zwiedzić 
miasta o  ponad tysiącletniej historii; poznać 
zabytki pamiętające czasy Jezusa; zanurzyć 
się w  pięknych i  orientalnych krajobrazach. 
Wycieczka łączy w sobie zarówno mistycyzm 
i  duchowość, jak i  powiew historii starożyt-
nej – a wszystko to w otoczeniu przepięknych 
gór i zatok. Chcesz przeżyć przygodę swoje-
go życia? Pielgrzymka do Libanu sprawi, że 
na nowo odkryjesz swoją wiarę i  zanurzysz 
się w  orientalnym klimacie libańskiej ziemi. 
Libańskie cedry nazywane są Drzewami Pana 

Boga, a  liczne wycieczki z całego świata po-
dziwiają pozostałości po pięknych cedrowych 
lasach. Drzewo cedrowe symbolizuje siłę, 
szlachetność, piękno i długowieczność – nic 

zatem dziwnego, że używano go do 
budowy najważniejszych budyn-

ków, jak chociażby świątyni jero-
zolimskiej. Pragniesz zobaczyć 

na własne oczy ich majestat? 
Doskonałą okazją będzie na-
sza pielgrzymka do Libanu.

Podczas wyprawy zwie-
dzisz najstarsze miasta 
Libanu i  lepiej poznasz 
ziemię, po której kroczył 
Jezus i Maryja. To także te-
reny działania św. Szarbela 
– XIX wiecznego pustelnika 

i  wielkiego wystawienni-
ka. Jeśli chcesz zagłębić się 

w  jego losy i  poznać historię 
jego orędzia i cuda występują-

cych po jego śmierci, zaprasza-
my na wycieczkę śladem świętego. 

Pielgrzymka to doskonała okazja, by 
poznać ten interesujący kraj oraz odwiedzić 
sanktuarium Matki Boskiej Libańskiej. Specjal-
nie opracowana trasa dostosowana została do 
możliwości wszystkich pielgrzymów, a  pod-
czas wyjazdu znajdziesz czas nie tylko na 
wspólną modlitwę i  zwiedzanie, ale również 
na plażowanie. Turystyka w Libanie jest bar-
dzo dobrze rozwinięta, dlatego nasi pielgrzymi 
mają zagwarantowane noclegi oraz wyżywie-
nie w doskonałych warunkach. Duchowa opie-
ka sprawowana przez kapłana podczas całej 
pielgrzymki pozwala na lepsze zrozumienie 
siebie, poznanie swojej wiary, wzmocnienie 
jej oraz wyjątkową modlitwę niesioną wprost 
do Nieba.

Podróż do Libanu to także kontynuacja od-
krywania Ziemi Świętej i  kroczenia śladami 
Jezusa oraz Matki Bożej.
CENA: 1950 PlN + 775 USD
Zapisy i szczegółowy plan u ks. Pawła Paligi



Wielki Piątek
Liturgia Męki Pańskiej
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7.00 – o Boże błogosławieństwo 

dla Magdy z okazji urodzin oraz 
uzdrowienie z choroby psychicznej

8.00 – za śp. Mariana Kot – ojca (gr.7)
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 

polecanych w wypominkach

7.00 – za śp. Reginę Wolską
8.00 – 1) za śp. Mariana Kot – ojca 

(gr.14)
 2) za śp. Tadeusza Czerwińskiego i 

Barbarę Kaczmarek
18.00 – w 5. rocznicę urodzin Ignasia, 

o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla siostry, braci oraz 
rodziców

7.00 – dziękczynno-błagalna dla 
Stanisławy i Ryszarda

8.00 – 1) za śp. Janusza Mętraka w 
43. rocznicę śmierci oraz zmarłych 
z rodziny Mętraków

 2) o Boże błogosławieństwo dla 
bliskich, sąsiadów, przyjaciół i 
wszystkich potrzebujących

18.00 – za śp. Mariana Kot – ojca 
(gr.21)
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6
7.00 – za śp. Mariana Kot – ojca (gr.9)
8.00 – za śp. Elżbietę Przychodzeń w 

1. rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Lucynę i Feliksa, 

Teresę i Zofię;

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Mariana Kot – ojca (gr.1)
18.00 – o Boże błogosławieństwo i 

dary Ducha Świętego dla Tomasza 
w rocznicę urodzin oraz wszelkie 
potrzebne łaski dla całej rodziny 
Czarnockich

