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W PARAFII
Co to jest Rada Duszpasterska? Kto jest w jej składzie? Czym
się ona zajmuje? Jak często się spotyka? Na te i inne pytania
znajdziesz odpowiedzi w poniższym artykule.
Charakter i zadania Rady Duszpasterskiej (zwanej też
potocznie radą parafialną) określają Kanony 511-514,
a zwłaszcza Kanon 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego,
który brzmi:
Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK) 536: „1. Jeśli zadaniem
biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii
ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy
z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię
i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej 2. Rada
duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się
normami określonymi przez biskupa diecezjalnego.”
Na poziomie lokalnym, tj. w Archidiecezji Warszawskiej,
statut parafialnej rady duszpasterskiej (w tym jej skład,
zasady funkcjonowania i zadania) są przedstawione w Załączniku 6 do dokumentów IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej (2003).
STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ
1. W ciągu sześciu miesięcy od kanonicznego objęcia parafii proboszcz ma obowiązek powołać Parafialną Radę
Duszpasterską (PRD) lub potwierdzić jej skład dotychczasowy.
2. Rada Duszpasterska jest miejscem dialogu duchownych i świeckich, współpracy i odpowiedzialności za
parafię. Jej zadaniem jest wspomaganie proboszcza
w działalności duszpasterskiej.
3. W skład Rady wchodzi z urzędu: proboszcz jako jej
przewodniczący, wikariusze parafialni, katecheci oraz
przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego
i stowarzyszeń życia apostolskiego. Ponadto w skład
Rady należy powołać przedstawicieli całej wspólnoty
parafialnej odznaczających się wysokim poziomem
moralnym, roztropnością i zaangażowaniem apostolskim parafii, zwłaszcza członków grup, ruchów i stowarzyszeń działających przy parafii z uwzględnieniem
stanów, zawodów, wieku oraz terytorium parafii. Ilość
członków Rady winna być dostosowana do wielkości
i potrzeb parafii.
4. Członków PRD, którzy nie wchodzą w jej skład z urzędu,
powołuje proboszcz na podstawie własnego rozeznania
i potrzeb parafii, po uprzedniej konsultacji ze swoimi

współpracownikami. Wiernych świeckich można też
powoływać w drodze wyboru przez parafian; dokonany
wybór wymaga jednak zatwierdzenia proboszcza.
5. Przed pierwszym posiedzeniem członkowie Rady winni
złożyć na ręce księdza proboszcza przyrzeczenie wiernego i zgodnego z przepisami prawa kanonicznego
postępowania.
6. Kadencja Rady trwa trzy lata. Mandat poszczególnych
członków może być przedłużany na kolejne kadencje.
W nadzwyczajnych okolicznościach i uzasadnionych
przypadkach proboszcz może odwołać członka Rady
uzasadniając wobec niego i Rady swoją decyzję.
7. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia PRD o nowych
członków w czasie trwania jej kadencji.
8. PRD jest organem doradczym i wspomagającym
w działalności duszpasterskiej. Szczególnym przedmiotem jej troski powinno być zatem pogłębienie religijnej świadomości parafian, budzenie postawy odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę, dbałość
o wychowanie chrześcijańskie, rozwijanie inicjatyw
apostolskich wśród parafian, formułowanie propozycji
i wniosków dotyczących doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii.
9. Do proboszcza należy zwoływanie Rady, przewodniczenie jej posiedzeniom, ustalanie porządku obrad,
nadzór nad wykonaniem podjętych ustaleń oraz reprezentowanie Rady. W szczególnych przypadkach proboszcz, może ustanowić spośród członków PRD, swojego delegata zlecając mu przewodniczenie obradom.
10. Posiedzenia Rady powinny odbywać się przynajmniej
raz na trzy miesiące, a członkowie o jej posiedzeniu
powinni dowiadywać się przynajmniej na tydzień
przed terminem.
11. Rada powinna wybrać z pośród siebie sekretarza, który
prowadzi księgę protokołów z poszczególnych posiedzeń. Księgę tę przechowuje się w archiwum parafialnym i podlega ona wizytacji biskupiej i dziekańskiej.
12. Działalność Rady ustaje po objęciu parafii przez nowego proboszcza, który jednakże może w ciągu sześciu
miesięcy potwierdzić jej dotychczasowy skład.
13. W poszczególnych przypadkach Arcybiskup może zezwolić na inne zasady powoływania PRD.
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W NUMERZE

Jezus
Zmartwychwstał!
Na radosne przeżywanie Świąt
Wielkanocnych oddajemy w Wasze ręce
najnowsze wydanie gazety parafialnej.
W niej kilka artykułów o Maryi: w życiu
bł. Ks. Kard. Wyszyńskiego a także o sile
Jej wstawiennictwa przeczytamy m.in.
w tekście pt. Matka Boża Atomowa.
Będzie można zajrzeć do kuchni na plebani.
O sekretach pracy gospodyni opowiada
pani Ewa. Przypomnimy sobie rekolekcje
adwentowe. Dla tych, którzy nie mogli
uczestniczyć w pogrzebie śp. ks. Zenona
Piskorskiego, polecam artykuł „Niech
Cię przygarnie Chrystus Uwielbiony…”.
Dowiemy się także o postępach prac przy
budowie plebani. Opowiemy o relikwiach
znajdujących się w naszym kościele.
Poznamy naszych reprezentantów
w Radach Parafialnych. Przeżywamy
tragedię Rosyjskiej napaści na Ukrainę.
Pani Karolina z Fundacji ks. prof. Ryszarda
Rumianka opowie jak, wraz z parafią,
pomaga uchodźcom wojennym.
Przyjmijcie proszę najlepsze życzenia
od wszystkich kapłanów posługujących
w naszej parafii.
Niech Zmartwychwstały Pan przyjdzie
także do nas mimo drzwi zamkniętych
i przyniesie wszystkim zalęknionym
Rosyjską agresją dar Bożego pokoju!
Niech nam da swojego Ducha Świętego,
uzdrowi chorych, przyjmie do radości
zmartwychwstania umarłych, a we
wszystkich sercach rozbudzi nadzieję,
zapali miłość i pośle nas, abyśmy dawali
świadectwo naszej wierze.

Nasza okładka: Rogier van der Weyden Kalwaria (fragment)
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Rekolekcje
Adwentowe
Od 12. do 14 grudnia 2021 roku odbyły się
w naszej parafii rekolekcje adwentowe. Prowadził je kapłan posługujący na co dzień w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach,
ksiądz doktor Stanisław Staśko. Pierwszy raz
mogliśmy usłyszeć jego homilie w 2017 roku,
również podczas rekolekcji przygotowujących
na narodzenie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy mogliśmy usłyszeć, między innymi, o mocy sakramentu pokuty i pojednania.
Mottem przewodnim obecnych rekolekcji były
słowa z Księgi Kapłańskiej: „Bądźcie świętymi,
bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!”. Oznaczają
one dążenie do świętości, do świętości, która
rozpromieni nasze twarze. Podczas trzech dni
rekolekcji mogliśmy poznać trzech świętych,
w życiu których był obecny i działał Bóg.
Pierwszego dnia usłyszeliśmy o świętym,
którego historię mieliśmy okazję już poznać,
a mianowicie o świętym Szarbelu (w kwietniu
w parafii został zorganizowany dzień poświęcony temu świętemu). Ksiądz Stanisław przybli-
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żył nam jego historię, a następnie opowiedział
o cudzie, który wydarzył się za jego wstawiennictwem. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku pewna kobieta chorowała na nieuleczalny
nowotwór gardła. Lekarze nie dawali jej żadnej
nadziei. Kobieta, podczas snu, widziała Szarbela, który operował jej gardło. Kiedy się obudziła,
cała jej pościel była we krwi, a ona miała na szyi
szwy. Lekarze byli zdumieni tym cudem, który
wydarzył się za przyczyną Szarbela. Cudownie
uzdrowiona kobieta co miesiąc pojawiała się
w miejscu pochówku Szarbela na Mszy Świętej.
Ksiądz Stanisław wspominał, że miał okazję zobaczyć tę kobietę oraz blizny na jej szyi. Było to
dla nas niezapomniane świadectwo.
Następnego dnia mogliśmy wysłuchać homilii poświęconej dobrze nam znanej postaci,
czyli błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ksiądz przedstawił nam jego duchowość oraz zaprezentował relikwie prymasa,
jakie posiada nasza parafia, czyli podpisany
przez samego kardynała akt konsekracji na-
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szej parafii w 1965 roku. Mówił nam również, że
świętość polega nie na tym, aby nie grzeszyć,
ale aby z grzechów się poprawiać, by z pomocą
łaski Bożej swoje grzechy i swoją grzeszną naturę przezwyciężać.
Ostatniego dnia rekolekcji usłyszeliśmy
o rzymskiej męczennicy, której relikwie znajdują się w kaplicy adoracji – św. Symforozie. Nie
ugięła się i nie odstąpiła od wiary, ponosząc za
to męczeńską śmierć. Razem z nią zginęło jej
siedmiu synów. Ksiądz mówił również o tym, że
droga do Nieba nie jest prosta, jest wyboista
i kręta, ale gdy już się tam znajdziemy, będziemy w domu boskiej wieczności, szczęśliwi przed
obliczem Boga. Słyszeliśmy też o formach prześladowania chrześcijan w dzisiejszych czasach.
Na koniec otrzymaliśmy uroczyste błogosławieństwo relikwiami świętej Symforozy.

Podczas trzech rekolekcyjnych dni poznaliśmy życie i duchowość trzech różnych osób,
z różnych epok. Na ich przykładzie widzimy, jak
Pan Bóg może działać poprzez każdego człowieka, w każdym czasie. Ksiądz zachęcał nas do radości, do radowania się w każdym czasie, w każdej sytuacji i dzielenia się tą radością z bliźnimi.
Był to również doskonały czas, aby, słuchając
słów świętego Jana Chrzciciela – „przygotujcie
drogę Panu” – przygotować dla Jezusa ścieżkę
w swoim sercu, poprzez wyznanie swoich grzechów miłosiernemu Bogu w konfesjonale, przyjęcie Komunii oraz adorację w naszej kaplicy.
Bardzo dziękujemy księdzu Stanisławowi za
wygłoszone do nas słowa. Życzymy wielu Bożych łask na drodze dalszej posługi i zapraszamy częściej do naszej parafii.
Jakub Kochanowicz
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Srebrne

Gody

Iwony i Adama Lewandowskich
Małżeństwo to bardzo ważny
moment w życiu każdej młodej
pary. To czas, kiedy młodzi cementują swój związek sakramentalnym tak, przyrzekają miłość
i wierność do końca życia. Decydują się na dalszą, wspólną drogę.
W Polsce dzień ten ma szczególnie ważne znaczenie. Młodzi chcą
dzielić się swoim szczęściem, zapraszają do świętowania rodzinę,
przyjaciół i znajomych. To dzień,
który rozpoczyna wspólne życie,
w zdrowiu i chorobie, w dostatku
i biedzie. Od dnia zaślubin małżonkowie zaczynają prowadzić
wspólne życie, obchodzą kolejne rocznice, upamiętniające ten
ważny dzień.
Rocznice ślubu, nazywane również
godami, to dzień, który upamiętnia wypowiedzenie sakramentalnego tak. Jest to
dzień, w którym można przypomnieć sobie
miłe chwile, wspólnie obejrzeć zdjęcia z wesela, cieszyć się z kolejnego roku razem.
Tradycja celebrowania rocznic ślubu sięgają
starożytności. W starożytnym Rzymie hucznie obchodzono 25 i 50-tą rocznicę wspólnego życia w związku małżeńskim. Dzisiaj niemal każdy rok po zawarciu małżeństwa ma
swoją nazwę i jest okazją do świętowania.
Oczywiście, nadal najważniejsze pozostały
okrągłe jubileusze, głównie 25 i 50 rocznica
ślubu.
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Każda rocznica ślubu jest ważna, każda powinna być wspólnie celebrowana.
To okazja, aby para przypomniała sobie, dlaczego jest razem, podziękowała sobie, podarowała drobne prezenty. Obchodzenie rocznic cementuje związek, pozwala przeżyć radosne, intymne chwile. Pary mogą uczcić
rocznicę zamawiając Mszę świętą, wyjściem
do restauracji czy spotkaniem ze znajomymi.
Gody, czyli rocznice ślubu mają swoje
nazwy, które nawiązują do trwałości węzłów małżeńskich.

25 lat to srebrne gody. Wspólne przeżycie ćwierć
wieku wymaga pięknej oprawy. Państwo Iwona i Adam
Lewandowscy 25 grudnia 2021 roku, w strojach regionalnych, na Mszy świętej, którą celebrował ks. Proboszcz Zygmunt Niewęgłowski, odnowili przysięgę małżeńską. Było to wydarzenie bardzo uroczyste i wzruszające niemal tak samo, jak ślub sprzed 25 lat. Ponowna
przysięga jest deklaracją dalszej miłości, pokazuje, że
miłość jest wielka, nic nie zdoła jej zburzyć. To bardzo
romantyczne chwile, dlatego warto je wspólnie przeżyć.
K s. Paweł Paliga

7

W PARAFII

8

W PARAFII

„MŁODZIEŻ POWINNA KOCHAĆ
SPORT, BO ON JEST DOBRY
DLA JEJ DUSZY I CIAŁA”
św. Pius X (1908)

Idąc za słowami Papieża Piusa X, na zakończenie ferii zimowych
12 lutego br., bielanki i lektorzy wraz z księdzem Pawłem udali się
na lodowisko przy ul. Rokosowskiej w Warszawie.
Już w autobusie wymieniliśmy się wspomnieniami z minionych ferii oraz swoimi doświadczeniami i umiejętnościami w jeździe na łyżwach.
Ponieważ nie każdy posiadał swoje łyżwy, na
miejscu można było takowe wypożyczyć. Pierwsze ślizgi na lodowisku były nieśmiałe. Jednak
po krótkiej rozgrzewce zabawie nie było końca.
Ksiądz Paweł – nasz ekspert w dziedzinie
łyżwiarstwa, udzielił kilku cennych wskazówek
tym mniej doświadczonym, a tym bardziej zaawansowanym proponował przeróżne zadania
akrobatyczne. Śmiechom nie było końca.
W drodze powrotnej, jak przystało na spor-

towców, zatrzymaliśmy się na siłowni plenerowej. Mięśnie ramion również trzeba poćwiczyć.
To była wspaniała zabawa integracyjna. Pan
Bóg obdarował nas piękną pogodą a humory do
końca nam dopisywały, mimo kilku wywrotkom
:)
Papież Pius XI, będąc jeszcze arcybiskupem
Mediolanu, mówił do młodzieży: „Ćwiczcie się
w nauce ewangelii i ćwiczcie się w sporcie. Nie
zaniedbujcie ani duszy, ani ciała”.
I my to właśnie czynimy.

