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ROK U ŚW. TERESY
Miniony rok obfitował w różnorodność inicjatyw i wydarzeń w naszej parafii.
Obok liturgii w życiu parafialnym są także inne wydarzenia,
umożliwiające rozwój kulturalny i ludzki. Zapytaliśmy o nie
ks. proboszcza Zygmunta Niewęgłowskiego.

Chochołowa z ks. proboszczem. Rodziny mogły uczestniczyć
w codziennej Eucharystii i modlitwie. Przewidziano też
osobne konferencje dla małżeństw oraz dzieci i młodzieży.

MEKSYK I CARITAS

KULTURA NA SALI TEATRALNEJ

„Wspaniałym świadectwem wiary był dla mnie przyjazd
biskupa Alfonso i grupy z Meksyku, którzy przedstawili - i to
po polsku! - sztukę o św. Maksymilianie Kolbe.” - opowiada
ks. proboszcz. „Wysiłek nauczenia się polskiego, aby
opowiedzieć o świętości O. Maksymiliana w jego ojczystym
języku, musi robić wrażenie. Jeżeli nasi goście zdołali pokonać
tyle trudów, aby w ten sposób głosić Ewangelię to myślę, że
my również potrafimy dać z siebie wiele dla dobra Kościoła”.
Ks. proboszcz docenia także działalność parafialnego
Caritasu: „Zorganizowanie wigilii dla samotnych, śniadań dla
dzieci po roratach, czy nawet pikniku parafialnego to znaki
świadomego uczestnictwa w tym wymiarze Kościoła, jakim
jest wspólnota parafialna”.

Należy wspomnieć o dwóch wydarzeniach kulturalnych
angażujących młodzież i dorosłych Na przełomie marca
i kwietnia można było trzykrotnie obejrzeć misterium
„Czas Owocowania”, będące próbą przybliżenia się do
Pasji Chrystusa. Czerwiec przyniósł otwartą próbę czytaną
„Kościoła w Chochołowie” wg J. Dobraczyńskiego.

WIARA I WDZIĘCZNOŚĆ
Dwukrotnie dziękowaliśmy Bogu za dar parafii. W trzecią
niedzielę czerwca, w rocznicę konsekracji świątyni,
dziękczynnej Eucharystii przewodniczył ks. bp Michał
Janocha, a październikową Mszę św. odpustową ku czci św.
Teresy od Dz. Jezus odprawił ks. Kardynał Kazimierz Nycz.
W tym roku dwukrotnie, w lutym i październiku, odbyły się
też katechezy Drogi Neokatechumenalnej przypominające
o Dobrej Nowinie, jaką dla każdego człowieka przyniósł
Chrystus.
FERIE ZIMOWE
U progu roku 2015 (17 - 24 luty) grupa parafian miała
możliwość uczestniczyć w feryjnym wyjeździe do

PIELGRZYMKI
Rozwija się w naszej parafii duszpasterstwo pielgrzymkowe.
W czerwcu grupa parafian z ks. Janem Różyckim ruszyła
szlakiem Sanktuariów Maryjnych Europy oraz, razem
z osobami tworzącymi Żywy Różaniec - na Jasną Górę. We
wrześniu miała miejsce pielgrzymka autokarowa do miejsca
cudu eucharystycznego w Sokółce a w sierpniu mieszkańcy
naszej parafii mieli możliwość wzięcia udziału w pieszej
pielgrzymce ekumenicznej Białystok-Grodno-Wilno.
CO PRZED NAMI?
Trwa Rok Miłosierdzia oraz 1050 rocznica Chrztu Polski.
Ks. proboszcz zaprasza do uczestnictwa w wydarzeniach
nadchodzącego Wielkiego Postu: „Pomocą w przybliżeniu
się do głębszego zrozumienia miłosierdzia będą niewątpliwie
rekolekcje połączone z peregrynacją figury św. Michała
Archanioła, czy Misterium Pasyjne. Zachęcam też do
korzystania z sakramentu pokuty i pojednania” - przypomina
ks. Niewęgłowski - ”zwłaszcza, że dodatkowo czuwamy
w konfesjonale o stałej porze, w piątkowe wieczory, podczas
adoracji Najświętszego Sakramentu, między 19.00 a 20.00”.

W zeszłym roku na Sali Teatralnej mogliśmy obejrzeć trzy przedstawienia - misterium pasyjne „Czas owocowania”, czytanie dramatu „Kościół w Chjochołowie”,
oraz „Tylko miłość tworzy” meksykańską opowieść o św. Maksymilianie Kolbe. Fot. Arch. Redakcji.
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Obraz
odwołuje
się
do historii pierwszego
objawienia św. Michała
Archanioła
na
górze
Gargano w Włoszech.
Bogaty
ziemianin
w
poszukiwaniu zaginionego
byka dotarł na szczyt góry
Gargano, gdzie u wejścia
do groty odnalazł swoją
własność. Zagniewany, napiął swój łuk, chcąc zabić nieposłuszne
zwierzę, które nie chciało wrócić do zagrody. Strzała jednak
zawróciła i zraniła strzelającego. Wstrząśnięty właściciel poszukał
rady u miejscowego biskupa, który zrozumiał, że to wydarzenie
kryje w sobie głęboką treść. Po trzech dniach postu i modlitwy
biskupowi ukazał się skrzydlaty wojownik - Ja jestem Archanioł
Michał stojący przed obliczem Boga. - oznajmił, i dodał - Grota
jest mnie poświęcona; ja sam jestem jej strażnikiem... Tam, gdzie
się otwiera skala, będą przebaczone grzechy ludzkie... Modlitwy,
które będziecie tu zanosić do Boga, zostaną wysłuchane. Idź
w góry i poświęć tę grotę dla kultu chrześcijańskiego.
W marcu, podczas rekolekcji wielkopostnych, będziemy
przeżywać nawiedzenie parafii przez kopię figury z sanktuarium
św. Michała w Gargano.
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Do Waszych rąk oddajemy najnowsze wydanie naszego
czasopisma „Uwierzyć”. Dość długo się nie pojawiało, co
było spowodowane zmianą organizacji pisma i sposobu
redagowania. Liczymy na wyrozumiałość i zapraszamy do
współpracy nad kolejnymi numerami. Chcielibyśmy, aby
stawało się ono przestrzenią zaangażowania dla wielu
naszych parafian.
Weszliśmy w nowy, 2016 rok. Z wielu względów będzie on
wyjątkowy. Zarówno Parafię jak i Fundację czekać będzie
wiele wyzwań. Będziemy obchodzić m. in. długo wyczekiwane
Światowe Dni Młodzieży, w których będziemy brać aktywny
udział. Przeżywamy Rok Miłosierdzia oraz 1050 rocznicę
Chrztu Polski. Niech wielkopostne przygotowania pomogą
nam dobrze przeżyć nadchodzące wydarzenia.
W imieniu księdza Proboszcza, Wspólnoty Parafialnej oraz
Fundacji im. ks. R. Rumianka życzymy Państwu wytrwałości
w postanowieniach oraz wszelkiej pomyślności.
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O TYCH, KTÓRZY ODESZLI
Przełom października i listopada to
czas pamięci o tych, którzy już opuścili
ziemię. Jednych, świętych, prosimy
o modlitwę, o świętość innych zaś
chcemy się modlić.
W sobotni wieczór 31 października, czyli w Wigilię
Uroczystości Wszystkich Świętych, podczas
wieczornej Mszy św. połączonej z Nieszporami
uczciliśmy tych, którzy przeżyli ziemskie życie
w sposób nienaganny, uzyskując niebo. Na ołtarzu
zostały wystawione do publicznej czci wszystkie
relikwie świętych znajdujące się w naszej parafii.
A cieszymy się w naszej świątyni szczególną
obecnością takich świętych jak: nasza patronka
św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego
Oblicza, św. Agnieszka z Rzymu, św. Stanisław
Kostka, św. Andrzej Bobola, św. Męczennicy
Rzymscy, św. Florian, św. Aleksander, św. Pius X,
św. Antoni z Padwy, czy bł. Władysław z Gielniowa.
Następnego dnia, w Uroczystość Wszystkich
Świętych, na parafialnym cmentarzu modliliśmy
się za naszych zmarłych. Uroczystą Mszę św.
o godz. 12.00 odprawił ks. Jacek Gomulski wraz
z naszym parafianinem, a obecnie notariuszem
kurii archidiecezjalnej, ks. Bartłomiejem Pergołem.
Po zakończonej Eucharystii dróżkami cmentarza
ruszyła procesja wspominkowa, którą poprowadził
ks. Proboszcz.

Ks. Proboszcz poprowadził procesję wspominkową.
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Wielki relikwiarz kryje w sobie szczątki m. in. św. Andrzeja Boboli.

Relikwie świętych zostały też wystawione na ołtarzu podczas liturgii na
parafialnym cmentarzu.

SŁOWO I PIEŚŃ
Niezwykła podróż poprzez ojczyste dzieje opowiedziana patriotycznymi pieśniami
oraz fragmentami mów stała się udziałem przybyłych na koncert z okazji Święta
Niepodległości.
Organizatorem niezwykłego przeżycia był, jak co roku,
Urząd Dzielnicy Włochy. Tym razem w naszej parafialnej
świątyni świętowaliśmy 97. rocznicę odzyskania
Niepodległości koncertem „Jeszcze Polska nie zginęła
póki my żyjemy” w wykonaniu Warszawskiego Chóru
Międzyuczelnianego pod dyrekcją Teresy Gręziak.
Chór działa przy Kościele Akademickim św. Anny
w Warszawie od 1964 roku. Śpiewają w nim studenci
i absolwenci wszystkich wyższych uczelni stolicy.
Koncert poprowadził aktor Teatru Rampa Maciej
Gąsiorek. Usłyszeliśmy w programie m.in. pieśni:
„Gaude Mater Polonia”, „Bogurodzica”, hymn
narodowy
„Mazurek
Dąbrowskiego”,
„Święta
miłości kochanej Ojczyzny”, pieśni z okresu Sejmu
Czteroletniego oraz Konstytucji Trzeciego Maja, „Boże
coś Polskę”, „Wojenko, wojenko”, „Rozkwitały pąki

białych róż”, „Maki”, „Hej, hej ułani”, „Marsz Pierwszej
Brygady”, „Modlitwa do Bogarodzicy” a także mowy
sejmowe J. U. Niemcewicza, strofy „Pana Tadeusza”
A. Mickiewicza, fragmenty przemów R. Traugutta oraz
I. J. Paderewskiego, wspomnienia kapelana Legionów
K. Lenczowskiego, wspomnienia i rozkazy Marszałka
J. Piłsudskiego, wiersz F. Konarskiego „Polski sztandar
bojowy”, słowa o Ojczyźnie św. Jana Pawła II, poezję
Powstania Warszawskiego.