Poniedziałek Wielkanocny
7.30 – za śp. Andrzeja i Katarzynę 

Stańczak
9.30 – dziękczynna, w 5. rocznicę 

urodzin Antoniego, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej

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

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

18.00 – za śp. Pawła Sobkowicza

Niedziela Wielkanocna, uroczystość 
Zmartwychwstania Pańskiego

6.30 – REZUREKCJA
9.30 – za śp. Mariannę i Albina Nieborek oraz 

Mariana Ostrowskiego
11.00 – za śp. Ryszarda Reszkę z okazji imienin
12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (ze 

zmianą tajemnic) – chrzty
18.00 – o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i 

dary Ducha Świętego dla Weroniki z okazji urodzin 
oraz jej rodziców Anny i Radosława

Niedziela Miłosierdzia Bożego
7.30 – za śp. Alinę i Zdzisława Leśniewskich, Jerzego 

Marcinkowskiego, Gabrielę Wojciechowską, Pawła 
Kossakowskiego i Tadeusza Grodzkiego

9.30 – 1) za śp. ks. prałata Henryka Miastowskiego 
w 27. rocznicę śmierci

 2) za śp. Mariana Kot – ojca (gr.6)
11.00 – o Bożen błogosławieństwo, zdrowie, 

opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Wioletty i 
Krzysztofa z okazji 3. rocznicy ślubu

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

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

III Niedziela Wielkanocna
7.30 – za śp. Bogumiłę Kotańską w dniu urodzin
9.30 – 1) o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej i zdrowie dla Jolanty Wilman z okazji 70. 
rocznicy urodzin

 2) w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – dziękczynna z okazji urodzin Haliny, Hanny 

i Anny, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej

12.30 – za śp. Mariana Kot – ojca (gr.13)
18.00 – za śp. Leokadię, Stanisława, Dariusza i 

Janusza Szwajewskich

IV Niedziela Wielkanocna
7.30 – 1) za śp. Teresę Sierota w 3. rocznicę śmierci
 2) za śp. Mariana Kot – ojca (gr.20)
9.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
11.00 – w intencji Jerzego, Wojciecha i Jarosława z 

okazji imienin, o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej

12.30 – za śp. Stefanię i Wiesławę Piaseckie
18.00 – za śp. Leszka Groszewskiego w 19. rocznicę 

śmierci 29
7.00 – o Boże błogosławieństwo 

dla bliskich, sąsiadów, przyjaciół i 
wszystkich potrzebujących

8.00 – za śp. Mariana Kot – ojca 
(gr.24)

18.00 – za śp. Janinę Adamczyk w 1. 
rocznicę śmierci, o spokój duszy

10
7.00 – za śp. Mariana Kot – ojca (gr.5)
8.00 – za śp. Marzenę Grudzińską 

w 6. rocznicę śmierci i zmarłych z 
rodziny

18.00 – 1) o Boże błogosławieństwo, 
potrzebne łaski, zdrowie i opiekę 
Matki Bożej dla Ewy z okazji 60. 
rocznicy urodzin

 2) za śp. Kazimierza, Tomasza i 
Sabinę

28

1
Wielki Czwartek

Msza Wieczerzy Pańskiej
 – o liczne, święte i charyzmatyczne 

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

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Mariana Kot – ojca (gr.2)
18.00 – za śp. Irenę Stryjek;

7.00 – za śp. Danutę Paszkiewicz z 
okazji 12. rocznicy śmierci

8.00 – 1) za śp. Mariana Kot – ojca 
(gr.16)

 2) z okazji urodzin Jasia i Tomka
18.00 – wolne intencje

w Modlitwie w Modlitwie
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CzwartekŚroda SobotaPiątek

7.00 – o łaskę zawarcia sakramentu 
małżeństwa

8.00 – za śp. Mariana Kot – ojca (gr.8)
18.00 – z okazji urodzin Sławomira – 

o zdrowie i Boże błogosławieństwo 
dla niego i jego najbliższych

7.00 – o Boże błogosławieństwo 
dla bliskich, sąsiadów, przyjaciół i 
wszystkich potrzebujących

8.00 – za śp. Mariana Kot – ojca 
(gr.15)