Monika Woźniak
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Oddaj krew, uratuj życie
Za nami kolejna akcja krwiodawstwa. 20 marca
w niedzielę pod nasz kościół przyjechał ogromny
czerwony autobus RCKiK z Warszawy. Bóg zapłać
wszystkim 22 ochotnikom, którzy chcieli zrobić dobry uczynek. Z tej grupy 17 osób zostało zakwalifikowanych i oddało honorowo krew. Bóg zapłać
Bielanką i ich rodzicom za wolontariat w kawiaren-
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ce parafialnej i posługę bohaterom. Bóg zapłać za
włączenie się w naszą akcję panią: Barbarze, Halinie, Jadzi i Urszuli za upieczenie pysznych ciast.
Kolejna możliwość oddania krwi przed naszym kościołem będzie 12 czerwca od 9 do 13. Twoja krew
ratuje życie.
K s. Paweł Paliga
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Św. Józef pomaga

przy budowie
W uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, 19 marca 2022 roku, ks. Proboszcz Zygmunt Niewęgłowski
poświęcił figurę św. Józefa, która
stanęła w ogrodzie za plebanią.
Od tego momentu prace budowlane na terenie kościoła ruszyły
pełną parą. Bo przecież św. Józef
był cieślą, dlatego jest najlepszym
patronem prac budowlanych.
Części murowane ogrodzenia
zostały ukończone, teraz następuje
montowanie drewnianych przęseł.
Parking parafialny ma zostać ukończony w ciągu najbliższych dni, dzięki czemu zyskamy kolejne miejsca
parkingowe. W planach kolejnych
miesięcy jest oddanie docelowej
kuchni na plebani. Cieplejsze dni to
czas prac w ogrodzie, przed nami kolejne nasadzenia oraz wysiew traw.
Myślisz o budowie domu, remoncie mieszkania?
Zapraszamy do modlitwy przed
figurą św. Józefa.
K s. Paweł Paliga
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„Niech Cię przygarnie
Chrystus Uwielbiony…”
4 marca do naszej parafii dotarła smutna wiadomość.
O godzinie 4:20 odszedł do Pana ks. Zenon Piskorski –
nasz rezydent.

12

W PARAFII

Ksiądz Zenon przez ponad 10 lat (nie licząc
ostatnich miesięcy) służył naszej wspólnocie. Gorliwie wypełniał kapłańskie obowiązki.
Widzieliśmy go przy ołtarzu, w konfesjonale,
czy odwiedzającego chorych. Każdego dnia,
szczególnie w czasie pandemii, sprawował –
bez lęku – pierwszą Mszę świętą. Cieszył się
z każdego wiernego, który przyszedł do świątyni. Żartowaliśmy, że wyrabia 200 % normy.
Mówił: „Pan Bóg da radę”.
Wiele godzin spędzał w konfesjonale, obdarzając penitentów Bożym Przebaczeniem.
Róża na konfesjonale w dniu pogrzebu ks.
Zenona, była znakiem tego, że parafianie to
zauważali i doceniali. Chorym, których odwiedzał, niósł nie tylko Jezusa, ale i zwykłą ludzką
radość i spokój. Ksiądz Jerzy Król, w czasie kazania na Mszy pogrzebowej powiedział o księdzu Zenonie: „Był człowiekiem prostym, nie
lubił pochlebstw i tytułów.”
Wielu parafian na pogrzebie usłyszało o nim
po raz pierwszy – ksiądz kanonik. Dla nich był

po prostu „księdzem”. Jego pogoda ducha zarażała innych. Był dowcipny, uśmiechnięty, dla
każdego miał dobre słowo. Nie narzekał, nawet podczas choroby.
Ksiądz proboszcz Zygmunt Niewęgłowski
powiedział o księdzu Zenonie: „Miał odwagę
mówić prawdę, nawet, gdy się to innym nie
podobało. Był dobrym człowiekiem, życzliwym
księdzem.”
Przy trumnie z Ciałem księdza Zenona
zgromadziło się ponad 40 kapłanów z księdzem biskupem Rafałem Markowskim, jako
głównym celebransem. W ostatnim pożegnaniu towarzyszyły mu też liczne delegacje
z parafii w Izdebnie Kościelnym, Grodzisku
Mazowieckim, przedstawiciele Strażaków,
władze miasta Grodziska i parafianie naszej
wspólnoty. Ksiądz Zenon w parafii w Izdebnie
Kościelnym służył prawie 20 lat. Wspomniano o tym, że odbudował tam kościół po pożarze. Szczególnie ukochał tamtejszych strażaków. Przyjechali więc licznie w pełnej gali, ze

13

W PARAFII

14

W PARAFII

sztandarami, żegnali swego kapelana. Wiele
razy w czasie Adwentu ksiądz Zenon powtarzał: „Jadę do strażaków na opłatek”.
Po kazaniu, obok kapłańskiego biretu, na
trumnie ksiądz Jerzy położył strażacką czapkę.
Na cmentarzu jeden ze strażaków powiedział: „Był naszym proboszczem, kapelanem
i przyjacielem. Zawsze, kiedy zawyły syreny,
ksiądz Zenon na placu apelowym był pierwszy. Nie jechał na akcje, ale błogosławił nas
i czuliśmy, że jest z nami.” Spoczął na cmentarzu parafii św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu
(gm. Lutomiersk, archidiecezja łódzka). Jego
grób znajduje się przy głównej alei, za kaplicą

stojącą pośrodku cmentarza, po prawej stronie, obok grobu swoich rodziców. Żegnała go
liczna grupa parafian oraz delegacje, które
uczestniczyły we Mszy św. i wierni strażacy.
Syreny strażackie zawyły, gdy Ciało księdza
Zenona było składane do grobu.
Po 70 latach życia, z czego 46 w kapłaństwie, podczas odmawianej Koronki do Miłosierdzia Bożego, odszedł da Pana człowiek dobry i skromny, kapłan kochający Eucharystię
i Sakrament Pojednania.
W naszej pamięci zostanie jako ten, który
karmił nas Słowem Bożym, Ciałem Chrystusa
i Bożym Miłosierdziem.
D.J.
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Plebania od kuchni

Z Panią Ewą Milczarską, gospodynią na plebanii, rozmawiamy o rodzinie, wierze i o smakołykach.
Słyszałam, że bardzo dobrze Pani gotuje. Gdzie się Pani nauczyła?
Ja jestem wyuczony rzemieślnik, ale nie
artysta. Uczyłam się gotować w domu, patrzyłam na mamę, potem na teściową. Mam
dużą rodzinę, więc do gotowania dla dużej
ilości osób jestem przyzwyczajona. Teraz
jest mnóstwo podręczników, programów kulinarnych i przepisów. To tu, to tam coś podpatrzę, mam też trochę własnych pomysłów.
Ale poza gotowaniem, bardzo lubię czytać
książki, chyba nawet bardziej niż gotować.
Pochodzi Pani z Włoch?
Nie, przeniosłam się tutaj w 1982 roku. We
Włochach mieszkała siostra męża, mieli
część mieszkania do wynajęcia i tak to się
zaczęło.
Jakie ma Pani obowiązki na plebanii?
Przygotowywanie posiłków: śniadań, obiadów i kolacji (te zostawiamy w lodówce).
Ponadto sprzątanie w kuchni i robienie
zakupów. W drodze do pracy kupuję świeże pieczywo, od czasu do czasu jeżdżę na
większe zakupy. Pracuję na 2/3 etatu. Trudno byłoby pracować codziennie, bo ta praca wymaga, żeby być w niej również w niedziele i we wszystkie święta.
Gotowała Pani kiedyś dla biskupa?
Tak, ostatnio miałam okazję gotować dla
bp. Markowskiego, był jedną z czterdziestu
dwóch osób na konsolacji śp. ks. Zenona.
Z reguły przygotowujemy wtedy coś bardziej atrakcyjnego. Ksiądz proboszcz pozostawia nam dowolność, także darzy nas
chyba zaufaniem, że nie zawiedziemy.
Czy księża jedzą razem, czy oddzielnie?
To zależy od ich obowiązków. Są ustalone godziny posiłków, np. śniadanie 7.30 –
9.00, księża przychodzą na nie o różnych
godzinach. Z obiadem jest podobnie, bo
w tygodniu niektórzy uczą w szkole, za
to w niedzielę wszyscy razem jedzą obiad
o tej samej godzinie. Jeśli są wszyscy, to
modlą się razem przed i po posiłku, a jeśli
nie, to każdy oddzielnie.
Zdradzi nam Pani ulubione potrawy
naszych księży. Ksiądz proboszcz raczej na słono, czy słodko?
Jest wielbicielem wołowiny, lubi kaczkę,
gęś, dziczyznę, ale nie lubi kurczaków.
Czyli rosół odpada?
Nie, ale rosół pije z kubka. Lubi szarlotkę,
ciasta na kruchym spodzie, makowce, serniki, sero-makowce, generalnie lubi trady-
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cyjną kuchnię. Widać, że w domu mama gotowała. I bardzo lubi pierogi z soczewicą,
ale też z kapustą i grzybami, kluski leniwe,
naleśniki, typowo domowe jedzenie.
Ks. Janusz?
On jest smakoszem, nie boi się nowych pomysłów, lubi jeść dziwne rzeczy. Sam również gotuje i to dobrze gotuje, w związku
z czym udziela nam czasami porad. Od kiedy jest w tej parafii, nigdy nie spotkałam
się z tym, że czegoś nie lubi. Naprawdę
niekłopotliwy do wyżywienia.
Ks. Robert?
Też lubi wszystko. Bardzo lubi owoce,
a szczególnie mandarynki. Nigdy się nie
zdradzał, że szczególnie by coś zjadł albo,
że by czegoś nie zjadł. Raczej je wszystko
co podajemy.
Ks. Paweł?
Lubi kuchnię domową, taką mamusiną.
Kompocik do obiadu, za to w ogóle nie pije
kawy. Wielbiciel karpia smażonego, ale tylko na ciepło. Lubi gołąbki, nie lubi flaków.
Na Wielkanoc przygotuje Pani żurek,
czy barszcz chrzanowy?
Powiedziałabym, że żurek chrzanowy, bo
jest to żurek z dodatkiem chrzanu. Gotuję
normalny żurek, na wywarze z białej kiełbasy, którą wcześniej parzę, kroję sporo
szynki, podsmażam, dokładam dwie łyżki
chrzanu i potem to już samo się robi.
A ciasta?
Zawsze robię na Wielkanoc babę jogurtową, bardzo ją lubię.
W takim razie poprosimy przepis.
450 g mąki pszennej, 4 duże jaja, 350 g
cukru, 300 ml jogurtu naturalnego (bez
cukru), 200 ml oleju, 2 łyżeczki proszku do
pieczenia, 10 kropli aromatu waniliowego,
100 g rodzynek, 50 g kandyzowanej skórki cytrynowej, albo innych kandyzowanych
owoców. Jaja ubijamy z cukrem na sztywną
pianę, potem zmniejszamy obroty miksera
i dodajemy jogurt, następnie olej, potem
mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia, na koniec bakalie. Przekładamy do
wcześniej wysmarowanej tłuszczem i wysypanej bułką tartą formy, którą wypełniamy do ¾ objętości. Pieczemy w temp. 180°
przez około 45 min. Ciasto powinno być
bardzo pulchne.
Mówiła Pani, że ma dużą rodzinę.
Tak, mam czworo dzieci i siódemkę wnuków. Mój mąż, zanim pojawiły się nasze

dzieci, miał czwórkę rodzeństwa i często
się spotykaliśmy. Jak przychodziła Wigilia,
czy śniadanie Wielkanocne, to mieliśmy
w domu po dwadzieścia kilka osób. Teściowa gotowała, albo ja. Na śniadanie Wielkanocne każdy coś przynosił. Zresztą w Wigilie było podobnie.
A teraz jak to wygląda?
Dzieci przychodzą do nas, wnuki mają przestrzeń, żeby pohasać. Oczywiście wpuszczam synową do kuchni, pomaga też moja
córka, ona to jest dopiero kucharka! Synowa też dobrze gotuje, zawsze pytają co
mają przynieść, co zrobić. Córka świetnie
piecze, synowa robi bardzo dobre sałatki.
Co musi być na Wielkanocnym stole,
kiedy przychodzą dzieci?
Oczywiście żurek, sporo jajek na wiele sposobów; faszerowane, w majonezie, w sałatce wiosennej ze szczypiorkiem, rzodkiewką, ogórkiem zielonym i z lekkim sosem,
oraz biała kiełbasa. Na obiad to różnie, staram się nie powtarzać, robię rolady schabowe z jarmużem w środku, bardzo lubią to
moje dzieci i zawsze chcą, żeby to zrobić,
z kolei młodszy syn upomina się o żeberka
w miodzie.
A czy wnuki mówią: babciu ugotuj?
Niedawno miałam okrągłe urodziny, dzieci
przygotowały mi tablicę na której słowem
przewodnim było dziękuję, każdy pisał za
co mi dziękuje. Było to bardzo miłe. Moje
wnuki, śmiałam się z tego bardzo, wszystkie mi dziękowały; a to za naleśniki, a to za
kotleciki, albo za to pyszne jedzenie, więc
chyba jednak bardziej kojarzę się jako babcia – kuchareczka, a nie babcia z książkami, jak bym wolała.
Kto przekazał Pani wiarę, babcia?
W domu to rodzice pilnowali, żeby chodzić
do kościoła i uczestniczyć w nabożeństwach.
Babcia od strony taty wcześnie zmarła
i w ogóle jej nie poznałam. Babci od strony
mamy też nie, bo mama miała pięć lat, kiedy
babcia zmarła. Mój mąż i teść są wierzący.
Także było na kogo popatrzeć. Teraz widzę,
że moje dzieci bardzo pilnują, żeby wnuki
chodziły do kościoła. Nie ma sporów, że im
się nie chce, chodzenie do kościoła jest dla
nich czymś naturalnym. Wnuki są sprawdzianem tego, jak wychowaliśmy nasze dzieci. Z dumą przyznaję, że daliśmy radę.

Rozmowę przeprowadziła
K atarzyna Cichosz
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„WSZYSTKO POSTAWIŁEM

NA MARYJĘ…”

czyli myśli kardynała Wyszyńskiego (7)
Ponownie przedstawiamy kolejne myśli błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego! Aby towarzyszyły nam m.in. podczas nadchodzących
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz w maju, miesiącu, w którym codziennie po wieczornej Mszy świętej będziemy gromadzić się w naszej
świątyni, aby przez wstawiennictwo Maryi otrzymać ratunek i zwycięstwo
nad wszelkim złem i nieprawością.