Kierująca koncertem Teresa Gręziak ukończyła dyrygenturę chóralną na
Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.
Jako chórzystka wielu zespołów, m.in.: Mulierum Schola Gregoriana
CLAMAVERUNT IUSTI oraz chórów Warszawskiej Opery Kameralnej
i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, brała udział w licznych
projektach artystycznych w kraju i za granicą.
Fot. Arch. Redakcji
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PORANNE CZUWANIE Z MARYJĄ
Tegoroczna frekwencja roratnia przebiła poprzednie lata.
Msza św. roratnia ku czci Matki Bożej, będąca wyrazem
czuwania pośród grudniowych ciemności, jest jedną
z najbardziej znanych praktyk duchowych Adwentu.
Jej nazwa pochodzi od słów łacińskiej antyfony
„Rorate cæli desuper”, czyli „spuśćcie rosę niebiosa”,
a wiąże się ze specjalną świecą (roratką) zapalaną
podczas tej porannej liturgii pośrodku dawnego ołtarza
jako dodatkową, siódmą świecę. Symbolizowało to
zarówno oczekiwanie wiernych na przyjście Zbawcy,
jak i Matkę Bożą - Jutrzenkę zapowiadającą Słońce,
czyli swego Syna.
Jak zaznacza Zygmunt Gloger w swej „Encyklopedii
Staropolskiej” Msza święta roratnia była ulubionym
nabożeństwem wielu polskich władców: „Przystępował
do ołtarza najprzód król i na najwyższym lichtarzu
siedmioramiennego świecznika stawiał zapaloną
świecę, mówiąc: Gotowy jestem na Sąd Boski. Drugą
imieniem duchowieństwa na lichtarz poboczny
wstawiał biskup (…) Trzecią stawiał senator, czwartą
ziemianin, piątą rycerz, szóstą mieszczanin, siódmą

oracz. Wyznanie gotowości do Sądu ostatecznego
czynione jest z powodu, że z narodzinami Chrystusa
łączy się w adwencie zapowiedź Jego drugiego
przyjścia w dzień Sądu.”
Widok dzieci, a nawet rodzin śpieszących w mrokach
poranka do świątyni z lampionami i świecami w rękach
jest charakterystyczny dla okresu Adwentu, szczególnie
w Polsce, a co za tym idzie- również w naszej parafii.
Ponieważ Roraty odprawiane były codziennie,
prócz niedziel o godz. 6.30, aby ułatwić dzieciom
uczestnictwo w Roratach, wzorem lat ubiegłych nasze
grupy parafialne postanowiły zorganizować ciepły
posiłek. Do pomocy w przygotowaniu śniadanka
składającego się z drożdżówki i filiżanki kakao włączyło
się wielu wolontariuszy - rodziców, babć i dziadków
oraz wielu innych ludzi dobrej woli. Posiłki odbywały
się we wszystkie dni nauki szkolnej. Każdemu, kto
włączył się w pomoc, również finansową, składamy
serdeczne Bóg zapłać!

Uczestników Rorat, a co za tym idzie, także i śniadań w kawiarence
przybywa z roku na rok.
Fot. Arch. Redakcji.
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KIERMASZ ADWENTOWY
Wszystkie parafialne grupy i wspólnoty zjednoczyły swe siły, aby zorganizować kiermasz,
z którego dochód wspomaga najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej parafii.

W II Niedzielę Adwentu, 6 grudnia, w kawiarence
parafialnej trwał kiermasz charytatywny. Na
kilku stoiskach można było nabyć świece
Caritas, opłatki, przeróżne książki a także
ręcznie robione kartki bożonarodzeniowe oraz
specjalne, parafialne bombki. Złaknieni słodyczy
mogli się pokrzepić ciastami i cukierkami.
Kiermasz trwał od 8.30 do 14.00 oraz po
przerwie obiadowej, od 17.30 do 20.00.
Uzyskane kwoty zostały przeznaczone na paczki
świąteczne dla dzieci i zorganizowanie wigilii
dla osób potrzebujących. Akcji patronował
Parafialny Zespół Caritas, a włączyły się do
niego wszystkie wspólnoty działające przy
parafii oraz Fundacja ks. Rumianka.

Co roku Caritas rozprowadza bożonarodzeniowe świece. Dochód z ich sprzedaży
przeznaczony jest na działalność charytatywną.
Fot. Arch. Redakcji.

POMOC KOŚCIOŁOWI NA
WSCHODZIE
„Błogosławieni miłosierni…” – to hasło XVI Dnia Modlitwy i Pomocy Materialnej
Kościołowi na Wschodzie.
Obchodzony jest on w drugą niedzielę Adwentu.
W tym dniu w polskich parafiach odbywa się zbiórka
pieniędzy do puszek na pomoc osobom w potrzebie
mieszkającym na Wschodzie.
Za pieniądze z ubiegłorocznej zbiórki - a zebrano
2,44 mln zł. - udało się w tamym roku zrealizować
ponad 350 projektów. Hasło tegorocznego Dnia
Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na
Wschodzie nawiązuje do hasła Światowych Dni
Młodzieży, które będą miały miejsce w 2016 r.
w Krakowie oraz do ogłoszonego przez papieża
Franciszka Roku Miłosierdzia.
Zespół w 2015 roku wspierał finansowo duszpasterzy,
braci i siostry zakonne pracujących za wschodnią

granicą. Otrzymane przez nich wsparcie wykorzystane
zostało na działalność charytatywną jak domy samotnej
matki, posługę w szpitalach (leki, środki czystości,
wyżywienie), stołówki dla ubogich, sierocińce, wsparcie
osób starszych i potrzebujących, pomoc uchodźcom
z Donbasu oraz na akcje formacyjne- rekolekcje
młodzieżowe, pielgrzymki, wakacyjne spotkania
z Bogiem dla dzieci i młodzieży. Do tego należy dodać
wydatki na cele remontowo-budowlane i wyposażenie
obiektów sakralnych.
Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie został
powołany 30 grudnia 1989 r. z inicjatywy ówczesnego
prymasa Polski kard. Józefa Glempa.
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WSPÓLNE ŚPIEWANIE
Już po raz kolejny odbyło
się
wspólne
śpiewanie
pieśni i piosenek o tematyce
patriotycznej.
W
święto
odzyskania Niepodległości, po
wieczornej Mszy świętej, grupa
kilkudziesięciu
osób
zebrała
się w kawiarence, aby pod
kierunkiem naszego organisty
Pawła Kucharczyka przypomnieć
sobie ojczyste dzieje zapisane
w muzyce. Wygląda na to, że
wspólne śpiewanie na stałe już
weszło do parafialnego kalendarza
wydarzeń kulturalnych.
„Warszawianka”, „My, Pierwsza Brygada”, czy
„Marsz Polonii”, to tylko niektóre z pieśni, jakie
zabrzmiały w listopadowy wieczór w kawiarence
parafialnej. Fot. Arch. Redakcji

REKOLEKCJE ADWENTOWE
Zeszłoroczne rekolekcje adwentowe poprowadził ks.
prof. Piotr Mazurkiewicz. Rozpoczęły się w IV niedzielę
Adwentu i zakończyły wtorkowym „Wieczorem
Konfesjonałów”.
Ks. Piotr Mazurkiewicz jest profesorem zwyczajnym
i wykładowcą Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie. Jako specjalista w dziedzinie
Katolickiej Nauki Społecznej zasiada w Radzie Naukowej
Instytutu Studiów Politycznych PAN. W latach 20082012 był sekretarzem generalnym Komisji Konferencji
Episkopatów UE.

Adwent to czas radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. Świece
na adwentowym wieńcu przypominają kolejne niedziele dzielące nas
od przyjścia Chrystusa. Pomocą do przygotowania na to przyjścia są
m. in. rekolekcje.
Fot. Arch. Redakcji
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ZNAKI ŚDM W NASZEJ PARAFII
Światowym Dniom Młodzieży towarzyszą dwa Symbole – Krzyż Roku Świętego
i ikona Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego (Salus Populi Romani). W okresie
przygotowań pielgrzymują po kraju, który organizuje spotkanie młodych.
Drewniany krzyż został wykonany w 1983 roku z okazji
rozpoczęcia Roku Świętego Jubileuszu Odkupienia.
Ustawiony przy konfesji św. Piotra towarzyszył
kolejnym uroczystościom i grupom pielgrzymów,
wśród których nie zabrakło młodych. To właśnie oni
poprosili, by papież przekazał im krzyż po zakończeniu
obchodów. Jan Paweł II w Niedzielę Zmartwychwstania
1984 r. spełnił tę prośbę, mówiąc: „Nieście go na
cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości
i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym
i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie.”
Do dziś krzyż był już obecny na wszystkich kontynentach,
także w krajach doświadczanych wojnami i konfliktami.
Przy nim modlono się w miejscu zamachów na World
Trade Center w Nowym Jorku i w Rwandzie borykającej
się ze skutkami wojny domowej.
Obraz „Salus Populi Romani” należy do najbardziej
czczonych wizerunków Maryi we Włoszech. Przydomek
„Wybawicielka Ludu Rzymskiego” sięga wydarzeń
z końca VI w., kiedy Rzym trawiła epidemia dżumy.
Gdy papież Grzegorz Wielki niósł ten wizerunek Maryi
w procesji, prosząc o ocalenie miasta, ujrzał na niebie
anioła, chowającego karzący miecz. Wkrótce potem
zaraza ustąpiła. Dziś słynący łaskami obraz znajduje się
w bazylice Santa Maria Maggiore. Zwyczajem papieża
Franciszka jest rozpoczynanie i kończenie podróży
apostolskich właśnie w tym miejscu. Po raz pierwszy
na Światowych Dniach Młodzieży Matka Boża w tym