18.00 – za śp. Krystynę i Mariana 
Flis oraz Aleksego i Marię 
Wyjadłowskich

7.00 – za śp. Mariana Kot – ojca 
(gr.22)

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

 2) za śp. Lucjana i Jerzego Przybyła
18.00 – za śp. Leokadię, Jana, Irenę i 

Jerzego Mazgajskich

7.00 – za śp. Mariana Kot – ojca (gr.3)
8.00 – za śp. Genowefę Grześkiewicz 

w 16. rocznicę śmierci
18.00 – o Boże błogosławieństwo 

i opiekę Matki Bożej dla Mileny z 
okazji 2. rocznicy urodzin, dla Anny 
z okazji 39. rocznicy urodzin oraz 
dla całej rodziny

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

8.00 – za śp. Mariana Kot – ojca 
(gr.10)

18.00 – za śp. Bronisławę i Tomasza 
Gawin

7.00 – 1) o Boże błogosławieństwo 
dla bliskich, sąsiadów, przyjaciół i 
wszystkich potrzebujących

 2) o Boże błogosławieństwo dla Jasia 
Bandzarewicza z okazji 9. rocznicy 
urodzin oraz dla całej rodziny

8.00 – za śp. Mariana Kot – ojca 
(gr.17)

18.00 – za śp. Juliana Ziejewskiego, 
Teresę Kraszewską oraz zmarłych z 
rodziny Jędrzejewiczów

7.00 – za śp. Stanisławę Paziewską w 
3. rocznicę śmierci oraz Wacława 
Paziewskiego

8.00 – 1) za śp. Stanisławę Burda w 
1. rocznicę śmierci

 2) za śp. Mariana Kot – ojca (gr.4)
18.00 – z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski 
dla Marcina w 46. rocznicę urodzin

7.00 – za śp. Kazimierza 
Karwowskiego

8.00 – za śp. Mariana Kot – ojca 
(gr.11)

18.00 – za śp. Bogumiłę Kotańską
20.00 – w intencji prześladowanych 

chrześcijan

7.00 – za śp. Mariana Kot – ojca 
(gr.12)

8.00 – za śp. Elżbietę Przychodzeń 
w 1. rocznicę śmierci, Stefana 
Przychodzeń, Stanisława i 
Kazimierza Skup oraz zmarłych z 
rodziny Skup i Przychodzeń

18.00 – dziękczynno-błagalna 
z okazji 19. rocznicy urodzin 
Dominika (m)

Uroczystość św. Wojciecha, 
biskupa i męczennika, 

głównego patrona Polski
7.00 – za śp. Mariana Kot – ojca 

(gr.18)
8.00 – 1) za śp. Jerzego i Czesława 

Brzozowskich
 2) o Boże błogosławieństwo dla 

bliskich, sąsiadów, przyjaciół i 
wszystkich potrzebujących

18.00 – za śp. Jerzego Niedziela, o 
łaskę życia wiecznego

7.00 – za śp. Mariana Kot – ojca 
(gr.19)

8.00 – za śp. Danutę Przybek w 6. 
rocznicę śmierci

18.00 – za śp. Reginę i Henryka 
Pyrak

Niedziela WtorekPoniedziałek

7.00 – 1) dziękczynno-błagalna w 71. 
rocznicę urodzin Marianny

 2) o Boże błogosławieństwo dla 
bliskich, sąsiadów, przyjaciół i 
wszystkich potrzebujących

8.00 – za śp. Mariana Kot – ojca 
(gr.23)

18.00 – w intencji błogosławionych 
owoców beatyfikacji Czcigodnego 
Sługi Bożego Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego oraz o dary Ducha 
Świętego i opiekę Matki Bożej dla 
księdza proboszcza i kapłanów z 
naszej parafii 30

7.00 – o Boże błogosławieństwo 
dla bliskich, sąsiadów, przyjaciół i 
wszystkich potrzebujących

8.00 – za śp. Mariana Kot – ojca 
(gr.25)

18.00 – o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie, potrzebne łaski i opiekę 
Matki Bożej dla Barbary i Tadeusza 
Szlęzak w 54. rocznicę ślubu dla 
nich i ich rodziny

św. Katarzyna ze Sieny św. Izydorśw. Wojciech św. Leon IX

Wielka Sobota
Wigilia Paschalna

1) za Parafian
2) za dusze w czyśćcu cierpiące
3) za śp. Tadeusza Kolasińskiego w 4. 

