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Szczęść Boże 
wszystkim 
Czytelnikom
Po przerwie wakacyjnej znów się 
spotykamy. Z okazji święta parafii tj. 
odpustu, liturgicznego wspomnienia 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 
mamy dla Was kolejny numer 
naszego kwartalnika. Zaglądając do 
niego dowiemy się o wydarzeniach 
z naszej parafii. Przeczytamy m.in. 
o poprzednim odpuście – ku czci 
św. Męczenników Rzymskich. 
O pielgrzymkach rowerowo-biegowych 
do Niepokalanowa i Sanktuarium 
Jasnogórskiej Matki Życia. Zajrzymy na 
plac budowy, by dowiedzieć się, jak idą 
prace przy nowej plebanii. Dowiemy się 
z niego także, gdzie ksiądz Paweł był na 
pielgrzymce. W zdrowym ciele zdrowy 
duch, czyli o aktywnym wypoczynku 
na rowerach i kajakach. Fundacja 
działająca przy naszej parafii zaprasza 
do Męskiej Szopy, wolontariatu oraz do 
zajęć plastycznych. Za 10 lat pięknej 
posługi dziękujemy ks. kanonikowi 
Zenonowi Piskorskiemu i dowiemy się, 
gdzie można go odwiedzać. Zapraszam 
do kontynuowania lektury Kącika 
bioetycznego, by stawać się coraz 
mądrzejszym. 
Życzę miłej lektury, a wszystkich 
chętnych do tworzenia naszej gazety, 
zapraszam do współpracy.

Ks. Paweł Paliga
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W Liście do Efezjan czytamy: „w Nim bowiem wy-
brał nas przed założeniem świata, abyśmy byli 
święci i  nieskalani przed Jego obliczem” czyli 
podstawowym powołaniem każdego chrześcijani-
na jest dążenie do świętości? Dlaczego to takie 
trudne w dzisiejszych czasach? 
Ludzie myślą, że świętość to życie bez grzechu. Świę-
tość to miłość, jak czytamy dalej w Liście do Efezjan, 
to „z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybra-
nych synów przez Jezusa Chrystusa”. Bóg, który jest 
miłością, jest nie kochany. Mówimy, że kochamy Boga 
i  wiemy, że gdzieś jest, ale czy idziemy na adorację 
do Boga, który jest ukryty w Najświętszym Sakramen-
cie, czy w modlitwie zwracamy się do Boga, który nas 
umiłował i prosimy Go abyśmy mogli Go kochać? Czy 
karmimy się codziennie Słowem Bożym? Człowiek 
sam nie dojdzie do świętości. To Bóg jest źródłem ży-
cia i  świętości. Mówimy to w  drugiej modlitwie eu-
charystycznej: „zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło 
wszelkiej świętości”. Świętość to pragnienie, które 
należy pić ze źródła. Dopóki tego źródła nie znajdzie-
my, dopóty mamy wyobrażenie świętości bardziej ze-
wnętrzne. Jest to karykatura świętości. 
Od czego zatem zaczyna się świętość?
Zacznijmy od pragnienia i prośby. Musimy nauczyć się 
prosić Boga o świętość, a tym samym o miłość, ponie-
waż Bóg jest miłością, jak czytamy w Pierwszym Liście 
św. Jana. Prosić o  łaskę bycia blisko Niego. Bliskość 
może oznaczać bycie przed ołtarzem, nie koniecz-
nie w ostatniej ławce, bycie na adoracji, uwielbianie 
Boga w różnych sytuacjach naszego życia, tam gdzie 
jestem. Należy zmienić sposób myślenia. Spojrzeć, ja-
kim dobrem się w życiu napełniam. Odnaleźć te naj-
skrytsze pragnienia, bo one zazwyczaj są najprostsze.
Świętość kojarzona jest z  doskonałością, ide-
ałem. Czy taka jest?
Święty jest Bóg, a  człowiek, który sam dąży do do-
skonałości, chce być jak Bóg. My powinniśmy czerpać 
z tej świętości i mieć pragnienie naśladowania Boga. 
To nic innego, jak wypełnianie zalecenia Jezusa Chry-
stusa, który powiedział: „Bądźcie doskonali, jak do-
skonały jest wasz Ojciec Niebieski”. Wysiłek człowie-
ka, heroizm, ma polegać na powierzeniu się Bogu, aby 
pod wpływem Bożej łaski budować postać świętości, 
jaką chce dla nas Przenajświętsza Trójca. My musi-
my zostawić nasze wyobrażenia o Bogu, Kościele czy 
świętości i otworzyć się na łaskę, z której się czerpie. 
Jaka jest głębia życia chrześcijańskiego?
Na to pytanie odpowiedział św. Augustyn: „Kochaj 
i czyń, co chcesz. Gdy milczysz, milcz z miłości; gdy 
mówisz, mów z  miłości; gdy upominasz, upominaj 
z miłości, gdy przebaczasz, przebaczaj z miłości; niech 

będzie w  tobie korzeń miłości, gdyż z  tego korzenia 
może pochodzić tylko dobro”. Kochaj i rób co chcesz, 
to znaczy rób, to co konieczne. Człowiek, który kocha 
Boga ma taki wpływ na świat, że robi to co konieczne, 
w perspektywie nie tylko tu i teraz, ale całej wiecz-
ności. Nasz ostateczny los, to życie na wieki w Bogu.
Jak możemy iść drogą do świętości?
Kroczenie drogą do świętości, to trwanie w ustawicz-
nym zjednoczeniu z Bogiem. Człowiek, który w swo-
im życiu nie dostrzega Pana Boga, nie będzie potrafił 
oprzeć się złu. Patrząc na świętych obserwujemy, że 
żyją w świadomości obecności Boga, czerpią ze źró-
dła. Św. Faustyna w swoim Dzienniczku pisze: „O Jezu 
mój, jak łatwo można się uświęcić – potrzeba tylko 
odrobinę dobrej woli. Jeżeli Jezus spostrzeże w duszy 
tę odrobinę, tej dobrej woli, to spieszy się ze Swoim 
oddaniem duszy i nic Go powstrzymać nie może, ani 
błędy, ani upadki – nic zgoła. Jezusowi jest pilno tej 
duszy dopomóc, a jeżeli dusza jest wierna tej łasce Bo-
żej, to w bardzo krótkim czasie dusza może dojść do 
najwyższej świętości, do jakiej stworzenie tu na ziemi 
dojść może”.
Co jest przeszkodą w drodze do świętości?
Zewnętrzne podejście do świata. Dziś kładziemy głów-
nie nacisk na szukanie przyjemności. Ważna jest dla 
nas praca, zmysłowość, zainteresowania. Tłumaczy-
my się brakiem czasu. Brak działania i  refleksji nad 
własnym życiem, brak widzenia spraw w moim życiu 
w duchu wiary. Brak rodziny, poszanowania sakramen-
tów. To nie ludzka słabość, ale brak wiary jest także 
przeszkodą. Człowiek nie zdaje sobie sprawy dzisiaj, 
że jest duchowy. W świecie konsumpcjonizmu zapomi-
namy o Chrystusie, wybieramy Chrystusa bez krzyża, 
boimy się cierpienia. Odrzucamy go. Św. Teresa od 
Dzieciątka Jezus pisze w Dziejach Duszy: „…kiedy sta-
nął przede mną ideał doskonałości, zdałam sobie spra-
wę, że aby zostać świętą trzeba dużo cierpieć, szukać 
zawsze tego, co najdoskonalsze, i zapomnieć o sobie. 
[…] Zawołałam więc, jak w  dniach mego wczesne-
go dzieciństwa: „Boże mój wybieram wszystko”. Nie 
chcę być świętą połowicznie, nie lękam się cierpieć 
dla Ciebie, obawiam się jedynie zachowania własnej 
woli, zabierz mi ją, bo ja wybieram wszystko, czego 
Ty chcesz…”. 
Jak zostać świętym? 
Pozwolić Bogu działać w  swoim życiu. Otworzyć się 
na działanie Ducha Świętego. Być uczniem Chrystusa. 
Być człowiekiem przez duże C. 

wywiad z ks. Proboszczem
Zygmuntem niewęgłowskim
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Uroczystą Mszę św. odpustową odprawił bp Ra-
fał Markowski – biskup pomocniczy naszej diecezji 
– i miała ona miejsce o godzinie 12:30. Była to nie-
zwykle uroczysta, adekwatnie do okazji, celebracja 
liturgiczna, do której posługiwało wielu ministran-
tów i lektorów naszej parafii. 

W trakcie kazania ks. biskup dając przykład na-
szych patronów wskazał, że to Duch Święty daje 
wiarę tak wielką i miłość tak wielką, które prowa-
dzą, aż do oddania życia za Chrystusa. I tak jak oni 
i my jesteśmy wezwani do dawania światu świadec-

twa wiary poprzez nasze życie. Biskup Rafał zazna-
czył, że największym zagrożeniem dla Kościoła – dla 
tej wspólnoty wierzących, którą tworzymy – nie jest 
to co zewnętrze, to co poza Kościołem, lecz umiera-
jąca wiara jej dzieci. Największym zagrożeniem dla 
nas jest nasza umierająca wiara, nasz brak miłości 
i brak wiary – słowa bez czynów. Na zakończenie 
ksiądz biskup życzył wiary w Boga i Bogu, wiary, 
która będzie zmieniać nas, nasze życie i  poprzez 
nas – świat.

mPU

Dnia 20 czerwca miał miejsce odpust parafialny – wielkie świę-
to naszej parafii – kiedy prosiliśmy o wstawiennictwo naszych 
patronów: św. Męczenników rzymskich. (Zaś 1. października 
obchodzimy odpust ku czci św. tereski od Dzieciątka Jezus.) 
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Nowe mieszkanie znajduje się na piętrze, po-
siada osobne wejście, po prawej stronie budynku. 
Mieszkanie składa się z sypialni, biura, łazienki, 
kuchni i salonu. Można powiedzieć, że na dzień 
dzisiejszy, do użytku oddane jest już całe piętro, 
czyli ok. 1/3 budynku. Mieszkają tam wszyscy 
księża posługujący w naszej parafii. Na wykoń-
czenie czekają: kuchnia, refektarz, kancelaria 
oraz pomieszczenia znajdujące się w piwnicach 
m.in. garaż. 

Za plebanią trwają prace przy ogrodzeniu, 
kostce brukowej oraz przy zieleni. Pojawiły 
się nowe nasadzenia: drzewa, krzewy, kwiaty 
i ozdobne trawy. Pracy jest jeszcze sporo, ale wi-
dać postępy, z których bardzo się cieszymy.

Niedawno na froncie budynku zawisł ryngraf. 
Czym jest ryngraf? Pierwotnie była to blaszana 
tarcza noszona pod szyją przez żołnierzy i woj-
skowych. Na niej widniał obraz o tematyce reli-
gijnej. 

W Polsce ryngrafy noszone były szczególnie 
często przez żołnierzy ugrupowań podkreślają-
cych swój patriotyzm i  przywiązanie do religii 
katolickiej – m.in. przez konfederatów barskich, 
powstańców  krakowskich  z  1846 roku, żołnie-
rzy  Narodowych Sił Zbrojnych  oraz organiza-
cji Wolność i Niezawisłość.

Obecnie ryngrafy zawieszane są na ścianach 
lub eksponowane na komodach. Tak, jak tarcza 

dla rycerza i kamizelka kuloodporna dla żołnie-
rza ma chronić od ran i śmierci, tak ryngraf z wi-
zerunkiem np. Matki Bożej, ma chronić od zła, 
które zagraża ciału i duszy. Ta ochrona nie zale-
ży już od materiału z jakiego jest on wykonany, 
ale od osoby, której wizerunek jest uwieczniony. 
Nasza plebania i osoby w niej przebywające, są 
pod tarczą opieki Maryi naszej Królowej Jasno-
górskiej Pani. 

Dwóch artystów plastyków wiele miesięcy 
pracowało nad tym dziełem. Sam przyglądałem 
się na czym polega ich praca. Na początku po-
wstał projekt na papierze w rozmiarze 1:1. Na-
stępnie skonstruowano podstawę do glinianej 
rzeźby, glina była nakładana warstwami przez 
wiele tygodni, codziennie trzeba było dbać o od-
powiednią wilgotność materiału, by nie popękał. 
Gdy nałożono odpowiednią grubość materiału, 
artyści rzeźbiarze z  brunatnej masy stworzyli 
płaskorzeźbę. Kolejny etap polegał na nałożeniu 
silikonowej masy, by powstała właściwa forma. 
Jednym z ostatnich etapów było wypełnienie for-
my specjalnym materiałem.

Życzymy księdzu Proboszczowi, by dobrze mu 
się mieszkało i  czekamy na kolejne informacje 
o postępach w pracach. A Maryja, której ksiądz 
zawierzył plebanię, by otaczała nas z nieba swoją 
matczyną opieką. 

ks. paweł paliga

Przeprowadzka księdza proboszcza

Pod tarczą Maryi
Zajrzyjmy na plac budowy. Po 12 latach mieszkania w domu parafialnym 
przy ul. Ks. J. Chrościckiego 29, ks. Proboszcz Zygmunt Niewęgłowski 
przeprowadził się na nową plebanię, która znajduje się za kościołem. Po 
odpuście parafialnym ku czci św. Męczenników Rzymskich 20 czerwca 
2021 r. J. Em. Ks. bp Rafał Markowski poświęcił kolejną część naszej 
nowej plebani. Tym razem do użytku zostało oddane mieszkanie księdza 
Proboszcza. W uroczystym poświęceniu brali udział licznie zgromadzeni 
kapłani z dekanatu. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_barska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_krakowskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_Si%C5%82y_Zbrojne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zrzeszenie_Wolno%C5%9B%C4%87_i_Niezawis%C5%82o%C5%9B%C4%87
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Zenon uczy się ich na pamięć, a może wszystko 
jest zapisane na kartce? 

– Każde kazanie muszę mieć dobrze przygo-
towane, ale w trakcie mówienia nieraz zmieniam, 
to jest ułamek sekundy – wyjaśnia kapłan. Dzia-
łanie Ducha Świętego?

Ksiądz Zenon należy do tych kapłanów, któ-
rzy osobiście znali 3 Wielkich Polskich Świętych: 
ks. Jerzego Popiełuszkę, Karola Wojtyłę czyli 
Jana Pawła II, oraz wyniesionego 12 września na 
ołtarze Prymasa Tysiąclecia. 

Z księdzem Jerzym przez 2 lata mijali się na 
korytarzach w  seminarium. Błogosławiony Mę-
czennik został wyświęcony na kapłana 28 maja 
1972, również, jak ks. Zenon przez Prymasa Ty-
siąclecia. – Na kleryka Jurka wszyscy mówili Ap-
tekarz, Pigularz. Po prostu zajmował się chorymi 
seminarzystami. Gdy ktoś potrzebował aspirynę, 
lub jakieś inne lekarstwo – to szukał Popiełuszkę. 
Po wyświęceniu, spotkania z  księdzem Jerzym 
były utrudnione, z  racji funkcji, jaką zajmował. 
Wokół niego było zawsze dużo ludzi pracy (np. 
hutników).

Natomiast z Kardynałem Wyszyńskim spotka-
nia były okazjonalne. Prymas Polski przyjeżdżał 
do seminarium z okazji różnych okoliczności na 
śniadanie, obiad, kolacje. Jedne spotkania były 
bardziej, drugie mniej uroczyste. W seminarium 

było ok. 180 kleryków. Trudno było uczestniczyć 
w  indywidualnej rozmowie. Przed święceniami bi-
skup spotykał się z kandydatami, każdy wchodził 
na indywidualną rozmowę. Na co dzień majesta-
tyczny, a  tu troskliwy ojciec; pytał się o  plany, 
o duszpasterstwo. 

Z czasów seminaryjnych najbardziej zapamiętał 
ks. Piskorski prałata, obecnie infułata Jerzego Eks-
pedyta Zalewskiego, profesora liturgii i ceremonii. 

45 lat posługi kapłańskiej, a  pod ko-
niec listopada 70 urodziny – dwa 
przepiękne jubileusze. Ksiądz wika-

riusz, proboszcz, a ostatnie 10 lat jako rezydent 
w  naszej parafii. Niezliczona ilość udzielonych 
sakramentów świętych, towarzyszenie ludziom 
w  ich radościach, troskach i bólach, ale też do-
świadczanie samemu tego wszystkiego. Kapłan 
z ludu i dla ludu wzięty. 

Ks. Jan Twardowski pisał
„Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam
i przed kapłaństwem w proch padam
i przed kapłaństwem klękam…”
Zawsze uśmiechnięty, zapytany przeważnie 

odpowiadał z  humorem, jego kazania zawierały 
w sobie komentarz do Ewangelii i naukę dla każ-
dego z nas. Czasem zastanawiałam się, czy ksiądz 

Róże i storczyki
dla księdza Zenona
Czerwiec 1976 był bardzo gorący, nie ze względu na temperaturę, ale z po-
wodu sytuacji politycznej w  Polsce. Rząd Piotra Jaroszewicza drastycznie 
podwyższył ceny urzędowe na dużą ilość artykułów konsumpcyjnych. Kon-
sekwencją tej decyzji były strajki i protesty m.in. w Warszawie – Ursusie, 
Płocku, Radomiu. Ludzie wyszli na ulice pod koniec miesiąca. Na początku 
miesiąca, w Zesłanie Ducha Świętego, wielka uroczystość w Archidiecezji 
Warszawskiej. 24 diakonów przyjęło święcenia prezbiteratu z rąk kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Jednym z najmłodszych, nowo wyświęconych księży 
był diakon Zenon Piskorski. W tym tak ważnym dniu – 6 czerwca 1976 roku 
miał skończone 24 lata i 6 miesięcy. 



często ze względu na stan zdrowia, nie mogą lub 
nie chcą być już rezydentami. Co do zasady, mi-
nimalny wiek pensjonariusza powinien wynosić 70 
lat, jednak dopuszcza się wyjątki. Mieszkańcom 
zapewniana jest opieka adekwatna do ich stopnia 
samodzielności, w tym lekarska i pielęgniarska.