„Jeżeli chcemy mieć właściwy stosunek do Chrystusa,
musimy zacząć od Maryi, musimy najpierw zrozumieć, że
jesteśmy Jej dziećmi.” Kardynał Wyszyński
Każde dziecko od pierwszych chwil życia potrzebuje
mamy. Najpierw, zanim się jeszcze urodzi i jest w jej
łonie i później, gdy się pojawi na tym świecie i gdy dorasta. Mama opiekuje się nim, karmi je, dogląda, pilnuje, przypomina o rozmaitych terminach, obowiązkach,
a czasem musi upomnieć i zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie.
Maryja zgodziła się być narzędziem w ręku samego
Boga. Wypełniała Jego wolę we wszystkim: nosiła Jezusa pod Sercem, wyruszyła w trudną podróż do Betlejem, urodziła Go w grocie, a nie w pięknym i wygodnym
domu, karmiła, opiekowała się Nim. Uczyła tego, czego
i nas uczą nasze mamy: chodzić, mówić, modlić się do
Ojca Niebieskiego, pomagać w domu i wiele innych…
Dzięki zgodzie Maryi na Boże plany Jezus mógł
przyjść na ten świat. Poprzez Jej decyzje, postanowienia
i działania stał się Bogiem bliskim nam, Emmanuelem.
Jezus, wskazując uczniowi Maryję, powiedział „Oto
Matka twoja” – a tym samym powiedział te słowa do
każdego człowieka. Matka Boża jest naszą Mamą, Jezus jest naszym Bratem i w ten oto sposób jesteśmy
rodziną.
Jako osoby wierzące mamy jedyny w swoim rodzaju przywilej obecności drugiej mamy, którą jest Matka Jezusa – Maryja, która stale z nami jest, do której
zawsze możemy się zwrócić z prośbą o pomoc, opiekę
i ochronę. Możemy Ją prosić niezależnie od tego, gdzie
jesteśmy, gdzie przebywamy. Maryja przypomni nam,
co mówi do nas jej Syn, zachęci, byśmy sięgali do Sło-

wa Bożego i słuchali
go. Zrozumie nasze
smutki i radości, gdy
się z Nią nimi podzielisz; pocieszy, gdy coś
się nam nie uda lub
coś nas zmartwi. Maryja zawsze będzie
mieć dla nas dobre
słowa – słowa miłości
i troski o nasze szczęście.
Jak już wspomnieliśmy wcześniej
w naszym cyklu,
Kardynał Wyszyński
stracił swoją mamę
wcześnie i przez to
zdarzenie
jeszcze
bardziej pogłębił się
jego maryjny kult.
W swoich zapiskach
pisał: „Całą moją
miłość przeniosłem
z Matki na Matkę”. W ten sposób znalazł Matkę nadprzyrodzoną Maryję, Matkę Boga, z którą nawiązał
wewnętrzną, osobistą relację na drodze swego kapłańskiego powołania; której oddał się osobiście w niewolę
miłości, której zawierzył cały Kościół i cały nasz kraj.
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„Maryja to Matka, Królowa i Służebnica. I każda niewiasta,
jeśli wypełnia swoje powołanie zgodnie z planem Bożym,
przez całe swoje życie jest matką, królową i służebnicą. A gdy
przyjdzie czas, że wypełni swoje zadanie, przyozdobiona
zostanie – jak Maryja w Wieczerniku Zielonych Świąt –
chwałą Ducha Świętego.” Kardynał Wyszyński
Maryja – Matka,
Królowa i Służebnica… Kiedy ją czcimy,
koronujemy Jej obrazy, to z jednej strony
chcemy oddać jej hołd
jako Matce Króla –
Chrystusa, ale jednocześnie przyzywamy
jej pomocy w trudach
i momentach, które
są ciężkie dla nas, dla
Kościoła, dla narodu.
Królowanie Maryi
polega na służbie.
Jest potężna, ponieważ jest Matką Chrystusa, lecz mimo to
przychodzi, aby nam
służyć.
Królowaniu Maryi
poświęcona została
katecheza
papieża
seniora
Benedykta
XVI podczas audiencji ogólnej 22 sierpnia 2012 w Castel Gandolfo. Papież powiedział: „Maryja jest Królową,
ponieważ jest związana w sposób wyjątkowy ze swym
Synem, zarówno w życiu doczesnym, jak i w chwale
nieba. Jak stwierdza Efrem Syryjczyk, królewskość Maryi pochodzi z Jej Boskiego macierzyństwa: jest Matką
Pana, Króla królów (por. Iz 9, 1-6), a ukazuje nam Jezusa jako nasze życie, zbawienie i nadzieję. Jak już przypominał Sługa Boży Paweł VI w adhortacji apostolskiej
Marialis Cultus: «W Maryi Pannie wszystko odnosi się
do Chrystusa i od Niego zależy: mianowicie ze względu

na Niego Bóg Ojciec od wieków wybrał Ją na Matkę pod
każdym względem świętą, a Duch Święty przyozdobił
darami, jakich nikomu innemu nie udzielił»”.
W dalszej części katechezy Benedykt XVI powiedział o Maryi, że: „(…) jest Królową w służbie Boga dla
ludzkości, jest Królową miłości, która swoje życie czyni
darem dla Boga, aby włączyć się w plan zbawienia człowieka. (…) Jest Królową właśnie przez to, że nas kocha,
że nam pomaga w każdej naszej potrzebie; jest naszą
siostrą, pokorną służebnicą.”
Następnie Papież dodał, że Maryja : „(…) urzeczywistnia królestwo służby i miłości. Czuwając nad
nami, swoimi dziećmi: dziećmi, które zwracają się do
Niej w modlitwie, aby Jej dziękować lub prosić o Jej
matczyną opiekę, Jej niebieską pomoc, gdy być może
zgubiły drogę, udręczone cierpieniem lub niepokojem
z powodu smutnych i bolesnych kolei życia. W pogodnych lub mrocznych chwilach życia zwracamy się do
Maryi, zawierzając się Jej nieustannemu wstawiennictwu, aby u Syna wyjednywała nam wszelkie łaski i miłosierdzie potrzebne w naszym pielgrzymowaniu po
drogach świata. Do Tego, który rządzi światem i trzyma
w ręku losy wszechświata, zwracamy się z ufnością za
pośrednictwem Maryi Dziewicy. (…) Rytmiczne powtarzanie tych starodawnych inwokacji i codzienne modlitwy, takie jak Salve Regina, pomagają nam zrozumieć,
że Święta Dziewica, jako nasza Matka przebywająca
w chwale niebios u boku Syna Jezusa, jest z nami zawsze, towarzyszy nam w codziennym życiu.”
A więc i my, drogie czytelniczki, każda z nas kobiet,
na wzór Maryi bądźmy matkami, królowymi i służebnicami w jednym. Wypełniajmy swoje powołanie zgodnie
z planem Bożym, z naszym ustanowieniem, a gdy przyjdzie czas, tak jak Maryja zostaniemy przyozdobione darami Ducha Świętego.

„To pokorne, a tak skuteczne lekarstwo na dni nawet
najgroźniejsze. (…) Wszystkim walczącym ludziom Kościół
wkłada do ręki różaniec.” Kardynał Wyszyński
Jeśli jeszcze nie poznałeś w swoim życiu potęgi różańca, to znaczy, że za mało go odmawiałeś.
Człowiek szuka dziś wytchnienia w jodze i innych
dziwnych technikach „medytacyjnych”, a tak naprawdę
są one jednym wielkim zagrożeniem duchowym; biletem do osiągnięcia bezbrzeżnej pustki.
A przecież różaniec też jest modlitwą medytacyjną…
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Tyle że skupiasz się w nim nie na jakichś „energiach”,
lecz na żywej Osobie: Jezusie Chrystusie, czyli kimś,
z kim możesz wejść… w relację (i to miłosną!). A przecież my jesteśmy stworzeni do relacji – z osobami, a nie
z drzewami i kosmosem.
Chcesz się uspokoić i wyrównać sobie oddech? Nie
idź na jogę, lecz w kolejnych zdrowaśkach zatrzymuj
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się przez chwilę na świętym imieniu Jezus i chłoń Je
całym sobą, tak jakbyś wchłaniał powietrze po ciepłym letnim deszczu...
Ale nie o tym mówi nasz dzisiejszy cytat z kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas Tysiąclecia stwierdza w nim, że gdy nadejdą dni ciemne
i chmurne, masz chwycić do ręki różaniec; i masz go
odmawiać – aż do momentu, gdy nie padnie ostatni
strzał w walce, którą toczysz. Matka Boża załatwi
Twoją sprawę.
Ale tu potrzebna jest wspomniana przez kardynała Wyszyńskiego pokora…
Po pierwsze, daj Bogu czas. On już pracuje nad
właściwym rozwiązaniem, ale musisz być cierpliwy.
A jeśli jesteś zmęczony czekaniem na Jego odpowiedź i czas Ci się dłuży, to zapełniaj go sobie… odmawianiem różańca.
Po drugie, nie usztywniaj się. Może być tak, że
droga do wysłuchania Twojej intencji będzie wiodła
przez zupełnie inne scenariusze niż te, które nakreśliłeś sobie w głowie. Bądź otwarty, nie wiąż Bogu
rąk. Nie musisz wszystkiego kontrolować.
Na koniec dobra wiadomość. Nie jest tak, że różaniec musi być zawsze odmawiany w „idealnych”
warunkach. Posłuchaj Prymasa:
„Jak miłym i wiernym towarzyszem codziennych
zajęć naszych może być różaniec! Krzątanina domowa przy wielu zajęciach, długich wędrówkach do
pracy, w pole, do fabryki, do szkoły czy urzędu, (…)
wyczekiwanie w kolejkach, na przystankach autobusowych, w poczekalni urzędów, długie godziny na
wozie, w samochodzie, w wagonie kolejowym, bezsenne noce czuwania nad kołyską chorego dziecka,
miłe chwile wytchnienia, włóczęgi po lesie czy po
mieście – wszystko to może być uświęcone, wzbogacone, uprzyjemnione, modlitwą różańcową.”

Czy i Ty masz już w kieszeni różaniec?

„JEŻELI KTOŚ IDZIE SWOJĄ DROGĄ Z MARYJĄ, TO JEST
NA DOBREJ DRODZE” Kardynał Wyszyński
Iść w dobrą stronę… Mieć dobrze nastawiony
GPS. Właściwych towarzyszy. Pewność dotarcia do
celu...
Prymas Wyszyński wiedział, jak to się robi – z różańcem w ręku.
Dobra droga to nie znaczy łatwa droga. Pewien
ksiądz powiedział kiedyś do jednej bardzo znerwicowanej osoby:
– W twoim życiu wszystko będzie dobrze ze
wszystkim.
– No jak to? Przecież w życiu musi być też krzyż
– stwierdziła ze zdziwieniem ta osoba, na co ksiądz
odparł:
– Jak jest krzyż, to jest dobrze.
Kardynałowi Wyszyńskiemu nie brakowało krzyży. Każdy był kuźnią, z każdego – jak np. z trwającego 3 lata internowania (1953-56) – wychodził silniej-

szy. Przecież jak się niesie coś ciężkiego, to mięśnie
(duchowe) się wzmacniają.
W naszym dzisiejszym cytacie kardynał mówi
o kroczeniu SWOJĄ drogą. Odważyć się pójść własną drogą… Nie taką, jakiej chciałby dla mnie świat,
rodzina i inni doradcy. Moją własną drogą – nie raz
niezrozumianą, osądzaną, krytykowaną, ale własną.
Skonsultowaną w rozmowie na głębi z moją duszą
i z Bogiem. Drogą, na której mam Jego ojcowskie
błogosławieństwo.
Oczywiście nawet na dobrej drodze można się
pogubić. Ale przecież idziesz z Maryją. Ona Cię poprowadzi jak statek do portu. Ona – latarnia morska,
gwiazda na niebie.
Być na dobrej drodze… Nie zboczyć… Panie, daj
nam tę łaskę.

Agnieszka Szymajda
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„Wy jesteście światłem
świata. Nie może się
ukryć miasto położone
na górze.”

Mt 5,14

Kościół w Polsce trwa w dziękczynieniu za beatyfikację siostry Elżbiety Róży Czackiej i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po jesiennej pielgrzymce do Lasek i poznaniu historii życia oraz drogi do wyniesienia na ołtarze „niewidomej matki
niewidomych”, przyszedł czas na bliższe spotkanie z Prymasem Tysiąclecia. 12 marca, w słoneczne przedwiosenne popołudnie, w gronie parafian w każdym wieku, udaliśmy się
do Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
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Muzeum to mieści się na warszawskim Wilanowie, pod kopułą znajdującej się tam Świątyni
Opatrzności Bożej i działa od 2019 roku. Wystawa główna znajduje się w pierścieniu kopuły
i zajmuje ok. 2000 m2. Po zakupie biletów udaliśmy się do wind, gdzie czekała nas niespodzianka, która zrobiła wrażenie na najmłodszych
uczestnikach wycieczki. Otóż, choć w windzie
można było wybrać maksymalnie piętro 3. to
tak naprawdę udaliśmy się na wysokość piętra
8 – 26 metrów nad ziemią. Na górze czekał przewodnik, który oprowadzał nas po ekspozycji
i cierpliwie odpowiadał (a przynajmniej bardzo
się starał) na dociekliwe pytania uczestników.

Rozmieszczona na planie okręgu wystawa
podzielona jest na tematyczne „pokoje”: CZAS,
PODRÓŻ, DOM, KRAKÓW, BĘDZIESZ MIŁOWAŁ, DIALOG?, MAMO!, ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ, POKÓJ ŁEZ, PONTIFEX – BUDOWNICZY MOSTÓW, MIASTU I ŚWIATU, DEKALOG
Dzięki temu mogliśmy niejako „przespacerować” się przez życie Prymasa Tysiąclecia
i Papieża – Polaka, zobaczyć ich wpływ na losy
Polski, ale także dowiedzieć się, jak wyglądało
ich dzieciństwo i młodość, jak rodziło się powołanie, jak ich obu ukształtowała wczesna
utrata Mamy. Multimedialny charakter wystawy pozwalał mocniej odczuwać opisywane wy-
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darzenia. Najmłodsi z zaciekawieniem oglądali
książkę, z której tata przyszłego prymasa uczył
go historii Polski czy też nadal działający aparat
fotograficzny z początków XX wieku. Starszym
głos więzł w gardle i po policzkach płynęły łzy
wzruszenia, gdy otoczeni przedmiotami należącymi do tych dwóch Wielkich Polaków, mogli
znów usłyszeć ich głosy wypowiadające pamiętane przez wszystkich słowa i zobaczyć na dużym ekranie wydarzenia, które przeszły do historii. Przejmującym było skonfrontowanie słów
Wiesława Gomułki, atakującego prymasa Wyszyńskiego z obrazem prymasa, który słowami
pełnymi miłosierdzia nawoływał, by zło dobrem
zwyciężać.
Ci z nas, którzy nie uczestniczyli w jesiennej wyprawie do Lasek, mogli poznać historię
spotkania dwójki błogosławionych – kardynała
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Wyszyńskiego i Elżbiety Czackiej – w pokoju
„Będziesz miłował”. Pośród imponującej instalacji z pni drzew, która symbolizuje ofiary II Wojny
Światowej, mogliśmy zobaczyć habit założycielki Lasek, a także brajlowską maszynę do pisania.
Przechodząc z „Pokoju łez”, który uchyla
rąbka tajemnicy konklawe i tego, co przeżywa
nowo wybrany papież tuż przed ogłoszeniem
wieści światu, ogromne wrażenie zrobiła na nas
drewniana łódź, w której mogliśmy usiąść. Najmłodszych fascynowała historia umieszczenia
tak dużej łodzi na takiej wysokości, starsi mogli
zapoznać się z najważniejszymi cytatami z podróży apostolskich Papieża. Symboliczne jest
również przełamanie łodzi, które nawiązuje do
tragicznych wydarzeń z 1981 roku – zamachu
na Jana Pawła II i śmierci kardynała Stefana
Wyszyńskiego.

W PARAFII

Ostatni pokój – „Dekalog” – to malarska
wizja Dziesięciu przykazań Bożych. Chętnie
sięgnęliśmy po kartki z interpretacją każdego
z obrazów, by zrozumieć, co tym abstrakcyjnym
przekazem chciał nam przekazać ich autor, Stefan Gierowski.
W tym miejscu zakończyła się nasza podróż
przez życie dwóch najwybitniejszych postaci
polskiego Kościoła. Przeszliśmy razem z nimi
przez ponad 100 lat historii Polski, Kościoła
i świata. Ponieważ wystawa i mnogość eksponatów wywarły na nas ogromne wrażenie, a wiele

pytań pozostało jeszcze bez odpowiedzi, z chęcią powrócimy do muzeum, by ponownie odbyć
duchowe rekolekcje śladami błogosławionego
kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II.
Zwłaszcza, że z uwagi na trwającą Mszę świętą, nie zwiedziliśmy samej Świątyni Opatrzności
Bożej i Panteonu Wielkich Polaków, co otwiera nam możliwość odbycia kolejnej parafialnej
pielgrzymki, do uczestnictwa w której serdecznie wszystkich zapraszamy.