rocznicę śmierci
4) za śp. Marię i Ryszarda 

Wiadernych oraz Helenę i Wacława 
Wiadernych3

1
Św. Józefa, rzemieślnika

7.00 – za śp. Mariana Kot – ojca 
(gr.26)

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

 2) o Boże błogosławieństwo dla 
bliskich, sąsiadów, przyjaciół i 
wszystkich potrzebujących

18.00 – za śp. Henrykę Sawicką (gr.1)

MAJ 2021
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Święto Jezusa Chrystusa 
Najwyższego i Wiecznego 

Kapłana
7.00 – za śp. Zofię Śliwiak w 12. 

rocznicę śmierci i zmarłych z 
rodziny Sawickich

8.00 – za śp. Henrykę Sawicką (gr.27)
18.00 – o Boże błogosławieństwo 

dla bliskich, sąsiadów, przyjaciół i 
wszystkich potrzebujących

7.00 – za śp. Henrykę Sawicką (gr.28)
8.00 – 1) w 10. rocznicę święceń 

kapłańskich ks. Krzysztofa, o dalsze 
Boże błogosław. i opiekę Matki Bożej

 2) o Boże błogosławieństwo dla 
bliskich, sąsiadów, przyjaciół i 
wszystkich potrzebujących

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

7.00 – o Boże błogosławieństwo 
dla bliskich, sąsiadów, przyjaciół i 
wszystkich potrzebujących

8.00 – za śp. Henrykę Sawicką (gr.29)
18.00 – za śp. Stanisławę i Hieronima 

Kordowskich oraz brata Mirosława i 
siostrę Janinę

Uroczystość Najświętszej Trójcy
7.30 – za śp. Stefana w 60. rocznicę śmierci i Marię 

Brzozowskich
9.30 – za śp. Janinę Sokołowską z okazji Dnia Matki, 

o radość Nieba i życie wieczne
11.00 – za śp. Reginę i Henryka Pyraków
12.30 – za śp. Henrykę Sawicką (gr.30-ost.)
18.00 – za śp. Bolesława Grześkiewicza w 26. 

rocznicę śmierci

Święto Nawiedzenie NMP
7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – o Boże błogosławieństwo 

dla bliskich, sąsiadów, przyjaciół i 
wszystkich potrzebujących

Uroczystość NMP  
Królowej Polski

7.30 – za śp. Mariana Kot – ojca 
(gr.28)

9.30 – o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski 
dla Haliny Śliweckiej w 80. rocznicę 
urodzin

11.00 – za śp. Annę Ciechocińską, 
Honoratę Mądry i Apolonię 
Lechańską

12.30 – za Parafian
18.00 – za śp. Henrykę Sawicką (gr.3)

22
15
8

Uroczystość św. Stanisława, 
biskupa i męczennika, 

głównego patrona Polski
7.00 – za śp. Stanisława 

Brzozowskiego
8.00 – za śp. Henrykę Sawicką (gr.8)
18.00 – za śp. Stanisława 

Wańtuchowicza z okazji imienin

7.00 – za śp. Henrykę Sawicką (gr.15)
8.00 – 1) o Boże błogosławieństwo 

dla bliskich, sąsiadów, przyjaciół i 
wszystkich potrzebujących

 2) o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i opiekę matki Bożej dla 
Zofii z okazji imienin

18.00 – za śp. Zofię Niedziela o łaskę 
życia wiecznego

7.00 – o Boże błogosławieństwo 
dla bliskich, sąsiadów, przyjaciół i 
wszystkich potrzebujących

8.00 – 1) za śp. Henrykę Sawicką 
(gr.22)

 2) za śp. Tadeusza Czerwińskiego i 
Barbarę Kaczmarek

18.00 – za śp. Helenę Brand, Danutę 
i Piotra Chojnackich16

23
7.00 – za śp. Henrykę Sawicką (gr.26)
8.00 – za zmarłych z rodziny 

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

18.00 – wolne intencje

7.00 – za śp. Henrykę Sawicką (gr.25)
8.00 – o Boże błogosławieństwo 

dla bliskich, sąsiadów, przyjaciół i 
wszystkich potrzebujących

18.00 – za śp. Ryszarda w rocznicę 
śmierci

9

24
17
10

4
7.00 – za śp. Henrykę Sawicką (gr.4)
8.00 – za śp. Mariana Kot – ojca 

(gr.29)
18.00 – o Boże błogosławieństwo 

dla bliskich, sąsiadów, przyjaciół i 
wszystkich potrzebujących

VI Niedziela Wielkanocna
7.30 – 1) za śp. Stanisława, Zofię, Jadwigę Kopeć, 

Stanisława, Lucynę Majewskich
 2) za śp. Henrykę Sawicką (gr.9)
9.30 – o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej i zdrowie dla Teresy Tomaszewskiej z okazji 
80. rocznicy urodzin