Zarówno domowi jak i kaplicy księży patronu-
je św. Br. Albert Chmielowski. W centrum kaplicy 
jest piękna płaskorzeźba Świętego. Gromadzą się 
w niej kapłani jak i siostry na wspólnej Eucharystii 
każdego dnia i nabożeństwach okolicznościowych.

Refektarz jest duży i  przestronny, z widokiem 
na ogród. Tutaj kapłani gromadzą się na wspólnych 
posiłkach oraz z okazji imienin, świąt, wizyty Arcy-
pasterza. Nadto mają do dyspozycji pokój rekre-
acyjny „kawiarenka” z  kącikiem kuchennym oraz 
przestronne pokoje z  łazienkami. Są do wyboru 
pokoje z aneksem kuchennym i  łazienką lub seg-
ment składający się z pokoju, małej sypialni, nie-
wielkiej kuchenki i  łazienki. Dla dobrego samopo-
czucia i dobrej sprawności w domu jest urządzona 
sala rehabilitacyjna. Dwa razy w  tygodniu księża 
korzystają z  ćwiczeń usprawniających pod okiem 
rehabilitantki. Nie może zabraknąć również czytel-
ni bogatej w pozycje książkowe. Księża nadrabiają 
zaległości w  dobrej lekturze i  codziennej prasie. 
Wokół kompleksu mieszkalnego rozciąga się duży 
i piękny ogród oraz staw.

Księże Zenonie dziękujemy Bogu za Twoją obec-
ność w naszej parafii. Bóg zapłać za wszelkie dobro 
jakie otrzymaliśmy dzięki Twojej posłudze kapłań-
skiej. Bukiet z  róż i  storczyków osobiście dostar-
czymy do Kiełpina. Z modlitwą wdzięczni księża, 
pracownicy i  parafianie Św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus i Męczenników Rzymskich. 

zUzanna Ustaszewska

Ks. Profesor uczył m.in. przyszłych księży, jak mają 
chodzić. Czasem jeden lub drugi delikwent musiał 
po kilka razy powtarzać jedno wyjście z zakrystii. 
Dzięki temu wszyscy chodzili jak po sznurku. 

A  spotkanie z  Papieżem? To indywidualne, 
uwieńczone na zdjęciu, było w  Roku Jubileuszo-
wym. Wcześniej były pielgrzymki Jana Pawła II do 
Polski. Pierwsza w czerwcu 1979 roku. Każdy chciał 
uczestniczyć w Eucharystii z  Papieżem, ale prze-
cież ktoś musiał zostać w parafii. W  takich sytu-
acjach pada na najmłodszych. Ks. Zenon dodatko-
wo był odpowiedzialny za parking w Celestynowie. 
Wprawdzie nikt tam nie zaparkował, wszyscy przy-
jezdni znaleźli miejsce bliżej Warszawy.

Czy Nasz Jubilat mógł przypuszczać, że będzie 
mógł uczestniczyć bezpośrednio lub przez media 
w 3 beatyfikacjach i 1 kanonizacji kapłanów, któ-
rych Bóg postawił na jego drodze? Czy prosząc 
o  lekarstwo Aptekarza, całując w  pierścień kar-
dynalski Prymasa, będąc na audiencji generalnej 
u Papieża, dotykał przyszłych świętych?

Z  powodu problemów zdrowotnych, dekretem 
ks. Kardynała Kazimierza Nycza, ks. kanonik Ze-
non Piskorski zostaje przeniesiony do Domu Księży 
Emerytów.

Dom Księży Emerytów znajduje się w Łomian-
kach, ul. Kościelna Droga 110. Usytuowany jest 
na obrzeżach miasta Łomianki, blisko rezerwatu 
przyrody nad Jeziorem Kiełpińskim. W  domu po-
sługę pełnią Siostry Albertynki oraz osoby świec-
kie. Budowę ukończono 2013 r. Jest to nowoczesny 
kompleks budynków połączony ze sobą szklanymi 
korytarzami, może w  nim przebywać 42 kapła-
nów. Obecnie wraz z ks. Zenonem mieszka tam 35 
emerytowanych prezbiterów. Do domu w Kiełpinie 
trafiają tylko kapłani, którzy z  różnych powodów, 
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280 h
dziękczynienia za dar życia
W dniach 25 czerwca – 7 lipca na terenie archidiecezji warszawskiej rozpoczęło się przedsię-
wzięcie pro-life „280h dziękczynienia za dar życia”. Pomysłodawcą tej akcji był ks. dr Krystian 
Strycharski. Nawiązuje ono do 280 dni, kiedy dziecko rozwija się w łonie matki. W ramach tej akcji 
odbywały się inicjatywy pielgrzymkowe, sportowe i modlitewne. Jest to sposób na propagowa-
nie wartości życia i ochronę życia poczętego oraz dziękowanie Bogu za dar życia swojego i innych. 

W  naszej parafii adoracja dzięk-
czynna za dar życia rozpoczęła się 
w piątek 2 lipca Mszą świętą o godz. 
7.00, a  zakończyła następnego dnia 
o  godzinie 18.00 również Euchary-
stią. W tym czasie każdy podczas in-
dywidualnej modlitwy w Kaplicy Ado-
racji przed Dawcą życia, mógł podzię-
kować za życie swoje i  najbliższych. 
W kaplicy była ułożona na tę okazję 
litania dziękczynna za życie oraz in-
formacja czym jest dziękczynienie.

W poniedziałek 5 lipca o godzinie 
18.00 w naszym kościele sprawowana 
była Msza św. dziękczynna za dar ży-
cia. Kontynuacją tej inicjatywy była 
dziękczynna pielgrzymka biegowo-
-rolkowo–rowerowa do kościoła pw. 
Ducha Świętego w  Warszawie – die-
cezjalnego Sanktuarium Jasnogór-
skiej Matki Życia. Można było prze-
być trasę tylko w jedną stronę 11 km 
i wrócić do domu w inny sposób, lub 
w dwie. Większość uczestników miała 
na liczniku 22 km pielgrzymowania. 
Miejsce kultu Najświętszej Maryi 
Panny czczonej w  Jasnogórskiej Iko-
nie jest to miejsce wyjątkowe. Oprócz 
rozwijania duchowości i  pobożności 
maryjnej, (sanktuarium propaguje 
Dzieło Duchowej Adopcji) jest ono 
również miejscem ekspiacji za grze-
chy przeciwko życiu. Tu także rodzice 
wypraszają dar poczęcia i  narodzin 
potomstwa.

W pielgrzymce wzięło udział dwu-
dziestu uczestników. Dwie osoby 
przebyły drogę biegnąc – w  tym wi-
kariusz naszej parafii ks. Paweł Pali-
ga. Pozostałe osoby na jednośladach, 
niestety nikt nie jechał na rolkach. 
Najstarszy uczestnik miał lat 68, 
najmłodszy 4 lata. Były całe rodziny, 
małżeństwa oraz osoby samotne. Nie 
obyło się bez przygód, jedna uczest-
niczka miała problemy techniczne 
z  rowerem. Pomimo, że nie mogła 
dalej kontynuować pielgrzymki na 
swoim rowerze, nie poddała się. Do-
tarła do sanktuarium samochodem, 
a  następnie przesiadła się na rower 
miejski, by wrócić z pątnikami. 

Po dotarciu do Sanktuarium od-
mówiliśmy wspólnie tajemnice ra-
dosne różańca świętego oraz litanię 
dziękczynną za dar życia. Następnie 
wysłuchaliśmy kilku słów skierowa-
nych do nas przez jednego z  Ojców 
Paulinów. W  kaplicy, przed Ikoną 
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Matki Bożej Jasnogórskiej, odśpiewa-
liśmy Apel Jasnogórski, a  następnie 
był czas na indywidualną modlitwę. 
Wdzięczni Bogu za życie, z  sercami 
przepełnionymi radością wyruszy-
liśmy w  drogę powrotną. W  czasie 
Eucharystii modliły się nasze serca, 
a  podczas pielgrzymki nasze nogi. 
Teraz spoczywa na nas obowiązek 
dawania i krzewienia wiary, iż każde 
życie jest święte i wyjątkowe, dane od 
Boga, który oddał za nas swoje życie.

Życie to wspaniały i  wielki dar, 
którego nikt, poza Bogiem, nie może 
nam ofiarować. Chrystus mówił: „Ja 
jestem drogą, prawdą i życiem”. Czę-
sto jednak nad tym darem przecho-
dzimy do porządku dziennego.

We współczesnym świecie docho-
dzi do konfrontacji pomiędzy „kulturą 
życia” i „kulturą śmierci”. Życie ludz-
kie jest zagrożone. Często, pochłonię-
ci tak wieloma różnymi problemami 
dnia codziennego sami nie wiemy, po 
której opowiedzieć się stronie i  jaką 
przyjąć postawę. A tymczasem ewan-
gelie ukazują nam, jak Chrystus na 
każdym kroku odnosił się z  wielkim 
szacunkiem i  z  wielką miłością do 
daru życia.

Zostaliśmy bardzo obdarowani 
przez Boga. Wszystko w  naszym ży-
ciu jest łaską. Naszemu Stwórcy za-
wdzięczamy istnienie, zdolności i  ta-
lenty. Czasem uświadamiamy to sobie 
zbyt późno, gdy zaczynają się trudno-
ści lub choroby. Nie jest w życiu łatwo 
przyjmować cierpienie, godzić się na 
trudny los, zachować spokój w  sytu-
acjach lęku i  samotności. Dziękujmy 
jednak Bogu także za chorobę, bo ona 
jest Jego słowem do nas.

Niech w naszych codziennych mo-
dlitwach będzie coraz więcej dzięk-
czynienia za życie. Dziękczynienie 
otwiera oczy naszego serca na Boże 
dary. Życie zostało powierzone czło-
wiekowi jako skarb, którego nie wol-
no zaprzepaścić. Brak dziękczynienia 
jest świadectwem braku radości z ży-
cia. Stwierdzenie „ ja się na świat nie 
prosiłem” jest prawdziwe, gdyż żaden 
człowiek nie prosił sam o własne ży-
cie. Brzmi ono jednak boleśnie, gdyż 
nie ma w nim radości i  dziękczynie-
nia. Dziękczynienie za życie powinno 
nam towarzyszyć każdego dnia i we 
wszystkich naszych doświadcze-
niach. Życie z Bogiem jest w najwyż-

szym stopniu życiem błogosławionym.
Aby jednak każde życie pojmowane 

było jako największy i najwspanialszy 
dar, należy z wielką godnością odno-
sić się do macierzyństwa i  ojcostwa. 
Realizacja Bożego zamysłu wobec 
małżeństwa i  rodziny prowadzi do 
szacunku dla ludzkiego życia od po-
częcia do naturalnej śmierci oraz od-
powiedzialności za nie. Dziękujmy za 
swoich rodziców, ich trud i poświęce-
nie, za dar życia, a właściwie za to, że 
przyjęli ten dar od Pana Boga.

W roku św. Józefa temu potężnemu 
świętemu, wiernemu i  posłusznemu 
przyjacielowi Boga z ufnością powie-
rzajmy nasze życie.

barbara kmiecik

Litania DZięKCZYnna
Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Za stworzenie mnie na obraz Twój. Dziękuję Dawco życia 
Za obdarowanie mnie duszą nieśmiertelną. Dziękuję Dawco życia
Za moich biologicznych rodziców. Dziękuję Dawco życia
Za monet poczęcia. Dziękuję Dawco życia
Za czas życia pod sercem mamy. Dziękuję Dawco życia
Za zgodę rodziców na przyjęcie daru życia. Dziękuję Dawco życia
Za szpital w którym przyszedłem na świat. Dziękuję Dawco życia
Za lekarzy i cały personel medyczny, który pozwolił mi się narodzić. Dziękuję Dawco życia
Za moje dzieciństwo. Dziękuję Dawco życia
Za moje młodzieńcze lata. Dziękuję Dawco życia
Za moje dorosłe życie. Dziękuję Dawco życia
Za moją starość. Dziękuję Dawco życia
Za lekarzy, którzy mnie leczyli i ratowali moje życie. Dziękuję Dawco życia
Za farmaceutów i leki. Dziękuję Dawco życia
Za rolników i producentów żywności. Dziękuję Dawco życia
Za pracę i środki do utrzymania. Dziękuję Dawco życia
Za ludzi, których spotkałem w życiu. Dziękuję Dawco życia
Za to że jestem ojcem/ matką. Dziękuję Dawco życia
Za rodzeństwo. Dziękuję Dawco życia
Za dach nad głową. Dziękuję Dawco życia
Za ubrania. Dziękuję Dawco życia 
Za tych, którzy mnie wychowywali i uczyli. Dziękuję Dawco życia
Za zachowanie mnie od różnych niebezpieczeństw duszy i ciała. Dziękuję Dawco życia
Za wszystkie lata mojego życia. Dziękuję Dawco życia
…Dziękuję Dawco życia
Za wszystko co mi udzieliłeś. Dziękuję Dawco życia
Ojcze nasz…

Boże mój, najgorętsze składając Ci dziękczynienie za wszystkie łaski i dobrodziej-
stwa mnie, użyczone, błagam Cię, racz mi jeszcze udzielić umiejętności należytego 
tych dobrodziejstw poznania i godnego ich użycia, abym zasłużył(a) na szczęście 
wychwalania nieskończonego twego Miłosierdzia w niebie na wieki. amen.
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 Ziemia
Święta
czyli LEBANON (Liban)

Nasza pielgrzymka odbywała się w dniach 7 – 15 VII 2021 AD

I Dzień 
Spotkanie na lotnisku Chopina o 19:15 przy kaplicy. 

Już na początku zrobił się problem z aplikacją potwier-
dzającą szczepienie: nie instalowała się na smartfo-

nach, a miało być to takie proste… Siedemnastoosobo-
wa ekipa, pełnych nadziei pielgrzymów zmierzających 
do Libanu, do grobu Św. Charbela. Leciał z nami Maro-
un Mazawi – przewodnik maronita, nietuzinkowa po-

stać, ale o tym potem. Pielgrzymkę mieliśmy rozpocząć 
Mszą św. Jednak z powodu niekompetencji urzędników 
ks. Paweł musiał pomóc jednej z uczestniczek w spra-
wie szybkiego testu na covid-19, ponieważ w systemie 
nie miała potwierdzenia przyjęcia drugiej dawki szcze-
pienia. Jak zwykle winnych zamieszania i  niedopeł-
nienia obowiązków urzędników brak. „Ofiara” ponosi 
wszystkie koszty (800 zł). Uważam to za skandal! Prze-
trwaliśmy to. Odlot był bez opóźnień! Dobra nasza! 
Łagodny start i  lądowanie. Trasę śmignęliśmy w trzy 
godziny. Szybki transport autokarem, świetny kierow-
ca Eliasz, bardzo sympatyczny gość znający kilka języ-
ków. Migiem dotarliśmy do hotelu Bethania Harrisa, 
gdzie czekała kolejna niespodzianka – hotel zamknięty, 
ani żywego ducha, bo przybyliśmy za wcześnie.

Poszliśmy do świątyni Lady of Lebanon (Matki 
Boskiej Libańskiej) przywitać się z  gospodynią tego 
miejsca. Gdy wróciliśmy personel już był, sympatycz-
ni ludzie. Po krótkim odpoczynku zjedliśmy śniadanie, 
(świetne jedzenie, zwłaszcza warzywa) i w trasę... Do-
łączył do nas przewodnik, miejscowy przesympatycz-
ny młody człowiek, uczynny, serdeczny (załatwił mi 
porządną mapę) i zawsze chętny by pomóc, cierpliwy, 
wyrozumiały, przyjacielski, takie alter ego komendan-
ta Marouna. To był świetny duet..!

II Dzień 
Pielgrzymkę rozpoczęliśmy Mszą św. w  hotelowej 

kaplicy, każdy miał jakąś intencję… Następnie poje-
chaliśmy do kaplicy poświęconej św. Janowi Pawłowi 
II, naszemu Papieżowi w Bzommar, ciekawe zdobienia, 
dbałość o  szczegóły – jedyna takana Bliskim Wscho-
dzie. Balamand to prawosławny klasztor w Antiochia-
nii poświęcony Dziewicy Maryi i św. Jerzemu, piękne 
wnętrza. Nawiedziliśmy też klasztor Matki Bożej z No-
uriej (Matki Bożej Światła) w Hamata. Robi wrażenie… 
Batroun – zwiedzanie miasta, czas na plaży, okrojony 
(ku mojej rozpaczy) przez komendanta Marouna, ale 
coś za coś, i tak było warto, woda 31,3°C, kamienista 
plaża. Człowiek zapadał się po kostki w gorących ka-
mykach. Choć były spore fale i tak dało się odpłynąć 
500 – 600 m od brzegu i podziwiać miasto oraz część 
Bejrutu od strony Morza Śródziemnego. Zachwycający 
widok na 15 – 20 km w obie strony, budowle rosnące 
kaskadowo w górę tarasami. Kto nie pływał, niech ża-
łuje. Powrót, obiadokolacja, świetne jedzenie + warzy-
wa i owoce, takie esencjonalne, bez chemii, inne niż 
z Biedronki czy innego Lidla.