Maria Kopania

Chętnych do odbycia wycieczki oraz zgłębienia życiorysów i splatających się losów błogosławionego kardynała
Stefana Wyszyńskiego i świętego Jana Pawła II zachęcamy do odwiedzin muzeum, którego ekspozycję można oglądać od wtorku do niedzieli w godz. 12.00 – 19.00;
w czwartki wejście jest bezpłatne.
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Krzyż
Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony
Gdzie Bóg Król świata całego
Dokonał życia swojego

„Krzyżu Chrystusa” to przepiękna pieśń pasyjna, śpiewana w Wielkim Poście na Mszach św.
, podczas adoracji Krzyża, na Drodze Krzyżowej.
Krzyż jest znakiem naszej wiary. Każde spojrzenie na krzyż ma nam przypominać najważniejsze wydarzenia na świecie – mękę i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, ale
też i Jego zwycięstwo nad śmiercią, czyli Zmartwychwstanie.
CO SIĘ STAŁO Z PRAWDZIWYM KRZYŻEM NASZEGO PANA?
CZY ISTNIEJE?
Jerozolima, po dwóch stłumionych powstaniach żydowskich w 70 oraz 132 roku,
została zburzona i zrównana z ziemią. Żydów wypędzono z Judei, a prowincja ta
otrzymała nową nazwę – Palestyna. Na gruzach Jerozolimy zbudowano całkiem
nowe miasto – Aelia Capitolina, które w niczym nie przypominało starego.
W trakcie obrad synodu w Nicei w 325 roku (obecnie miasto Iznik na terenie
Turcji) cesarz Konstantyn I Wielki dowiedział się od biskupa Jerozolimy – Makarego, że zgodnie z tradycją przekazywaną wśród chrześcijan pochodzenia żydowskiego, w Jerozolimie znajdują się przysypane ziemią relikwie śmierci Chrystusa.
Konstantyn wysłał swoją matkę, św. Helenę, aby je odnalazła. Matka cesarza
nadzorowała prace wykopaliskowe w Jerozolimie w latach 326 – 328.
Do odnalezienia relikwii doszło 14 września 325 roku. Były to 3 drewniane krzyże wraz z 3 gwoździami. Były one ukryte w dawnej cysternie, znajdującej się niedaleko
Golgoty, czyli Wzgórzu Czaszek, gdzie był ukrzyżowany Jezus. Na pamiątkę tego wydarzenia Kościół katolicki 14 września obchodzi Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
NIE WIADOMO DOKŁADNIE, JAK ŚW. HELENA ROZPOZNAŁA
KRZYŻ ZBAWICIELA.
Istnieją trzy wersje tego wydarzenia:
– obecność tabliczki z imieniem i winą skazańca;
– cesarzowa miała objawienie;
– jego dotknięcie uzdrowiło nieuleczalnie chorą kobietę.
W Jerozolimie św. Helena podzieliła Krzyż Święty na 3 części. Jedna została w mieście, drugą
zabrała do Rzymu, a trzecią dała swojemu synowi, do Konstantynopola.
Fragment, który pozostał w Jerozolimie, składał się z 2 belek, czczony był w bazylice Grobu Pańskiego. Drugą część krzyża Świętego umieszczono w bazylice Świętego Krzyża w Rzymie. W 1629 roku papież Urban kazał przenieść ją do nowo wybudowanej bazyliki św. Piotra na
Watykanie. Wówczas podzielono ją na wiele małych części i przesłano do ważniejszych świątyń
w Europie. Trzecia, która trafiła do Konstantynopola była też dzielona i przekazywana ważnym
osobistościom.
Największe części Krzyża Św. znajdują się w bazylice św. Marka w Wenecji – 42 cm, w rzymskich bazylikach św. Piotra i Świętego Krzyża Jerozolimskiego, w katedrach w Brukseli, Pizie,
Florencji.
W Polsce relikwie Krzyż Świętego przechowywane są m in. w Świętym Krzyżu, w Elblągu,
Boćkach, Częstochowie, Kcyni, Krakowie, Łomży, Pińczowie, Przeworsku i jeszcze kilku innych
miejscowościach.
Największy w Polsce kawałek Krzyża Świętego znajdował się od XV wieku w Lublinie, w bazylice św. Stanisława Biskupa. Dotarł do Polski z Konstantynopola przez Kijów. W 1991 roku został
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Święty
skradziony i nie odnalazł się do dzisiaj.
W naszej parafii znajduje się relikwiarz z przełomu XIX i XX w.
Nie jest opisany, ale wygląd – dwa bardzo cienkie fragmenty ciemnego drewna ułożone
w krzyż – wskazuje, że może to być najważniejsza relikwia chrześcijaństwa. Przypuszcza się, że
relikwiarz ten został wywieziony z Warszawy w trakcie Powstania Warszawskiego, gdy z płonącej
stolicy wywożono co cenniejsze rzeczy i przewożono je w bezpieczne miejsca.

Zachęcam do odwiedzania miejsc związanych z relikwiami Krzyża Świętego. Polecam również
pozycje książkowe, które dokładnie opisują historie najważniejszych relikwii chrześcijaństwa:
„Najcenniejsze Relikwie chrześcijaństwa” Anna Paterek, wyd. Arystoteles;
„Świadkowie Tajemnicy” Grzegorz Górny, Janusz Rosikon, wyd. Rosikon press;
„Relikwie ukrzyżowania” J.C. Wall , wyd. W Drodze.

Zuzanna Ustaszewska

Koronka do Krzyża Świętego
Odmawia się na Różańcu

Znak Krzyża Świętego: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
K: Panie, otwórz wargi moje
W: A usta moje będą głosić Twoją chwałę.
K: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Na pierwszych 3 małych paciorkach: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę
w Boga…
I. Wielbimy Krzyż Twój, Panie Jezu, wysławiamy Twoje święte Zmartwychwstanie, bo przez Drzewo Krzyża przyszła radość dla całego świata.

Na 10 małych paciorkach: Krzyż jest Chwałą Twoją, Panie.

II. Chryste Zbawicielu, który uratowałeś Piotra na morzu, wybaw nas mocą Krzyża, zmiłuj się nad nami.
Na 10 małych paciorkach: Krzyż jest Chwałą Twoją, Panie.

III. Oto Krzyż Pana, uciekajcie wszyscy jego wrogowie. Zwyciężył lew z pokolenia Judy,
korzeń Dawidowy. Alleluja!
Na 10 małych paciorkach: Krzyż jest Chwałą Twoją, Panie.

IV. Przez Twój Krzyż zbaw nas, Chryste Odkupicielu, który umierając, pokonałeś naszą
śmierć, a powstając z martwych, przywróciłeś nam życie.
Na 10 małych paciorkach: Krzyż jest Chwałą Twoją, Panie.

V. Przez znak Krzyża świętego wybaw nas, Boże nasz, od naszych nieprzyjaciół.
Na 10 małych paciorkach: Krzyż jest Chwałą Twoją, Panie.

Na zakończenie:
K: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie.
W: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, racz położyć Twoją mękę, krzyż
i śmierć pomiędzy wyrokiem sądu Twojego a duszą moją teraz, a szczególnie w godzinę
śmierci mojej. Bądź mi łaskawy i miłosierny. Racz także dać wszystkim żyjącym i zmarłym odpuszczenie grzechów i pokój wieczny. Kościołowi świętemu użycz pokoju i zgody.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

25

W KOŚCIELE

MATKA BOŻA

„ATOMOWA”

Wysadziła w powietrze lwią część radzieckiego arsenału nuklearnego. To, czy uda Jej się uratować
krwawiącą Ukrainę, zależy też od nas. Pani pokoju
zaprasza nas do bardzo konkretnej współpracy.
Historię świata można interpretować tylko
z użyciem „mędrca szkiełka i oka”. Jednak dopiero kiedy spojrzy się na nią przez pryzmat
wiary, wszystko układa się w całość. Uczą nas
tego objawienia fatimskie. Spójrzmy na trzy

26

ważne momenty z czasów zimnej wojny, gdy
– jak się zdaje – Tą, która trzymała palec na
guziku atomowym, była… Piękna Pani z Fatimy. Przypadek?

W KOŚCIELE

Fakt 1: Chruszczow i jego but
12 października 1960 r. przywódca ZSRR
Nikita Chruszczow przemawia na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest pobudzony W pewnym momencie ściąga z nogi
but i uderza nim w mównicę. Światowa opinia
publiczna odbiera jego wystąpienie jako ekstremalnie agresywne.
Nikita Siergiejewicz pręży muskuły nie bez
przyczyny Wie, że jego naukowcy właśnie
ukończyli prace nad R-16, rakietą zdolną przenosić broń atomową. Jest ona większa (a zatem bardziej śmiercionośna) niż pociski amerykańskie.
Dokładnie w tym samym czasie (wg czasu
europejskiego to już 13 października) w Fatimie, w rocznicę zakończenia objawień z 1917
roku, niemal pół miliona pielgrzymów przez
cały dzień i noc, w lodowatym deszczu, modli
się o pokój na świecie i nawrócenie Rosji. Jest
z nimi miejscowy biskup, który przez całą noc
nie opuszcza kaplicy Adoracji. W duchowej
łączności z Fatimą pozostają wierni z trzystu
diecezji świata.
Prosił o to papież Jan XXIII, który kilkanaście miesięcy wcześniej zapoznał się z treścią
trzeciej tajemnicy fatimskiej (w Fatimie dzieci
miały wizję Anioła, trzymającego w ręku miecz
ognisty i mówiącego mocnym głosem: Pokuta,
Pokuta, Pokuta! Następnie ujrzały, jak Ojciec
Święty jest zabijany przez grupę żołnierzy).
Mija kilkanaście dni, a zadowolony z siebie
Chruszczow nagle otrzymuje tajemniczy telefon. Zbiera buty i w panice jedzie na Kreml.
W ZSRR właśnie doszło do wielkiej katastrofy
nuklearnej.
Na poligonie doświadczalnym, miano przeprowadzić próbę wspomnianego pocisku R-16,
aby móc go dumnie zaprezentować w 43.
rocznicę rewolucji październikowej. Jednak po
naciśnięciu czerwonego guzika… nie doszło
do żadnego wybuchu.

Minęło dwadzieścia minut. Głównodowodzący Marszałek Niedielin i obecni na próbie
zniecierpliwieni oficjele wyszli ze schronu
przeciwatomowego na płytę poligonu. Wtedy pocisk z głowicą nuklearną nagle eksplodował. Zginęli wszyscy zaproszeni: członkowie rządu, wojskowi, eksperci, konstruktorzy
bomby – niemal setka osób. Była to najgorsza
katastrofa w historii radzieckiego programu
rakietowego.
„Katastrofa opóźniła realizację radzieckiego programu zbrojeń nuklearnych o dobre
dwadzieścia lat i zapobiegła powszechnej
wojnie atomowej w 1960 roku” – czytamy
w książce „Matka Boska Zwycięska. Cuda Maryi w historii Polski i świata” E. J. P. Storożyńskiej i J.M. Bartnik SJ.

Fakt 2: Akt poświęcenia świata Maryi
Jest 1983 i 1984 rok. To kulminacyjny punkt
konfliktu na linii Układ Warszawski – NATO.
Kreml po raz pierwszy bierze pod uwagę „prewencyjny” atak na europejski Zachód.
W tym samym czasie, w uroczystość Zwiastowania 25 marca 1984 r. papież Jan Paweł II
dokonuje poświęcenia świata Niepokalanemu
Sercu Maryi.
Następnie 13 maja 1984 r., w rocznicę rozpoczęcia objawień, w Fatimie modlą się dwa
miliony pielgrzymów.
Tego samego dnia (a wg innych źródeł 17

maja) w ZSRR dochodzi do największej katastrofy w historii radzieckiej marynarki od
czasów II wojny światowej. W Siewieromorsku
w powietrze wylatuje dwie trzecie nieuzbrojonych rakiet największej floty bojowej.
„Zapasy śmiercionośnej broni praktycznie
przestały istnieć.” – czytamy we wspomnianej
książce „Matka Boska Zwycięska….”.
Fatimska wizjonerka, s. Łucja komentuje: –
Gdyby nie ta opatrznościowa katastrofa, wojna nuklearna rozpoczęłaby się w 1985 roku.

27

W KOŚCIELE

Fakt 3: Fatima jeszcze raz
Jest noc z 12 na 13 maja 1988 r. W Fatimie tysiące pielgrzymów modlą się o pokój
na świecie. Tej samej nocy w Pawłogrodzie
w ZSRR wylatuje w powietrze fabryka napędu
najnowszych pocisków rakietowych dalekiego
zasięgu. Pociski stały się… bezużyteczne.
Przypadek? Ludzkie błędy? Tak, dziś wiemy
już, że np. podczas prac nad pierwszym lotem
testowym R-16 złamano wiele zasad bezpie-

czeństwa. Wiemy też jednak, że Pan Bóg słyszy modlitwy i… odpowiada na nie. Tak napisane jest w Biblii (por. Ps 34, 18).
Jest wielu, którzy wymachują nam przed
oczyma butami, robiąc groźne miny, ale Panem i władcą świata jest Jezus Chrystus, który „morskie wody gromadzi jak w skórzanym
worku” (Ps 33, 7). Trzeba tylko do Niego zawołać i… wierzyć.

Fatima ratunkiem dla Ukrainy?
– Zrozumiałem, że jedynym sposobem ocalenia świata od wojny, ocalenia od ateizmu
jest nawrócenie Rosji, zgodnie z orędziem
z Fatimy – powiedział papież Jan Paweł II, kiedy leżał w szpitalu po nieudanym zamachu na
swoje życie.
Dziś, kiedy Władimir Putin prowadzi brudną grę na Ukrainie i straszy świat bronią jądrową, słowa świętego papieża nadal wydają się
bardzo aktualne.
W Fatimie Jasna Pani podała nam do ręki
konkretną broń.
A nawet dwie.
„Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione,
Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeżeli nie,
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rozszerzy swoje błędne nauki po świecie…” –
oznajmiła pastuszkom Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi podczas jednej z niebiańskich wizji,
13 lipca 1917 roku. O jakie życzenia chodzi?
„Przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji
memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św.
wynagradzającą w pierwsze soboty.” – usłyszały fatimskie dzieci.
W piątek 25 marca o g. 17:00 papież Franciszek dokonał Aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi (a wierni z parafii pw. św. Teresy połączyli się z nim duchowo
w czasie specjalnego nabożeństwa). Było to
potwierdzenie tego, co 38 lat temu uczynił
już Jan Paweł II (patrz: Fakt 2). Można zatem
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powiedzieć, że pierwsze życzenie Jasnej Pani
z Fatimy zostało spełnione.

Niestety nie wolno nam na nim poprzestać.