11.00 – w intencji Pawła z okazji urodzin oraz 
Wojciecha w 3. rocznicę chrztu, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski

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

18.00 – za śp. Barbarę i Stanisława Łasica oraz 
zmarłych z rodziny Łasiców i Witkowskich

7.00 – za śp. Józefa Śliweckiego i 
zmarłych z rodziny

8.00 – 1) za śp. Henrykę Sawicką 
(gr.10)

 2) o Boże błogosławieństwo dla 
bliskich, sąsiadów, przyjaciół i 
wszystkich potrzebujących

18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 
polecanych w wypominkach

Uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego

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

9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – za śp. Grzegorza Sołtysiaka w rocznicę 

śmierci
12.30 – za śp. Henrykę Sawicką (gr.16)
18.00 – za śp. Zofię Koc

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
7.30 – za śp. Henrykę Sawicką (gr.23)
9.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
11.00 – za śp. Krystynę i Mariana Flis, Aleksego i 

Marię Wyjadłowskich
12.30 – za śp. Marcjannę Ambroziak w 28. rocznicę 

śmierci, Jana Ambroziaka i Annę Oksznajczyk
18.00 – o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i 

zdrowie dla Pawła z okazji urodzin

7.00 – za śp. Henrykę Sawicką (gr.17)
8.00 – za śp. Edwina Burchackiego w 

1. rocznicę śmierci
18.00 – o Boże błogosławieństwo 

dla bliskich, sąsiadów, przyjaciół i 
wszystkich potrzebujących

Święto NMP Matki Kościoła
7.00 – o Boże błogosławieństwo 

dla bliskich, sąsiadów, przyjaciół i 
wszystkich potrzebujących

8.00 – za śp. Henrykę Sawicką (gr.24)
18.00 – w 4. rocznicę śmierci Antosia 

oraz zmarłych z rodziny Borowych 
i Dyndów 26
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7.00 – 1) za śp. Henrykę Sawicką 
(gr.11)

 2) o Boże błogosławieństwo dla 
bliskich, sąsiadów, przyjaciół i 
wszystkich potrzebujących

8.00 – za śp. Krystynę i Mariana Flis, 
Aleksego i Marię Wyjadłowskich

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

7.00 – za śp. Henryka Szczech w 15. 
rocznicę śmierci

8.00 – 1) za śp. Henrykę Sawicką 
(gr.18)

 2) o Boże błogosławieństwo dla 
bliskich, sąsiadów, przyjaciół i 
wszystkich potrzebujących

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

7.00 – o Boże błogosławieństwo 
dla bliskich, sąsiadów, przyjaciół i 
wszystkich potrzebujących

8.00 – za śp. Henrykę Sawicką (gr.6)
18.00 – o liczne, święte i 

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

Najświętszej 
Maryi Panny z Fatimy

7.00 – za śp. Henrykę Sawicką (gr.13)
8.00 – 1) za śp. Antoniego, Halinę i 

Wiesławę Góral
 2) o Boże błogosławieństwo dla 

bliskich, sąsiadów, przyjaciół i 
wszystkich potrzebujących

18.00 – za śp. Jadwigę Okurowską 
w 41. rocznicę śmierci i jej męża 
Tadeusza

7.00 – o Boże błogosławieństwo 
dla bliskich, sąsiadów, przyjaciół i 
wszystkich potrzebujących

8.00 – 1) za śp. Henrykę Sawicką 
(gr.20)

 2) za śp. Tadeusza Czerwińskiego i 
Barbarę Kaczmarek

18.00 – za śp. Henrykę i Stanisława 
Derlackich o spokój duszy

7.00 – 1) za śp. Irenę Stryjek
 2) za śp. Henrykę Sawicką (gr.7)
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.00 – o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i potrzebna łaski dla 
Elżbiety Lipowskiej z okazji 60. 
rocznicy urodzin