III Dzień
Po wczesnym śniadaniu kurs na Bejrut – Corniche, 

deptak spacerowy morskim brzegiem. Piękny widok 
i  ta gołębia skała, stare miasto... Było co oglądać. 
W porcie i  części miasta czekał nas ponury, przytła-
czający widok ruin po wybuchu sprzed roku, olbrzymie 
budowle wypatroszone, sterczące pordzewiałe zbroje-
nia, resztki wyposażenia, tyle co uprzątnięty gruz. Pu-
stelnia św. Charbela i klasztor św. Maruna w Annaya, 
zostawiły w nas niezatarte wrażenia.
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Modlitwa przy grobie św. Charbela. Każdy z  nas 
przyjechał z  ważną intencją. Zaduma i  wyciszenie, 
namaszczenie świętym olejem. Potem trochę czasu: 
bazar albo plaża – wydał rozkaz komendant Maroun, 
ogarnąłem oba tematy i nie trafiłem do «karceru» :-). 
Zyskał on wtedy przydomek Maroun «zostawię cię» 
Mazawi bo najczęściej dreptałem ostatni z racji doku-
mentujących pielgrzymkę zdjęć robionych w  dużych 
ilościach. Może rzeczywiście liczył, że się zgubię, ale 
stary wirus, znaczy wiarus daje radę, pomyślałem 
«żywcem mnie nie weźmie» :-). Było z nim wesoło, oj 
było! Nie mniej poszedł nam na rękę kilka razy (a nie 
był łatwo...) i Ania nadała mu przydomek Maroun «mi-
łosierny» zasłużył sobie :-) 

IV Dzień
Słynne cedry libańskie. Las opisywany w Starym Te-

stamencie. Drzewa miały miał po ok. 2000 a najstarsze 
ponad 4000 lat o ile pamiętam. Piękne miejsce i Msza 
św. sprawowana na miejscu przez ks. Pawła. Następnie 
dolina Quadisha, kaplice groty i pustelnie z XII i XIII 
wiecznymi freskami. Ile ci ludzie włożyli w  to pracy, 
mając tylko prymitywne narzędzia. Motywacja i wiara 
czynią cuda. Bakaa Kafra i miejsce ur. św. Charbela to 
miejsce skromnie lecz godnie. Qozahaya – klasztor św. 
Antoniego Wielkiego. Stare rzeźby, obrazy, piękne mo-
zaiki, wspaniałe kolory i rozmiary całości. Masa pracy, 
dłubaniny, a efekt zdumiewający. Wieża z niesamowi-
tym widokiem 360°, wąskie strome schody i niewielkie 
balkoniki na każdym piętrze. To było coś! 

V Dzień 
Powtórne nawiedzenie sanktuarium św. Charbela 

w Annaya, modlitwa, zaduma, Msza św. Niesamowita 
historia tego człowieka za życia i po śmierci. Sanktu-
arium św. Rafki w Jrabta: eleganckie, zadbane i spo-
-rych rozmiarów. Przyjęły nas siostry. Jest ich tylko 
25 a jeszcze prowadzą Dom Opieki dla seniorów oraz 
niepełnosprawnych. Wyjątkowe kobiety i takie pogod-
ne, zwłaszcza siostra przełożona. Otrzymaliśmy reli-
kwie II-go stopnia. Złożyliśmy datki – żyją tylko z nich 
i jeszcze pomagają innym. Św. Rafka to święta kobieta 
o niezwykle bolesnej historii, która wycierpiała w życiu 
więcej niż ktokolwiek mi znany dla Chrystusa i z Chry-
stusem, a przy tym bagatelizowała swoją sytuację. Po-
godna duchem – przykład dla nas: przy małych proble-
mach nie dających rady. Modlitwa przy jej grobowcu 
w nietypowym kształcie. Mentor i nauczyciel św. Char-
be-la Nimatullah al-Hardini, również święty, pozostaje 
w szklanej trumnie, a jego ciało nie ulega rozkładowi. 
Czasu na plażę dziś brak. Po powrocie różaniec jak 
co dzień w świątyni Matki Boskiej Libańskiej. Piękny 
przybytek, odwiedzany przez licznych pielgrzymów 
z całego świata, w tym muzułmanów, wielu ich było… 
Piękna, monumentalna architektura (a nasz hotel na 
jej tyłach). Olbrzymi posąg NMP na wysokim cokole. 

Dookoła wznosząc się ku górze widać było sznur 
pątników na kolanach, z modlitwą na ustach pnących 
się ku posągowi.

Różaniec to było coś! Odmawiany w  różnych ję-
zykach, te śpiewy, zachwycające jak również głos ich 
głównej wykonawczyni (jej imię Mia, komendant po-
znał nas z  nią po nabożeństwie). Za taki głos, takie 
wykonanie, można dać się zabić… Tak powinien wy-
glądać różaniec u nas. Piękny teren świątyni, rzeźby, 
pomniki, murale, scena z zasłanianym obrazem Matki 
Boskiej Libanu, odsłanianym podczas każdego różań-
ca czy uroczystości. 

VI Dzień 
Maghdouche – sanktuarium Matki Boskiej Oczeku-

jącej, wybudowane w miejscu groty, gdzie w/g tradycji 
Maryja oczekiwała powrotu Jezusa z Sydonu. Starożyt-
ny Tyr i Sydon. Było bardzo gorąco, niemal jak co dnia. 
Pozostałości sławnego fenickiego Tyru: niewątpliwie 
chodziliśmy ulicami, po których również kroczył Jezus, 
wszak był tam nie raz. Dobrze zachowane termy, nekro-
polia, łuki, kolumny. I ten ich olbrzymi stadion, gdzie 
zachowała się część trybun, działał na wyobraźnię.

VII Dzień
Najdłuższa jaskinia na Bliskim Wschodzie Jeita 

Grotto. Dwie wapienne jaskinie połączone ze sobą, 
długie na 9,5km. Niestety nie można było robić zdjęć, 
porażka, a  tak ładnie podświetlone były. Słynny By-
blos port fenicki, miejsce powstania alfabetu. Harissa 
– ważny ośrodek lokalnych pielgrzymów. Katedra Ma-
ronicka: potężna, piękne wnętrza, duże witraże pełne 
żywych kolorów. Niemal w każdej odwiedzanej świąty-
ni, w takim słońcu widoki zapadające w pamięć. Nieza-
pomniane wschody i zachody słońca, które oczywiście 
uwieczniłem, światło i barwy nasycone, choć delikatne 
w pierwszej fazie. Warto było wstać o brzasku.

Z  tarasu Bethania Harissa był przepiękny widok 
z ponad 700m n.p.m. na port i miasto oraz kawałek Bej-
rutu po lewej. Ta mgła podnosząca się po południu +/– 
17-ta docierała do nas jak obłoki z waty. Zamek Krzy-
żowców, zachowany w dobrym stanie, połączony z  lą-
dem kamiennym mostem. Można by tam zamieszkać. 
Dodatkowo zwiedziliśmy Górę Miłosierdzia z  olbrzy-
mią figurą Jezusa. Niezatarte wrażenia, to było coś!

VIII Dzień
Ostatnia wyprawa, dolina Bekaa – spichlerz Libanu. 

Ziemia urodzajna choć w całym kraju nie ma jej tam 
wiele. Ogromna różnorodność roślin, drzew iglastych, 
palm liściastych, całe girlandy kwiatów w bardzo ży-
wych kolorach. Nasz kierowca Eliasz śmigał po bardzo 
ostrych zakrętach (agrafka) i w górę pod kątem 30° 
i  to sporym autokarem. Driver the Best! Krajobrazy 
zapierające dech w  piersiach: domy piętrowe na tak 
ostrych zboczach, że głowa boli, kaskadowo. Żaden nie 
był identyczny. Trudno w to uwierzyć, trzeba zobaczyć. 
Są też nowoczesne bloki. Ci ludzie mają ogromną wy-
obraźnię, poczucie piękna i potrzebę jego eksponowa-
nia, nawet w nowoczesnej formie. 

Zadziwia mnie to zderzenie pięknych budowli Li-
banu i  nowoczesnego socrealu z  naszym koszmarem 
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mordoru itp. Po drodze, w czasie całej pielgrzymki, ob-
lężone były stacje benzynowe, kolejki na setki metrów. 
W tym upale można nie dostać galonu racjonowanego 
paliwa. Pamiętam te czasy u nas, lecz nie było takie-
go skwaru. Serdecznie im współczuję. I ta inflacja! Są 
w  katastrofalnej sytuacji ekonomicznej a  zachowują 
dumę i spokój... Pełen szacun.

Mijaliśmy całe pola haszyszu, aż po horyzont, super 
byłoby mieć fotkę na tle zielonego zioła, ale komendant 
Maroun powiedział, że nas lokalni zastrzelą, więc obe-
szliśmy się smakiem. A taka była okazja! :-) w celach 
leczniczych rzecz jasna :-).

Grota Adonisa, zwiedzanie Baalbek, potężny kom-
pleks Heliopolis, rzymska świątynia Jupitera, Bachusa 
i Venus, gigantyczne kolumny i kamienne wielotonowe 
bloki to atrakcje dnia ósmego. Wcześniej stał tam kom-
pleks Egipcjan: przywieźli ogromną ilość kolumn i ka-
miennych bloków. Zaskakująca architektura.

Wysoko w górach (długo tam jechaliśmy po serpen-
tynach i stromiznach 0,5 m od parusetmetrowej prze-
paści, które na Eliaszu nie robiły wrażenia: jechał nimi 
jak autostradą), była świątynia wykuta w skale a obok 
grota mieszkalna. Nad nami ze 300 m wspaniały wodo-
spad i dwa mniejsze niżej. Widok pomiędzy nimi zwalał 
z nóg. Sanktuarium Matki Bożej w Zahle, nietuzinko-
wa aranżacja i wieża 54 m – pojechaliśmy windą, a ks. 
Paweł śmignął po schodach jak kozica i nie był dużo 
wolniej – twardy gość :-).

Wracając Ksara – słynna manufaktura Libańskie-
go wina. Te lochy ciągnące się po 100 m i więcej wy-
pełnione beczkami i  tysiącami butelek w  wykutych 
niszach, najstarsze z lat 30-tych XX w. Można by bie-
siadować aż do emerytury :-). Najciekawszy był jed-
nak arak ichnia anyżówka, zajzajer 55 – 60% dla nie-
pospolitych smakoszy… starożytny bimber, po paru 
siorbnięciach w  autokarze zacząłem mówić języka-
mi!!! Słowo! Dominik był świadkiem – to było piękne 
uczucie. Obiad w  restauracji na świeżym powietrzu 
(najgorętszy dzień 43°C w głębokim cieniu) pod drze-
wami i baldachimem.

Powrót do Polski nad ranem. Wyjechaliśmy ok. 
23:30 (o  00:30 było 29°C). Przed samym lotniskiem 
korek, o tej porze!? Eliasz dał radę. Potem dwie godzi-
ny przedzierania się przez kolejne odprawy do naszej 
bramki. Koszmar. Lot opóźniony o  godzinę (pilot za-
parkował nie do tego boxu co trzeba, ale w końcu było 
ciemno :-)). Dzięki temu zrobiłem niesamowite zdjęcia. 
Lecieliśmy wraz ze wschodzącym słońcem, a za skrzy-
dłem poniżej światła znikającego Bejrutu... Nieusta-
jąco piękny widok, dobrze, że pilot źle zaparkował :-). 
Dolecieliśmy cało, bezpiecznie i sprawnie.

W  latach 90-tych byłem na pielgrzymce w  Ziemi 
Świętej (Izrael) ale Lebanon bije ją na głowę. To niesa-
mowity, piękny kraj i ludzie, zapiera dech... Serdecznie 
polecam.

marcin grZegorZ BalcerZak
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Spontaniczna akcja, zaplanowana przez Ducha 
Świętego zgromadziła grupę ok. 30 osób z różnych pa-
rafii, wspólnot i w różnym wieku, by razem pielgrzymo-
wać do Maryi.

Posileni Ciałem, umocnieni Słowem, pokropieni 
wodą oraz z  błogosławieństwem kapłańskim, po krót-
kiej odprawie i wspólnym zdjęciu, ruszyliśmy do Niepo-
kalanowa. Pierwszy postój na złapanie oddechu i uzu-
pełnienie płynów oraz kalorii odbył się w Broniszach. 
Kolejnym przystankiem było sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Ożarowie Mazowieckim, gdzie wspólnie mo-
dliliśmy się Koronką do Miłosierdzia Bożego. W parafii 
Narodzenia Pańskiego w  Błoniu odmówiliśmy litanię 
do św. Jana Pawła II, a następnie gasiliśmy pragnienie 
soczystym arbuzem. Zmagaliśmy się nie tylko z  tru-
dami ciała i  ducha, ale również z  nieprzewidzianymi 

sytuacjami (choć spadające łańcuchy i przebite opony 
raczej trudno nazwać nieprzewidzianymi sytuacjami), 
w których to wspierał nas i  pomagał Andrzej, będący 
zapleczem technicznym dla biegaczy i  rowerzystów. 
Najważniejsze, że w każdej sytuacji udało się znaleźć 
rozwiązanie i  bezpiecznie dotarliśmy do naszego celu 
pielgrzymki. 

Trasę pielgrzymki, wynoszącą w  tym roku ok. 35 
km można było pokonać biegnąc lub rowerem, a nawet 
w dowolnej kombinacji biegowo-rowerowej. Dzięki księ-
dzu Pawłowi każdy chętny mógł przebiec choć symbo-
liczny odcinek trasy: 1, 2 czy 3 km… To świadectwo na 
to, że wspólnie można więcej, a rzeczy niemożliwe stają 
się możliwe, że otwierając się na drugiego człowieka 
tworzymy jedność. Może to mały gest, jednak mnie oso-
biście bardzo porusza. Zauważyłam wśród uczestników 

„A skądże mi to, że 
Matka mojego Pana 
przychodzi do mnie.”

Idąc za tymi słowami, 14 sierpnia, w 80. rocznicę 
śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego, w wigilię 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
pielgrzymowaliśmy do Niepokalanej. Pielgrzymkę 

rozpoczęliśmy Mszą świętą w parafii pw. św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich w Warszawie.
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nie tylko jedność ale również empatię i zainteresowanie 
drugim człowiekiem.

Do Niepokalanowa dotarliśmy około godziny 13-tej. 
Udaliśmy się do kaplicy św. Maksymiliana Kolbego, by 
podziękować za ten czas i  trud oraz modliliśmy się li-
tanią do niego. Na koniec mogliśmy pobyć razem, po-
dzielić się wrażeniami, delektować się kawą i ciastem. 
Dziękowaliśmy Maryi i Duchowi Świętemu za ten czas, 
opiekę i wszystko, co dla nas przygotował.

Wymiar duchowy. Każdy z  nas podejmował tę piel-
grzymkę z  różnymi intencjami swoimi lub zanosząc in-
tencje innych, tych którzy nie mogli uczestniczyć w niej 
fizycznie. Mieliśmy w sercach prośby do Maryi, by wsta-
wiała się za nami do Jezusa i dziękowaliśmy za Jej doko-
naną pomoc, obecność. To również sposób ewangelizacji, 
jak mówił w homilii ks. Paweł. Koszulki ewangelizacyjne 
również mają nam przypominać o Bogu, o tym że Jezus 

jest pośród nas. Wszelkie symbole religijne są znakiem 
naszej wiary, ale świadectwem miłości jest także podjęty 
trud, nie tylko dla innych ale i dla nas samych. Szczegól-
nie wtedy, gdy dopada nas zwątpienie. Wszystko to ma 
nam przede wszystkim przypominać o Przymierzu z Bo-
giem, który tak bardzo nas kocha, iż umarł na krzyżu za 
nas i nie ma na świecie większej miłości od tej.

W wymiarze sportowym odzwierciedla to podejmo-
wanie wyzwań, sprawdzanie swoich możliwości, a nie-
kiedy przekraczanie swoich ograniczeń, słabości dla 
Maryi i Jezusa.

Wymiar ewangelizacyjny i  bycie świadkiem. Świat 
stawia na egoizm, samorealizację, wmawia, że wszyst-
ko nam się należy tu i teraz. Nie wszyscy jednak wyzna-
ją takie wartości, co było widać podczas tej pielgrzymki. 
To umacnia i dodaje sił, by podążać drogą za Jezusem.

Kolejny wymiar to płaszczyzna ludzkich relacji, 
to czas i możliwość poznania się lepiej, okazja pozna-
nia nowych osób i ich historii, to świadectwo każdego 
z  uczestników. Przebywanie z  ludźmi stwarza możli-
wość oderwania się od tego co przyziemne, znalezienia 
chwili wytchnienia, umocnienia, przekonania, że nie 
jest się samemu.

Mocnym świadectwem dla mnie był Grzegorz, któ-
ry pokonywał trasę biegiem, a razem z nim brali udział 
jego synowie, Janek lat 9 i Franciszek lat 7, którzy je-
chali rowerami. Trzeba zaznaczyć, że prawie całą trasę 
pokonali rowerem, niektóre etapy biegnąc. Chłopcy nie 
mogli się doczekać, kiedy będą mogli przebiec swój od-
cinek. Piękny widok, ale przede wszystkim świadectwo 
tych młodych ludzi i ich rodziców. Pewnych rzeczy nie 
da się opisać słowami. Jestem ogromnie wdzięczna, że 
mogłam uczestniczyć w tym wydarzeniu. Skłoniło mnie 
to do zadania sobie kilku pytań: jaka jest moja relacja 
z  Jezusem, czy jestem tylko widzem, słuchaczem, nie 
podchodzę zbyt blisko, bo to wymaga trudu, dania z sie-
bie więcej? Czy chce z Nim przeżywać życie, być uczest-
nikiem, aktywnie brać udział?

renata Załęska 
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Nasza wyprawa odbyła się w dniach 21-28 sierpnia, 
od soboty do soboty. Wcześniej, w  piątkowy wieczór, 
ksiądz Paweł zaprosił wszystkich uczestników na ple-
banię na poczęstunek, aby omówić ostatnie szczegóły 
związane z  wyjazdem. Zaledwie kilka godzin później, 
o 4:45 rano, wyruszyliśmy na rajd.

Po trzech godzinach podróży samochodem doje-
chaliśmy do Elbląga, miasta, w którym rozpoczyna się 
szlak Green Velo. Tam, po krótkim spacerze po Starym 
Mieście, wreszcie wsiedliśmy na rowery. Rozpoczęły się 
nasze wakacje z księdzem!