wizerunku pojawiła się w roku 2000, kiedy kopię ikony
umieszczono przy papieskim ołtarzu na Tor Vergata.
Oba znaki dotarły 27 października do naszej parafii.
Podczas godzinnego czuwania młodzież z klas
gimnazjalnych Zespołu Szkół im. Zawiszaków Proporca
„Victoria” mogła się modlić wspólnie z parafianami
w intencji nadchodzącego spotkania z Papieżem.
Szczególnym momentem była chwila, podczas której
można było podejść do Ikony oraz Krzyża, dotknąć
obydwu znaków i modląc się w ciszy powierzyć przez
ręce Matki wszystkie własne trudności.
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ABY DOTARŁO SŁOWO!
Dzięki współpracy z Fundacją ks. Rumianka po raz pierwszy udało się zorganizować
warsztaty dla lektorów i czytających Słowo Boże.
Podczas trzech sobotnich spotkań grupa kilkunastu
przedstawicieli Służby Liturgicznej przypominała
sobie tajniki dobrego czytania. Zajęcia z emisji
głosu oraz dykcji prowadził polski aktor filmowy
i teatralny Jerzy Słonka. Jedną z ważniejszych
rzeczy na jakie zwracał uwagę prowadzący było
uświadomienie konieczności przygotowywania się
do czytania. „Aby utrzymać wysoką formę czytając
teksty w Kościele lektorzy powinni ćwiczyć
w domu, wtedy będą pewni, że czytając nie
popełnią żadnych błędów” - tłumaczył aktor. Dwie
godziny ciężkiej pracy w sobotnie przedpołudnia
połączone z ćwiczeniami w domu zaowocowały
wyraźnym, głośnym, pewnym i skoncentrowanym
na treści przekazem Bożego Słowa.
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Mamy nadzieję, że uda się zorganizować
kolejną odsłonę zajęć warsztatowych tego typu
przed Świętami Wielkanocnymi, tym razem
otwartą na wszystkich, którzy chcieliby poznać
tajniki dobrego czytania.
Zajęcia z emisji głosu były jednym
z elementów formacji ministranckiej i lektorskiej
w naszej parafii. Ministranci oraz kandydaci
spotykają się co dwa tygodnie podczas zbiórek
formacyjnych ze swymi animatorami. Lektorzy
mają swoje spotkania raz w miesiącu, oprócz tego
mają możliwość wspólnej modlitw adoracyjnej
w piątkowe wieczory. Zarówno ministrantów, jak
i lektorów obowiązują dyżury na Mszach św. w dni
powszednie jak i w niedziele.
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BUDUJEMY NA SKALE
W dniach od 16 do 25 sierpnia 2015 r. miała miejsce XXIII Ekumeniczna Pielgrzymka
Piesza do Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie. Chętnie wziąłem w niej udział z kilku
powodów.
Pierwszy z powodów jest taki, iż chciałem podziękować
Bogu i Maryi za nieustanną opiekę nade mną oraz za wiele
otrzymanych łask. Ponadto pragnąłem przeprosić Stwórcę
za to wszystko, co w moim życiu a także życiu moich braci
i sióstr w Chrystusie Panu nie było zgodne z wolą Bożą.
Chciałem też uwielbić Go i prosić o potrzebne łaski dla mnie
i wszystkich, których postawił i postawi na mojej drodze.
Były też inne powody dla których zdecydowałem się na tą
pielgrzymkę. Jest to pielgrzymka ekumeniczna, której celem
jest zjednoczenie wszystkich chrześcijan zgodnie z wolą
Jezusa, który podczas ostatniej wieczerzy modlił się: „Nie
tylko za nim i proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą
wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we
Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat
uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. (J 17 20-21). Kolejny powód dla
którego pragnąłem wziąć udział w pielgrzymce to pragnienie
spotkania z rodakami, którzy na nas czekają na Białorusi
i Litwie. Był także a może przede wszystkim ten najważniejszy
powód - danie świadectwa prawdzie o zmartwychwstałym
i żyjącym w nas Jezusie Chrystusie wobec tylu osób, które
spotykaliśmy na trasie naszej pielgrzymki.
NA KRESACH

przez które przechodziliśmy. W trakcie pielgrzymowania
można było podziwiać piękno polskich Kresów. Tu też lepiej,
głębiej brzmią słowa z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza:
„Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić,
ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej
ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknie po tobie”.
OTWARTE SERCA I ŻYWA WIARA
Podziwialiśmy wiarę rodaków, którą zachowali mimo tego,
że byli poddani przez ponad 50 lat komunistycznemu
systemowi urzędowej ateizacji, a który był na terenach
zagarniętych przez Rosjan znacznie sroższy niż w Polsce.
Piękną cechą jest przywiązanie do języka polskiego, który
zachowali mimo rusyfikacji i obecnie także litwinizacji
oraz do tradycji ojczystych. Niezwykła jest gościnność
Polaków, której doświadczaliśmy na każdym kroku na
tamtych ziemiach. W wielu miejscach odpoczynku mieliśmy
przygotowany poczęstunek. Mimo, że ludzie ci z reguły są
biedni i sami mają niewiele, to potrafili dzielić się z nami tym,
co posiadają. Ponadto nie musieliśmy korzystać z namiotów,
gdyż z reguły byliśmy zapraszani na noclegi do domów, na
plebanię, wyjątkowo do szkół.

Zawsze z radością odwiedzam tereny Kresów
Rzeczypospolitej, które w wyniku II wojny światowej i napaści
dwóch mocarstw na Polskę tzn. Niemiec i Rosji pozostały
za naszą wschodnią granicą. Pielgrzymka jest okazją do
spotkania się z Polakami, którzy na skutek niesprawiedliwych
podziałów konferencji jałtańskiej z 1945 r. pozostali poza
granicami swojej ojczyzny. Dzięki temu, że szedł z nami
w pielgrzymce ksiądz profesor z Seminarium Duchownego
w Białymstoku mogliśmy bliżej zapoznać się z historią ziem

Z POMOCĄ MARYJI

Wyjście pielgrzymki z katedry Białostockiej.
Fot. ks. J. Różycki

Przekroczenie granicy Polsko-Białoruskiej.
Fot. ks. J. Różycki

12

Gdy wyruszaliśmy z Białegostoku w dniu 16.08.2015r.,
było około 400 pielgrzymów. Po drodze dołączyła do nas
spora grupa z Grodna na Białorusi (kilkadziesiąt osób). W
ciągu 9 dni tj. od 16. do 24.08.2015 mieliśmy do przejścia
około 300 kilometrów przez Polskę, Białoruś i Litwę. Gdy
dowiedziałem się, że będzie w pielgrzymce zaledwie
czterech księży do posługi duszpasterskiej, a właściwie

trzech odliczając księdza przewodnika, który musiał
zajmować się sprawami organizacyjnymi, to ugięły mi się
nogi, zastanawiając się, czy podołamy. Jednak zaufałem
opiece Maryi oraz Opatrzności Bożej i z pomocą Bożą
daliśmy radę. Dzielnie wspierało nas dwunastu kleryków
oraz osiem sióstr zakonnych.

ks. Jan Różycki

NA SZLAKU
Trzeba pamiętać o tym, ze pielgrzymka jest ważnym dziełem
duszpasterskim i jedną z metod nowej ewangelizacji.
Dokonuje się tu wiele cudów, nawróceń, powrotów do
Kościoła. Ponadto jest to dobra okazja do zawarcia nowych
znajomości i przyjaźni. Każda pielgrzymka ma swój program
duszpasterski i centralnym wydarzeniem jest codzienna
Msza św., ponadto śpiew Godzinek, różaniec, Koronka do
Miłosierdzia Bożego, czy śpiew pieśni pielgrzymkowych które
są ogromną pomocą do tego, aby spotkać się z Jezusem.
Dużą pomocą były też pielgrzymkowe konferencje. Można
je odsłuchać także i teraz, gdyż ich treść i liczne zdjęcia
znajdują się na stronie internetowej www.wilenska.bialystok.
pl.

Msza św. w Jeziorach na Białorusi.
Fot. ks. J. Różycki

AKTUALNE PRZESŁANIE
Obecna XXIII Ekumeniczna Pielgrzymka Piesza Białystok –
Grodno – Wilno przebiegała pod hasłem „Budujemy na skale”.
Temu też tematowi poświęcony był cykl konferencji, których
codziennie słuchaliśmy. Jakże ten temat jest dziś aktualny
nie muszę chyba nikomu przypominać, gdy tyle małżeństw i
rodzin rozpada się lub przeżywa kryzysy a największymi ich
ofiarami są cierpiące z tego powodu dzieci. „Każdego więc kto
tych słów słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem
roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz,
wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On
jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony” (Mt 7, 2425). „Tym którzy mają przekroczyć próg trzeciego tysiąclecia
pragniemy powiedzieć: Budujcie dom na skale! Budujcie dom
waszego życia osobistego i społecznego na skale, a skałą jest
Chrystus – Chrystus żyjący w swym Kościele”! (Jan Paweł II,
Pelplin, 6 czerwca 1999r.) Te słowa Ojca Świętego nie
straciły dziś nic ze swojej aktualności.

Posiłek w budującej się Parafii św. Maksymiliana w Korobczycach na
Białorusi.
Fot. ks. J. Różycki

Wejście do Ostrej Bramy w Wilnie.
Fot. ks. J. Różycki

W kościele seminaryjnym w Grodnie.
Fot. ks. J. Różycki
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WZRASTAĆ
NA WZÓR ŚWIĘTEJ RODZINY
Święta Rodzina z Nazaretu. Była święta tylko dlatego, że wzrastał w niej Jezus? Jakie
miała cechy? Przecież Nasze dzieci po chrzcie są święte :) Co możemy zrobić, aby nasze
rodziny też się takie stawały?
W naszym odczuciu największy wpływ na atmosferę
w rodzinie ma relacja małżonków. Jeśli małżonkowie są
szczęśliwi to dom, który tworzą i jego mieszkańcy też
będą szczęśliwi.