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

8.00 – za śp. Henrykę Sawicką (gr.14)
18.00 – za śp. Stanisława i Janinę 

Szewczak, Zofię i Jana Szymańczak 
oraz Leokadię Przybysz

7.00 – 1) za śp. Zofię Komornicką w 
2. rocznicę śmierci

 2) za śp. Henrykę Sawicką (gr.21)
8.00 – w 16. rocznicę ślubu Tomasza i 

Karoliny, o Boże błogosławieństwo 
i katolickie wychowanie dzieci

18.00 – o Boże błogosławieństwo dla 
Janusza z okazji urodzin

20.00 – w intencji prześladowanych 
chrześcijan

7.00 – za śp. Henrykę Sawicką (gr.5)
8.00 – za śp. Mariana Kot – ojca 

(gr.30-ost.)
18.00 – wolne intencje

7.00 – o Boże błogosławieństwo 
dla bliskich, sąsiadów, przyjaciół i 
wszystkich potrzebujących

8.00 – za śp. Henrykę Sawicką (gr.12)
18.00 – wolne intencje

7.00 – za śp. Henrykę Sawicką (gr.19)
8.00 – za śp. Bernarda, Danutę, 

Włodzimierza i Leszka 
Brzozowskich

18.00 – za śp. Marię Bicz w 13. 
rocznicę śmierci;

w Modlitwie w Modlitwie
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bł. Gizela Węgierska św. Klemens Hofbauerśw. Andrzej Bobolaśw. Jan Damasceński św. Stanisław Papczyński

2
V Niedziela Wielkanocna

7.30 – za zmarłych z rodziny Hummel i Gadów
9.30 – za śp. Stefana Widyńskiego w 13. rocznicę 

śmierci, Stanisława i Stanisławę Orlińskich oraz 
Zofię Widyńską

11.00 – za śp. Mariana Kot – ojca (gr.27)
12.30 – 1) w intencji Kółek Żywego Różańca (ze 

zmianą tajemnic)
 2) o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 

zdrowie i opiekę Matki Bożej dla księdza 
proboszcza z okazji imienin

18.00 – za śp. Henrykę Sawicką (gr.2)
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Uroczystość św. Apostołów 

Piotra i Pawła
7.00 – 1) za śp. Stanisława 

Brzozowskiego 
 2) za śp. Andrzeja Kunowskiego 

(gr.29)
18.00 – w intencji Pawła z 

okazji imienin, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i dary Ducha 
Świętego

7.00 – 1) za śp. Tadeusza i Stanisławę 
Sosnowskich

 2) za śp. Andrzeja Kunowskiego 
(gr.30-ost.)

18.00 – wolne intencje

6
16

12
7.00 – za śp. Aleksandra i Elżbietę 

Różańskich
8.00 – za śp. Andrzeja Kunowskiego 

(gr.12)
15.00 – o Boże błogosławieństwo, 

potrzebne łaski i opiekę Matki 
Bożej dla Wandy i Zenona Sułeckich 
z okazji 40. rocznicy ślubu

18.00 – za śp. Mariana i Mieczysława 
Pietrucha, Wiesławę i Zbigniewa 
Wolny, Emilię i Jerzego Polańskich7
543

13
20
27 28

21
14

X niedziela zwykła
7.30 – za śp. Wacławę, Bolesława i Zygmunta 

Krakowskich
9.30 – za śp. Mieczysława Bardadyna oraz jego 

rodziców i braci i zmarłych z rodziny Filipków
11.00 – za śp. Andrzeja Kunowskiego (gr.6)
12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (ze 

zmianą tajemnic)
18.00 – za śp. Jana Basiaka w 20. rocznicę śmierci

XI niedziela zwykła
7.30 – za śp. Stanisława, Władysławę i Wacława 

Gzoch, Radzisława, Mieczysława, Jerzego, Lecha, 
Wiktorię i Henryka Bardadyn

9.30 – z okazji imienin Antoniego i w 3. rocznicę 
chrztu Piotra, z prośbą o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej

11.00 – 1) za śp. Izabelę i Jana Lewandowskich, 
Stanisława Smyla

 2) za śp. Andrzeja Kunowskiego (gr.13)
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
18.00 – za śp. Marię Walo w 5. rocznicę śmierci