SZLAK ROWEROWY GREEN VELO 
to nowa trasa o łącznej długości 2000 km. Biegnie 
ona przez obszar pięciu województw położonych we 
wschodniej części kraju: warmińsko-mazurskiego, 
podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i święto-
krzyskiego. Przygodę na szlaku można rozpocząć 
i skończyć w dowolnym punkcie.
Uczestnicy rajdu z ks. Pawłem przebyli trasę z El-
bląga, wzdłuż Zalewu Wiślanego oraz granicy 
z obwodem kaliningradzkim i dotarli do styku gra-
nic trzech państw: Polski, Rosji i Litwy. Następnie 
skręcili w dół na Suwalszczyznę i przejechali przez 
Podlasie. Rajd zakończyli, jedząc frytki w karczmie 
w miasteczku Kleszczele przy granicy z Białorusią. 

Nasz rajd liczył osiem etapów. Każdego dnia wstawa-
liśmy około 6-7 rano i udawaliśmy się na Eucharystię do 
kościoła.

Kuba: Cieszę się, że w  przeciągu tygodnia miałem 

okazję służyć do Mszy świętej w siedmiu kościołach, po-
łożonych w czterech różnych diecezjach. Było to ciekawe 
przeżycie, bo okazało się, że w niektórych z tych miejsc 
te same ministranckie funkcje, które znam od czasów 
Komunii Świętej, wykonywało się w nieco inny sposób 
niż w naszym kościele, np. przy obrzędzie obmywania 
rąk kapłana zamiast lawabo (małego dzbanka – przyp. 
red.) używało się ampułki (zamkniętego naczynia – 
przyp. red.) albo w trakcie Podniesienia trzeba było ude-
rzyć w gong trzy razy, a nie jeden raz. 

Natalka: Pewnie zastanawiacie się, czemu w osiem 
dni zwiedziliśmy siedem, a  nie osiem kościołów? Otóż 
pierwszego dnia spotkaliśmy się ze starymi znajomymi, 
Gosią i Andrzejem Berekets, którzy rok temu, gdy wra-
caliśmy z rajdu rowerowego wzdłuż wybrzeża Bałtyku, 
ugościli nas w swojej kawiarni MIR Cafe i lodziarni Lody 
naturalne NA PLACU w Pasłęku na Warmii. W tym roku 
ci mili Państwo przyjęli nas równie serdecznie w swoim 
mieszkaniu. To tam, na blacie drewnianego stołu w ja-
dalni, ksiądz Paweł sprawował Mszę świętą, co było wiel-
kim przeżyciem dla nas wszystkich. Potem oczywiście 
poszliśmy jeszcze na ich lody, chyba najlepsze w Polsce. 
Wybraliśmy m.in. smaki kogla-mogla i marchewki. My-
ślę, że warto wracając czy jadąc nad morze zatrzymać 
się u nich na słodką chwilę. 

Ale wróćmy do naszego rowerowego rozkładu dnia. 
Otóż codziennie po Mszy świętej jedliśmy wspólnie śnia-
danie, a  potem szykowaliśmy prowiant na trasę. Naj-
częściej były to: kanapki, banan, nektarynka, kawałek 
szarlotki, którą upiekła nam wierna z poprzedniej parafii 
ks. Pawła, a także batoniki i napoje izotoniczne własnej 
roboty. 

No dobrze, jesteśmy już po śniadaniu, prowiant w ple-
cakach – pora więc wyruszać na trasę! Każdego dnia po-
konywaliśmy minimum 90 km. Najwięcej przejechaliśmy 
czwartego dnia – aż 123 km. 

STATYSTYKI SPORTOWE
Uczestnicy rajdu przejechali 816,73 km. Maksymal-
na prędkość jaką osiągnęli to 59 km/h. Na rowe-
rach spędzili łącznie 52 godziny. Tym samym spalili 
9980 kalorii, czyli równowartość ok. 25 pączków 
z lukrem. Mniam! 

Pewnie zastanawiacie się, jak przetrwać tak długi dy-
stans?

Natalka: Często po prostu się zamyślałam, odrywa-
łam od rzeczywistości i skupiałam na myślach, a nie na 
wysiłku i  kilometrach jakie były jeszcze przede mną. 
Wiedziałam, że muszę się trzymać osoby, która nada-
wała tempo. Poza tym stale motywowałam się w duchu: 
„Co, ja nie dam rady? Przecież już niedaleko!”. I potem 
z  zaskoczeniem odkrywałam, że jadę na największym 
przełożeniu przerzutek, choć przecież normalnie nie 
miałabym na to siły. Ale ja lubię duży wysiłek fizyczny, 
uprawiam dużo sportu, a 1 września rozpoczęłam naukę 
w liceum wojskowym. 

Kuba: Na początku obawiałem się, że może nie dam 
rady, a może coś się w rowerze popsuje? Ale już w poło-
wie pierwszego dnia wiedziałem, że się uda. 

Na szczęście zawsze mniej więcej w połowie trasy za-
trzymywaliśmy się na porządny, bogaty w białko posiłek 
w restauracji.

Natalka: Codziennie starałam się spróbować jakiejś 
nowej potrawy, której nigdy wcześniej nie jadłam. Jed-
nego dnia zamówiłam sobie polędwiczki w sosie kurko-
wym z grzybów z pobliskiego lasu, a kiedy indziej babkę 
ziemniaczaną. 

Ale najlepsze jedzenie było 25 sierpnia. Tego dnia 
ksiądz Paweł obchodził urodziny. Po południu, jak wyjeż-
dżaliśmy z restauracji, na jednym z płotów zobaczyliśmy 
baner z napisem „jagodzianki domowe”. Zatrzymaliśmy 
się i ksiądz postawił wszystkim po jednym „ciachu”. 

POPRZEDNIE EDYCJE
„WAKACJI Z KSIĘDZEM” 
Tegoroczny rajd był już czwartym wyjazdem wa-
kacyjnym zorganizowanym przez ks. Pawła Paligę. 
Rok temu wraz z wiernymi z poprzedniej parafii na 
rowerach przebył on trasę EuroVelo 10 wzdłuż wy-
brzeża Morza Bałtyckiego. W  2019 r. zabrał chęt-
nych na pielgrzymkę rowerowo-konno-kajakową do 
Częstochowy, a w 2018 r. – na rajd rowerowy szla-
kiem Orlich Gniazd z Częstochowy do Krakowa. 

Kuba: Jagodzianka tak mi zasmakowała, że postano-
wiłem kupić sobie jeszcze dziesięć. Musieliśmy trochę 

R weRy
Z KSIęDZEM!

czyli parafialny rajd wzdłuż wschodniej granicy Polski
Przejechanie ponad ośmiuset kilometrów na rowerze w zaledwie osiem dni to 
nie lada wyczyn… Dokonali tego uczestnicy wyprawy rowerowej z księdzem 
Pawłem Paligą! O wielkiej wakacyjnej przygodzie na szlaku Green Velo opo-
wiedzieli nam najmłodsi uczestnicy rajdu: 15-letnia Natalka Świątek, która 
jest siostrzenicą i chrześnicą księdza Pawła oraz 12-letni Jakub Siedlec posłu-
gujący przy ołtarzu w naszym kościele. Oddajmy im głos.
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poczekać, bo pani akurat wszystko wyprzedała i dopiero 
zabierała się za ulepienie i wypieczenie nowej partii. 

A najfajniej było wieczorem, kiedy zrobiliśmy księdzu 
Pawłowi niespodziankę urodzinową i kupiliśmy dwa pu-
dełka lodów urodzinowych (łącznie 2,2 litra), które zjedli-
śmy w parę minut.

Na naszej trasie spotykaliśmy różne typy nawierzch-
ni. Oczywiście najłatwiej posuwało się naprzód po as-
falcie, ale nie zawsze było tak kolorowo. Green Velo to 
przeważnie pagórkowate tereny; bywa, że jedzie się po 
błocie, żwirze, kamieniach albo po piachu w lesie. 

Trudy pedałowania wynagradzały nam piękne wido-
ki... Na naszym szlaku mieliśmy okazję podziwiać pol-
ską wieś, gdzie w sierpniu właśnie kończyły się żniwa, 
a  na pastwiskach pasły się zastępy krów. Widzieliśmy 
dzikie jabłonie, krainy jezior, doliny rzek, bagna i torfowi-
ska. Najbardziej zachwyciły nas jednak parki narodowe 
i krajobrazowe i ich nieskalane przez człowieka piękno… 
Przedzierając się przez wszystkie te tereny polne i leśne 
spotkaliśmy wiele zwierzaków, m.in. zająca, ropuchę, 
liczne zaskrońce, lisa, dziki, sarnę, a raz na środku ścież-
ki odkryliśmy ślady po wilku! 

PRZYRODA NA GREEN VELO
Uczestnicy rajdu postawili koła swych rowerów na 
terenie aż sześciu parków narodowych i krajobrazo-
wych: 1. suwalskiego, 2. wigierskiego, 3. w osnutej 
mgłą Dolinie Biebrzy i Narwi – ptasim raju przycią-
gającym turystów z całego świata (na zdjęciu); oraz 
4. w monumentalnej Puszczy Białowieskiej, 5. Pusz-
czy Augustowskiej i  6. Puszczy Knyszyńskiej (to 
w niej rowerzyści natrafili na ślady po wilku). 

A poza tym ksiądz Paweł i jeden dorosły lektor, którzy 
codziennie przewozili samochodem bagaże z początku na 
koniec danego odcinka (a potem wracali i wsiadali z nami 
na rowery), kilka razy przeżyli chwile grozy… kiedy po 
zmierzchu, prosto pod koła ich samochodów wybiegły 
dzikie zwierzęta, m.in. wilk, sarna i jeleń. Zderzenie auta 
z taką zwierzyną jest potencjalnie bardzo niebezpieczne. 
Na szczęście Pan Jezus czuwał nad wszystkim... 

Równie emocjonujący był jeden z noclegów – na polu 
namiotowym w Węgorzewie. Kiedy wieczorem wszyscy 
już zasypiali w swoich śpiworach, nagle z zewnątrz dało 
się słyszeć dziwne dźwięki: jakby ktoś wyrzucał butel-
ki z  kosza na śmieci, a  potem chodził tuż obok ścian 

naszych namiotów. Rzeczywiście, rano zobaczyliśmy na 
ziemi porozrzucane śmieci… i wtedy doszliśmy do wnio-
sku, że było to dzieło lisów szukających pożywienia. Cóż, 
nasz wyjazd to był taki trochę survival. Ale tylko trochę, 
bo ks. Paweł cały czas nas pilnował i kontrolował sytu-
ację. 

Natalka: A mi raz udało się uratować jeża. Tak na-
prawdę ta historia zaczęła się już kilka tygodni wcze-
śniej. 

W te wakacje byłam z rodzicami nad jeziorem i pew-
nego popołudnia, jak jechaliśmy samochodem, zoba-
czyłam jeża przechodzącego na drugą stronę jezdni. 
Pomyślałam sobie wtedy, że dobrze byłoby mu pomóc, 
żeby nie stała się mu krzywda. Dosłownie chwilę potem 
z przeciwnej strony nadjechało i minęło nas rozpędzone 
auto. Wtedy przyszła mi do głowy myśl: „A co jeśli jest 
już za późno i ten jeż nie zdążył przejść przez ulicę?”. No 
i rzeczywiście, jak wracaliśmy, zobaczyłam go, jak leży 
rozjechany przy drodze. Wtedy obiecałam sobie, że na-
stępnym razem, jeśli tylko będę mieć taką możliwość, 
pomogę jeżowi, który będzie w potrzebie.

Pierwsza okazja natrafiła się właśnie na rajdzie. Było 
ok. 14:00, kierowaliśmy się już do restauracji. Wtedy 
zobaczyłam jeża, który właśnie rozpoczął przecho-
dzenie przez jezdnię. Poprosiłam, aby nasz peleton się 
zatrzymał, wyciągnęłam z  sakwy bluzę, nakryłam nią 
jeża i przeniosłam na drugą stronę drogi, gdzie był już 
bezpieczny. Cieszę się, że mogłam mu pomóc. Silniejsi 
powinni pomagać słabszym, oczywiście nie tylko zwie-
rzętom, ale także ludziom. 

Z noclegami było tak, że każdego dnia rano ksiądz 
Paweł dzwonił do kościoła znajdującego się w  pobli-
żu końca planowanego odcinka i  pytał, czy tamtejszy 
ksiądz proboszcz zechciałby użyczyć nam kawałka traw-
nika, abyśmy mogli rozbić namioty. Reakcje były pozy-
tywne lub bardzo pozytywne. 

Pierwszej nocy zostaliśmy ugoszczeni wraz z namio-
tami w  ogrodzie u  redemptorystów w  Braniewie, tuż 
obok pięknej kamiennej Drogi Krzyżowej i alei z sosna-
mi, które wyrosły z nasion poświęconych przez papieża 
Benedykta XVI w czasie jego pielgrzymki do Polski. Nie 

mieliśmy dostępu do kuchni, ale nie był to problem: wie-
czorem przed snem zagrzaliśmy sobie wodę na herbatę 
na palniku polowym i zrobiliśmy po kanapce. 

Drugiej nocy nocowaliśmy w Lidzbarku Warmińskim. 
Tamtejsi księża nalegali, abyśmy zatrzymali się w Domu 
Pielgrzyma. Była to dla nas okazja, aby wyspać się w łóż-
kach, a przed snem udało się nam jeszcze zagrać w fajną 
planszówkę – grę strategiczną Splendor.

Trzeciego dnia „wróciliśmy na ziemię” – spaliśmy na 
polu namiotowym w Węgorzewie, które było położone 
w wyjątkowym miejscu: na skraju lasu, tuż nad brzegiem 
jeziora… 

Natalka: Wieczorem razem z  Kubą nazbieraliśmy 
drewna na ognisko. Było trochę mokro, ale wykorzysta-
łam doświadczenie z harcerstwa i dzięki temu na kolację 
wszyscy mogli zjeść chrupiące kiełbaski i chleb. 

To właśnie tamtej nocy prawdopodobnie naszli nas 
niechciani goście, lisy. 

Czwartego wieczoru dojechaliśmy do pięknej wsi 
Smolniki, tuż przy granicy polsko-rosyjsko-litewskiej 
i  tam spotkało nas ogromne zaskoczenie: okazało się, 
że ksiądz proboszcz udostępnił nam cały swój dom, sam 
był na parafialnym wyjeździe z młodzieżą, choć przecież 
w ogóle nas nie znał. Przekazał nam tylko prośbę, aby-
śmy korzystali z  wszystkiego, co jest nam potrzebne. 
Ucieszyło nas to szczególnie, gdy znaleźliśmy w jego za-
mrażarce lody o smaku ptasiego mleczka. 

Piątą noc spędziliśmy na polu namiotowym w  Au-
gustowie. Niestety kolejnego dnia przez 2 godziny była 
mżawka. Potem przestało padać, ale do mety siódmego 
odcinka – kościoła w Tykocinie dotarliśmy nieco zmęcze-
ni i przemoczeni. Z tego powodu oboje postanowiliśmy 
spać nie w  namiocie, ale w  samochodzie (Natalka na 
miejscu kierowcy, a Kuba na miejscu pasażera). Wbrew 
pozorom było tam bardzo ciepło i wygodnie. 

Ostatni wieczór spędziliśmy w Michałowie, gdzie nie-
zwykle serdecznie przyjął nas ksiądz proboszcz i udo-
stępnił dom, w którym spotykają się wspólnoty parafial-
ne. To stamtąd wyruszyliśmy w ostatnią rowerową jazdę 
– do mety rajdu, miasteczka Kleszczele na Podlasiu. 

Kuba: Zrobiliśmy dużo kilometrów w mało dni i  jest 
to dla mnie motywacja na przyszłość – teraz już wiem, 
że dam radę z różnymi wyzwaniami. Rajd był dla mnie 
przygodą, a poza tym cieszę się, bo poznałem nowe oso-
by. Wcześniej znałem tylko księdza Pawła, ale nie tak 
dobrze jak teraz. 

Natalka: Zwiedziliśmy dużą część Polski, zobaczyli-
śmy mnóstwo krajobrazów, wszędzie było czyste powie-
trze. Przede wszystkim udało mi się oderwać od przygo-
towań do szkoły, wypoczęłam psychicznie. 

Polecamy wszystkim trasę Green Velo, bo daje ona 
bogate możliwości i przeżycia. Po pierwsze jest bajecznie 
zlokalizowana (te widoki…). Poza tym – bardzo dobrze 
oznaczona i  wyposażona. Co kilka/kilkanaście kilome-
trów znajdują się na niej tzw. MOR-y, czyli Miejsca Ob-
sługi Rowerzystów, gdzie strudzony podróżnik może się 
posilić, odpocząć i skorzystać z toalety. Na każdym MOR-
-ze wisi też duża mapa, na której zaznaczone są miejsca 
godne odwiedzenia na danym odcinku. A na Green Velo 

są dosłownie dziesiątki atrakcji turystycznych – zabyt-
ków historycznych i  religijnych, np. miast i  miasteczek 
zbudowanych kilka wieków temu, starych drewnianych 
kościołów, sanktuariów maryjnych, cerkwi, pomników, 
kapliczek. 

DUCHOWE GREEN VELO 
Nasi rajdowcy zatrzymali się m.in. w  sanktuarium 
w  Studzienicznej, które w  1999 r. podczas swojej 
przedostatniej pielgrzymki do Polski nawiedził Jan 
Paweł II (kilka dekad wcześniej właśnie po tych 
terenach pływał kajakami ze studentami). Odbyli 
też krótki postój pod murami klasztoru w Stoczku, 
gdzie w 1953 r. był więziony kardynał Stefan Wy-
szyński. 