KIM JESTEŚMY?
Nasza rodzina składa się z Uli, Krzyśka i trzech córek.
Krzysiek chodzi do pracy, Ula próbuje ogarniać
codzienność związaną ze szkołą, przedszkolem
i maluchem w domu. Póki nie mieliśmy dzieci staraliśmy
się razem modlić i uczestniczyć w rekolekcjach
parafialnych, ale kiedy maluchy przyszły na świat
okazało się to trudne. Pośród różnych codziennych
spraw dbałość o życie duchowe była coraz
trudniejsza, nie starczało na nią czasu i pomysłu.
Zrodziło się w nas pytanie czy niedzielna Msza święta
wystarczy do wzrostu, budowania relacji z Bogiem
i współmałżonkiem? Zaczęliśmy szukać źródła,
z którego moglibyśmy czerpać jednocześnie czując,
że niewiele możemy dać od siebie. Nie było stać
nas na większe zaangażowanie w ewangelizację czy
inne publiczne działania. Szukaliśmy miejsca gdzie
moglibyśmy wzrastać duchowo z poszanowaniem
naszej wolności.

EKIPA MATKI BOŻEJ
I tak trafiliśmy na ruch Equipes Notre-Dame, od którego
otrzymaliśmy to, co dla nas najcenniejsze – gotowe
środki ukierunkowane na rozwój duchowy małżeństwa.
Widzimy, że dzięki konkretnym zadaniom, jakie przed
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Czemu nasze rodziny nie miałaby wzrastać na wzór Świętej Rodziny?

nami postawił jest nam łatwiej rozmawiać na trudne
tematy, że brak wspólnej modlitwy spostrzegamy
jako problem, a sama modlitwa jednoczy nasze
małżeństwo i łatwiej nam przebaczyć wszelkie urazy.
Jesteśmy pewni, że dzięki Ekipom jesteśmy bliżej Boga,
a On otwiera nas i dużo łatwiej jest nam rozmawiać
o sprawach wiary przede wszystkim z łasnymi dziećmi
– my wzrastamy, a one z tego czerpią bardziej naturalną
wiarę i głębsze podejście do spraw duchowych. Może
stajemy się trochę podobni do Świętej Rodziny?
Czym są Equipes Notre-Dame? Ruch ten powstał we
Francji w 1938 roku z inicjatywy kilku małżeństw,
które wraz z kapłanem, księdzem Henri Caffarelem,
przyjęły zwyczaj comiesięcznych spotkań, aby na
nowo wspólnie odkrywać sens i bogactwo sakramentu
małżeństwa. Ruch jest uznany przez Radę Papieską
do spraw Świeckich. Obecny jest w 80 krajach na
wszystkich kontynentach, gromadzi blisko 135 tys.
członków, którym posługuje ok. 8 tys. kapłanów.
W Polsce ruch jest obecny od 2001 roku, jest nas
ponad 700 małżeństw skupionych w ok. 150 ekipach.

JAK TO DZIAŁA?
Nasza przynależność do ruchu przejawia się przede
wszystkim w wypełnianiu zadań, w przyjętej
przez nas formie, w życiu codziennym oraz na
uczestnictwu w spotkaniu ekipy raz w miesiącu.
Ekipę tworzy od 4 do 7 małżeństw, które spotykają
się w swoich domach aby się modlić, wymieniać
doświadczenia, dzielić się troskami i radościami.
Część spotkania jest też poświęcona rozmowie
na temat formacyjny zadany na dany miesiąc.
Podczas tych comiesięcznych spotkań jest z nami
ksiądz – doradca duchowy, który towarzyszy ekipie
słowem i sakramentami. Czujemy duże oparcie
w małżeństwach z naszej ekipy zawsze gotowych
nas wysłuchać, służyć własnym doświadczeniem
i pomagać w trudnościach.

Życzymy, aby Wasze rodziny wzrastały
ku świętości na wzór Świętej Rodziny!
Ula i Krzysiek Jannasz

„Nie mogę nie życzyć również innym tego spotkania z żyjącym Chrystusem,
tego odkrycia, że Bóg jest miłością.”
Ks. Henri Caffarel (1903 - 1996), założyciel Equipes Notre-Dame.

Więcej informacji o ruchu duchowości
małżeńskiej, którym są Equipes NotreDame, można znaleźć na stronie
www.end.org.pl.
Kontaktować można się poprzez adres
mazowsze@end.org.pl.
Zapraszamy też na redagowany przez
ruch profil na Facebooku
www.facebook.com/
MalzenstwozHappyENDem

szannaje@gmail.com
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BUDOWA W MOCY WIARY
W Uroczystość Chrystusa Króla przeżywaliśmy spotkanie z misjonarzem z Madagaskaru,
o. Markiem Ochlakiem OMI, który głosił Słowo Boże. Oto, co mówił.

Dzięki życzliwości księdza proboszcza, my oblaci Maryi
Niepokalanej, pracujący na Madagaskarze, od czasu
do czasu odwiedzamy tę parafię czując się pośród
was jak w domu. Dziękujemy wam za to zaproszenie,
dziękujemy za wszelkie dobro, które czynicie dla nas,
a zwłaszcza za Matkę Bożą Fatimską, która króluje
w Kaplicy Uniwersyteckiej w Tamatave.

DAĆ ŚWIADECTWO WIARY!
Chciałbym, aby ten dzień zaraził nas na nowo duchem
misyjnym. Przeżywamy go w klimacie ostatnich
wydarzeń, które miały miejsce w Paryżu, w Mali czy
innych miejscach w Afryce, gdzie odezwały się na
nowo antagonizmy muzułmańskie. Świat islamski
poczuł się silny do wojny i nienawiści. Pozwólcie, że
podam przykład, może niektórym znany. Asia Bibi
to kobieta z Pakistanu, która kilka lat temu została
skazana na karę śmierci za to, że dała świadectwo
wiary chrześcijańskiej w środowisku muzułmańskim.
Do dziś czeka na wykonanie wyroku. Powiedziała:
„Jezus Chrystus umarł za moje grzechy i za grzechy całego
świata, a co dla was zrobił Mahomet?”. Te słowa, które
są mocnym świadectwem wiary w to, że Chrystus jest
Królem, Jedynym Panem i Władcą. Powiedziała to
z wiarą, narażając tym samym siebie i swoją rodzinę:
piątkę dzieci i męża. A ile w nas jest takiej wiary? Czy
jesteśmy w stanie wyjść z tej świątyni - mówię też do
siebie jako kapłana - i powiedzieć do drugiej osoby,
że Chrystus jest moim Panem, jest moim Królem.
Powiedz to bracie i siostro do sąsiada, do sąsiadki, do
męża czy do żony, czy do dziecka! Zamanifestuj to,
w co wierzysz! Świat muzułmański niejako próbuje
nas zastraszyć a my czasami ulegamy tej presji niejako
zatracając naszą równowagę wiary.
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„ZABIŁBYM CIĘ”
W zeszłym roku, gdy na Madagaskar przybywali często
tak zwani „misjonarze z Pakistanu”, chcący indoktrynować
tych z wyznawców Allacha, którzy są trochę ospali
w swej gorliwości, zaprosił mnie na kolację znajomy
muzułmanin. Należy wam wiedzieć, że jest ich trochę
na Madagaskarze. Ponieważ są majętni to właściwie
kierują całym rynkiem handlowym. Jako misjonarze
współpracujemy z nimi kupując materiały budowlane
na szpitale, kaplice czy szkoły. Przy wspólnym posiłku
zapytałem Ahmeda: „Gdyby teraz pojawił się jeden z tych
ekstremistów i gdyby powiedział ci, że musisz zamordować
ojca Marka, to co byś zrobił?”. Nasz znajomy bez
wahania odpowiedział: „Zabiłbym cię”. Wtedy zapaliło
mi się czerwone światło, że może rzeczywiście jest to
religia bez dialogu, kompromisu i miłości do bliźniego.
Nie można oczywiście uogólniać i mówić, że wszyscy
muzułmanie są tacy, ale powinniśmy być ostrożni.
Dlaczego nie możemy budować kaplic, kościołów
w Arabii Saudyjskiej albo w innych krajach
muzułmańskich a muzułmanie, którzy „przychodzą”
do Europy, żądają wszystkich praw? Dlaczego, żądając
uwolnienia Asi Bibi, nie możemy jej pomóc, a inni mogą
o podobne prawa walczyć skutecznie?
Na Madagaskarze, który nie jest krajem muzułmańskim,
rząd zatwierdził ustawę, w której udzielił pozwolenia na
budowę czterystu meczetów. W imię czego? Lepszych
interesów finansowych.
Historię świata muzułmańskiego zatrzymał mieczem
pod Wiedniem nasz władca. Dzisiaj jednak musimy
iść inną drogą, którą powinna być wiara, świadectwo
i modlitwa za naszych braci muzułmanów.

O. Marek Ochlak OMI od 1995 r. przebywa na Madagaskarze. Przez pierwsze sześć odwiedzał piechotą prawie siedemdziesiąt wiosek w malgaskim buszu,
następnie został kapelanem rybaków i marynarzy w portowym mieście Tamatave, proboszczem w jednej z tamtejszych parafii a wreszcie - przez dwie
kadencje - przełożonym Delegatury na Madagaskarze.
Fot. Archiwum Redakcji

BEZ EDUKACJI, BEZ OCHRONY
ZDROWIA, Z NADZIEJĄ!

BUDUJCIE MISJE.

Wróćmy na Madagaskar, gdzie ludność liczy
dwadzieścia milionów. Osiemdziesiąt pięć procent
ludzi mieszka w ubóstwie, w buszu. Siedemdziesiąt
pięć procent ludzi nie umie ani czytać ani pisać. Bolący
jest problem szkolnictwa, a jeszcze bardziej kwestia
higieny i ochrony zdrowia - nie ma szpitali, nie ma
przychodni, a co gorsza- nie ma lekarzy i pielęgniarek.