Jeden brakujący element
Powtórzmy te słowa: „Przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą
w pierwsze soboty…”. Zauważmy, że zgodnie
z orędziem fatimskim pokój na ziemi i nawrócenie Rosji zależy od jeszcze jednej rzeczy. Od
tego, czy my, wierni… będziemy obchodzić

Pierwsze Soboty Miesiąca! Niestety na całym
świecie tylko dwa kraje – Polska i Portugalia
– przyjęły owo nabożeństwo, przy czym w naszym kraju – zaledwie 30% parafii. Czy wystarczająco wiele, by zostało to przyjęte przez
Niebo?

Wiara, nadzieja, miłość
„Bardzo wierzymy, że Maryja zatrzyma
wojnę” – powiedział ostatnio metropolita
lwowski abp Mieczysław Mokrzycki. „Niepokalanemu Sercu Maryi zawierzamy wszystkie
cierpienia i nadzieje na pokój w naszym męczeńskim kraju” – dodał arcybiskup Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Dziś, gdy Ukraina
walczy i cierpi za cały wolny świat, módlmy
się, nawracajmy, wierzmy i bądźmy cierpliwi,
tj. dajmy Bogu czas na to, by działał.
„Wszyscy doskonale wiedzą, iż przeżywaliśmy jeden z najbardziej krytycznych momentów historii ludzkości, kiedy wielkie mocarstwa, wrogie względem siebie, planowały
przygotowania do wojny nuklearnej (atomowej)” – powiedziała siostra Łucja o czasach,
o których mowa na początku tego artykułu,
i zadała ważne pytanie: – „Kto byłby w stanie
odwieść tych aroganckich ludzi (…) od gwałtownych zamysłów, kto byłby w stanie wszystko to przemienić na coś całkiem przeciwnego? (…) Kto, jeśli nie Bóg, był w stanie działać
w tych intelektach, w woli, w ich sumieniach,
tak aby doprowadzić ich do tej zmiany, bez
strachu, bez obawy przed zbuntowaniem
przeciwników po swojej stronie i po stronie
przeciwnej? Tylko moc Boga, która zadziałała
we wszystkich, sprawiła, że przyjęli pokój, bez
buntów, bez opierania się, bez stawiania warunków. Kto jest jak Bóg?”
Eksplozja R-16, rakiety zdolnej przenosić
broń atomową (1960 rok)… Wysadzenie w powietrze dwóch trzecich rakiet floty bojowej
w Siewieromorsku (1984) oraz fabryki napędu pocisków rakietowych dalekiego zasięgu
w Pawłogrodzie... Na historię świata można
oczywiście patrzeć tylko przez „mędrca szkiełko i oko”. Spójrzmy jednak na jeszcze jeden
fakt, z końca 1991 roku. Radzieccy przywódcy
właśnie złożyli podpisy pod porozumieniem,
które usankcjonowało likwidację ZSRR (tzw.

układem białowieskim). Jest 8 grudnia, czyli
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi...
Matki Bożej „Atomowej”, która kocha wszystkie swoje dzieci, także te, które bardzo błądzą.
Paulina Konieczna
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Św. Andrzej Bobola
męczennik i patron Polski
W naszym kościele w dwóch miejscach znajdują się relikwie św. Andrzeja
Boboli: – są wmurowane, wraz z relikwiami św. Felicyty, w Głównym Ołtarzu,
– znajdują się w relikwiarzu wraz z relikwiami św. Teresy od Dzieciątka Jezus
oraz relikwiami Papieża Piusa X.

Skąd i dlaczego tak wielki kult tego niepozornego jezuity?
Andrzej Bobola urodził się w 1591 roku
w Strachocinie – małej miejscowości w Beskidzie
Niskim, pomiędzy Sanokiem a Rymanowem. Jako
15-latek rozpoczyna naukę w kolegium braniewskim, oddalonym od miejsca jego zamieszkania
ok. 750 km. W XXI wieku to tylko 9-10 godz. jazdy, na początku XVII wieku 2 – 3 dni w drodze.
To tutaj wstępuje w szeregi Sodalicji Mariańskiej. Akt oddania się Maryi ma miejsce 6 grudnia 1608 roku. W Braniewie poznaje założycielkę
i przełożoną Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny
Dziewicy i Męczennicy – Reginę Protmann, późniejszą błogosławioną. Pod jej okiem angażuje
się w posługę najbardziej potrzebującym: chorym, starszym, bezdomnym.
31 lipca 1611 roku wstępuje do jezuitów
w Wilnie, gdzie 2 lata później składa śluby wieczyste. Studiuje filozofię, teologię. Po wielu trudnościach związanych z obroną prac, w których to
odczytuje wolę Bożą, że nie ma być naukowcem
w habicie, 12 marca 1622 r. przyjmuje święcenia
kapłańskie.
Pomimo możliwości powrotu na południe Polski, Andrzej Bobola do końca swojego życia posługuje na terenach dzisiejszej Litwy, Białorusi,
Rosji i wschodniej Polski.

Aż w dwóch miejscach! Czy to nie świadczy
o tym, że bardzo potrzebujemy jego orędownictwa u Boga?
Dużo jest publikacji, kazań, książek o naszym
Świętym. Przy ulicy Rakowieckiej 61 w Warszawie, w kościele, który nosi nazwę Sanktuarium
Narodowego św. Andrzeja Boboli, znajdują się
jego doczesne szczątki.
Każdego roku, 16 maja, z całej Polski przybywają do jezuitów na Mokotów pielgrzymi, aby
oddać cześć męczennikowi za wiarę i wypraszać
u Boga łaski za jego wstawiennictwem.
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Połowa XVII wieku to ucisk kościoła spowodowany najazdami kozackimi.
Kozacy burzyli i palili kościoły i zakony, mordowali kapłanów i wiernych. Pomimo niebezpieczeństw, ks. Andrzej jeździ od wioski do wioski,
od domu do domu. Stan katolików był opłakany. Bobola chrzci dzieci, spowiada, doprowadza do ugody zwaśnione strony, udziela ślubów,
organizuje pogrzeby. Pochyla się nad każdym
potrzebującym. Przychodzą do niego katolicy
i prawosławni. Pracował w Braniewie, Pułtusku, Nieświerzu, Wilnie, Bobrujsku, Warszawie,
Łomży. Ostatnie lata w Pińsku, skąd udawał się
w kierunku Janowa Poleskiego. Każdy jego wyjazd można śmiało nazwać wyjazdem misyjnym.
Andrzej Bobola był też uważany za dobrego
mówcę. W dokumentach klasztoru w Warszawie
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jest prośba o dobrego kaznodzieję, który utrzymywałby kontakty z magnatami. Poproszono, by
tę funkcję pełnił ks. Bobola.
Druga połowa XVII wieku to Potop Szwedzki (1655-1660) oraz wojna z Rosją (1654 –
1667).
W tym tak bardzo trudnym czasie Andrzej
Bobola przygotowuje dla króla Jana Kazimierza
tekst tzw. Ślubów Lwowskich.
1 kwietnia 1656 roku król wraz biskupami i magnaterią, w obecności Nuncjusza
Papieskiego, ogłasza Maryję Królową Korony Polskiej, Królową Polski, Litwy, Ukrainy
i powierza jej opiece mieszkańców Rzeczpospolitej.
Rok później, 16 maja 1657 roku, w środę,
w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, po
okrutnych torturach w nieludzkich męczarniach,
ojciec Bobola umiera w Janowie Podleskim.
Okrucieństwo kozaków dosięgło granic obłędu
i szału. Po stronie kozaków stanęła ludność prawosławna, która pomagała im w tępieniu katolików. Zmaltretowane ciało kapłana zostaje przewiezione do Pińska.
Nikt nie pamiętałby o przyszłym świętym,
gdyby nie wydarzenie, które miało miejsce
45 lat później;
Rektorowi klasztoru, ojcu Godebskiemu, objawił się zakonnik, twierdząc, że jest Andrzejem Bobolą. Poprosił o odnalezienie jego ciała,
wskazując, gdzie należy szukać. Trzy dni trwały
poszukiwania. Po otwarciu wieka trumny zobaczono ciało mocno maltretowane, ale doskonale
zachowane, jakby w przeddzień pogrzebu.
Zaczęły się dziać cuda, które zapoczątkowały
kult zakonnika. To Bóg pozwolił, aby sam męczennik upomniał się o siebie.
Historia relikwii Andrzeja Boboli obfituje
w cudowne wydarzenia.
Relikwie przebywały m.in. w Moskwie
i w Rzymie. Doczesne szczątki świętego dotarły
do Polski 11 czerwca 1938 r. Wszędzie witane
były muzyką, pieśnią i łzami tysięcy Polaków.
W Warszawie, 17 czerwca, przez 3 dni, w Archikatedrze św. Jana tysiące rodaków oddawało
hołd Męczennikowi za wiarę, a 20 czerwca przewieziono je uroczyście do kaplicy jezuitów przy
ul. Rakowieckiej.
Andrzej Bobola był beatyfikowany w 1853 r.,
kanonizowany 17 kwietnia 1938 roku., a w 2002
roku ogłoszony został przez Jana Pawła II Patronem Polski.
To jeszcze nie koniec pośmiertnej wędrówki Męczennika.
W Strachocinie przez wiele lat proboszczowie
miejscowej parafii byli nawiedzani przez „przybysza z zaświatów”. Zjawa nikomu nic złego nie

zrobiła, ale samo pojawianie wzbudzało jakiś lęk,
niepokój. Dopiero ks. Józef Niżnik zdecydował
się zadać pytanie przybyszowi o to, kim jest – Jestem św. Andrzej Bobola. Zacznijcie mnie czcić
w Strachocinie – usłyszał w odpowiedzi kapłan.
Tak też się stało. Pan Bóg przez Świętego
wskazał na kolejne miejsce jego kultu – miejsce
jego narodzin.
POLECAM
1. Mokotów, Sanktuarium św. Andrzeja Boboli.
Modlitwa przy Jego trumnie
2. 2-3 dniowy wyjazd do Strachociny. Przepiękny, duży teren, stacje Drogi Krzyżowej, Bobolówka, Dom Pielgrzyma prowadzony przez
Siostry Franciszkanki Rycerstwa Niepokalanej. Blisko do Miejsca Piastowego z bł.
Bronisławem Markiewiczem, czy też do Dukli, gdzie spoczywa św. Jan z Dukli. Piękno
Beskidu Niskiego i Bieszczad, stare cerkwie,
kościoły połemkowskie.
3. Książki: ks. Józef Niżnik „ Święty Andrzej
Bobola. Życie, objawienia, cuda”, Wydawnictwo AA;
Ks. Mirosław Paciuszkiewicz „Andrzej Bobola”, Wydawnictwo WAM;
Zuzanna Ustaszewska
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CZY UMIESZ ZAJĄĆ STANOWISKO
W PODSTAWOWYCH DYSKUSJACH BIOETYCZNYCH?
Zapoznaj się z niezbędnymi argumentami.

Aborcja.

O prawach ojca. I nie tylko...
(cz. 5 KĄCIKA BIOETYCZNEGO dla wierzących i ateistów)

Zdarza się, że kobieta w ciąży czuje się zmuszona do
aborcji, ponieważ mężczyzna nie chce wziąć odpowiedzialności za nią i za dziecko. Czasem bywa jednak odwrotnie: to matka decyduje się na przerwanie
ciąży wbrew woli ojca. Co wtedy? Czy mężczyźnie,
który pragnie uratować życie potomka i jest gotowy
go wychować, przysługują jakieś prawa?
Argentyńczyk Franco poruszył niebo i ziemię,
aby odwieść żonę od dokonania aborcji na

dziecku, które poczęło się jeszcze przed rozpadem ich małżeństwa. To właśnie konflikt
Wiele aborcji nigdy by się
nie dokonało, gdyby kobieta
cieszyła się odpowiednim
wsparciem ze strony
ojca dziecka. „Siostra
zakonna, która pomaga
kobietom zmagającym się
z syndromem poaborcyjnym
powiedziała mi, że za 90%
aborcji stoją mężczyźni
– partnerzy lub ojcowie
kobiet.” – powiedziała
Małgorzata Terlikowska
w audycji „Noce Światła”
na antenie Radia Plus,
w odcinku zatytułowanym
„Nieplanowane. Film, który
zmienia życie”.
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o życie malucha miał być przyczyną rozstania.
Mężczyzna postanowił walczyć w sądzie o prawo do tego, aby jego potomek mógł przyjść na
świat. Przed jedną z rozpraw w poruszających
słowach wyjaśnił dziennikarzom swe motywacje:
– Proszę ją tylko, żeby ona urodziła dziecko
i mi je oddała. Zrobię wszystko, aby dziecku
niczego nie brakowało, a jej nie będę się nigdy
naprzykrzał. Niech żyje swoim życiem i będzie
szczęśliwa. (…) Dziecko ma ojca i chcę, aby
sąd zrozumiał, że pragnę tylko, aby ono żyło.
Niestety prawnicza batalia podjęta przez Franco zakończyła się fiaskiem. Co prawda na jednym z etapów postępowania sędziowie nakazali matce, aby wstrzymała się od decyzji „aż
do czasu rozwiązania merytorycznego problemu”, jednak krótko potem adwokat kobiety poinformował, że aborcja została już przeprowadzona. Miało do niej dojść, zanim jego
klientka została poinformowana o wyroku.
W chwili przerwania ciąży dziecko Franco i jego żony miało 10 tygodni. Kobieta
zdążyła skorzystać z nowego argentyńskiego prawa, legalizującego aborcję na
życzenie do 14. tygodnia ciąży. Zostało
ono uchwalone pod koniec 2020 roku,

w atmosferze ulicznych pikiet zwoływanych przez feministki oraz ogromnego
zainteresowania dziennikarzy z całego
świata. Wiele mediów określiło decyzję władz
jako „przełomową dla całej Ameryki Łacińskiej”. Kilka godzin przed ostatnim posiedzeniem Senatu w tej sprawie papież Franciszek,
z pochodzenia Argentyńczyk, napisał zaś na
Twitterze: „Syn Boży urodził się jako wyrzutek,
by powiedzieć nam, że każdy wyrzutek jest
dzieckiem Bożym.”
Franco, który dla dobra byłej żony zdecydował, że nie poda mediom swojego nazwiska,
jest jednym z wielu mężczyzn, którzy przegrali
walkę o życie nienarodzonego potomka.
Dwa lata temu głośno było o sprawie innego Latynosa, 25-letniego Juana Pablo Mediny
z Kolumbii. Kiedy okazało się, że jego dziewczyna spodziewa się dziecka, oboje byli bardzo
szczęśliwi. Chłopczyk miał zostać ochrzczony i otrzymać imię Juan Sebastián. Niestety
wszystko zmieniło się, kiedy kobieta, będąc
w zaawansowanej ciąży (w szóstym miesiącu), poinformowała o tym swą matkę. Babcia
dziecka uznała, że macierzyństwo w tak młodym wieku zaszkodzi karierze córki, a następ-

Grudzień 2020. Argentynki świętują wywalczone właśnie prawo do legalnego
i bezpłatnego zabijania własnych dzieci. Fot. Youtube.
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nie przekonała ją do aborcji. Juan Pablo wystąpił na drogę sądową, ale wtedy kobiety zgłosiły
się do organizacji aborcyjnej o nazwie… Profamilia (sic!). Z pomocą aktywistów dokonały legalnej aborcji, powołując się na zapis
o tym, iż ciąża miałaby „zagrażać życiu
psychicznemu matki”. W chwili aborcji
ich syn i wnuk Juan Sebastián miał 7,5
miesiąca. To czas, gdy dziecko jest w stanie przeżyć poza organizmem matki.
Niestety ustawy aborcyjne w krajach świata
w sytuacji nie biorą pod uwagę opinii ojców.
Prawo do decyzji o życiu dziecka przysługuje
jedynie matkom. To jawna dyskryminacja płci.
„Dlaczego ojciec nie może sprzeciwić się woli
matki i dążyć za wszelką cenę do ocalenia swojego dziecka? Poczęte dziecko jest przecież
dzieckiem obojga rodziców! Jest „ciałem z ciała” zarówno matki, jak i ojca. Pewien 22-letni
tata wyznał, że był bliski popełnienia samobójstwa, gdy dowiedział się, że jego dziewczyna
usunęła ich dziecko. Ustawodawca, niestety, ignoruje prawo ojca do ochrony dziecka
w okresie prenatalnym – czytamy w publikacji
„Przewodnik: bioetyka dla młodych”, na podstawie którego powstaje nasz Kącik.
W styczniu tego roku Instytut na rzecz Kultury
Prawnej Ordo Iuris, który znany jest z obrony
ładu prawnego w oparciu o m.in. etykę chrze-
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ścijańską, poinformował, iż będzie reprezentować w sądzie mężczyznę, ojca dziecka nienarodzonego. Jego była partnerka dokonała
nielegalnej aborcji, bez jego zgody. Prawnicy Instytutu Ordo Iuris, chcą powołać się na
prawo do życia rodzinnego. Przekonują, że
„w wyniku aborcyjnego zabicia dziecka
zostało mu [ojcu] ono bezpowrotnie odebrane”. Będziemy się starać obserwować
finał tej sprawy i poinformujemy o nim
czytelników „Uwierzyć”.
A dziś odpowiedzmy jeszcze na dwa pytania
z „Przewodnika…”:

Czy problemy finansowe są
wystarczającym powodem,
by usunąć dziecko?
Najlepszą formą wsparcia kobiety w trudnej
sytuacji nie jest pomoc w zabiciu jej dziecka,
ale pomoc w rozwiązaniu jej problemów finansowych. Jeżeli matka nie jest w stanie wychować dziecka, wówczas jednym z możliwych
rozwiązań jest przekazanie go do adopcji.