22 sierpnia, w  odpowiedzi na apel organizatorów 
rekolekcji maryjnych Beatyfikacja 33 i w duchowej 
łączności z  tysiącami wiernych, rowerzyści odno-
wili akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Tekst aktu został odczytany przez ks. Pawła 
na pierwszym postoju, tj. pod domową kapliczką we 
wsi Lubnowo na Warmii. 
Jeśli zaś chodzi o atrakcje turystyczne, warto wspo-
mnieć choćby odwiedziny w „krzyżackim” Frombor-
ku; a także we wsi Guszczewina na Podlasiu – nasz 
parafialny rajd przejechał przez tę miejscowość 
akurat w dniu, gdy odbywały się tam uroczystości 
z  okazji 75. rocznicy śmierci Danuty Siedzikównej 
„Inki”. W  1946 r. ta niespełna 18-letnia kobieta, 
Żołnierz Niezłomny została zadenuncjowana przez 
koleżankę i  poddana brutalnym przesłuchaniom. 
Mimo to nie wydała w ręce UB żadnego ze swych to-
warzyszy. „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam 
się jak trzeba” – napisała na więziennym grypsie 
krótko przed egzekucją. 

Natalka: Byłam już na kilku takich wyjazdach, ale ten 
naprawdę mnie zaskoczył. 

Już teraz oboje jesteśmy ciekawi, co będzie za rok. 
Z pewnością pod koniec roku szkolnego 2021/2022 war-
to nasłuchiwać ogłoszeń parafialnych! 

(z rowerowymi Pozdrowieniami) 
natalia Świątek i JakuB siedlec 



32

w wierze w wierze

33

„WSZYSTKO POSTAWIŁEM

NA MARYJĘ…”
czyli myśli kardynała Wyszyńskiego (5)

Stało się, nareszcie! W letnie południe 12 września 2021 roku, po ponad rocz-
nym opóźnieniu związanym z pandemią koronawirusa, Prymas Tysiąclecia został 
beatyfikowany i od teraz jest już możliwy jego publiczny kult w Polsce.

Dziś z radością przedstawiamy więc kolejne myśli… błogosławionego kardynała 
Stefana Wyszyńskiego! Niech towarzyszą nam one m.in. w październiku, miesiącu, 
w którym codziennie po wieczornej Mszy świętej będziemy gromadzić się w naszej 
świątyni, aby odmawiać wspólnie różaniec – modlitwę ratunku i zwycięstwa nad 
wszelkim złem i nieprawością.

POGŁĘBIAJ ŻYCIE DUCHOWE Z MATKĄ CZACKĄ
12 września 2021 r. w Świątyni Opatrzności Bożej wraz z kardynałem Wyszyńskim została 

beatyfikowana matka Elżbieta Róża Czacka, hrabianka i zakonnica, opiekunka niewidomych 
w Laskach, współpracowniczka Prymasa, mistyczka. 

Warto zapoznać się z jej pełnymi duchowego realizmu i dojrzałości rozważaniami o Bogu i wierze. 
Oto fragmenty nauczania matki Czackiej będące częścią codziennych rozważań zaproponowanych 

uczestnikom rekolekcji Beatyfikacja 33:

„Sądzić o wszystkim, co się dzieje na świecie, może tylko Pan Bóg. Jeśli ktoś w jakimś 
małym zakresie wie, co się dzieje, nie powinien krytykować i sądzić o całości, której nie 
zna, świadczy to bowiem o jego pysze. Jest najwyższą głupotą sądzić i roztrząsać rzeczy, 
o których się nie wie lub nie ma dostatecznego pojęcia. (…) Dowodzi to braku podstaw 
w życiu wewnętrznym, a mianowicie cnót teologalnych: wiary, nadziei i miłości. Te cnoty 
są jedyną drogą do nieba.”

(Dzień 1. rekolekcji Beatyfikacja 33) 

Matka Elżbieta – mocno stąpająca po ziemi – wiedziała, że Bóg zawsze zwycięża. Twierdziła też, że 
i człowiek zwycięża, gdy opowiada się po stronie Boga, gdy z wiarą zaprasza Go do siebie, jako Boga 
żyjącego, gdy idzie do Niego przez ogień i wodę, przez przykrości od ludzi, trudy, zmęczenie, wysiłek 
(…). [Pisała]: 

„Im człowiek bardziej poddany i uległy Bogu jako swojemu Panu i Stwórcy, tym bardziej 
sam Bóg zwycięża w duszy i daje światło siły do walki. A w zetknięciu z Bogiem dusza 
się spala, oczyszcza i przemienia, Bóg coraz bardziej bierze duszę w swoje posiadanie. 
Pokój, moc i radość powoli wracają. Bóg zwyciężył.” 

(Dzień 33. rekolekcji Beatyfikacja 33)

Rekolekcje Beatyfikacja 33, prowadzące do całkowitego oddania się Panu Jezusowi przez 
Matkę Bożą, to jedno z największych wydarzeń ewangelizacyjnych w Polsce w 2021 roku. Aby 
je odprawić, odwiedź stronę www.beatyfikacja33.pl

http://www.beatyfikacja33.pl
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„Zwiążmy myśli, usta u dłonie nasze różańcem świętym, 
napełnijmy domostwa i wioski nasze różańcem 

świętym, napełnijmy domostwa i wioski nasze szeptem 
modlitewnych pozdrowień maryjnych, przekazujmy jedni 

drugim uporczywe wołanie: Zdrowaś Maryjo!” 
Od 13 maja do 13 paź-

dziernika 1917 roku troje pa-
stuszków w pobliżu portugal-
skiej wsi Fatima wielokrotnie 
przeżywało objawienia maryj-
ne. Mali wizjonerzy – Łucja 
de Jesus, Franciszek i  Hia-
cynta Marto – mieli wtedy po 
10, 8 i  7 lat, a  Matka Boża 
ukazała się im na krzewie. 
Wiadomość o  tym szybko się 
rozeszła – i do Fatimy zaczęły 
przybywać dziesiątki tysięcy 
pielgrzymów. Od tego czasu 
jest to jedno z najliczniej od-
wiedzanych sanktuariów ma-
ryjnych na świecie.

„W  każdym z  sześciu ob-
jawień fatimskich powtarzała 
się prośba Maryi o codzienną 
modlitwę różańcową”.

Pani z Fatimy akcentowała 
wstawienniczą siłę różańca 
ofiarowanego za grzeszni-

ków – zło dobrem zwyciężaj. Maryja chce, by 
modlitwa różańcowa stała się właśnie dobrem 
zwyciężającym zło szerzące się w  świecie, 
w tym atakujące Kościół. Różaniec został pole-
cony dzieciom fatimskim jako modlitwa o pokój 
w obliczu wojny; jednocześnie jest on modlitwą 
walki, tej duchowej. Nie ma tu sprzeczności, 
dlatego że pokój jest ostatecznie owocem na-
wrócenia.

Dzięki objawieniom w  Fatimie po każdej 
dziesiątce odmawiamy modlitwę „O mój Jezu…” 
z prośbą o zbawienie dusz najbardziej zagrożo-
nych. Dzieci fatimskie właśnie tę modlitwę zna-
ły najlepiej.

Kardynał Wyszyński nazywał różaniec modli-
twą naszego życia. Z potrzeby serca i dla uwiel-
bienia Najświętszej Maryi Panny odmawiał go 
codziennie, a w okresie uwięzienia nawet kilka 
razy w  ciągu dnia. Dużo i  pięknie mówił o  tej 
formie rozmowy z  Bogiem oraz kontemplacji 
niezwykłych tajemnic chrześcijaństwa, którą to 
możliwość daje właśnie modlitwa różańcowa. 
Nieustannie zachęcał, by stała się ona własno-
ścią wszystkich wierzących.

„Szczególnie zadbajmy o to, by przywrócić w domach 
rodzinnych piękny, stary zwyczaj kończenia dnia 

wspólnym różańcem”.
Rozwińmy jeszcze istotne myśli związane 

z wydarzeniami z 1917 roku. 
Tak jak już wspomnieliśmy, Maryja, ukazując 

się pastuszkom z Fatimy, konsekwentnie prosiła 
je o modlitwę różańcową. Ta prośba powtarzała 
się za każdym razem: 

„Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby uzy-
skać pokój dla świata i koniec wojny” (maj);

„Chciałabym, abyście każdego dnia odma-
wiali Różaniec” (czerwiec); 

„Trzeba w dalszym ciągu codziennie odma-
wiać Różaniec” (lipiec); 

„Chcę, abyście nadal odmawiali codziennie 
Różaniec” (sierpień);

„Odmawiajcie w  dalszym ciągu Różaniec, 
żeby uprosić koniec wojny” (wrzesień); 

„Trzeba w dalszym ciągu codziennie odma-
wiać Różaniec” (październik). 

Podczas październikowego objawienia, któ-
remu towarzyszył cud słońca, Maryja mówiła 
o sobie: „Jestem Matką Boską Różańcową”. Po-
jawiła się też prośba o wybudowanie kaplicy ku 
czci Matki Bożej Różańcowej.

„Tam, gdzie panuje wielka ufność ku Maryi i wiara w Jej 
zwycięstwo, tam Bóg dokonuje przez Nią przedziwnych 

cudów swojej potęgi”.
Mamy przede wszystkim zaufać Maryi we 

wszystkich sprawach naszego życia, nawet 
w tych najtrudniejszych, tych, które po ludzku 
mogą wydawać się najbardziej beznadziejne. 
A wtedy właśnie Bóg dokona niemożliwego, od-
mieni nasze życie w niespodziewany i zaskaku-
jący sposób, taki, którego nie jesteśmy w stanie 
sobie wyobrazić. Czasem może wywróci wszyst-
ko do góry nogami, ale zawsze tak, by obrócić 
wszystko w dobro, miłość, piękno.

Kardynał Wyszyński bezgranicznie zaufał 
Maryi, wszystko na Nią postawił i  zwycięsko 
przeszedł osobiste próby (np. więzienie), a na-
stępnie przeprowadził Kościół w  Polsce przez 
trudne czasy, przez komunizm – choć cierpiał, 
był opluwany i oskarżany. 

Prymas zostawił nam w swoim testamencie 
Maryję jako program i  drogę do zwycięstwa, 
jako ratunek dla Narodu, Kościoła, dla każdej 
rodziny i każdego z nas. Gdy 16 maja 1981 r., 
kilkanaście dni przed śmiercią, przyjmował sa-
krament chorych, wypowiedział słowa, w  któ-
rych ukazał Matkę Najświętszą jako znak na-
dziei ku przyszłości: 

„Przyjdą nowe czasy. Wyma-
gają nowych świateł, nowych 
mocy. Bóg je da w  swoim cza-
sie. (...) Pamiętajmy, że jak kard. 
Hlond, tak i ja wszystko zawierzy-
łem Matce Najświętszej i  wiem, 
że nie będzie słabszą w  Polsce, 
choćby ludzie się zmieniali”.

Dzisiejsze rozważania za-
kończmy więc wołaniem do na-
szej Najświętszej Matki: Maryjo, 
naucz nas zaufania! Maryjo naucz 
nas wiary w  Swoje zwycięstwo, 
tak by Bóg mógł pokazać nam 
przez Ciebie Swą potęgę! Mat-
ko Najświętsza, pokaż nam jak 
mamy wynagradzać Sercu Twoje-
go Syna Jezusa wszelkie zniewa-
gi przeciw Jego Miłości! Maryjo, 
okaż się nam Matką w  każdym 
czasie i w każdym miejscu wiary 
i życia, miłości i służby, cierpienia 
i spoczynku w Sercu Boga.

agniesZka sZymaJda

Maryja prosiła dzieci z Fatimy o  codzienny 
różaniec! Siostra Łucja podkreślała, że potrze-
bujemy tej modlitwy każdego dnia: „Matka Boża 
wzywa nas, abyśmy nieustannie trwali na mo-
dlitwie. Nie wystarczy modlić się w jakiś dzień, 
trzeba modlić się wciąż, każdego dnia, z wiarą 
i  ufnością, ponieważ każdego dnia grzeszymy 
i ponieważ dla nas jest rzeczą konieczną szukać 
Boga po wszystkie dni, upraszając przebaczenia 
i pomocy”. 

Kardynał Wyszyński posługiwał się często 
przykładami ze swojego życia, z  własnej prze-
szłości. Wspominając swoje dzieciństwo mówił: 

„Nigdy nie zapomnę moich dziecięcych lat, 
gdy w domu rodzinnym każdy wieczór kończył 

się wspólnym odmówieniem cząstki różań-
ca świętego. I  to nie tylko w październiku, ale 
przez cały rok... 

…Może dla nas, dzieci, było to nieraz trudne, 
może chciało się spać, ale jednak rodzice nasi 
czuwali, aby dzień kończył się różańcem”.

A więc bierzmy wzór z mistrza życia ducho-
wego i korzystajmy z jego dobrych wskazówek. 
Idąc za przykładem jego rodziny, również i w na-
szych rodzinach kończmy każdy dzień, wspólnie 
odmawiając różaniec. Wierząc w to, co obiecała 
Maryja: że nasza modlitwa uratuje świat. Nasz 
własny świat, naszą rodzinę – od rozbicia, od ze-
psucia, od braku przebaczenia. 

MODLITWA UMIERAJĄCEJ MATKI ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ:
„Wszystko w pełni dla Boga. 
Od świtu do nocy – wszystko dla Boga. 
Od urodzenia do śmierci – wszystko dla Boga. 
Od początku do końca – wszystko dla Boga (…). 
Pierwsze słowo od Boga: Kocham Ciebie.
Ostatnie: Kocham Ciebie, Boże (…).
Każde słowo, każda myśl, każda modlitwa, każde spojrzenie – tylko dla Boga. 
Niczego nie chcę, tylko wszystko dla Boga (…).
Żeby wszystko było dla Boga.
Wszystko, co żyje i oddycha, niech żyje i oddycha dla Boga. Wszystko Boga pełne (…)”
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Konsekwencje aborcji, które mogą pojawić się 
natychmiast lub nawet kilka lat po jej doko-
naniu, znane są jako „syndrom poaborcyjny”. 
Intensyfikacja wspomnianych objawów może 
występować wówczas, gdy matka dostrzega 
inną ciężarną kobietę lub małe dziecko, gdy 
przebywa w  okolicach miejsca dokonania 
aborcji czy też w  związku z  rocznicą śmierci 
swojego dziecka.
„Syndrom poaborcyjny może wy-
stąpić także u  ojca dziecka, ro-
dzeństwa, a nawet personelu me-
dycznego”.

Pytanie 2: Jak konkretnie 
wpływa aborcja na system 
rodzinny? 
Ów wpływ można porównać do efektu domi-
na. Pisze o tym ks. Bogusław Szpakowski SAC, 
doświadczony psychoterapeuta, w  swoim ar-
tykule „Dokonałam aborcji. Chcę się wyspo-
wiadać.” W tekście czytamy, że:
„Rodzice abortowanego dziecka przez 

wiele lat nieświadomie przeżywają nieza-
kończoną żałobę po stracie dziecka. Ko-
bieta po aborcji odczuwa nieraz żal i złość 
do swojego męża. (…) Czuje się dogłęb-
nie zraniona, pokrzywdzona i upokorzo-
na. Razem z dzieckiem ‘usunięty’ zostaje 
również partner. Kobieta po aborcji sta-
je się oziębła, odczuwa niechęć, a nawet 
wstręt i  obrzydzenie do swojego męża, 
co przekłada się na ich wzajemne relacje 
i zaburzenia w małżeńskim współżyciu. 
„Mężczyzna czuje się odrzucony. 

Nierzadko popada w cichą 
depresję, a nawet w impotencję.” 
Dramat ich małżeństwa staje się także drama-
tem ich dzieci, które nieświadomie uczestni-
czą w tajemnicy rodziców. Kobieta po aborcji 
w  stosunku do pozostałych dzieci staje się 
często nadopiekuńcza, żyje w ciągłym zagro-
żeniu, że może stracić kolejne dziecko. Wciąż 
udowadnia sobie i innym, że jest dobrą matką, 
która dla dzieci zrobi wszystko. 

CZY UMIESZ ZAJĄĆ STANOWISKO
W PODSTAWOWYCH DYSKUSJACH BIOETYCZNYCH? 

Zapoznaj się z niezbędnymi argumentami.

„GDYBYŚMY TYLKO WIEDZIAŁY...”
O syndromie poaborcyjnym

(cz. 4 KĄCIKA BIOETYCZNEGO dla wierzących i ateistów) 

Niektórzy twierdzą, że aborcja to „prywatny 
i  bezpieczny wybór kobiety”. Niestety jest 
inaczej. O skutkach aborcji od jakiegoś czasu 
zaczęły mówić głośno kobiety na całym świe-
cie, które wyznają publicznie: „Gdybyśmy tyl-
ko wiedziały...”. Z ich świadectw oraz dorobku 
psychiatrów, psychologów i  terapeutów do-
wiadujemy się, że przerwanie ciąży pociąga 
za sobą długofalowe skutki nie tylko dla mat-
ki, ale i dla całego systemu rodzinnego, nawet 
dla rodziny, którą dana kobieta założy dopiero 
w przyszłości. 
W dzisiejszym odcinku Kącika biotyczne-
go dla wierzących i ateistów odpowiada-
my na pytania związane z aborcją. 

Pytanie 1: Czy 
aborcja pociąga za 
sobą konsekwencje 
psychologiczne? 
Tak. Wiele kobiet, które dokonały aborcji, 
wykazuje oznaki depresji i  innych zaburzeń, 
w tym:
 – poczucie winy, utratę poczucia własnej 
wartości, myśli samobójcze, niepokój, 
bezsenność, złość, problemy w  pożyciu 
seksualnym oraz nocne koszmary zwią-
zane z dokonanym zabiegiem przerwania 
ciąży. 

Aborcja godzi w porządek społeczny, zezwalając na niszczenie ludzkiego życia 
w stadium embrionalnym i płodowym przez tych, którzy to życie powinni szcze-
gólnie ochraniać (rodzice, personel medyczny). Godzi w małżeństwo i  rodzinę, 
stanowiąc akt wymierzony przeciw miłości i życiu. 