W przyszłym roku moi przełożeni posyłają mnie na
nową misję w środowisku muzułmańskim, gdzie biskup
powiedział, że nikt nie chce tam iść, bo bieda i bardzo
trudna sytuacja. Zwrócił się do naszego Zgromadzenia:
„Wy jesteście od tych misji najtrudniejszych, wy Oblaci
Maryi Niepokalanej.” Przełożony przyjął tę misję
i będziemy ją tworzyć od zera. Proszę was - w tym
kontekście - najpierw o te fundamenty duchowe,
o wasze modlitwy, o wasze cierpienia. Powiedzcie
waszym chorym w domu, że ojciec Marek prosił, by
już ta budowa duchowa się zaczęła. Wspólnie możemy
pokonać wiele, wspólnie możemy naprawdę zdziałać
wiele, wspólnie możemy stawić czoła wszelkiemu złu,
wojnom, temu wszystkiemu co jest zagrożeniem. Nie
wstydźmy się wiary, żyjmy tą wiarą, bądźmy rzeczywiście
żołnierzami Chrystusa, który jest Wodzem, Królem,
Panem i Miłością. Wtedy nie zginiemy.

W zeszłym roku przyszedł do mnie jeden z moich
współbraci i powiedział: „Wiesz Marku, ja mam już
dosyć. Mam dosyć misji i tego mieszkania w buszu,
sto pięćdziesiąt kilometrów od cywilizacji. Każdego
ranka są kolejki ludzi, którzy przychodzą po leki,
przychodzą po to aby dać im jakąś poradę. Nie
jestem lekarzem, nie mam też już leków, mam tylko
emerytowaną położną, która mi pomaga, nie mam
lekarza.” Piętnaście tysięcy liczy sobie społeczność,
która wokół tej misji koczuje po to, aby uzyskać pomoc.
Jako Zgromadzenie zareagowaliśmy na problemy tego
współbrata i jesteśmy w trakcie realizacji budowy
szpitala i przychodni, gwarantując przynajmniej na dwa
lata personel medyczny. Może w przyszłym roku lub na
początku 2017 roku będziemy mogli oddać do użytku
ten budynek. Takich problemów jest bardzo wiele - nie
ma szkół, nie ma nauczycieli.

Ojciec Święty Franciszek powiedział, że każdego
roku ginie od dwudziestu do trzydziestu misjonarzy.
A ilu ginie prostych chrześcijan, prostych żołnierzy
chrześcijańskich każdego dnia? To naprawdę
są dziesiątki, jeśli nie setki. Pamiętajmy o tych
męczennikach dwudziestego pierwszego wieku!
Módlcie się za nich i za nas.
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COTYGODNIOWA KOMUNIA ŚW.
DLA CHORYCH
Dzięki posłudze nadzwyczajnych szafarzy Najświętszego Sakramentu chorzy mogą
przyjąć Komunię św. w każdą niedzielę.

Posługa liturgiczna nadzwyczajnych szafarzy Komunii
świętej została ustanowiona przede wszystkim z myślą
o chorych. Osoby świeckie w specjalny sposób
przygotowane mogą odwiedzać chorych w niedziele,
bo wtedy księża mają najwięcej obowiązków
duszpasterskich w kościele – sprawują Msze św.,
udzielają Komunii św. i spowiadają. W wyjątkowych
sytuacjach, gdy we Mszy św. uczestniczy wyjątkowo
dużo osób, a liczba kapłanów jest mała, to szafarze
nadzwyczajni mogą pomagać w rozdzielaniu Komunii
św. Stąd właśnie bierze się nazwa ich posługi - są
szafarzami nadzwyczajnymi, bo służą w sytuacjach
wyjątkowych, tj. wtedy, gdy nie mogą służyć szafarze
zwyczajni, czyli biskupi, księża i diakoni.

Z KOŚCIOŁA DO CHOREGO
Nadzwyczajny szafarz, zanim uda się
w niedzielę z Komunią świętą do chorego, uczestniczy
we Mszy św. Po jej zakończeniu otrzymuje Hostię od
kapłana, który umieszcza go w specjalnym pojemniku
(tzw. cyborium), a następnie wkłada do bursy
(ozdobnej torby przeznaczonej do zawieszania na
piersi i zanoszenia Komunii świętej do chorych). Tak
wyposażony, w cywilnym stroju, udaje się do domu
chorego, gdzie zgodnie z przyjętym rytuałem udziela
mu Komunii.
Przed przyjściem szafarza w domu powinien
być przygotowany stół: nakryty białym obrusem

BISKUPI O SZAFARZACH
Wskazania Konferencji Episkopatu Polski odnośnie
nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej zostały
określone podczas 335. Zebrania Plenarnego
Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 9 marca
2006 r. Biskupi ustalili m.in., że „szafarz nadzwyczajny
może, za wiedzą księdza proboszcza, zanieść Komunię
świętą do domów tylko osobom, których odpowiedni
stan duchowy jest znany, zachowując przepisy
liturgiczne”.
Oznacza to, że szafarze nadzwyczajni nie działają
sami, ale za wiedzą i w porozumieniu z proboszczem,
a obrzęd Komunii udzielanej w domu odbywa się
z wykorzystaniem specjalnego rytuału zatwierdzonego
przez władze kościelne. Istotnym jest też to, że osoba,
której nadzwyczajny szafarz ma udzielić Komunii św.
musi być w stanie łaski uświęcającej (tzn. nie potrzebuje
spowiedzi).
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Bursa i leżące na korporale cyborium, w którym szafarz
przenosi Komunię św.

i umieszczonym na nim krzyżem i świecą. Dobrze,
aby w obrzędzie uczestniczyli wszyscy domownicy.
Należy jednak pamiętać, że szafarz przynosi komunię
tylko choremu (ewentualnie osobie, która się nim stale
opiekuje i nie może z tego powodu udać się do kościoła
na niedzielną Mszę św.).

ABY PRZYJĄĆ PANA W DOMU
Przyjęcie Komunii świętej jednoczy nas
z Chrystusem i Kościołem. Nie należy więc rezygnować
z niej z powodu niemożności dotarcia na niedzielną
Mszę świętą, skoro można w niej uczestniczyć dzięki
posłudze nadzwyczajnych szafarzy. Nie powinno się
też odmawiać jej najbliższym, jeśli tylko jest sposobność
zaproszenia szafarzy do domu.

Regularne przyjmowanie Ciała Pańskiego jest wielką łaską dla chorych.

KTO MOŻE PRZYJMOWAĆ W NIEDZIELĘ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ W DOMU?
•
•
•
•
•
•
•
•

chorzy przewlekle,
chorzy czasowo (np. na grypę, anginę czy zapalenie gardła),
osoby starsze,
osoby pozostające w domu z racji np. złamanej nogi
np. po operacji usunięcia zaćmy,
niepełnosprawni,
matki spodziewające się dzieci,
osoby stale opiekujące się chorymi,
rodzice opiekujący się małymi dziećmi.

czy dochodzące

do

siebie

JAK CZĘSTO MOŻNA PROSIĆ NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY O PRZYNIESIENIE
KOMUNII ŚWIĘTEJ?
•
•
•

w jedną niedzielę – w przypadku krótkiej choroby,
w kilka kolejnych niedziel – w przypadku dłuższego zachorowania czy niedyspozycji,
w każdą niedzielę – w przypadku chorych przewlekle czy niepełnosprawnych.

W naszej parafii mamy pięciu nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej i są oni w stanie
w każdą niedzielę odwiedzać osoby potrzebujące.
JAK ZAPROSIĆ DO DOMU NADZWYCZAJNEGO SZAFARZA Z KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ?
- Informacje o osobach oczekujących na Komunię świętą w domu można przekazać szafarzom
za pośrednictwem kancelarii parafialnej ( tel. 22 535 01 00).
- Należy przekazać imię i nazwisko oczekującego wizyty oraz numer telefonu, aby szafarz mógł
umówić się, po której Mszy świętej będzie mógł pojawić się w domu.
Odwiedziny szafarzy nie wiążą się z żadnymi ofiarami czy opłatami.
Nie otrzymują oni wynagrodzenia za swoją posługę.
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WIELKI POST W NASZEJ PARAFII
Jako narzędzia wielkopostnego nawrócenia Kościół, jak co roku, proponuje modlitwę,
post i jałmużnę.
MODLITWA

JAŁMUŻNA

„Gorzkie Żale” to jedno z najstarszych polskich nabożeństw
pasyjnych. Powstało u progu XVIII w. jako forma
naśladownictwa dawnych jutrzni. Autorem pieśni był
ks. Wawrzyniec Benik, misjonarz z warszawskiego kościoła
św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu. „Gorzkie Żale”
śpiewamy przez wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz.
17.15.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej przenieśli do Europy z Ziemi
Świętej Franciszkanie, kustosze Świętego Grobu. Znana nam
obecnie liczba czternastu stacji ukształtowała się w XVII
wieku. Św. Jan Paweł II odprawiał to nabożeństwo w każdy
piątek, nie tylko w Wielki Poście.
Droga Krzyżowa z udziałem dzieci jest odprawiana w piątki
o godz. 17.00 a dla młodzieży i dorosłych po Mszy św.
wieczornej. W piątek przed Niedzielą Palmową, czyli 18
marca wieczorem tradycyjnie pójdziemy Drogą Krzyżową
ulicami naszej parafii.
Od niedawna pojawiło się nabożeństwo Adoracji Krzyża.
Wyrasta ono z wielkopiątkowej Liturgii Męki Pańskiej
i obrzędu ucałowania Krzyża. Tajemnice Męki Jezusa
będziemy mogli medytować adorując Krzyż w każdy piątek
po Drodze Krzyżowej.
Codziennie w dni powszednie Wielkiego Postu, o godz.
5.30 w kaplicy św. Łazarza będziemy mogli uczestniczyć
w porannej modlitwie Kościoła - Jutrzni. Modlitwę animują
członkowie wspólnot Drogi Neokatechumenalnej.

Tradycją nasze parafii są zbiórki darów dla osób najbardziej
potrzebujących. Również i w tym roku, w V niedzielę
Wielkiego Postu, będziemy mogli złożyć pod ołtarzem
w czasie Mszy św. nasze dary żywnościowe. Posłużą one
do stworzenia paczek świątecznych. Przez całe pięć tygodni
przed ołtarzem będzie wystawiona puszka Caritasu na ofiary
pieniężne, które także wspomogą dary dla osób ubogich.
Jednocześnie Caritas będzie rozprowadzać okolicznościowe
świece na stół wielkanocny.