Adopcja zamiast aborcji?
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Tak, w przypadku poważnych trudności może
się okazać, że rodzice nie są w stanie wychować swojego dziecka. Mogą je wówczas powierzyć rodzicom zastępczym lub – w ostateczności – pozostawić w oknie życia.
W przeciwieństwie do aborcji, która odbiera
dziecku życie, adopcja daje dziecku szansę
przeżycia: choć traci ono biologiczną matkę
i ojca, to jednak zachowuje swoje życie i znajduje nowych rodziców. Obecnie w Polsce adoptowanych jest rocznie ok. 3,5 tys. dzieci, z czego 24% to adopcja niemowląt do pierwszego
roku życia, a kolejne 12,9% to adopcja dzieci
do drugiego roku życia.

A w kolejnym numerze:

Osoby z Zespołem Downa
to najszczęśliwsza grupa
na świecie

Lista 61 okien rozsianych po całej Polsce
jest dostępna na stronie: www.caritas.pl/
projekty/okna-zycia
Okno to bezpieczne miejsce, w którym
matka może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko. Okno otwiera
się od zewnątrz, jest w nim zamontowane
ogrzewanie i wentylacja. Po otwarciu włącza się alarm, który wzywa opiekujące się
oknem osoby – najczęściej są to zakonnice.
Potem niezwłocznie uruchamiane są procedury medyczno-administracyjne, to znaczy
powiadomione zostają pogotowie ratunkowe i sąd rodzinny.

W żadnej innej grupie odsetek odpowiedzi na
pytanie: „Czy jesteś zadowolony ze swojego
życia” nie jest tak wysoki (99 procent!).
Do zobaczenia.
Paulina Konieczna

Okna Życia nie zastępują szpitali, gdzie matka może pozostawić noworodka zrzekając
się praw rodzicielskich, ale są alternatywą
dla porzucenia dziecka na śmietniku i pozbawienia go opieki, zwłaszcza przez matki
ukrywające ciążę. Niestety, wciąż zdarzają
się przypadki pozostawienia niemowląt w
przypadkowych miejscach, gdzie grozi im
śmierć z wychłodzenia, dlatego apelujemy
o rozpowszechnianie informacji o Oknach.
W Okna Życia prowadzonych przez Caritas
Polska znaleziono ponad 110 dzieci.
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„Cokolwiek uczyniliście jednemu
z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili”
Wiktoria, Sasza i Marcin biegają po korytarzu, śmieją
się głośno. Wiktoria z dumą pokazuje nam rysunki,
które narysowała. Marcin biega z namalowaną na
kartce ukraińską flagą... jego tata został na wojnie
a on wraz z mamą, babcią i siostrą przyjechał do
Polski, by znaleźć tu bezpieczeństwo.

Cieszymy się, że słyszymy ich gromkie śmiechy, czasem sprzeczki z rodzeństwem, widzimy porozrzucane zabawki,
tutaj to właśnie śmiech dzieci dodaje matkom i babciom sił. Każdego dnia poznajemy historie tych rodzin, czasem widzimy
łzy, dzielimy historie zabawne i razem
cieszymy się, że dzieci zaadoptowały się
w szkołach i przedszkolach, rozumieją coraz lepiej nasz język ojczysty. Wiemy, że
w tle jest rozłąka z ukochanym mężem,
synem, ojcem i strach o jego życie.
Od końca lutego 2022 roku Dom Pielgrzyma przy naszej Parafii dał schronienie
i opiekę ponad 40 osobom uciekającym
przed wojną. Część z rodzin dołączyła
do swoich bliskich w różnych rejonach
naszego kraju, część została z nami. Po
pewnym czasie dzieci zaczęły traktować
Dom Pielgrzyma jak swój dom, choć wie-
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my, że nigdy nie będzie tak drogi, jak
ten rodzinny. Mały Marcin pokazuje nam
mapkę, którą zrobił... Jest na niej nasz
Kościół, staw przy ul. Rybnickiej – wylicza po ukraińsku, na końcu wskazuje na
kwadracik – a to dom – mówi – czyli tutaj... Wzruszamy się, że jesteśmy domem
dla tego małego, doświadczonego wojną
chłopczyka.
Społeczność naszej Parafii szybko odpowiedziała na apel o wsparcie finansowe pobytu ukraińskich rodzin. Zebrane
i przekazane fundacji środki pomogą
m.in. w opłaceniu rachunków. Za każdy
gest dobrego serca – dziękujemy! Nasi
mieszkańcy mają stały dostęp do artykułów spożywczych, higienicznych i czystościowych, podłączyliśmy pralkę, stworzyliśmy wspólnie kąciki zabaw dla dzieci
z zabawkami, książeczkami etc. Każda

W FUNDACJI

z kobiet uzyskała u nas wsparcie prawne, informacyjne oraz urzędowe, wedle zgłaszanych potrzeb.
Caritas naszej Parafii przekazał nam efekt swojej
zbiórki w postaci produktów spożywczych i środków
czystości.
Razem z Miejscem Aktywności Lokalnej tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej, zorganizowaliśmy
spotkanie nowych mieszkanek naszej dzielnicy...
przyszło ponad 60 osób. Wsparliśmy je wszystkimi
ważnymi informacjami, dotyczącymi organizacji pomocy w naszym kraju, poczęstowaliśmy kawą i spędziliśmy wspólnie czas. Zrodziło się dzięki temu dużo
innych przedsięwzięć m.in. bezpłatne lekcje języka
polskiego, ukraińskiego, spotkania o tym jak znaleźć pracę w Polsce, czy wspaniałe działanie w postaci punktu tymczasowej opieki nad dziećmi, które wspiera mamy w znalezieniu pracy i załatwieniu
spraw formalnych w urzędach.
Dzielne matki, wspaniałe babcie i ciotki otaczają się wzajemnie opieką, wsparciem. Pichcą razem
w kuchni, choć są z różnych rejonów swojej ojczyzny.
Są wśród nich lekarki, gospodynie domowe, rzemieślniczki, przedstawicielki handlowe – kobiety takie jak
my, ze swoimi troskami i radościami. Codziennie zaglądamy do nich, chcemy wiedzieć jak się miewają,
czy potrzebują wsparcia a może po prostu wygadać
się przy herbacie w kuchni. Czasem płaczemy razem
a czasem się śmiejemy, bo kobiety muszą dawać
sobie siłę, kiedy mężczyźni walczą o wolność. Oglądamy razem zdjęcia z ich telefonów, które przedstawiają dzielnych synów, braci, ojców i mężów.

Z kuchni dochodzą niesamowite zapachy... czy to
Alona smaży pyszne zraziki dla Saszy i Wiktorii, czy
właśnie gotuje się barszcz ukraiński w wykonaniu Tatiany :)? Bo mimo zła na Ukrainie, łez, tęsknoty tu,
w Domu Pielgrzyma, niedaleko Was – drodzy Parafianie, musi się toczyć normalne życie, zupa musi pachnieć, dzieci muszą mieć dzieciństwo a matki chronić
te malutkie istoty i modlić się o pokój i szybkie spotkanie z ukochanym mężem.
K arolina Burns
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KWIECIEŃ 2022

W MODLITWIE

Niedziela

Poniedziałek

Wtorek

Niedziela Palmowa

św. Dionizy

św. Pius V

V Niedziela Wielkiego Postu –
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE

REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE

3
10
17
24

7.30 – za śp. Andrzeja i Katarzynę Stańczak
9.30 – za śp. Tadeusza, Stanisławę, Stanisława,
Jadwigę i Edwarda Orlińskich
11.00 – za śp. Jadwigę, Zofię, Edwarda
Zawistowskich
12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (ze
zmianą tajemnic)
18.00 – dziękczynno-błagalna, o Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Mileny z
okazji 3. rocznicy urodzin oraz Anny z okazji 40.
rocznicy urodzin

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

7.30 – za śp. Marzenę Grudzińską w 6. rocznicę
śmierci i zmarłych z rodziny Grudzińskich
9.30 – za śp. ks. Henryka Miastowskiego w 29.
rocznicę śmierci
11.00 – za śp. Pawła Sobkowicza
12.30 – za śp. Wojciecha Rokickiego w 2. rocznicę
śmierci, z prośbą o życie wieczne
18.00 – za śp. ks. Henryka Miastowskiego w 29.
rocznicę śmierci

Niedziela, Uroczystość
Zmartwychwstania Pańskiego

6.00 – REZUREKCJA
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – za śp. Barbarę Pierścionek
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców
(chrzty)
18.00 – dziękczynna, w 20. rocznicę urodzin
Dominika, o dar błogosławieństwa i
przewodnictwo Boże

Niedziela Miłosierdzia Bożego

7.30 – za śp. Danutę Przybek w 7. rocznicę śmierci
9.30 – za śp. Leszka Groszewskiego w 20. rocznicę
śmierci, o zbawienie duszy
11.00 – za śp. Reginę i Henryka Pyrak
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców
(chrzty)
18.00 – za śp. Alinę i Zdzisława Leśniewskich,
Jerzego i Krzysztofa Marcinkowskich, Pawła
Kossakowskiego, Tadeusza Grodzkiego, Jana
Mościckiego, Mariannę Podlaską i Barbarę
Grodkowską
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4
11
18
25

7.00 – za śp. Martę i Tomasza oraz
zmarłych znajomych
8.00 – przebłagalna, za rany
zadawane Jezusowi przez nasze
grzechy
18.00 – 1) za śp. Tadeusza
Kolasińskiego
2) za śp. Edmunda Janiaka w 25.
rocznicę śmierci oraz Zbigniewa
Janiaka

Wielki Poniedziałek

7.00 – przebłagalna, za rany
zadawane Jezusowi przez nasze
grzechy
8.00 – 1) za śp. Roberta Hildebrandt,
Danielę Wołoszyn, Tadeusza,
Władysławę, Władysława Lachota,
Jerzego Chmielewskiego, Piotra
Łepetę, Barbarę Cięciara, Leokadię
Łanda i dusze w czyśćcu cierpiące
2) za śp. Lucynę, Feliksa, Teresę i
Zofię Rygiel
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin
polecanych w wypominkach

Poniedziałek Wielkanocny

7.30 – za śp. Stefana Przychodzeń,
Elżbietę Przychodzeń i zmarłych z
rodziny Skup
9.30 – za śp. Teresę Sierota
11.00 – za śp. Jadwigę i Tadeusza
Okurowskich i wszystkich
zmarłych z ich rodzin oraz Leokadię
Szymańską
12.30 – za Parafian, dzieci
ochrzczone i ich rodziców (chrzty)
18.00 – za śp. Leokadię, Stanisława,
Janusza i Dariusza Szwajewskich
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Lucjana i Jerzego
Przybyła oraz śp. Tadeusza i
Andrzeja Kuczmarskich
18.00 – z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Jarosława z okazji imienin

5
12
19
26

7.00 – wolna intencja
8.00 – przebłagalna, za rany
zadawane Jezusowi przez nasze
grzechy
18.00 – dziękczynna, w 6. rocznicę
urodzin Antoniego, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej

Wielki Wtorek

7.00 – za śp. Adama Zymmer w 16.
rocznicę śmierci
8.00 – za śp. Zofię Wyszyńską
18.00 – o Boże błogosławieństwo i
potrzebne łaski dla Tomasza z okazji
urodzin

7.00 – za śp. Stanisława
Kozłowskiego w 19. rocznicę
śmierci
8.00 – za śp. Irenę i Czesława
Zdańkowskich
18.00 – dziękczynna, z okazji urodzin
Haliny, Hanny i Anny, z prośbą o
Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej

Uroczystość św. Wojciecha,
biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski

7.00 – za śp. Janusza Mętraka w 44.
rocznicę śmierci oraz zmarłych z
rodziny Mętraków
8.00 – dziękczynno-błagalna, w
intencji Stanisławy i Ryszarda
18.00 – za śp. Jerzego Niedziela o
łaskę życia wiecznego
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Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

7.00 – przebłagalna, za rany
zadawane Jezusowi przez nasze
grzechy
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych
członków Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – o zdrowie, Boże
błogosławieństwo z okazji urodzin
dla Sławomira i jego najbliższych

7.00 – przebłagalna, za rany
zadawane Jezusowi przez nasze
grzechy
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych
członków Straży Honorowej
Najświętszego Serca Maryi
18.00 – za śp. Helenę, Barbarę,
Antoniego i Piotra Mońko

1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29
św. Bernadetta Soubirous

7.00 – wolna intencja
8.00 – przebłagalna, za rany
zadawane Jezusowi przez nasze
grzechy
18.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące;

Wielka Środa

św. Ludwik Maria
Grignion de Montfort

7.00 – przebłagalna, za rany zadawane
Jezusowi przez nasze grzechy
8.00 – o Boże błogosławieństwo
i potrzebne łaski dla Wiolety i
Krzysztofa w rocznicę ślubu
18.00 – o liczne, święte i
charyzmatyczne powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne
z naszej parafii, o Boże
błogosławieństwo dla kapłanów
pracujących w naszej parafii oraz
w intencji żywych i zmarłych
członków Wspólnoty Krwi
Chrystusa i jej rozwój