«Nigdy nie poleciłabym tego żadnej 
kobiecie. Żałuję, że pozwoliłam innym 
ludziom pokierować moim wyborem. 
Zawsze jest jakieś wyjście. Zawsze» 
– wyznała holenderska działaczka pro-
life, Irene Van Der Wende, podczas 
wizyty w Polsce. Jej świadectwo p.t. 
„Zostałam zgwałcona. Żałuję, że 
dokonałam aborcji” można obejrzeć 
w serwisie YouTube.

«W ostatniej minucie przed zabiegiem 
pomyślałam: «Co ja robię?» – wyznała 
po latach Irene Van Der Wende 
w swym świadectwie. – Położyłam 
rękę na brzuchu i powiedziałam do 
pielęgniarki: «Ale ja jestem matką!». 
Ona uśmiechnęła się, poklepała mnie po 
ramieniu i odparła: «No dobrze, dobrze, 
wy wszystkie tak mówicie w ostatniej 
chwili».»
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Ponieważ ma zerwaną więź ze swoim mę-
żem, nieświadomie wikła emocjonalnie 
ze sobą któreś z pozostałych dzieci, naj-
częściej wybierając syna. Izoluje go od 
męża, do którego straciła szacunek. Jej 
przekaz werbalny na temat ojca jej syna 
jest bardzo negatywny, co utrudnia syno-
wi afirmację swojej męskości. 

„Syn przyjmuje rolę opiekuna 
i pocieszyciela matki”.

Nigdy nie uda mu się jej zadowolić, dlatego 
wzrasta w  przekonaniu, że jest słabym męż-
czyzną. Ojciec nierzadko „wiąże się” z córką, 
która odczuwa złość do matki, gdyż zaniedbu-
je ojca.
Tak powstałe uwikłania rodzinne utrudnią do-
rastającym dzieciom proces separacji i  pój-
ście własną drogą, a także założenie udanych 
związków małżeńskich. W ten sposób wszyscy 
członkowie rodziny niosą w swoim życiu cięż-
kie jarzmo skutków aborcji” – pisze ks. Szpa-
kowski. 
Reasumując: „Aborcja dotyka całego 
systemu rodzinnego i  skutkuje emocjo-
nalnymi zaburzeniami”.

Pytanie 3: Czy aborcja jest 
wyrazem wolności kobiety?
Niektórzy twierdzą, że aborcja uwalnia kobietę 
od przymusu macierzyństwa, dając jej „prawo 
do decydowania o  własnym ciele”. Niepraw-
dą jest jednak twierdzenie, że rozwijające się 
dziecko jest częścią organizmu matki. Dziecko 

nienarodzone jest odrębną istotą ludzką, która 
jednak potrzebuje bezpiecznego ekosystemu 
ciała matki, by w nim rozwijać się i żyć. Matka 
nie może dowolnie dysponować życiem swoje-
go dziecka. Aborcja jest też atakiem na naturę 
kobiety, w którą wpisane jest macierzyństwo. 
Ogromne cierpienie z  powodu niepłodności 
ukazuje, że macierzyństwo jest ważną częścią 
kobiecej tożsamości. 

„Zabicie własnego dziecka nie 
jest i nigdy nie może być źródłem 
ani wolności, ani samorealizacji”.

Pytanie 4: Kobieta i dziecko: 
przyjaciele czy wrogowie?
Dlaczego prawo matki do aborcji miałoby stać 
ponad prawem dziecka do życia? Dlaczego 
dziecko uważa się czasami za kogoś zagra-

żającego dobru matki? Jeżeli nawet niektórzy 
wysuwają takie twierdzenia, to należy pamię-
tać, że:
„dziecko jest zawsze niewinne”. 

Więź łącząca matkę i  dziecko, będąca sym-
bolem miłości i pokoju, jest dzisiaj niszczona 
przez prawo zezwalające na aborcję.

Pytanie 5: Czy można 
usprawiedliwić aborcję? 
Aborcja jest umyślnym odebraniem ży-
cia drugiej osobie. Pozwala silniejszym 
dysponować życiem słabszych – decy-
dować o  tym, czy ktoś ma żyć, czy nie. 
W żadnych okolicznościach człowiek nie 
ma prawa decydować o czyimś życiu lub 
śmierci. 

„Pamiętaj: ‘Nie zabijaj!’”.

Pytanie 6: A co, jeśli ciąża 
powstała w wyniku gwałtu?
Z całą pewnością kobieta, która zaszła w cią-
żę w  wyniku tak wielkiej zbrodni jaką jest 
gwałt, potrzebuje specjalistycznej opieki po 
tak traumatycznym przeżyciu. Jednak zabi-
cie dziecka nie cofnie tragedii; byłoby tylko 
przedłużeniem zła i jedynie pogorszyłoby sy-
tuację kobiety. 

„Ukarany winien zostać  
przestępca, a nie dziecko”. 

Z  jakiego powodu niewinne dziecko miałoby 

ponieść karę śmierci?

Pytanie 7: „Czy kobieta po 
dokonaniu aborcji potrzebuje 
pomocy?” 
Tak. Kobieta po zabiegu przerwania ciąży po-
winna otrzymać szczególne wsparcie i opiekę, 
ponieważ może czuć się osamotniona i  zma-
gać się z ogromnym poczuciem winy. Trzeba 
jej pomóc, aby mogła stopniowo powrócić do 
normalnego życia.

Pytanie 8: „Jeżeli samotna 
kobieta jest w ciąży, kto 
może jej pomóc?” 
Kobieta w  ciąży, zwłaszcza samotna, może 
czuć się przytłoczona sytuacją, w  której się 
znalazła. Potrzebuje szczególnego wsparcia, 
rozmowy, towarzyszenia, czasami również po-
mocy finansowej. 

Jeśli zaszłaś w ciążę i nie 
wiesz, co począć…
Wiedz, że nie jesteś sama. Są ludzie, 
którzy Ci pomogą.
Skontaktuj się z nimi: 
 – Kobietom Na Pomoc (infolinia, również 
po rosyjsku i ukraińsku) 
www.kobietomnapomoc.pl/
 – Stowarzyszenie Dwie Kreski („Nie oce-
niamy, pomagamy”) 
www.dwiekreski.pl
 – Fundacja Małych Stópek (pomoc przed 
i po narodzinach) 
www.fundacjamalychstopek.pl
 – Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia 
Człowieka (lista telefonów zaufania)
www.pro-life.pl/potrzebujesz-
pomocy/telefony-zaufania
 – Fundacja Serce w Sercu
www.sercewsercu.pl
 – Jeśli dowiedziałaś się, że Twoje dziec-
ko urodzi się niepełnosprawne, możesz 
uzyskać darmową i  kompleksową pomoc 
lekarską, psychologiczną, socjalną, ma-
terialną w  jednym z  hospicjów perinatal-
nych, np. tu:

www.fundacjakornice.pl

Po latach Irene Van Der Wende 
dowiedziała się szokującej prawdy: 
okazało się, że sama też została poczęta 
w wyniku gwałtu. Jej matka postanowiła 
ją jednak urodzić.

Jennifer Christie padła ofiarą gwałtu 
w czasie delegacji służbowej. «Świat 
mówi takim ja jak: «Jesteś w ciąży 
z czymś okropnym, powinnaś być 
wściekła, czuć obrzydzenie». A ja 
poczułam przypływ silnego instynktu 
opiekuńczego w stosunku do 
tego dziecka”. – wyznała Jennifer 
w świadectwie, w którym przestrzega 
kobiety przed aborcją.

„Poinformowałam męża o ciąży. Minął 
ułamek sekundy. Powiedział... że to 
dar, coś pięknego, co wynikło z czegoś 
tak bolesnego dla nas…» – wspomina 
Jennifer Christie. Wg statystyk za 90% 
aborcji stoją mężczyźni.

w koŚciele

http://www.kobietomnapomoc.pl/
http://www.dwiekreski.pl
http://www.sercewsercu.pl
http://www.fundacjakornice.pl
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„Aborcja w żadnym przypadku 
nie jest dobrym wyjściem 

z trudnej sytuacji”. 
Wiele kobiet po przerwaniu ciąży bardzo ża-
łuje swojej decyzji – tego, że pozbawiły swoje 
dzieci życia i miłości. Istnieją liczne organiza-
cje oferujące pomoc kobietom, które znalazły 
się w takim położeniu. 

Przygotował na podstawie książki
„Przewodnik: bioetyka dla młodych”

ks. paweł paliga 

W następnym odcinku:

Dylematy bioetyczne 
w dobie koronawirusa 
(odcinek specjalny).
Do szpitala trafia dwóch pacjentów z ostrą po-
stacią koronawirusa. Na oddziale nie ma wy-
starczającej liczby respiratorów/łóżek/leków/
personelu. Kogo ratować?
• 80-latka czy młodego człowieka?
• matkę trójki dzieci czy bezdzietną kobietę?
• osobę z poważną chorobą serca czy kogoś, 

kto nie ma chorób towarzyszących
Czy któraś z tych osób ma większe – lub 
mniejsze – prawo do pomocy?

„Jako lekarz psychiatra od lat obserwuję zespół objawów, który ostatnio potwierdzają także 
inni lekarze i ma on swoją międzynarodową nazwę post-abortion-syndrome – zespół obja-
wów psychopatologicznych po zabiciu własnego dziecka. Na podstawie wieloletnich badań 
wiem, jestem pewna, że w każdym przypadku kobieta, która pozwoliła, by zabito w jej łonie 
dziecko, cierpi latami. Dziecko umiera i oczywiście jest to człowiek. Każda z nich dobrze to 
wie, nie tylko dlatego, że uczeni, laureaci Nobla udowodnili odrębność ludzkiego genomu 
i cały świat nauki z rozwojem genetyki, embriologii, psychologii prenatalnej jednoznacznie 
stwierdza naukowo, że od chwili zapłodnienia to jest człowiek. 
Te kobiety nie wiedzą nieraz nic o genomie, ale dobrze wiedzą, że to jest dziecko, bo prze-
cież «nie chcą dziecka»…
Tak naprawdę to lekarz, który zabił dziecko, nigdy więcej tej kobiety nie widzi… To ja, psy-
chiatra w poradni rodzinnej i  psychiatrycznej, zajmuję się leczeniem tych nieszczęsnych 
kobiet”.

[fragment książki Wandy Półtawskiej Samo życie. 
Autorka jest doktorem medycyny, specjalistą w dziedzinie psychiatrii]

„Opowiadam moją historię, by pokazać 
człowieczeństwo mojego syna (…). 
Nie mogłabym cofnąć tego, co mi się 
przydarzyło, bo to by oznaczało, że 
jego by nie było. A on jest tego wart” – 
powiedziała Jennifer Christie o swoim 
synu poczętym w wyniku zbrodni gwałtu.

w Parafii

Z księdzem na kajakach: 

Siedemnaście osób,
pies i osiem kajaków :)
W słoneczną sobotę 11 września, wraz z księdzem Pawłem, 
zwarta reprezentacja ministrantów i bielanek z rodzicami 

wyruszyła na spływ kajakowy.
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Zbiórka o  8.45 przy wypożyczalni kaja-
ków w  Pomiechówku. Wybrana trasa to Bor-
kowo-Pomiechówek – 15 km. Dolina Wkry  to 
idealne miejsce na organizację spływów ka-
jakowych.  W  przepięknych okolicznościach 
przyrody na miejscu zbiórki pojawili się rów-
nież zaproszeni przez księdza goście z innych 
parafii. Bardzo szybko grupa się zintegrowała. 
Najmłodsze w towarzystwie już nie mogły się 
doczekać kiedy wypłyniemy. Ale wcześniej 
trzeba było dopasować kapoki i  wysłuchać 
regulaminu, jak należy się zachowywać pod-

czas spływu. Uzbrojeni w kapoki, ku zdziwieniu 
maluchów, nie poszliśmy prosto nad wodę do 
kajaków, ale do busa. Przebyliśmy nim trasę 
do Borkowa. Jechaliśmy ok. 20 minut, a mie-
liśmy spływać około czterech godzin? Dziwił 
się ten, kto pierwszy raz był na takim spływie. 
W Borkowie, na pięknej plaży każdy uczestnik 
mógł wreszcie, ku uciesze dzieciaków i nie tyl-
ko :), wybrać sobie kajaczek. Wspólna modli-
twa i w drogę. Ksiądz Paweł jako pilot ustalił, 
że płyniemy sobie wolniutko i rekreacyjnie. Po 
czym nurt szybko ustalił nam swoje tempo. 

Rzeka Wkra jest bardzo malownicza i uro-
kliwa, wijąca się wśród pól, łąk i lasów, czasem 
wrzynająca się w wysokie na kilka, kilkanaście 
metrów skarpy, porośnięte drzewami iglasty-
mi i  liściastymi. Dostarcza schronienia, poży-
wienia i jest miejscem odpoczynku dla licznych 
gatunków flory i  fauny. Rechot żab, towarzy-
stwo kaczek i rybek, a na dodatek plusk wody 
i  śmiechy naszych współtowarzyszy, umilały 
nam czas. Bardzo szybko wszyscy się polubi-
liśmy i wymienialiśmy się wrażeniami. Oczywi-
ście nawzajem sobie pomagaliśmy, ponieważ 
były osoby mniej doświadczone w  obsłudze 
kajaka. Przedstawiciel psiego rodu dumnie 
podróżował na kolanach swojej pani, obserwu-
jąc piękny otaczający nas świat. Dzieci z prze-
jęciem obserwowały rybki w  przezroczystej 
wodzie, a zmieniający się krajobraz zachwycał 
dorosłych. Młodzież, jak to młodzież, skupiła 
się na ściganiu, ale i  na pomocy tym mniej 
sprawnym w wiosłowaniu. Był czas na wyścigi, 
ale też na relaksujący powolny spływ. Czasa-
mi łapaliśmy się po parę kajaków, poddając się 
nurtowi i rozmawiając, poznawaliśmy się lepiej. 
W połowie drogi ksiądz Paweł zobaczył piękną 
polankę i  zarządził postój. Wzajemnie poma-
galiśmy sobie podpłynąć do brzegu. W prze-
ciągu 10 minut zorganizowaliśmy drewno i roz-

paliliśmy ognisko. W sumie to ksiądz rozpalił, 
ale drewno nosili wszyscy :). No i patyki z na-
dzianymi kiełbaskami poszły w ruch, a raczej 
w ognisko. Jak przystało na dużą zgraną rodzi-
nę każdy dzielił się tym, co miał do jedzenia, 
tym się dzielił. Nie obyło się bez deseru – pia-
nek pieczonych na ognisku. Podczas posiłku 
wymienialiśmy się wrażeniami z naszych piel-
grzymek, rozmawialiśmy o  świętych, a  dzie-
ciaczki pluskały się przy brzegu w wodzie. Wy-
poczęci i najedzeni ruszyliśmy w dalszą drogę, 
pamiętając oczywiście o wygaszeniu ogniska, 
co z  radością uczynili najmłodsi. Ponownie 
wzajemna pomoc, tym razem w odpłynięciu 
i  ruszamy w  dalszą drogę. Ksiądz Paweł za-
proponował modlitwę poświęconą tajemnicy 
Bożego Miłosierdzia – miłości Boga do grzesz-
nika. Wszyscy z radością i ochotą złączyliśmy 
kajaki, nurt nas sam prowadził, a my zanurzy-
liśmy się w  modlitwie. Było to niesamowite 

doświadczenie. Bóg, my i przyroda. Podczas 
dalszej podróży nie obyło się bez śpiewania. 
Szczęśliwie dopłynęliśmy do celu, jakim była 
plaża w  Pomiechówku. Mimo spędzonych ze 
sobą pięciu godzin na wodzie, nie mieliśmy 
ochoty się jeszcze rozstawać. Postanowiliśmy 
jeszcze chwilkę posiedzieć na plaży. Niektórzy 
zgłodnieli, więc kończyliśmy jeszcze prowiant, 
rozmawiając o  sprawach ważnych i  ważniej-
szych. Tak nam upłynęła następna godzinka. 
Przy pożegnaniu wspólna modlitwa i błogosła-
wieństwo od księdza Pawła.

To był bardzo udany dzień. Podróż minęła 
nam bez większych problemów i  niemiłych 
przygód. Ale to nic dziwnego. W  końcu był 
z nami ksiądz Paweł a z Nim Opatrzność Boża.

Już z niecierpliwością czekamy na następną 
okazję, żeby się razem spotkać.

Może jakaś pielgrzymka :)?
monika woźniak 



w fundacJi
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Zapraszamy uczniów klas 8 do przygody z wolontariatem w naszej fundacji. Osoby 
zainteresowane proszone są o kontakt z naszym biurem: biuro@fundacjarumianka.pl.

Proponujemy elastyczny program wolontariatu, który można realizować również 
w Męska Szopa Warszawa Włochy, podczas wydarzeń świątecznych czy wakacyjnych, 

zajęć dla dzieci oraz wspierając inne zadania statutowe fundacji.
W kontakcie prosimy o podanie imienia i nazwiska kandydata, szkoły, do której uczęszcza, zainteresowań 

dziecka oraz numeru kontaktowego rodzica. Skontaktujemy się z kandydatami 
i wspólnie opracujemy plan wolontariatu.
Kontakt: biuro@fundacjarumianka.pl

Serdecznie zapraszamy do majsterkowania w naszym warsztacie „Męska Szopa”. Nieodpłatnie możesz 
skorzystać ze specjalistycznych urządzeń i narzędzi do obróbki drewna. Wystarczy, że masz pomysł 
i chęć stworzenia własnego projektu. Wolontariusze Męskiej Szopy czyli Gospodarze to ludzie z pasją 
i mistrzowie majsterki – wprowadzą Cię w tajniki działania urządzeń, doradzą, wesprą. Szczególnie 

zachęcamy do organizowania czasu w warsztacie razem z dziećmi, małżonkami, przyjaciółmi – tak, by 
poprzez aktywnie spędzony czas budować pozytywne relacje. 