XII niedziela zwykła
7.30 – za śp. Józefa Rosłańca w 12. rocznicę śmierci
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – 1) za śp. Marię Jańczyk w 14. rocznicę 

śmierci
 2) za śp. Andrzeja Kunowskiego (gr.20)
12.30 – ODPUST MĘCZENNIKÓW RZYMSKICH
18.00 – za śp. Władysławę, Edmunda, Mariannę 

Przyborowskich oraz Genowefę, Stanisława, 
Lucjana Kowalczyków i Mariannę Kielan

XIII niedziela zwykła
7.30 – za śp. Władysława Śliweckiego oraz zmarłych 

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

(chrzty)
11.00 – 1) za śp. Mariana Kot w 6. rocznicę śmierci
 2) za śp. Andrzeja Kunowskiego (gr.27)
12.30 – o Boże błogosławieństwo i wszelkie 

potrzebne łaski dla Jakuba z okazji 17. rocznicy 
urodzin

18.00 – za śp. Barbarę i Stanisława Łasiców

7.00 – za śp. Andrzeja Kunowskiego 
(gr.7)

8.00 – o Boże błogosławieństwo 
dla bliskich, sąsiadów, przyjaciół i 
wszystkich potrzebujących

18.00 – za śp. Irenę Stryjek

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Andrzeja Kunowskiego 

(gr.14)
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 

polecanych w wypominkach

7.00 – o Boże błogosławieństwo dla 
Alicji z okazji imienin

8.00 – za śp. Andrzeja Kunowskiego 
(gr.21)

18.00 – za śp. Jana Niedziela w 17. 
rocznicę śmierci, o łaskę życia 
wiecznego

7.00 – za śp. Andrzeja Kunowskiego 
(gr.28)

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

7.00 – za śp. Andrzeja Kunowskiego 
(gr.9)

8.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Andrzeja Kunowskiego 

(gr.16)
18.00 – za śp. Łucję Krajewską w 17. 

rocznicę śmierci;

7.00 – 1) za śp. Helenę Pergoł w 2. 
rocznicę śmierci

 2) za śp. Andrzeja Kunowskiego 
(gr.23)

8.00 – za śp. Stanisławę i Tadeusza 
Sosnowskich

18.00 – za śp. Janinę Adamczyk, Jana 
Duszczyka i Jana Oleszkiewicza;

7.00 – za śp. Andrzeja Kunowskiego 
(gr.5)

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

18.00 – o Boże błogosławieństwo 
dla bliskich, sąsiadów, przyjaciół i 
wszystkich potrzebujących

Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa

7.30 – za śp. Andrzeja Kunowskiego 
(gr.3)

9.30 – za śp. Lucynę i Jerzego Kałasz, 
o łaskę życia wiecznego

11.00 – za Parafian – PROCESJA
18.00 – o liczne, święte i 

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

7.00 – za śp. Andrzeja Kunowskiego 
(gr.4)

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

18.00 – za śp. Leszka Warszawskiego 
i zmarłych z rodziny

w Modlitwie w Modlitwie
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CzwartekŚroda SobotaPiątek

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Andrzeja Kunowskiego 

(gr.8)
18.00 – o Boże błogosławieństwo 

dla bliskich, sąsiadów, przyjaciół i 
wszystkich potrzebujących

7.00 – za śp. Andrzeja Kunowskiego 
(gr.15)

8.00 – za śp. Jolantę Szymańską z 
okazji imienin

18.00 – dziękczynna, w 1. rocznicę 
ślubu Aleksandry i Jerzego, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo i 
dary Ducha Świętego dla nich

7.00 – za śp. Andrzeja Kunowskiego 
(gr.22)

8.00 – o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej dla Doroty z 
okazji urodzin

18.00 – za śp. Marię w 40. rocznicę 
śmierci i Jerzego w 49. rocznicę 
śmierci Araszkiewiczów

7.00 – o Boże błogosławieństwo dla 
Katarzyny z okazji urodzin

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Andrzeja Kunowskiego 

(gr.10)

7.00 – za śp. Andrzeja Kunowskiego 
(gr.17)