Wielki Czwartek

7.00 – za śp. Stanisławę w 4. rocznicę
śmierci i Wacława Paziewskich
8.00 – przebłagalna, za rany
zadawane Jezusowi przez nasze
grzechy
18.00 – za śp. Genowefę
Grześkiewicz w 17. rocznicę śmierci

Wielki Piątek

7.00 – za śp. Elżbietę Przychodzeń w
2. rocznicę śmierci
8.00 – 1) za śp. Władysława i
Genowefę Kowalczyk oraz
zmarłych z ich rodzin
2) przebłagalna, za rany zadawane
Jezusowi przez nasze grzechy
18.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące;

Msza Wieczerzy Pańskiej

7.00 – 1) za śp. Henryka
Ruszkowskiego
2) o Boże błogosławieństwo dla
Pauliny i Pawła z okazji 20. rocznicy
ślubu oraz łaski dla ich rodziny
8.00 – za śp. Krystynę, Mariana
Flis oraz Mariannę i Aleksego
Wyjadłowskich
18.00 – za śp. Bogumiłę Kotańską
z okazji urodzin i imienin;
dziękczynno-błagalna, w 6. rocznicę
urodzin Ignacego;

7.00 – wolna intencja
8.00 – o Boże błogosławieństwo dla
Jasia w 5. rocznicę urodzin
18.00 – za śp. Danutę Paszkiewicz w
13. rocznicę śmierci

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Irenę, Jerzego,
Leokadię, Jana Mazgajskich
18.00 – w intencji Jerzego i
Wojciecha z okazji imienin, z prośbą
o Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej
20.00 – w intencji prześladowanych
chrześcijan

7.00 – o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Julii
Bednarskiej
z okazji 18. rocznicy urodzin
8.00 – za śp. Adama Tyczyńskiego w
1. rocznicę śmierci
18.00 – wolne intencje

7.00 – dziękczynno-błagalna, z
prośbą o zdrowie, potrzebne łaski i
opiekę Matki Bożej
dla Marianny z okazji 72. rocznicy
urodzin i jej rodziny
8.00 – wolna intencja
18.00 – o owoce beatyfikacji za
wstawiennictwem Błogosławionego
Kardynała Wyszyńskiego oraz o
dary Ducha Świętego i opiekę Matki
Bożej dla księdza proboszcza i
kapłanów z naszej parafii

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Janinę Szewczak w
25. rocznicę śmierci, i Stanisława
Szewczaka, Zofię i Jana
Szymańczak, Leokadię Przybysz i
Feliksa Cichosza
18.00 – o Boże błogosławieństwo i
potrzebne łaski dla Agaty z okazji
25. rocznicy urodzin

Liturgia Męki Pańskiej

2
9
16
23

7.00 – przebłagalna, za rany
zadawane Jezusowi przez nasze
grzechy
8.00 – za śp. Stanisławę Burda w 2.
rocznicę śmierci
18.00 – o Boże błogosławieństwo
i opiekę na dalsze lata życia dla
Marcina z okazji 47. rocznicy
urodzin

Wielka Sobota
Wigilia Paschalna

1) za Parafian
2) za śp. Annę Dmowską
3) za śp. Zofię Wyszyńską

7.00 – za śp. Jerzego i Czesława
Brzozowskich
8.00 – 1) za śp. Jerzego
2) za śp. Jerzego Piątkowskiego w
dniu imienin
18.00 – za śp. Wojciecha
Lipowskiego oraz śp. Jerzego
Forenda

7.00 – o Boże błogosławieństwo
i zdane egzaminy dla Igora
Piotrowskiego
8.00 – za śp. Mariannę Kaczmarek w
1. rocznicę śmierci
18.00 – za zmarłych z rodziny
Święckich, Zadrożnych,
Moczulskich, Sytów, Zawistowskich,
Bocianów, Murawskich, Paplińskich,
Dąbrowskich – Aleksandra,
Jadwigę, Balbinę, Alinę, Adolfa,
Józefę, Władysława, Helenę,
Mieczysława, Janinę, Stanisława i
Zygmunta
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Niedziela
III Niedziela Wielkanocna

7.30 – za śp. Jana Rękas (gr.1)
9.30 – dziękczynno-błagalna, w intencji Zofii i
Zdzisława w 61. rocznicę ślubu, o opiekę Matki
Bożej na dalsze wspólne lata dla małżonków oraz
całej rodziny
11.00 – za śp. Stanisława Ambroziaka w 4. rocznicę
śmierci i jego rodziców
12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (ze
zmianą tajemnic)
18.00 – za śp. Adama-Czesława Dziedzic w rocznicę
śmierci i śp. Jadwigę Dziedzic

MAJ 2022

1
8
15
22
29

IV Niedziela Wielkanocna

7.30 – za śp. Stanisława Skup z okazji imienin oraz śp.
Kazimierza Skup i zmarłych z rodziny Przychodzeń
9.30 – 1) za śp. Stefana Widyńskiego w 14. rocznicę
śmierci 2) za śp. Jana Rękas (gr.8)
11.00 – za śp. Stanisława i Zofię Jarosz
12.30 – 1) za Parafian, dzieci ochrzcz. i ich rodziców
2) o Boże błogosławieństwo i łaski Ducha Świętego dla
Elżbiety i Jerzego z okazji 80. rocznicy urodzin oraz
opiekę Matki Bożej dla ich dzieci, wnuków, rodzeństwa
i przyjaciół – z wdzięcznością Bogu za dar życia
18.00 – za śp. Jadwigę, Zofię, Stanisława Kopeć,
Lucynę, Stanisława Majewskich, Wiesławę i
Ireneusza Pietrzak

V Niedziela Wielkanocna

7.30 – za śp. Zofię i Jana
9.30 – 1) w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
2) za śp. Jana Rękas (gr.15)
11.00 – za śp. Zofię Koc
12.30 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Kamili z okazji urodzin
18.00 – za śp. Grzegorza, Janinę i Franciszka
Sołtysiaków

VI Niedziela Wielkanocna

7.30 – za zmarłych z rodziny Hummel i Gadów
9.30 – za śp. Jana Rękas (gr.22)
11.00 – za śp. Teodozję Sokołowską z okazji 95.
rocznicy urodzin, Ryszarda Sokołowskiego,
Genowefę Pyta, Waldemara Dębskiego,
zmarłych z rodziny Sokołowskich, Wiśniewskich i
Zientalskich
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców
(chrzty)
18.00 – za śp. Jana w 32. rocznicę śmierci i
Mariannę w 10. rocznicę śmierci Syta

Niedziela, Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego

7.30 – za śp. Jana Rękas (gr.29)
9.30 – za sp. Jerzego i Lucynę Kałasz, o łaskę życia
wiecznego
11.00 – za śp. Antosia w 5. rocznicę śmierci oaz
zmarłych z rodziny Dyndów i Borowych
12.30 – za śp. Annę Dmowską
18.00 – za śp. Helenę Brandt, Piotra i Danutę
Chojnackich
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Poniedziałek

Wtorek

7.00 – za śp. Jana Rękas (gr.2)
8.00 – o pomyślne zdanie egzaminów
maturalnych dla Bartosza
Śliweckiego
18.00 – za śp. Józefa i Eugenię
Bieleckich

Uroczystość Najświętszej
Maryi Panny Królowej Polski

2 3
9 10
16 17
23 24
30 31

7.30 – za śp. Jana Rękas (gr.3)
9.30 – za śp. Annę Ciechocińską
11.00 – za śp. Marię, Stanisława,
Barbarę i Zygmunta Cupriak
12.30 – o Boże błogosławieństwo,
zdrowie i potrzebne łaski oraz
opiekę Matki Bożej dla Barbary
i Tadeusza w 55. rocznicę ślubu,
opiekę dla nich i ich rodziny
18.00 – za zmarłych z rodziny
Olędzkich

Uroczystość św. Stanisława,
biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski

7.00 – za śp. Józefa Śliweckiego w
36. rocznicę śmierci i zmarłych z
rodziny Śliweckich
8.00 – za śp. Jana Rękas (gr.10)
18.00 – w intencji Pawła z okazji
urodzin oraz Wojciecha w 4.
rocznicę chrztu, z prośbą
o Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej

Święto św. Andrzeja Boboli,
patrona Polski

7.00 – za śp. Jana Rękas (gr.17)
8.00 – za śp. Zofię Wyszyńską
18.00 – za śp. Roberta Hildebrandt,
Danielę Wołoszyn, Tadeusza,
Władysławę, Władysława Lachota,
Jerzego Chmielewskiego, Piotra
Łepetę, Barbarę Cięciara, Leokadię
Łanda i dusze w czyśćcu cierpiące

7.00 – 1) za śp. Jana Rękas (gr.23)
2) dziękczynna, z opiekę Matki Bożej
nad nami wszystkimi
8.00 – za śp. Krystynę i Mariana
Flis, Mariannę i Aleksego
Wyjadłowskich
18.00 – za śp. Marcjannę Ambroziak
w 29. rocznicę śmierci, Jana
Ambroziaka i Annę Oksznajczyk

NMP Wspomożycielki
Wiernych

7.00 – 1) dziękczynna, za opiekę
Matki Bożej nad nami wszystkimi
2) za śp. Stanisława Brzozowskiego
8.00 – za śp. Jana Rękas (gr.9)
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin
polecanych w wypominkach

7.00 – o pomyślne zdanie egzaminów
kończących studia dla Kamila
8.00 – za śp. Jana Rękas (gr.16)
18.00 – za śp. Zofię Niedziela o łaskę
życia wiecznego

7.00 – 1) za śp. Jana Rękas (gr.30ost.)
2) dziękczynna, za opiekę Matki
Bożej nad nami wszystkimi
8.00 – za śp. Bolesława
Grześkiewicza w 27. rocznicę
śmierci
18.00 – o Boże błogosławieństwo,
potrzebne łaski i opiekę Matki
Bożej dla Marty Kap z okazji
urodzin

7.00 – o Boże błogosław. i potrzebne
łaski dla Pawła z okazji urodzin
8.00 – za śp. Jana Rękas (gr.24)
18.00 – za zmarłych z rodziny
Święckich, Zadrożnych,
Moczulskich, Sytów, Zawistowskich,
Bocianów, Murawskich, Paplińskich,
Dąbrowskich – Aleksandra, Jadwigę,
Balbinę, Alinę, Adolfa, Józefę,
Władysława, Helenę, Mieczysława,
Janinę, Stanisława i Zygmunta

Święto Nawiedzenie
Najświętszej Maryi Panny

7.00 – o Boże błogosławieństwo,
potrzebne łaski i zdrowie dla
Bartosza Śliweckiego
w 18. rocznicę śmierci
8.00 – dziękczynna, za opiekę Matki
Bożej nad nami wszystkimi
18.00 – o Boże błogosławieństwo
i potrzebne łaski dla Ksawerego,
Klary, Karola, Niny,
Hani, Helenki z okazji Dnia Dziecka

W MODLITWIE

Środa
7.00 – za śp. Jana Rękas (gr.4)
8.00 – za śp. Kazimierza
Tyczyńskiego w 19. rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Stanisława Pomaskiego
w 100. rocznicę urodzin;

4
11
18
25

7.00 – za śp. Stanisławę Przek w 1.
rocznicę śmierci
8.00 – 1) za śp. Jana Rękas (gr.11)
2) za śp. Krystynę i Mariana
Flis, Mariannę i Aleksego
Wyjadłowskich
18.00 – wolne intencje

7.00 – za śp. Jana Rękas (gr.18)
8.00 – 1) dziękczynna, za opiekę
Matki Bożej nad nami wszystkimi
2) za śp. Bernarda, Danutę,
Włodzimierza i Leszka
Brzozowskich, o łaskę życia
wiecznego
18.00 – wolne intencje

7.00 – 1) za śp. Jana Rękas (gr.25)
2) dziękczynna, za opiekę Matki
Bożej nad nami wszystkimi
8.00 – za śp. Ryszarda Szajkowskiego
w rocznicę śmierci
18.00 – z podziękowaniem za
otrzymane łaski i prośbą o opiekę
Matki Bożej oraz potrzebne łaski
dla Mateusza z okazji urodzin;

św. Józef

Czwartek
7.00 – dziękczynna, za opiekę Matki
Bożej nad nami wszystkimi
8.00 – za śp. Jana Rękas (gr.5)
18.00 – o liczne, święte i
charyzmatyczne powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne
z naszej parafii, o Boże
błogosławieństwo dla kapłanów
pracujących w naszej parafii oraz
w intencji żywych i zmarłych
członków Wspólnoty Krwi
Chrystusa i jej rozwój

5
12
19
26

7.00 – 1) o Boże błogosławieństwo
i potrzebne łaski dla Patryka
Sobieraja z okazji urodzin
2) dziękczynna, za opiekę Matki
Bożej na nami wszystkimi
8.00 – za śp. Jana Rękas (gr.12)
18.00 – za śp. Katarzynę Iwańską

7.00 – 1) za śp. Marię Bicz w 14.
rocznicę śmierci
2) za śp. Henryka Szczech w 16.
rocznicę śmierci oraz zmarłych z
rodziny
8.00 – za śp. Jana Rękas (gr.19)
18.00 – w intencji Aleksandry i Zofii
z okazji imienin, z prośbą o Boże
błogosławieństwo
i opiekę Matki Bo. (piątek)

7.00 – 1) za śp. Jana Rękas (gr.26)
2) za śp. Stefana i Marię
Brzozowskich
8.00 – dziękczynna, za opiekę Matki
Bożej nad nami wszystkimi
18.00 – za śp. Krystynę Wójcik z
okazji Dnia Matki oraz o Boże
błogosławieństwo
dla jej wnuka Tymona z okazji 5.
rocznicy urodzin

św. Andrzej Bobola

Piątek

Sobota

7.00 – za śp. Jana Rękas (gr.6)
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych
członków Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 – w 61. rocznicę urodzin
Elżbiety Lipowskiej, o Boże
błogosławieństwo i prowadzenie na
dalsze lata życia

7.00 – 1) za śp. Marię, Stanisława,
Marię, Barbarę i Zygmunta Cupriak
2) za śp. Jana Rękas (gr.7)
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych
członków Straży Honorowej
Niepokalanego Serca Maryi
18.00 – za śp. Stanisława i Stanisławę
Wilk

6 7
13 14
20 21
27 28
Najświętszej Maryi Panny
z Fatimy

7.00 – 1) za śp. Jana Rękas (gr.13)
2) dziękczynna, za opiekę Matki
Bożej nad nami wszystkimi
8.00 – za śp. Mariannę Rowicką w 1.
rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Jadwigę Okurowską
w 42. rocznicę śmierci i jej męża
Tadeusza

7.00 – za śp. Jana Rękas (gr.20)
8.00 – dziękczynna, za opiekę Matki
Bożej nad nami wszystkimi
18.00 – za śp. Henrykę i Stanisława
Derlackich
20.00 – w intencji prześladowanych
chrześcijan

7.00 – 1) za śp. Zofię Śliwiak w
13. rocznicę śmierci i zmarłych z
rodziny Sawickich
2) dziękczynna, za opiekę Matki
Bożej nad nami wszystkimi
8.00 – za śp. Jana Rękas (gr.27)
18.00 – za śp. Janinę Sokołowską
o radość Nieba i życie wieczne z
okazji Dnia Matki

św. Filip Nereusz

7.00 – za śp. Zofię, Stanisława,
Bronisława, Janinę, Wandę i
Alfredę Wysockich
8.00 – za śp. Antoniego i Halinę
Góral oraz śp. Wiesławę Góral
18.00 – za śp. Jana Rękas (gr.14)