POST
Szczególnym dniem postnym jest Środa Popielcowa, kiedy to
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post
ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden - do syta).
Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej
14. roku życia, a prawem o poście - osoby pełnoletnie do
rozpoczęcia 60. roku życia. Pamiętając o tradycyjnym poście
piątkowym warto dodać do tej „oficjalnej” ascezy, jaką
proponuje Kościół, jakieś własne, choćby najdrobniejsze
umartwienie.

Procesja Drogi Krzyżowej ulicami naszej parafii na stałe weszła do naszej
tradycji wielkopostnej.
Fot. Arch. Redakcji.
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REKOLEKCJE
Tegoroczne rekolekcje wielkopostne są związane
z peregrynacją figury św. Michała Archanioła z góry
Gargano. Do tego wydarzenia będziemy się przygotowywać
poprzez specjalną dziewięciodniową nowennę. Rozpoczną
się one do spotkania z dziećmi i młodzieżą 2, 3 i 4 marca
w godzinach przedpołudniowych. Rekolekcje dla dorosłych
i starszej młodzieży zainauguruje Msza św. w czwartek,
3 marca o godz. 18.00. Szczegółowy plan rekolekcji znajduje
się na stronie obok.
Można śmiało założyć, że każde rozpamiętywanie
Chrystusowej Męki tworzy swoiste rekolekcje. Podobnie jak
w ubiegłym roku również i teraz zapraszamy na Misterium
Pasyjne przygotowane przez grupę naszych parafian.
Premiera odbędzie się 12 marca o godz. 19.30. Kolejne
przedstawienia będą grane 13, 19 i 20 marca, także o 19.30.
Okres Wielkiego Postu jest przygotowaniem do
dobrego przeżycia Świąt Wielkanocnych. Starajmy się
dobrze wykorzystać ten czas, aby rzeczywiście przeżyć
Zmartwychwstanie - nasze, własne, rodzinne, społeczne.
Chrystus chce zwyciężać nasze słabości i grzechy, ale
potrzebuje dobrowolnej zgody na Swe działanie.
Ks. Jacek Gomulski

W każdy piątek Wielkiego Postu, po zakończeniu Drogi Krzyżowej, możemy
adorować Krzyż, rozpamiętując Mękę Pańską. To nabożeństwo wzięło się
z wielkopiątkowej Adoracji Krzyża.
Fot. Arch. Redakcji.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Z NAWIEDZENIEM FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
Z CUDOWNEJ GROTY OBJAWIEŃ NA GÓRZE GARGANO
DZIEŃ PIERWSZY – CZWARTEK 3 MARCA 2016
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną.
19.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną.
DZIEŃ DRUGI – PIĄTEK 4 MARCA 2016
17.00 – Droga Krzyżowa dla dla dzieci i dorosłych.
17.45 – Uroczyste powitanie Figury św. Michała
Archanioła (dzieci, dorośli, proboszcz).
18.00 – Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia Figury
św. Michała Archanioła.
19.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną.
DZIEŃ TRZECI – SOBOTA 5 MARCA 2016
DZIEŃ SPOWIEDZI: 9.30-11.00; 17.15-24.00
9.30 – Godzinki ku czci św. Michała Archanioła.
10.00 – Msza św. z udzieleniem sakramentu chorych.
Po Mszy św. indywidualne błogosławieństwo osób
chorych, samotnych i starszych z racji nawiedzenia Figury
św. Michała Archanioła.
15.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (Koronka
do Bożego Miłosierdzia i modlitwy przez przyczynę
św. Michała Archanioła).
18.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną.
19.30 – Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie
z nałogów za wstawiennictwem św. Michała Archanioła
przed Najświętszym Sakramentem.
21.00-24.00 – Czuwanie modlitewne przed Najświętszym
Sakramentem.
DZIEŃ CZWARTY – NIEDZIELA 6 MARCA 2016
7.30 – Msza św. z Aktem Poświęcenia się św. Michałowi
Archaniołowi.
9.00 – Godzinki ku czci św. Michała Archanioła.
9.30 – Msza św. z Aktem Poświęcenia się św. Michałowi
Archaniołowi.
11.00 – Msza św. z udziałem dzieci i rodzin, Akt
Poświęcenia się św. Michałowi Archaniołowi.
12.30 – Msza św. z Aktem Poświęcenia się św. Michałowi
Archaniołowi.
17.15 – Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym.
18.00 – Msza św. z Aktem Zawierzenia parafii
św. Michałowi Archaniołowi, pożegnanie figury
i zakończenie nawiedzenia.

Gdziekolwiek się pojawi figura św. Michała Archanioła z góry Gargano
tłumy ludzi modlą się i proszą „Święty Michale Archaniele broń nas
w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam
obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy”.
Fot. materiały peregrynacyjne.
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SUKCES NASZEGO CHÓRU
Gorące oklaski i słowa uznania zabrzmiały w naszej świątyni po koncercie chóru
parafialnego „Anthemis”.
W niedzielę 31. stycznia br. po Mszy św. po godzinie 9:30
odbył sie koncert kolęd chóru parafialnego ,,Anthemis” pod
dyrekcją Barbary Kucharczyk.
Chór zaprezentował dziewięć kolęd śpiewanych zarówno
w języku polskim jak i po łacinie. Miedzy innymi znalazły się
tam takie utwory jak ,,Nie było miejsca dla Ciebie”, ,,Gore
gwiazda Jezusowi” czy „Noc cicha we śnie”.
Chór ,,Anthemis” jest laureatem XVII Regionalnego Przeglądu
Kolęd i Pastorałek ,,Śpiewajmy i grajmy Mu...” , który odbył
sie 23 stycznia w Pruszkowie. Pośród 63 wykonawców
ocenianych w 9 kategoriach zajął 2 miejsce.
„Traktujemy tę nagrodę jako docenienie i ukoronowanie
naszej pracy na zewnątrz parafii” - powiedziała Barbara
Kucharczyk, komentując otrzymanie nagrody. „Co miesiąc
śpiewamy na Mszy św. niedzielnej w parafii” - zaznacza
dyrygentka - „jury uznało, że nasza praca przynosi efekty.”
Dyrygentka zapewnia, że chór ma zamiar brać udział jeszcze
w wielu konkursach.
Barbara Kucharczyk jest absolwentką Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Jej mąż,
Paweł od dwóch lat sprawuje funkcję organisty w naszej
świątyni.
mpu
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KLUB MŁODEGO ODKRYWCY
CZEKA!
Klub Młodego Odkrywcy działający przy Fundacji im. ks. prof. Ryszarda Rumianka już
od kilku lat, rusza na nowo! Na nowo, to znaczy z nowymi prowadzącymi, ale z równie
dużym zapałem, świetnymi pomysłami i dobrze przygotowaną kardą.

Zajęcia w KMO mają naZajęcia w KMO mają na celu
rozwijanie u dzieci i młodzieży samodzielnego myślenia.
Sposób prowadzenia zajęć sprzyja podejmowaniu przez
młodych ludzi prób formułowania pytań i szukania na
nie odpowiedzi oraz wyciągania wniosków. Młodzi
Odkrywcy rozwiązują fascynujące zagadki natury,
stają się ciekawi świata i dążą do odkrycia tajemnic
drzemiących w ich otoczeniu.
Możliwość
samodzielnego
eksperymentowania
angażuje dzieci w działanie KMO, dzięki czemu stają
się one współpomysłodawcami tematyki zajęć. Metoda
badawcza, którą stosuje się podczas zajęć KMO rozwija
u dzieci szereg kompetencji, w wyniku czego stają się
one pewne siebie, nabywają szerokiej wiedzy ogólnej,
rozwijają swoje pasje i zainteresowania.
Ale KMO przy Fundacji to miejsce nie tylko otwarte na
świat nauki i zagadnień przyrodniczych.Proponujemy
dużo więcej - dzięki organizowanym warsztatom,

konkursom i wydarzeniom dzieci i młodzież mają
możliwość rozwijać swoje talenty, zdobywać
nowe umiejętności, ćwiczyć zdolności manualne
i kreatywność, poznawać kulturę i historię Polski i być
aktywnym członkiem lokalnej społeczności.
Czekamy na Wasze zgłoszenia mailowe na
kmo@fundacjarumianka.pl. W siedzibie Fundacji,
ul. Rybnicka 27, oraz na jej stronie internetowej
znajdą
Państwo
Formularz
Zgłoszeniowy
oraz
Regulamin
uczestnictwa
w
zajęciach:
www.fundacjarumianka.pl/regulamin-zajec
Zajęcia startują w ferie zimowe podczas fundacyjnej
Zimy w Mieście.
A w nowym semestrze szkolnym będą odbywać się
we wtorki, w Kawiarence fundacyjnej, w godzinach
16:30-18:30. Serdecznie zapraszamy!
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INTENCJE MSZALNE LUTY 2016 r.
01 LUTY 2016 R. (PONIEDZIAŁEK)

i zmarłych z rodziny

6.30

08 LUTY 2016 R. (PONIEDZIAŁEK)

8.00
18.00

w intencji Adama, z okazji 40. rocznicy urodzin,
o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
1) o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 		
dla Teresy w dniu imienin
2) za śp. Jerzego Zmudzińskiego (gr.1)
za Parafian – suma odpustowa

02 LUTY 2016 R. (WTOREK, ŚWIĘTO OFIAROWANIA
PAŃSKIEGO)
6.30
7.15
8.00
18.00

wolna intencja
za Parafian
o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Justynki
w dniu urodzin
za śp. Andrzeja Nowosielskiego

6.30
7.15
8.00
18.00

09 LUTY 2016 R. (WTOREK)
6.30
7.15
8.00
18.00

wolna intencja
wolna intencja
za śp. Apolonię Stępniak
za śp. Stefanię Karuk w 30. dzień po śmierci

10 LUTY 2016 R. (ŚRODA POPIELCOWA)

03 LUTY 2016 R. (ŚRODA)

6.30

6.30
7.15
8.00
18.00

7.15
8.00
18.00
19.30

wolna intencja
wolna intencja
wolna intencja
wolne intencje

wolna intencja
wolna intencja
wolna intencja
za śp. Kazimierza w 1. rocznicę śmierci

o Boże błogosławieństwo dla Julii z okazji 1. rocznicy
urodzin
wolna intencja
wolna intencja
za śp. Ewę Janicką w 30. dzień po śmierci
za śp. Zofię Bednarską oraz zmarłych z rodziny Krzak