Aby skorzystać z czasu w warsztacie należy w miarę możliwości zarezerwować wizytę poprzez stronę na profilu 
społecznościowym facebook – https://www.facebook.com/meskaszopa klikając przycisk: „zarezerwuj teraz” 

i wybranie dnia i godziny. Można również zadzwonić i zapytać o wolny termin: 536 318 712.

Godziny otwarcia Męskiej Szopy:
Poniedziałek: 18:30 – 20:30

 – Gospodarzem jest Piotr
Wtorek: 15:30 – 18:30

 – Gospodarzem jest Tomasz
Czwartek: 17:00 – 20:30
 – Gospodarzem jest Marek

w fundacJi

https://www.facebook.com/meskaszopa/?__cft__%5b0%5d=AZVbL_bvh0rRJJDJk_oBkXO9rAVDuSTTBWj8xbR7sgto9aCVRwtg_iJ7ex-v9_osHkTm8u5HvfsO67BDqoRigeVptfVXrxztfnKHFC4g8i0Bhvxy7ZBKpAoz9eqvuY_W-1SrBMf7bnl4tsWfIasZPg7nxYVkm-wjk0p18rVYU6LyvWQwhb1get9ObO-AY_j5AMI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/meskaszopa


7.00 – za śp. Stanisławę Radkowską 
(gr.29)

8.00 – za śp. Annę Dmowską (gr.29)
18.00 – za śp. Tadeusza 

Kolasińskiego z okazji imienin

25
18

7.00 – 1) za śp. Mariusza 
Falkowskiego, zmarłych z rodziny 
Falkowskich

 i Mariannę Dobrzeniecką
 2) za śp. Annę Dmowską (gr.30-ost.)
8.00 – za śp. Stanisławę Radkowską 

(gr.30-ost)
18.00 – za śp. Krystynę 

i Mariana Flis, Aleksego i Marię 
Wyjadłowskich

1
Wspomnienie św. Teresy

od Dz. Jezus
7.00 – za śp. Stanisławę Radkowską 

(gr.1)
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.00 – 1) za Parafian – odpust 
parafialny – BIERZMOWANIE

 2) za śp. Annę Dmowską (gr.1)
 3) za śp. Barbarę Kwiatkowską w 8. 

rocznicę śmierci

6

20
11
4
7.00 – 1) za śp. Józefa Mętraka w 14. 

rocznicę śmierci oraz zmarłych 
z rodziny Mętraków

 2) za śp. Annę Dmowską (gr.11)
8.00 – 1) za śp. Stanisława 

Mierzejewskiego
 2) za śp. Stanisławę Radkowską 

(gr.11)
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 

polecanych w wypominkach

Święto św. Łukasza 
Ewangelisty

7.00 – za śp. Annę Dmowską (gr.18)
8.00 – za śp. Stanisławę Radkowską 

(gr.18)
18.00 – za śp. Mariana 

Maliszewskiego w 21. rocznicę 
śmierci

7.00 – 1) za śp. Annę Dmowską 
(gr.25)

 2) za śp. Cecylię w 40. rocznicę 
śmierci i śp. Stanisława w 46. 
rocznicę śmierci

8.00 – za śp. Stanisławę Radkowską 
(gr.25)

18.00 – za śp. Kazimierza Bieniek 
w 2. rocznicę śmierci

3
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17
24

5
7.00 – za śp. Stanisławę Radkowską 

(gr.13)
8.00 – za śp. Annę Dmowską (gr.13)
18.00 – o Boże błogosławieństwo 

dla Mariana i Krystyny w 35. 
rocznicę ślubu; o nawrócenie i Boże 
błogosławieństwo dla Wiktora; 
o zdrowie, Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski dla Sławomira;

7.00 – za śp. Stanisławę Śliwecką 
w 42. rocznicę śmierci oraz 
zmarłych z rodziny Śliweckich

8.00 – 1) za śp. Stanisławę 
Radkowską (gr.5)

 2) za śp. Annę Dmowską (gr.5)
18.00 – za dusze czyśćcowe

7.00 – 1) za śp. Stanisławę 
Radkowską (gr.4)

 2) za śp. Annę Dmowską (gr.4)
8.00 – za śp. Tadeusza Karwowskiego
18.00 – w intencji Kuby, w 1. 

rocznicę urodzin oraz o Boże 
błogosławieństwo 

 dla jego rodziców

XXVII niedziela zwykła
7.30 – za śp. Władysławę, Edmunda, Mariannę 

Przyborowskich, Genowefę, Stanisława, Lucjana 
Kowalczyków i Mariannę Kielan

9.30 – dziękczynna, w 8. rocznicę ślubu Anny 
i Pawła, z prośbą o Boże błogosławieństwo 

 i opiekę Matki Bożej dla ich rodziny
11.00 – 1) za śp. Mirosława Golisza
 2) za śp. Stanisławę Radkowską (gr.3)
12.30 – 1) w intencji Kółek Żywego Różańca (ze 

zmianą tajemnic)
 2) za śp. Annę Dmowską (gr.3)
18.00 – o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej dla Krystyny i Mariana w 35. rocznicę ślubu

XXVIII niedziela zwykła
7.30 – za śp. Stanisława Wańtuchowicza w 2. 

rocznicę śmierci
9.30 – 1) za śp. Mariannę i Jakuba Piaseckich
 2) za śp. Stanisławę Radkowską (gr.10)
11.00 – 1) za śp. Helenę, Józefa i Tadeusza 

Szaniawskich
 2) za śp. Annę Dmowską (gr.10)
12.30 – 1) za Parafian, dzieci ochrzczone i ich 

rodziców (chrzty)
 2) dziękczynna w 50. rocznicę, o Boże błogosław. 

i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
18.00 – za śp. Mariana Mizerskiego w 23. rocznicę 

śmierci oraz Annę, Edwarda i Kazimierza Mizerskich

XXIX niedziela zwykła
7.30 – za śp. Natalię i Franciszka Dymnickich
9.30 – 1) w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
 2) za śp. Stanisławę Radkowską (gr.17)
11.00 – w intencji Jarosława, z okazji 43. rocznicy 

urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej

12.30 – 1) za śp. Andrzeja Dembowskiego 
w rocznicę śmierci

 2) za śp. Annę Dmowską (gr.17)
18.00 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej dla Dominika z okazji 10. rocznicy urodzin 
oraz dla Anny i Macieja z okazji 11. rocznicy ślubu

XXX niedziela zwykła
7.30 – za śp. Reginę Lipińską w 1. rocznicę śmierci 

oraz Zbigniewa Kamińskiego
9.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
11.00 – 1) za śp. Łucję, Feliksa, Mariana, Jana, Józefa 

i Dionizego
 2) za śp. Annę Dmowską (gr.24)
12.30 – 1) za śp. Leokadię, Jana, Irenę, Jerzego 

Mazgajskich
 2) za śp. Stanisławę Radkowską (gr.24)
18.00 – za śp. Antoniego Wawryków, Janinę, 

Wacława Kufirskich, Zygmunta, Jerzego Kufirskich, 
Irenę Wichert 28

Święto Świętych Apostołów 
Szymona i Judy Tadeusza

7.00 – 1) za śp. Tadeusza Śliweckiego 
z okazji imienin

 2) za śp. Annę Dmowską (gr.28)
8.00 – za śp. St. Radkowską (gr.28)
18.00 – 1) o owoce beatyfikacji 

Czcigodnego Sługi Bożego Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego oraz 
o dary Ducha Świętego i opiekę 
Matki Bożej dla księdza proboszcza 
i kapłanów z naszej parafii

 2) za śp. Tadeusza Kącę

9
7.00 – za śp. Stanisławę Radkowską 

(gr.9)
8.00 – 1) za śp. Stanisława Skup w 6. 

rocznicę śmierci, Kazimierza Skup, 
Elżbietę, Stefana Przychodzeń 
i zmarłych z rodziny Skup 
i Przychodzeń

 2) za śp. Annę Dmowską (gr.9)
18.00 – za śp. Dianę Śliwerską w 7. 

rocznicę śmierci

27

7.00 – za śp. Annę Dmowską (gr.6)
8.00 – za śp. Stanisławę Radkowską 

(gr.6)
18.00 – o Boże błogosławieństwo 

dla Janusza i Moniki z okazji 31. 
rocznicy ślubu; o nawrócenie i Boże 
błogosławieństwo dla Wiktora; 
o zdrowie, Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski dla Sławomira;

7.00 – za śp. Stanisławę Radkowską 
(gr.20)

8.00 – za śp. Annę Dmowską (gr.20)
18.00 – za śp. Pawła Skoczyńskiego 

o łaskę życia wiecznego; za śp. 
Leszka Tomaszewskiego w 20. 
rocznicę śmierci; o nawrócenie 
i Boże błogosławieństwo dla 
Wiktora; o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski 
dla Sławomira;

w Modlitwie w Modlitwie
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CzwartekŚroda SobotaPiątek

7.00 – za śp. Annę Dmowską (gr.12)
8.00 – za śp. Stanisławę Radkowską 

(gr.12)
18.00 – w intencji Mateusza 

Ustaszewskiego, w 25. rocznicę 
urodzin

7.00 – za śp. Lidię Niemkiewicz
8.00 – za śp. Annę Dmowską (gr.19)
18.00 – za śp. Stanisławę Radkowską 

(gr.19)

7.00 – 1) za śp. Stanisławę 
Radkowską (gr.26)

 2) za śp. Annę Dmowską (gr.26)
8.00 – za zmarłych z rodziny 

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

18.00 – za śp. Stanisławę i Henryka 
Tworek oraz Barbarę i Władysława 
Mrotek

Wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny Różańcowej

7.00 – 1) za śp. Stanisławę 
Radkowską (gr.7)

 2) za śp. Annę Dmowską (gr.7)
8.00 – o Boże błogosławieństwo 

i potrzebne łaski dla Marcina 
z okazji 38. rocznicy urodzin

18.00 – o liczne, święte i charyzmat. 
powołania kapłańskie, zakonne 
i misyjne z naszej parafii oraz Boże 
błogosławieństwo dla kapłanów 
pracujących w naszej parafii (int. 
Wspólnoty Krwi Chrystusa)

7.00 – za śp. Elżbietę Różańską w 8. 
rocznicę śmierci oraz Aleksandra 
Różańskiego

8.00 – 1) za śp. Stanisławę 
Radkowską (gr.14)

 2) za śp. Annę Dmowską (gr.14)
18.00 – za śp. Kazimierza 

Kobyłeckiego w 20. rocznicę 
śmierci i Aleksandrę Kobyłecką

7.00 – za śp. Annę Dmowską (gr.21)
8.00 – za śp. Zofię Szymańczak 

w 40. rocznicę śmierci, Jana 
Szymańczaka, Janinę, Stanisława 
Szewczak oraz Feliksa Cichosza

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

 2) za śp. Stanisławę Radkowską 
(gr.21)

7.00 – za śp. Stanisławę Radkowską 
(gr.8)

8.00 – za śp. Annę Dmowską (gr.8)
18.00 – za śp. Honoratę w 6. 

rocznicę śmierci, Stanisława i Zofię 
Badurów oraz Jerzego Badura

7.00 – za śp. Jadwigę i Franciszka 
Szydlik, Teresę i Jana Kasprzak, 
Wandę Zadroga

 i Józefa Zabłockiego
8.00 – 1) za śp. Stanisławę 

Radkowską (gr.15)
 2) za śp. Annę Dmowską (gr.15)
18.00 – 1) za śp. Jadwigę Okurowską 

w dniu imienin i jej męża Tadeusza
 2) za śp. Andrzeja Kałasz w 1. 

rocznicę śmierci
20.00 – w intencji prześladowanych 

chrześcijan

7.00 – za śp. Jadwigę Mórawską 
z okazji imienin

8.00 – 1) za śp. Stanisławę 
Radkowską (gr.16)

 2) za śp. Annę Dmowską (gr.16)
18.00 – za śp. Jadwigę Kaczorek

Wspomnienie
św. Jana Pawła II

7.00 – za śp. Zofię Kondrat w 3. 
rocznicę śmierci i zmarłych 
z rodziny

8.00 – 1) za śp. Stanisławę 
Radkowską (gr.22)

 2) za śp. Eugeniusza Więckiewicza 
w 16. rocznicę śmierci oraz 
Katarzynę, Michała i Józefa 
z rodziny Więckiewiczów

18.00 – za śp. Annę Dmowską (gr.22)

7.00 – za śp. Annę Dmowską (gr.23)
8.00 –za śp. Stanisławę Radkowską 

(gr.23)
18.00 – za śp. Marcjannę i Jana 

Ambroziak i ich rodziców oraz śp. 
Annę Oksznajczyk

Niedziela WtorekPoniedziałek

7.00 – za śp. Stanisławę Radkowską 
(gr.27)

8.00 – 1) za śp. Władysława Jandzio 
w 2. rocznicę śmierci

 2) za śp. Annę Dmowską (gr.27)
18.00 – za śp. Jerzego 

Marcinkowskiego, Alinę 
i Zdzisława Leśniewskich, Pawła 
Kossakowskiego i Tadeusza 
Grodzkiego; o nawrócenie i Boże 
błogosławieństwo dla Wiktora; 
o zdrowie, Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski dla Sławomira; 29

7.00 – 1) za śp. Stanisławę 
Radkowską (gr.2)

 2) za śp. Annę Dmowską (gr.2)
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Niepokalanego Serca Maryi

18.00 – za śp. Agnieszkę Kapuścińską2

30

św. Faustyna św. Jan Kanty św. Teresa z Avilaśw. Franciszek św. Jan z Dukli
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7.00 – za śp. Barbarę Kołoszko w 36. 
rocznicę śmierci

8.00 – za śp. Mariana Kot (gr.25)
18.00 – za śp. Jadwigę Kaczorek w 3. 

rocznicę śmierci

7.00 – za śp. Mariana Kot (gr.26)
8.00 – za zmarłych z rodziny 

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

18.00 – za śp. Henryka Rzącę 
w 40. rocznicę śmierci, Katarzynę 
i Aleksandra Ciechocińskich oraz 
Katarzynę Iwańską

I Niedziela Adwentu
7.30 – o owoce beatyfikacji Czcigodnego Sługi 

Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz 
o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla 
księdza proboszcza i kapłanów z naszej parafii

9.30 – 1) za śp. Mieczysława Bardadyn w 15. 
rocznicę śmierci oraz jego rodziców i braci

 2) za śp. Mariana Kot (gr.28)
11.00 – za śp. Izabelę i Jana Lewandowskich 

i Stanisława Smyla
12.30 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej dla Janiny z okazji 86. rocznicy urodzin
18.00 – o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski 

i opiekę Matki Bożej dla Mateusza z okazji urodzin

6.30 – o dar Nieba dla zmarłych 
krewnych, sąsiadów i wszystkich 
oczekujących Łaski Bożej

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Mariana Kot (gr.29)

Uroczystość Wszystkich 
Świętych

7.30 – za śp. Amelię, Feliksa 
i Ryszarda Faberów, aby radowali 
się bliskością Boga

9.30 – za śp. Mariana Kot (gr.1)
1.00 – za wszystkich wiernych 

Zmarłych – odprawiana na 
cmentarzu

18.00 – za zmarłych z rodziny 
Michalskich, Banaszczyków, 
Piaseckich, Buzaków, Burkiewiczów 
i Jana Nowaka

20
13
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7.00 – za śp. Mariana Kot (gr.6)
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Niepokalanego Serca Maryi

18.00 – o dar Nieba dla zmarłych 
krewnych, sąsiadów i wszystkich 
oczekujących Łaski Bożej

7.00 – o dar Nieba dla zmarłych 
krewnych, sąsiadów i wszystkich 
oczekujących Łaski Bożej

8.00 – za śp. Mariana Kot (gr.13.)
18.00 – za śp. Hannę Piotrowską

7.00 – o dar Nieba dla zmarłych 
krewnych, sąsiadów i wszystkich 
oczekujących Łaski Bożej

8.00 – za śp. Mariana Kot (gr20)
18.00 – za śp. Helenę Błażejewską 

w 14. rocznicę śmierci i śp. 
Stanisława Błażejewskiego w 3. 
rocznicę śmierci14

21
7.00 – o dar Nieba dla zmarłych 

krewnych, sąsiadów i wszystkich 
oczekujących Łaski Bożej

8.00 – za śp. Mariana Kot (gr.24)
18.00 – wolne intencje

7.00 – za śp. Antoniego i Leonardę 
Czarnogórskich

8.00 – za śp. Mariana Kot (gr.23)
18.00 – w intencji Rodziny

7

22
15
8

2
Wspomnienie Wszystkich 

Wiernych Zmarłych
7.00 – o dar Nieba dla zmarłych 

krewnych, sąsiadów i wszystkich 
oczekujących Łaski Bożej

8.00 – za śp. Mariana Kot (gr.2)
18.00 – za Wszystkich Wiernych 

Zmarłych polecanych 
w wypominkach

XXXII niedziela zwykła
7.30 – za śp. Barbarę Pierścionek
9.30 – za śp. Annę i Jana Wysota
11.00 – za śp. Mariana Kot (gr.7)
12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (ze 

zmianą tajemnic)
18.00 – za śp. Antoninę, Kazimierza, Jana, Lecha 

i Sławka Kmiecińskich, śp. Janusza i jego rodziców 
– Janinę i Jana Kozłowskich oraz zmarłych 
z rodziny Kmiecińskich i Kozłowskich

7.00 – za dusze czyśćcowe
8.00 – za śp. Mariana Kot (gr.8)
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 

polecanych w wypominkach

XXXIII niedziela zwykła
7.30 – 1) za śp. Elżbietę Przychodzeń z okazji imienin
 2) za śp. Mariana Kot (gr.14)
9.30 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej dla Kai z okazji 15. rocznicy urodzin
11.00 – dziękczynna, w 10. rocznicę urodzin Alicji, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej