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Stanisławę Szymańską 

i zmarłych z rodziny Kozłowskich, 
Daniluków 

 i Skoneczny

Uroczystość Narodzenia 
św. Jana Chrzciciela

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Andrzeja Kunowskiego 

(gr.24)
18.00 – za śp. Jana i Marcjannę 

Ambroziak oraz Annę Oksznajczyk

Uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa

7.00 – za śp. Andrzeja Kunowskiego 
(gr.11)

8.00 – wolna intencja
18.00 – o Boże błogosławieństwo 

i potrzebne łaski dla Agnieszki i 
Pawła z okazji 22. rocznicy ślubu

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Andrzeja Kunowskiego 

(gr.18)
18.00 – o zdrowie, Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski 
dla Pawła z okazji imienin

20.00 – w intencji prześladowanych 
chrześcijan

7.00 – za śp. Jerzego Głowalę w 7. 
rocznicę śmierci oraz zmarłych z 
rodziny Głowala

8.00 – 1) za śp. Kazimierza 
Skup w 24. rocznicę śmierci, 
Stanisława Skup, Elżbietę i Stefana 
Przychodzeń oraz zmarłych z 
rodziny Skup i Przychodzeń

 2) za śp. Andrzeja Kunowskiego 
(gr.19)

18.00 – za śp. Natalię w 11. rocznicę 
śmierci i zmarłych z rodziny

7.00 – za śp. Jadwigę Mętrak w 2. 
rocznicę śmierci i Tadeusza Mętraka

8.00 – za śp. Andrzeja Kunowskiego 
(gr.25)

18.00 – o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej dla Jasia w dniu 
8. rocznicy urodzin

7.00 – za śp. Andrzeja Kunowskiego 
(gr.26)

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

18.00 – za śp. Aleksandrę Kobyłecką 
w 49. rocznicę śmierci i Kazimierza 
Kobyłeckiego

Niedziela WtorekPoniedziałek

2
7.00 – o Boże błogosławieństwo 

dla bliskich, sąsiadów, przyjaciół i 
wszystkich potrzebujących

8.00 – za śp. Andrzeja Kunowskiego 
(gr.2)

18.00 – wolne intencje

1
7.00 – wolna intencja
8.00 – o Boże błogosławieństwo 

dla bliskich, sąsiadów, przyjaciół i 
wszystkich potrzebujących

18.00 – za śp. Andrzeja Kunowskiego 
(gr.1)

św. Apostołowie Piotr i Paweł

bł. Michał Kozal św. Bonifacy św. Alojzy Gonzaga

św. Brat Albert Chmielowski



SŁUŻBA BOŻAMsze św. w niedziele 
i święta:

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

(z udziałem młodzieży 
i studentów)

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

wakacyjnym) i 18.00

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

niedzielna) 19.00 lub 
19.30 (liturgia niedzielna 

z udziałem wspólnot drogi 
neokatechumenalnej 
w kaplicy św. łazarza)

Msza św. za 
prześladowanych 

chrześcijan:
iii piątek miesiąca, godz. 
20.00 w kaplicy adoracji

Sakrament Pojednania 
 – Spowiedź

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 miesi.
Ks. Zenon Piskorski  
w II piątek miesiąca

Ks. Paweł Paliga  
III piątek miesiąca

Ks. Janusz Kapusta  
IV piątek miesiąca

Ks. Robert Walantyk  
V piątek miesiąca

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu:

od poniedziałku do czwartku 
i w soboty od 8.30 do 18.00

w piątki od 8.30 do 20.00
i piątek miesiąca całonocna

i czwartek miesiąca do 20.00 
w kościele

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

Nabożeństwo do św. 
Antoniego Padewskiego

we wtorki po Mszy św.  
o godz. 8.00

Nieszpory 
eucharystyczne

pierwsza niedziela miesiąca  
o 17.15

Nabożeństwo do MB 
Nieustającej Pomocy

w środy Msza św.  
o godz. 18.00 w intencjach 

zbiorowych, a po niej nowenna

Nabożeństwo 
pierwszych piątków

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

litania do najświętszego 
serca Pana Jezusa przed 

najświętszym sakramentem

Nabożeństwo 
pierwszych sobót

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

Nabożeństwo 
do św. Michała 

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

Nabożeństwa majowe 
i czerwcowe

w niedziele o godz. 17.15, 
a w dni powszednie 

o godz. 18.45

Nabożeństwa 
październikowe

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

różaniec dla dzieci 
w 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

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
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