7.00 – za śp. Zofię Komornicką w 3.
rocznicę śmierci
8.00 – o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej dla Janusza z
okazji urodzin
18.00 – za śp. Jana Rękas (gr.21)

7.00 – za śp. Jana Rękas (gr.28)
8.00 – 1) o owoce beatyfikacji za
wstawiennictwem bł. Kardynała
Wyszyńskiego oraz
o dary Ducha Świętego i opiekę
Matki Bożej dla księdza proboszcza i
kapłanów z naszej parafii
2) za śp. Zofię Wyszyńską
18.00 – za śp. Czesławę Strzelecką w
3. rocznicę śmierci oraz Wiesława
Strzeleckiego

św. Joanna d'Arc
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W MODLITWIE

Niedziela

Poniedziałek

Wtorek

św. św. Karol Lwanga i Towarzysze

św. Antoni Padewski

św. Brat Albert Chmielowski

Niedziela, Uroczystość Zesłania Ducha
Świętego

5
12
19
26

7.30 – za śp. Wacławę, Bolesława, Zygmunta i
Ryszarda Krakowskich
9.30 – 1) za śp. Piotra Szymańskiego w 20. rocznicę
śmierci 2) za śp. Mieczysława Szaniawskiego (gr.5)
11.00 – 1) za śp. Barbarę Pierścionek w 2. rocznicę
śmierci 2) o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Nikodema w 5. rocznicę urodzin
12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (ze
zmianą tajemnic)
18.00 – dziękczynna, w rocznicę ślubu Barbary i
Grzegorza, z prośbą o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej dla nich i ich dzieci

Niedziela, Uroczystość Najświętszej
Trójcy

7.30 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Marii Kalskiej z okazji 80. rocznicy urodzin
9.30 – za śp. Marię Jańczyk w 15. rocznicę śmierci, o
łaskę życia wiecznego
11.00 – 1) za śp. Izabelę, Jana Lewandowskich,
Stanisława Smyla
2) za śp. Mieczysława Szaniawskiego (gr.12)
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców
(chrzty)
18.00 – za śp. Władysławę, Edmunda, Mariannę
Przyborowskich, Genowefę, Stanisława, Lucjana
Kowalczyk i Mariannę Kielan

XII niedziela zwykła

7.30 – za śp. Jerzego Głowalę w 8. rocznicę śmierci i
zmarłych z rodziny Głowalów
9.30 – 1) w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
2) o Boże błogosławieństwo dla Aleksandry i
Kornela w 1. rocznicę ślubu
11.00 – za śp. Natalie w 12. rocznicę ślubu i
zmarłych z rodziny
12.30 – odpust/gregorianka
18.00 – odpust/gregorianka

XIII niedziela zwykła

7.30 – za śp. Stanisława, Władysławę Wacława
Gzocha, Radzisława, Mieczysława, Jerzego, Lecha,
Wiktorię, Henryka Bardadyn
9.30 – 1) za śp. Aleksandrę Kobyłecką w 50.
rocznicę śmierci oraz Kazimierza Kobyłeckiego
2) za śp. Mieczysława Szaniawskiego (gr.26)
11.00 – w intencji Jakuba Kochanowicza z okazji
18. rocznicy urodzin, o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców
(chrzty)
18.00 – za śp. Pawła Sobkowicza
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Święto NMP Matki Kościoła

7.00 – 1) za śp. Józefa Kanię
2) dziękczynna, za opiekę Matki
Bożej nad nami wszystkimi
8.00 – za śp. Mieczysława
Szaniawskiego (gr.6)
18.00 – dziękczynno-błagalna, w 35.
rocznicę ślubu Marzeny i Andrzeja
Kaczorek, o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej na dalsze lata
wspólnego życia

7.00 – wolna intencja
8.00 – dziękczynna, za opiekę Matki
Bożej nad nami wszystkimi
18.00 – za śp. Mieczysława
Szaniawskiego (gr.7)

6 7
13 14
20 21
27 28
7.00 – dziękczynna, za opiekę Matki
Bożej nad nami wszystkimi
8.00 – za śp. Mieczysława
Szaniawskiego (gr.13)
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin
polecanych w wypominkach

7.00 – za śp. Mieczysława
Szaniawskiego (gr.14)
8.00 – dziękczynna, za opiekę Matki
Bożej nad nami wszystkimi
18.00 – w intencji Antoniego z
okazji imienin oraz Piotra w 4.
rocznicę chrztu, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej

7.00 – 1) za śp. Józefa Rosłańca w 13.
rocznicę śmierci
2) za śp. Mieczysława Szaniawskiego
(gr.20)
8.00 – o Boże błogosławieństwo
i potrzebne łaski dla Agnieszki i
Pawła w rocznicę ślubu
18.00 – dziękczynna, z okazji 1.
rocznicy urodzin Zofii, z prośbą o
Boże błogosławieństwo
i potrzebne łaski

7.00 – 1) o Boże błogosławieństwo
dla Macieja z okazji 26. rocznicy
urodzin
2) dziękczynna, za opiekę Matki
Bożej nad nami wszystkimi
8.00 – za śp. Mieczysława
Szaniawskiego (gr.21)
18.00 – o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej dla Alicji z okazji
imienin

7.00 – 1) za śp. Władysława
Śliweckiego w 8. rocznicę śmierci i
zmarłych z rodziny Śliweckich
2) za śp. Mieczysława Szaniawskiego
(gr.27)
18.00 – za śp. Łucję Krajewską w
18. rocznicę śmierci i Wacława
Krajewskiego

7.00 – 1) za śp. Mariana Kot w 7.
rocznicę śmierci
2) za śp. Mieczysława Szaniawskiego
(gr.28)
18.00 – o owoce beatyfikacji za
wstawiennictwem bł. Kardynała
Wyszyńskiego oraz o dary Ducha
Świętego i opiekę Matki Bożej dla
księdza proboszcza i kapłanów z
naszej parafii

W MODLITWIE

Środa
7.00 – 1) za śp. Henryka i Reginę
Pyrak
2) dziękczynna, za opiekę Matki
Bożej nad nami wszystkimi
8.00 – za śp. Mieczysława
Szaniawskiego (gr.1)
18.00 – za śp. Stanisława Woźniaka
w 20. rocznicę śmierci

1
8
15
22
29

7.00 – 1) za śp. Zbigniewa
Ptaszkiewicza
2) dziękczynna, za opiekę Matki
Bożej nad nami wszystkimi
8.00 – za śp. Mieczysława
Szaniawskiego (gr.8)
18.00 – wolne intencje

7.00 – 1) za śp. Józefa Mórawskiego
w 1. rocznicę śmierci i śp. Jadwigę
Mórawską
2) dziękczynna, za opiekę Matki
Bożej nad nami wszystkimi
8.00 – za śp. Mieczysława
Szaniawskiego (gr.15)
18.00 – wolne intencje

7.00 – 1) za śp. Mieczysława
Szaniawskiego (gr.22)
2) dziękczynna, za opiekę Matki
Bożej nad nami wszystkimi
8.00 – za śp. Kamilę Godlewską w 4.
rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Łucję Krajewską w
18. rocznicę śmierci i Wacława
Krajewskiego; za śp. Wiesława
Kołakowskiego w 2. rocznicę
śmierci

Święto św. Apostołów Piotra
i Pawła

7.00 – 1) o Boże błogosławieństwo,
zdrowie, potrzebne łaski i opiekę
Matki Bożej dla Grażyny Sobieraj z
okazji urodzin
2) za śp. Mieczysława Szaniawskiego
(gr.29)
18.00 – wolne intencje

Czwartek

Piątek

7.00 – o Boże błogosławieństwo dla
Ewy i Pawła w 33. rocznicę ślubu
8.00 – 1) za śp. Mieczysława
Szaniawskiego (gr.2)
2) dziękczynna, za opiekę Matki
Bożej nad nami wszystkimi
18.00 – o liczne, święte i
charyzmatyczne powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej
parafii, o Boże błogosławieństwo
dla kapłanów pracujących w naszej
parafii oraz w intencji żywych i
zmarłych członków Wspólnoty Krwi
Chrystusa i jej rozwój

7.00 – 1) za śp. Mieczysława
Szaniawskiego (gr.3)
2) dziękczynna, za opiekę Matki
Bożej nad nami wszystkimi
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych
członków Straży Honorowej
Najświętszego
Serca Pana Jezusa
18.00 – za śp. Leszka Warszawskiego

Święto Jezusa Chrystusa,
Najwyższego i Wiecznego
Kapłana

7.00 – dziękczynna, za opiekę Matki
Bożej nad nami wszystkimi
8.00 – za śp. Mieczysława
Szaniawskiego (gr.10)
18.00 – za śp. Roberta Hildebrandt,
Danielę Wołoszyn, Tadeusza,
Władysławę, Władysława Lachota,
Jerzego Chmielewskiego, Piotra
Łepetę, Barbarę Cięciara, Leokadię
Łanda i dusze w czyśćcu cierpiące

Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa

7.00 – 1) za śp. Adolfa Mianowskiego
2) dziękczynna, za opiekę Matki
Bożej nad nami wszystkimi
8.00 – za śp. Mieczysława
Szaniawskiego (gr.17)
18.00 – dziękczynna, w 2. rocznicę
ślubu Aleksandry i Jerzego, z
prośbą o Boże błogosławieństwo i
dary Ducha Świętego dla nich i ich
rodziny
20.00 – w intencji prześladowanych
chrześcijan

7.00 – 1) za śp. Helenę Pergoł w 3.
rocznicę śmierci
2) za śp. Mieczysława Szaniawskiego
(gr.23)
8.00 – za śp. Leokadię Beranek i
Bolesława Kapuścińskiego
18.00 – za śp. Jana Niedziela w 18.
rocznicę śmierci, o łaskę życia
wiecznego

Uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa

2 3
9 10
16 17
23 24
30
7.00 – dziękczynna, za opiekę Matki
Bożej nad nami wszystkimi
8.00 – za śp. Mieczysława
Szaniawskiego (gr.9)
18.00 – za śp. Jana Szczerbińskiego,
o spokój duszy

7.30 – za śp. Kazimierza Skup w
26. rocznicę śmierci i zmarłych z
rodziny Skup i Przychodzeń
9.30 – za śp. Mieczysława Bardadyna
i zmarłych z rodziny Filipków –
rodziców i braci
11.00 – 1) za Parafian – PROCESJA
2) za śp. Mieczysława Szaniawskiego
(gr.16) 3) za śp. Barbarę i Stanisława
Łasica
18.00 – za śp. Antoniego i Helenę
Obłuskich

7.00 – 1) za śp. Mieczysława
Szaniawskiego (gr.24) 2) dziękcz., za
opiekę Matki B. nad nami wszystkimi
8.00 – za zm. z rodziny Święckich,
Zadrożnych, Moczulskich, Sytów,
Zawistowskich, Bocianów, Murawskich,
Paplińskich, Dąbrowskich – Aleksandra,
Jadwigę, Balbinę, Alinę, Adolfa, Józefę,
Władysława, Helenę, Mieczysława,
Janinę, Stanisława i Zygmunta
18.00 – za śp. Jana i Marcjannę
Ambroziaków i Annę Oksznajczyk

7.00 – 1) za śp. Mieczysława
Szaniawskiego (gr.30-ost.)
2) dziękczynna, za opiekę Matki
Bożej nad nami wszystkimi
18.00 – w intencji Pawła, z
okazji imienin, z prośbą o Boże
błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej

Najświętsza Maryja Panna
Nieustającej Pomocy

Sobota
7.00 – za śp. Mieczysława
Szaniawskiego (gr.4)
8.00 – 1) w intencji żyjących
i zmarłych członków Straży
Honorowej Niepokalanego Serca
Maryi
2) o Boże błogosławieństwo i
potrzebne łaski oraz opiekę Maki
Bożej dla Agaty i Krzysztofa w 8.
rocznicę ślubu
18.00 – za śp. Jana Pielaszka

4
11
18
25

7.00 – dziękczynna, za opiekę Matki
Bożej nad nami wszystkimi
8.00 – za śp. Mieczysława
Szaniawskiego (gr.11)
18.00 – o Boże błogosławieństwo i
potrzebne łaski dla Iwony i Andrzeja
z okazji 42. rocznicy ślubu

7.00 – za śp. Walentynę, Władysława
i Jana Kądziołowskich
8.00 – 1) za śp. Mieczysława
Szaniawskiego (gr.18)
2) za śp. Ryszarda Szczepańskiego
18.00 – o Boże błogosławieństwo
i potrzebne łaski dla Iwony i
Wojciecha w 27. rocznicę ślubu

7.00 – za śp. Jadwigę Mętrak w
3. rocznicę śmierci i zmarłych z
rodziny Mętraków
8.00 – 1) o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Jasia w 9.
rocznicę urodzin
2) za śp. Mieczysława Szaniawskiego
(gr.25)
18.00 – o Boże błogosławieństwo dla
Doroty w dniu urodzin

św. Alojzy Gonzaga
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Msze św. w niedziele
i święta:
7.30, 9.30, 11.00 (z udziałem
rodzin i dzieci), 12.30 i 18.00
(z udziałem młodzieży
i studentów)

SŁUŻBA BOŻA

pierwsza niedziela miesiąca
o 17.15

7.00, 8.00 (poza okresem
wakacyjnym) i 18.00

Nabożeństwo do MB
Nieustającej Pomocy

Msze św. w soboty:

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

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

Nabożeństwo
pierwszych piątków
w pierwsze piątki miesiąca po
Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00
Litania do Najświętszego
Serca Pana Jezusa przed
Najświętszym Sakramentem

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

Nabożeństwo
pierwszych sobót

Sakrament Pojednania
– Spowiedź

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

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

od poniedziałku do czwartku
i w soboty od 8.30 do 18.00
w piątki od 8.30 do 20.00
I piątek miesiąca całonocna

Sakrament Chrztu Św.
W II niedzielę miesiąca
o 12.30 i w IV niedzielę
miesiąca o 9.30 (poza
okresem Adwentu
i Wielkiego Postu)

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

we wtorki po Mszy św.
o godz. 8.00

Nieszpory
eucharystyczne

Msze św. w tygodniu:

Adoracja Najświętszego
Sakramentu:

Nabożeństwo do św.
Antoniego Padewskiego

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

Nabożeństwa majowe
i czerwcowe
w niedziele o godz. 17.15,
a w dni powszednie
o godz. 18.45

Nabożeństwa
październikowe

KANCELARIA PARAFIALNA
tel. 22 535 01 00
kancelaria@swietateresa.pl
KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA
Poniedziałek
9.00-11.00 i 18.00-19.30
Wtorek, Środa, Piątek
9.00-11.00 i 16.00-18.00
Czwartek
18.00-19.30
PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA
9.00-11.00

w niedziele o 17.15,
a w dni powszednie o 18.45,
różaniec dla dzieci
w środy i czwartki o 17.00

Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP
w każdą niedzielę przed
pierwszą Mszą św.

Gorzkie Żale
w niedziele Wielkiego Postu
o 17.15

Droga Krzyżowa
dla dorosłych i młodzieży:
w piątki Wielkiego Postu
po Mszy św. wieczornej
dla dzieci: w piątki Wielkiego
Postu o 17.00

Wypominki za zmarłych
w drugie poniedziałki miesiąca
o 17.15