04 LUTY 2016 R. (CZWARTEK)

11 LUTY 2016 R. (CZWARTEK)

6.30
7.15
8.00
18.00

6.30
7.15
8.00
18.00

wolna intencja
wolna intencja
wolna intencja
o liczne i święte powołania kapłańskie oraz Boże
błogosławieństwo dla kapłanów pracujących w naszej
parafii (intencja Wspólnoty Krwi Chrystusa)

05 LUTY 2016 R. (PIĄTEK)
6.30
7.15
8.00
18.00

wolna intencja
wolna intencja
w intencji żyjących i zmarłych członków Straży
Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa
za śp. Zygmunta i Zofię Matusiak

06 LUTY 2016 R. (SOBOTA)
6.30
7.15
8.00
18.00

wolna intencja
za śp. Konrada Małuszyńskiego w 3. rocznicę śmierci
w intencji żyjących i zmarłych członków Straży
Niepokalanego Serca Maryi
a śp. Wiesława Szymańskiego w 20. rocznicę śmierci,
o łaskę życia wiecznego

07 LUTY 2016 R. (V NIEDZIELA ZWYKŁA)
7.30
9.30
11.00
12.30
18.00
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za śp. Jana i Helenę Nogalskich
za zmarłych z rodziny Kamińskich i Paśnickich
za śp. Jadwigę i Franciszka Szydlik oraz Teresę 		
Kasprzak
1) w intencji Kół Żywego Różańca (ze zmianą tajemnic)
2) za śp. Zofię Fajkosz-Kozłowską w 20. rocznicę
śmierci
za śp. Edwarda Pastewkę w 10. rocznicę śmierci
oraz śp. Ireneusza Pastewkę w 1. rocznicę śmierci

wolna intencja
wolna intencja
za śp. Stanisława w 80. rocznicę urodzin
w intencji chorych i cierpiących

12 LUTY 2016 R. (PIĄTEK)
6.30
7.15
8.00
18.00

wolna intencja
wolna intencja
za zmarłych z rodziny Pisarków i Jackowskich
za zmarłych z naszych rodzin polecanych
w wypominkach

13 LUTY 2016 R. (SOBOTA)
6.30
7.15
8.00
18.00

a Parafian
za śp. Anastazję i Aleksandra Pindor
za śp. Tadeusza Rojek w 30. dzień po śmierci
za śp. Barbarę i Tadeusza Kordel w 4. rocznicę śmierci,
o łaskę życia wiecznego

14 LUTY 2016 R. (I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU)
7.30
9.30
11.00
12.30
18.00

za śp. Jadwigę w 46. rocznicę śmierci i Ludwika
Borowskich
za śp. Sławomira Wilman w 22. rocznicę śmierci
za śp. Wacława Grzymałę w 2. rocznicę śmierci
za śp. Witolda Milewskiego w 8. rocznicę śmierci
za śp. Pawła Sobkowicza w 17. rocznicę śmierci oraz
Edwarda Ryszkowskiego w 9. rocznicę śmierci

15 LUTY 2016 R. (PONIEDZIAŁEK)
6.30
7.15

wolna intencja
wolna intencja

8.00
18.00

wolna intencja
w intencji Danuty z okazji imienin, o Boże 		
błogosławieństwo i potrzebne łaski

16 LUTY 2016 R. (WTOREK)
6.30
7.15
8.00
18.00

wolna intencja
wolna intencja
wolna intencja
za śp. ks. Juliana Chrościckiego, pierwszego 		
proboszcza naszej parafii – w dniu imienin

17 LUTY 2016 R. (ŚRODA)
6.30
7.15
8.00
18.00

wolna intencja
wolna intencja
wolna intencja
wolne intencje

18 LUTY 2016 R. (CZWARTEK)
6.30
7.15
8.00
18.00

wolna intencja
wolna intencja
wolna intencja
rezerwacja

24 LUTY 2016 R. (ŚRODA)
6.30
7.15
8.00
18.00

za śp. Tadeusza Karwowskiego (gr.4)
wolna intencja
wolna intencja
za śp. Stanisława Cholewińskiego, ks. Zygmunta
Paszewskiego oraz zmarłych z rodziny Cholewińskich
i Paszewskich

25 LUTY 2016 R. (CZWARTEK)
6.30
7.15
8.00
18.00

za śp. Tadeusza Karwowskiego (gr.5)
wolna intencja
wolna intencja
za śp. Sabinę Toporską w 20. rocznicę śmierci,
śp. Wiesława Toporskiego oraz zmarłych z rodziny
Perzynów, Ziętków i Toporskich

26 LUTY 2016 R. (PIĄTEK)
6.30
7.15
8.00
18.00

za śp. Tadeusza Karwowskiego (gr.6)
wolna intencja
wolna intencja
o Boże błogosławieństwo dla Agnieszki w 18. rocznicę
urodzin

19 LUTY 2016 R. (PIĄTEK)

27 LUTY 2016 R. (SOBOTA)

6.30
7.15
8.00

6.30
7.15
8.00
18.00

wolna intencja
wolna intencja
w 4. rocznicę chrztu Alicji o Boże błogosławieństwo
i potrzebne łaski
18.00 1) za śp. Jadwigę Dziedzic w rocznicę śmierci
oraz śp. Adama Czesława Dziedzic
2) za śp. Zofię Pakuła

28 LUTY 2016 R. (III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU)
7.30

20 LUTY 2016 R. (SOBOTA)
6.30
7.15
8.00
18.00

wolna intencja
wolna intencja
za śp. Halinę Malarecką w 9. rocznicę śmierci
za śp. Irenę, Jerzego, Leokadię i Jana Mazgajskich

21 LUTY 2016 R. (II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU)
7.30
9.30
11.00
12.30
18.00

dziękczynna, za powrót do zdrowia Wandy
w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
za śp. Janinę, Franciszka i Grzegorza Sołtysiaków
za śp. Tadeusza Karwowskiego (gr.1)
za zmarłych z rodziny Liziniewiczów i Białków

22 LUTY 2016 R. (PONIEDZIAŁEK)
6.30
7.15
8.00
18.00

za śp. Tadeusza Karwowskiego (gr.7)
wolna intencja
za zmarłych z rodziny Dąbrowskich i Wołodkiewiczów
dziękczynno-błagalna w 18. rocznicę urodzin Wiktorii

9.30
11.00
12.30
18.00

w intencji Sługi Bożego kardynała Stefana 		
Wyszyńskiego oraz o dary Ducha Świętego i opiekę
Matki Bożej dla księdza proboszcza i kapłanów
z naszej parafii
za śp. Aleksandrę i Kazimierza Kobyłeckich
o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski
dla Marianny Mizerskiej w 90. rocznicę urodzin
za śp. Tadeusza Karwowskiego (gr.8)
za śp. Apolonię Chludzińską w 5. rocznicę śmierci

29 LUTEGO 2016 R. (PONIEDZIAŁEK)
6.30
7.15
8.00
18.00

za śp. Tadeusza Karwowskiego (gr.9)
wolna intencja
za śp. Irenę Wojtkowską i Wojciecha Machowskiego
za śp. Bronisławę, Jana, Tadeusza, Wacława, 		
Krzysztofa i Dariusza Trojan oraz Łukasza Karpińskiego

za śp. Tadeusza Karwowskiego (gr.2)
wolna intencja
wolna intencja
za śp. Janinę Woronowicz w 21. rocznicę śmierci

23 LUTY 2016 R. (WTOREK)
6.30
7.15
8.00
18.00

za śp. Tadeusza Karwowskiego (gr.3)
wolna intencja
wolna intencja
za śp. Janinę i Romana Węgier oraz Danutę Dominiak
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INTENCJE MSZALNE MARZEC 2016 r.
01 MARCA 2016 R. (WTOREK)
6.30
7.15
8.00
18.00

za śp. Tadeusza Karwowskiego (gr.10)
wolna intencja
wolna intencja
w 61. rocznicę urodzin Marianny

02 MARCA 2016 R. (ŚRODA)
6.30
7.15
8.00
18.00

za śp. Tadeusza Karwowskiego (gr.11)
wolna intencja
za śp. Helenę Ostaszewską
1) za śp. Marka Stankiewicza w 3. rocznicę śmierci
2) za śp. Jakuba, w 1. rocznicę śmierci

03 MARCA 2016 R. (CZWARTEK)
6.30
7.15
8.00
18.00

za śp. Tadeusza Karwowskiego (gr.12)
wolna intencja
wolna intencja
o liczne i święte powołania kapłańskie oraz 		
błogosławieństwo Boże dla kapłanów pracujących
w naszej parafii (intencja Wspólnoty Krwi Chrystusa)

04 MARCA 2016 R. (PIĄTEK)
6.30
7.15
8.00
18.00

za śp. Tadeusza Karwowskiego (gr.13)
za śp. Kazimierę, Bolesława, Aleksandrę i Józefa
w intencji żyjących i zmarłych członków Straży
Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa
za śp. Kazimierza Sulicha

05 MARCA 2016 R. (SOBOTA)
6.30
7.15
8.00
18.00

a śp. Tadeusza Karwowskiego (gr.14)
wolna intencja
w intencji żyjących i zmarłych członków Straży
Niepokalanego Serca Maryi
za śp. Kazimierza Kochanowicza

8.00
18.00

09 MARCA 2016 R. (ŚRODA)
6.30
7.15
8.00
18.00

6.30
7.15
8.00
18.00

6.30
7.15
8.00
18.00

6.30
7.15
8.00
18.00

6.30
7.15
8.00
18.00

a śp. Tadeusza Karwowskiego (gr.16)
wolna intencja
wolna intencja
za śp. Stanisława Warzywodę

08 MARCA 2016 R. (WTOREK)
6.30
7.15
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za śp. Tadeusza Karwowskiego (gr.17)
wolna intencja

polecanych

za śp. Tadeusza Karwowskiego (gr.21)
wolna intencja
wolna intencja
za śp. Marka Wolsę w 5. rocznicę śmierci oraz 		
zmarłych z rodziny Rozbickich i Wolsów