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

18.00 – za śp. Bogusława Kowalewskiego w 1. 
rocznicę urodzin

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata

7.30 – o Boże błogosławieństwo dla Janusza z okazji 
imienin

9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – za śp. Mariana Kot (gr.21)
12.30 – za śp. Pawła Skoczyńskiego o łaskę życia 

wiecznego
18.00 – w 8. rocznicę urodzin Marysi, o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
 dla niej, jej braci i rodziców

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Mariana Kot (gr.15)
18.00 – za śp. Helenę Liman w 30. 

rocznicę śmierci oraz śp. Wirgiliusza 
Gawora w 10. rocznicę śmierci

Wspomnienie św. Cecylii, 
dziewicy i męczennicy

7.00 – o dar Nieba dla zmarłych 
krewnych, sąsiadów i wszystkich 
oczekujących Łaski Bożej

8.00 – za śp. Mariana Kot (gr.22)
18.00 – za zmarłych z rodziny 

Stępniak i Sobańskich 24
18 19
11 12
4 5

23
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Święto poświęcenia Bazyliki 
Laterańskiej

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Mariana Kot (gr.9)
18.00 – za śp. Waldemara Szustaka 

w 24. rocznicę śmierci i śp. 
Arkadiusza Szustaka

7.00 – o dar Nieba dla zmarłych 
krewnych, sąsiadów i wszystkich 
oczekujących Łaski Bożej

8.00 – za śp. Mariana Kot (gr.16)
18.00 – za śp. Helenę Mądrą w 3. 

rocznicę śmierci

7.00 – o dar Nieba dla zmarłych 
krewnych, sąsiadów i wszystkich 
oczekujących Łaski Bożej

8.00 – za śp. Mariana Kot (gr.4)
18.00 – o liczne, święte 

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

103. Rocznica Odzyskania 
Niepodległości

7.00 – za śp. Stanisława 
Strzałkowskiego – od syna Roberta 
z żoną Joanną i dziećmi

8.00 – za śp. Mariana Kot (gr.11)
18.00 – za Ojczyznę

7.00 – wolna intencja
8.00 – o dar Nieba dla zmarłych 

krewnych, sąsiadów i wszystkich 
oczekujących Łaski Bożej

18.00 – za śp. Mariana Kot (gr.18)

7.00 – za śp. Mariana Kor (gr.5)
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.00 – za śp. Jadwigę i Tadeusza 
Okurowskich i zmarłych z ich rodzin

7.00 – o dar Nieba dla zmarłych 
krewnych, sąsiadów i wszystkich 
oczekujących Łaski Bożej

8.00 – za śp. Mariana Kot (gr.12)
18.00 – dziękczynna, w 14. rocznicę 

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

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Mariana Kot (gr.19)
18.00 – za śp. Karola i Jadwigę 

Radziszewskich, Zofię, Zygmunta 
i Mariolę Matusiak oraz Anastazję 
Niemyjską

20.00 – w intencji prześladowanych 
chrześcijan

7.00 – o dar Nieba dla zmarłych 
krewnych, sąsiadów i wszystkich 
oczekujących Łaski Bożej

8.00 – za śp. Mariana Kot (gr.3)
18.00 – o nawrócenie i Boże 

błogosławieństwo dla Wiktora; 
o zdrowie, Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski dla Sławomira;

7.00 – za śp. Mariana Kot (gr.10)
8.00 – o dar Nieba dla zmarłych 

krewnych, sąsiadów i wszystkich 
oczekujących Łaski Bożej

18.00 – za śp. Stanisławę i Zygmunta 
Pawłowskich;

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Mariana Kot (gr.17)
18.00 – wolne intencje

w Modlitwie w Modlitwie
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XXXI niedziela zwykła

7.30 – za śp. Zofię Tober w 6. rocznicę śmierci 
i zmarłych z rodziny Tober

9.30 – o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Franciszka z okazji 4. 
rocznicy urodzin

11.00 – za śp. Tadeusza Okurowskiego z okazji 
imienin i jego żonę Jadwigę

12.30 – o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Macieja z okazji urodzin

18.00 – za śp. Tadeusza Sobkowicza

27
30

Święto św. Andrzeja 
Apostoła

6.30 – za śp. Mariana Kot (gr.30-ost.)
8.00 – o Boże błogosławieństwo 

i potrzebne łaski dla Barbary 
i Andrzeja z okazji imienin

18.00 – o dar Nieba dla zmarłych 
krewnych, sąsiadów i wszystkich 
oczekujących Łaski Bożej
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7.00 – za śp. Stellę Dąbrowską w 3. 
rocznicę śmierci

8.00 – za śp. Mariana Kot (gr.27)
18.00 – o dar Nieba dla zmarłych 

krewnych, sąsiadów i wszystkich 
oczekujących Łaski Bożej

św. Karol Boromeusz św. Jozafat Kuncewicz św. Marcin z Tours św. Rafał Kalinowski



312928
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Agatę Sarnecką (gr.28)
18.00 – o owoce beatyfikacji 

Czcigodnego Sługi Bożego Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego oraz 
o dary Ducha Świętego i opiekę 
Matki Bożej dla księdza proboszcza 
i kapłanów z naszej parafii

7.00 – za śp. Agatę Sarnecką (gr.29)
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje

5
15

11
6.30 – za śp. Agatę Sarnecką (gr.11)
8.00 – o dar Nieba dla zmarłych 

krewnych, sąsiadów i wszystkich 
oczekujących Łaski Bożej

18.00 – za śp. Krzysztofa 
Poławskiego w 16. rocznicę śmierci

6
432

12
19
26 27

20
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II Niedziela Adwentu
7.30 – za śp. Barbarę Pierścionek
9.30 – 1) za śp. Mariana Kot w 13. rocznicę śmierci
 2) za śp. Agatę Sarnecką (gr.5)
11.00 – za śp. Agnieszkę Kapuścińską w 4. rocznicę 

śmierci i Piotra Wilczyńskiego w 3. rocznicę 
śmierci

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

18.00 – za śp. Stanisławę, Stanisława, Jadwigę, 
Edwarda, Tadeusza Orlińskich, Stefana, Zofię 
i Franciszka Widyńskich

III Niedziela Adwentu
7.30 – za śp. Waldemara Lipińskiego w 29. rocznicę 

śmierci
9.30 – dziękczynna, w 16. rocznicę urodzin Kasi, 

o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
11.00 – 1) za śp. Zofię Niedziela w 13. rocznicę 

śmierci, o łaskę życia wiecznego
 2) za śp. Agatę Sarnecką (gr.12)
12.30 – za śp. Mariana, Mieczysława Pietrucha, 

Wiesławę i Zbigniewa Wolnych, Emilię, Jerzego 
Polańskich

18.00 – za śp. Henryka w 41. rocznicę śmierci oraz 
zmarłych z rodziny

IV Niedziela Adwentu
7.30 – za śp. Bogusława i Janinę Pokusa i zmarłych 

z ich rodzin
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – za śp. Zbigniewa Wojciechowskiego 

w 17. rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny 
Wojciechowskich i Krawczyków

12.30 – dziękczynna, za przeżyte wspólnie 
lata Mieczysława i Haliny, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze 
lata

18.00 – za śp. Agatę Sarnecką (gr.19)

Niedziela Świętej Rodziny
7.30 – za śp. Agatę Sarnecką (gr.26)
9.30 – za śp. Jadwigę i Tadeusza Okurowskich, 

wszystkich zmarłych z ich rodzin 
 oraz Leokadię Szymańską
11.00 – za śp. Izabelę, Jana Lewandowskich 

i Stanisława Smyla
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
18.00 – za śp. Andrzeja Kiedrowskiego w 8. rocznicę 

śmierci

6.30 – za śp. Agatę Sarnecką (gr.6)
8.00 – za śp. Radosława Walas w 11. 

rocznicę śmierci i Przemysława 
Walas

18.00 – o dar Nieba dla zmarłych 
krewnych, sąsiadów i wszystkich 
oczekujących Łaski Bożej

6.30 – o Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski dla Sylwii 
i Krzysztofa w 23. rocznicę śmierci

8.00 – 1) o dar Nieba dla zmarłych 
krewnych, sąsiadów i wszystkich 
oczekujących Łaski Bożej

 2) za śp. Agatę Sarnecką (gr.13)
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 

polecanych w wypominkach

6.30 – wolna intencja
8.00 – za śp. Agatę Sarnecką (gr.20)
18.00 – o dar Nieba dla zmarłych 

krewnych, sąsiadów i wszystkich 
oczekujących Łaski Bożej

Święto św. Jana Apostoła 
i Ewangelisty

7.00 – za śp. Kazimierę Mikołajczyk 
w 4. rocznicę śmierci oraz Józefa 
Mikołajczyka

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

18.00 – za śp. Agatę Sarnecką (gr.27)

Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia NMP

6.30 – o dar Nieba dla zmarłych 
krewnych, sąsiadów i wszystkich 
oczekujących Łaski Bożej

8.00 – 1) za śp. Reginę Święcką
 2) za śp. Agatę Sarnecką (gr.8)
18.00 – wolne intencje

6.30 – za śp. Adama Sakowskiego 
w 1. rocznicę śmierci

8.00 – za śp. Agatę Sarnecką (gr.15)
18.00 – wolne intencje

6.30 – wolna intencja
8.00 – za śp. Agatę Sarnecką (gr.22)
18.00 – wolne intencje

6.30 – 1) o Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski dla ks. Krystiana 
z okazji imienin

 2) za śp. Agatę Sarnecką (gr.4)
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Niepokalanego Serca Maryi

18.00 – za śp. Wiolettę Cyrul w 4. 
rocznicę śmierci

6.30 – 1) o Boże błogosławieństwo 
dla Alicji z okazji urodzin

 2) za śp. Agatę Sarnecką (gr.2)
8.00 – o dar Nieba dla zmarłych 

krewnych, sąsiadów i wszystkich 
oczekujących Łaski Bożej

18.00 – o liczne, święte 
i charyzmatyczne powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne 
z naszej parafii oraz Boże 
błogosławieństwo dla kapłanów 
pracujących w naszej parafii 
(intencja Wspólnoty Krwi 
Chrystusa)

6.30 – o dar Nieba dla zmarłych 
krewnych, sąsiadów i wszystkich 
oczekujących Łaski Bożej

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

 2) za śp. Agatę Sarnecką (gr.3)
18.00 – za śp. Mariannę Zyzik w 15. 

rocznicę śmierci

w Modlitwie w Modlitwie

50 51

G
RU

D
ZI

EŃ
 2

02
1

22 23 24 2521
16 17 1814

8 9 107

CzwartekŚroda SobotaPiątek

6.30 – dziękczynna, za 30 lat Radia 
Maryja i za wszystkie dzieła 
powstałe przy Radiu Maryja – 
w tym TV Trwam I Wyższa Szkoła 
Kultury Społecznej i Medialnej, 
z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej na dalsze lata 
pracy dla Boga, Kościoła i Ojczyzny

8.00 – o dar Nieba dla zmarłych 
krewnych, sąsiadów i wszystkich 
oczekujących Łaski Bożej

18.00 – za śp. Agatę Sarnecką (gr.7)

6.30 – o dar Nieba dla zmarłych 
krewnych, sąsiadów i wszystkich 
oczekujących Łaski Bożej

8.00 – za śp. Agatę Sarnecką (gr.14)
18.00 – za śp. Mariana i Eugenię 

Wyrzykowskich

6.30 – za śp. Agatę Sarnecką (gr.21)
8.00 – za śp. Genowefę i Władysława 

Kowalczyk oraz zmarłych z ich 
rodzin

18.00 – za śp. Kazimierza Sulicha

6.30 – o dar Nieba dla zmarłych 
krewnych, sąsiadów i wszystkich 
oczekujących Łaski Bożej

8.00 – 1) za śp. Tadeusza Mętraka 
w 4. rocznicę śmierci i zmarłych 
z rodziny Mętraków

 2) za śp. Agatę Sarnecką (gr.9)
18.00 – za śp. Janusza Siekierę w 2. 

rocznicę śmierci

6.30 – za śp. Agatę Sarnecką (gr.16)
8.00 – wolna intencja
18.00 – o dar Nieba dla zmarłych 

krewnych, sąsiadów i wszystkich 
oczekujących Łaski Bożej

6.30 – o dar Nieba dla zmarłych 
krewnych, sąsiadów i wszystkich 
oczekujących Łaski Bożej

8.00 – za śp. Agatę Sarnecką (gr.23)
18.00 – za śp. Pawła Skoczyńskiego, 

o łaskę życia wiecznego

6.30 – za śp. Agatę Sarnecką (gr.10)
8.00 – o dar Nieba dla zmarłych 

krewnych, sąsiadów i wszystkich 
oczekujących Łaski Bożej

18.00 – za śp. Jadwigę i Józefa 
Ciołkowskich

6.30 – o dar Nieba dla zmarłych 
krewnych, sąsiadów i wszystkich 
oczekujących Łaski Bożej

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Agatę Sarnecką (gr.17)
20.00 – w intencji prześladowanych 

chrześcijan

6.30 – o dar Nieba dla zmarłych 
krewnych, sąsiadów i wszystkich 
oczekujących Łaski Bożej

8.00 – 1) za śp. Agatę Sarnecką 
(gr.18)

 2) za śp. Jakuba Basiaka w 9. 
rocznicę śmierci

18.00 – za śp. Jerzego Gorzelaka w 9. 
rocznicę śmierci oraz Czesławę, 
Jerzego i Marka Więch

Wigilia Narodzenia 
Pańskiego

6.30 – o Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski dla ks. Adama 
z okazji imienin

8.00 – za śp. Agatę Sarnecką (gr.24)
24.00 – 1) za Parafian – PASTERKA
 2) za śp. Ryszarda Gromadkę 

w 7. rocznicę śmierci oraz jego 
rodziców – Władysława i Honoratę 
Gromadka

Uroczystość Narodzenia 
Pańskiego

9.30 – w 31. rocznicę ślubu 
Anny i Sławomira, o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Boże dla nich i ich dzieci

11.00 – za śp. Walerię, Aleksandra, 
Wiesława Stankiewicz, Krystynę, 
Wandę, Henryka Zadrogów

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

18.00 – za śp. Agatę Sarnecką (gr.25)

Niedziela WtorekPoniedziałek

1
6.30 – za śp. Agatę Sarnecką (gr.1)
8.00 – za zmarłych z rodziny 

Żakietów i Szymańskich
18.00 – wolne intencje

30
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Agatę Sarnecką (gr.30-

ost.)
18.00 – za śp. Jana Dąbrowskiego 

w 6. rocznicę śmierci

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Genowefę Cichecką 

i zmarłych z rodziny Cicheckich
18.00 – dziękczynno-błagalna

św. Franciszek Xaweryśw. Jan od Krzyżaśw. Katarzyna Laboure

św. Łucja



SŁUŻBA BOŻAMsze św. w niedziele 
i święta:

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

(z udziałem młodzieży 
i studentów)

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

wakacyjnym) i 18.00

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

niedzielna) 19.00 lub 
19.30 (liturgia niedzielna 

z udziałem wspólnot drogi 
neokatechumenalnej 
w kaplicy św. łazarza)

Msza św. za 
prześladowanych 

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

Sakrament Pojednania 
 – Spowiedź

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

w każdy piątek od 19.00 
do 20.00 (poza okresem 

wakacyjnym) przy kaplicy 
adoracji / Męczenników 

rzymskich
Ks. kanonik

Zygmunt Niewęgłowski
I piątek miesiąca

Ks. Robert Walantyk
w II i V piątek miesiąca

Ks. Paweł Paliga
III piątek miesiąca

Ks. Janusz Kapusta
IV piątek miesiąca

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu:

od poniedziałku do czwartku 
i w soboty od 8.30 do 18.00

w piątki od 8.30 do 20.00
i piątek miesiąca całonocna

i czwartek miesiąca do 20.00 
w kościele

Sakrament Chrztu Św.
w ii niedzielę miesiąca 
o 12.30 i w iV niedzielę 
miesiąca o 9.30 (poza 

okresem adwentu  
i wielkiego Postu)

Nabożeństwo  
do św. Teresy  

od Dzieciątka Jezus
w poniedziałki po Mszy św.  

o godz. 18.00

Nabożeństwo do św. 
Antoniego Padewskiego

we wtorki po Mszy św.  
o godz. 8.00

Nieszpory 
eucharystyczne

pierwsza niedziela miesiąca  
o 17.15

Nabożeństwo do MB 
Nieustającej Pomocy

w środy Msza św.  
o godz. 18.00 w intencjach 

zbiorowych, a po niej nowenna

Nabożeństwo 
pierwszych piątków

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

litania do najświętszego 
serca Pana Jezusa przed 

najświętszym sakramentem

Nabożeństwo 
pierwszych sobót

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

Nabożeństwo 
do św. Michała 

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

Nabożeństwa majowe 
i czerwcowe

w niedziele o godz. 17.15, 
a w dni powszednie 

o godz. 18.45

Nabożeństwa 
październikowe

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

różaniec dla dzieci 
w środy i czwartki o 17.00

Godzinki o Niepokalanym 
Poczęciu NMP

w każdą niedzielę przed 
pierwszą Mszą św.

Gorzkie Żale
w niedziele wielkiego Postu 

o 17.15

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

dla dzieci: w piątki wielkiego 
Postu o 17.00

Wypominki za zmarłych
w drugie poniedziałki miesiąca 

o 17.15

KancelaRia paRafialna
tel. 22 535 01 00

kancelaria@swietateresa.pl
KancelaRia paRafialna czynna

Poniedziałek
9.00-11.00 i 18.00-19.30

Wtorek, Środa, Piątek
9.00-11.00 i 16.00-18.00

Czwartek
18.00-19.30

PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA
9.00-11.00
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