13 MARCA 2016 R. (V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU)
7.30
9.30

12.30
18.00

07 MARCA 2016 R. (PONIEDZIAŁEK)

za śp. Tadeusza Karwowskiego (gr.20)
wolna intencja
wolna intencja
za zmarłych z naszych rodzin
w wypominkach

12 MARCA 2016 R. (SOBOTA)

7.30

18.00

za śp. Tadeusza Karwowskiego (gr.19)
wolna intencja
a śp. Stanisławę, Rozalię i Antoniego Wojtuników,
Henryka, Helenę i Tomasza Szczechów
za śp. Helenę Kostewicz w 20. rocznicę śmierci oraz
Józefa i Jerzego Kostewicz

11 MARCA 2016 R. (PIĄTEK)

11.00

9.30
11.00
12.30

za śp. Tadeusza Karwowskiego (gr.18)
wolna intencja
za śp. Lucynę Niedziela w 5. rocznicę śmierci
wolne intencje

10 MARCA 2016 R. (CZWARTEK)

06 MARCA 2016 R. (IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU)
za śp. Kazimierza i Stanisława Skup oraz Stefana
Przychodzeń
o dary Ducha Świętego dla Janka w dniu urodzin
za śp. Stanisławę Pawelczyk
1) w intencji Kół Żywego Różańca (ze zmianą tajemnic)
2) za śp. Tadeusza Karwowskiego (gr.15)
za śp. Edwarda i Janinę Świtlaga i Antoniego 		
Główczyńskiego

wolna intencja
a śp. Kazimierę i Mieczysława Kuropkę

rezerwacja
o Boże błogosławieństwo dla Zuzi w 1. rocznicę
urodzin, z podziękowaniem za dotychczasowe łaski
o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Krystyny z okazji imienin
za śp. Tadeusza Karwowskiego (gr.22)
za śp. Leokadię, Stefana, Eugeniusza i Zdzisława
Borowy

14 MARCA 2016 R. (PONIEDZIAŁEK)
6.30
7.15
8.00
18.00

za śp. Tadeusza Karwowskiego (gr.23)
wolna intencja
wolna intencja
za śp. Janinę oraz zmarłych z rodziny Radziszewskich
i Czarkowskich

15 MARCA 2016 R. (WTOREK)
6.30
7.15
8.00
18.00

wolna intencja
wolna intencja
za śp. Tadeusza Karwowskiego (gr.24)
za śp. Józefa i Eugenię Bieleckich, Konstantego i Stellę
Bieleckich-Tyszkiewicz

16 MARCA 2016 R. (ŚRODA)

18.00

6.30
7.15
8.00
18.00

24 MARCA 2016 R. (WIELKI CZWARTEK)
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

za śp. Tadeusza Karwowskiego (gr.25)
wolna intencja
wolna intencja
wolne intencje

a śp. Jadwigę, Andrzeja, Anastazję, Stanisława, Annę
i Stanisława Patyków oraz Jana, Franciszka i Łucję
Stanek

17 MARCA 2016 R. (CZWARTEK)

19.00

6.30
7.15
8.00
18.00

25 MARCA 2016 R. (WIELKI PIĄTEK)
LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

wolna intencja
wolna intencja
za śp. Tadeusza Karwowskiego (gr.26)
za śp. Marka, Czesławę i Jerzego Więch oraz Jerzego
Gorzelaka

O łaski Boże dla chorych kapłanów

26 MARCA 2016 R. (WIELKA SOBOTA)
WIGILIA PASCHALNA

18 MARCA 2016 R. (PIĄTEK)

20.00

6.30
7.15
8.00
18.00

27 MARCA 2016 R. (NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO)

za śp. Tadeusza Karwowskiego (gr.27)
wolna intencja
za śp. Józefa Łabędzkiego z okazji imienin
za śp. Gabrielę i Józefa Fabisiaków oraz zmarłych z
rodziny Fabisiaków i Górniaków

19 MARCA 2016 R. (SOBOTA, UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA
OBLUBIEŃCA NMP)
6.30
7.15
8.00

18.00

za śp. Tadeusza Karwowskiego (gr.28)
o Boże błogosławieństwo dla Anny i Pawła za 		
wstawiennictwem św. Józefa
dziękczynno-błagalna, w 90. rocznicę urodzin 		
oraz z okazji imienin Józefa Rębeckiego, z prośbą
o dalsze błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i potrzebne łaski
1) rezerwacja
2) za śp. Józefa Łuczyńskiego

20 MARCA 2016 R. (NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ)
7.30
9.30
11.00
12.30
18.00

za śp. Wandę Witkowską w 18. rocznicę śmierci
w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz
zdrowie dla Józefa
1) za śp. Tadeusza Karwowskiego (gr.29)
2) o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia dla
Mariana Fura w 93. rocznicę urodzin
za śp. Adama Słowińskiego w 1. rocznicę śmierci

21 MARCA 2016 R. (WIELKI PONIEDZIAŁEK)
6.30
7.15
8.00
18.00

za śp. Tadeusza Karwowskiego (gr.30-ost.)
wolna intencja
a śp. Józefę i Mateusza Zwolińskich z okazji imienin
za śp. Irenę, Jerzego, Leokadię i Jana Mazgajskich

22 MARCA 2016 R. (WIELKI WTOREK)
6.30
7.15
8.00
18.00

wolna intencja
wolna intencja
wolna intencja
za śp. Gabrielę i Waleriana Jesiona

23 MARCA 2016 R. (WIELKA ŚRODA)
6.30
7.15
8.00

wolna intencja
wolna intencja
za śp. Jacka Albinowskiego w 7. rocznicę śmierci

6.00
9.30
11.00
12.30
18.00

Dziękczynno-błagalna w intencji rodziny Roszkowskich
WIELKANOCNA

Rezurekcja
za śp. Janinę i Romana Węgier oraz Danutę Dominiak
za śp. Marię Grad w 2. rocznicę śmierci, o łaskę życia
wiecznego
za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców (chrzty)
za śp. Jerzego Górka w 4. rocznicę śmierci oraz jego
rodziców – Hannę i Jerzego, o łaskę życia wiecznego

28 MARCA 2016 R. (PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE
WIELKANOCY)
7.30

9.30
11.00
12.30
18.00

w intencji Sługi Bożego kardynała Stefana 		
Wyszyńskiego oraz o dary Ducha Świętego i opiekę
Matki Bożej dla księdza proboszcza i kapłanów
z naszej parafii
za śp. Jadwigę i Tadeusza Okurowskich oraz Leokadię
Szymańską
za śp. Renatę Foltyn
za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców (chrzty)
za śp. Henryka Binerta w 2. rocznicę śmierci

29 MARCA 2016 R. (WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY)
6.30
7.15
8.00
18.00

wolna intencja
wolna intencja
za śp. Józefa Łabędzkiego w 52. rocznicę śmierci
za śp. Grażynę Domżał w 9. rocznicę śmierci

30 MARCA 2016 R. (ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY)
6.30
7.15
8.00
18.00

wolna intencja
wolna intencja
w intencji Michała z okazji 30. rocznicy urodzin
o Boże błogosławieństwo dla Tomasza Czarnockiego
w 31. rocznicę urodzin; za śp. Bolesława Szcześniaka,
Gabrielę Rawę i Annę Przek; za śp. Jerzego Tańskiego
w 15. rocznicę śmierci;

31 MARCA 2016
WIELKANOCY)
6.30
7.15
8.00
18.00

R.

(CZWARTEK

W

OKTAWIE

wolna intencja
wolna intencja
wolna intencja
za śp. Jana, Józefa, Kazimierza i zmarłych z rodziny
Niemyjskich i Radziszewskich
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WYCIĄG Z REGULAMINU CMENTARZA PARAFIALNEGO
PARAFII ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS
Cmentarz jest miejscem szczególnym. Tutaj spoczywają nasi najbliżsi ludzie.
Pragniemy, aby każdy z odwiedzających mógł znaleźć na cmentarzu możliwość niezakłóconej
niczym modlitwy, refleksji, oddania zmarłym szacunku.
Przywiązujemy wielką troskę o właściwą temu miejscu godność, o jego estetykę
i takie urządzenia techniczne, jakie są najwłaściwsze do wypełnienia jego przeznaczenia.
Prosimy naszych umiłowanych Siostry i Braci – parafian, jak też naszych
drogich Gości odwiedzających ten cmentarz o właściwą troskę o to szczególne miejsce
i o zachowanie odpowiadające powadze tego miejsca.
§1. INFORMACJE OGÓLNE
1. Właścicielem Cmentarza jest Parafia Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie –
Włochach, ul. Rybnicka 27, 02-405 Warszawa, która jest także odpowiedzialna za zarządzanie
i utrzymywanie Cmentarza.
2. (…)
3. Cmentarzem administruje Zarządca Parafii – Proboszcz Parafii Świętej Teresy od Dzieciątka
Jezus w Warszawie - Włochach, z pomocą Kancelarii Parafialnej. Wszelkie sprawy związane
z pochówkami, utrzymaniem grobów, funkcjonowaniem cmentarza powinny być notyfikowane
kancelarii parafialnej.
(…)
§5 POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE
1. Cmentarz jest otwarty codziennie w godzinach od 6.00 do zmierzchu.
2. Osoby przebywające na terenie Cmentarza mają obowiązek zachowania ciszy, powagi
i szacunku należnego Zmarłym oraz do dbania o porządek i czystość na odwiedzanych
grobach i terenie całego Cmentarza oraz stosowania się do Regulaminu.
3. Osoby odwiedzające Cmentarz proszone są o zachowanie ubioru stosownego do powagi
miejsca i zachowanie nie uwłaczające jego godności.
4. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Cmentarza wyłącznie pod opieką dorosłych
opiekunów.
5. Na terenie Cmentarza zakazuje się bezwzględnie:
a. naruszania grobów;
b. palenia papierosów;
c. spożywania alkoholu lub innych używe oraz odwiedzania cmentarza w stanie
wskazującym ich wcześniejsze spożycie;
d. słuchania muzyki za pośrednictwem radia lub odbieranej przez inne urządzenia 		
techniczne;
e. prowadzania głośnych rozmów telefonicznych;
f. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
g. jeżdżenia po terenie cmentarza rowerami oraz innym sprzętem uznawanym
powszechnie za sportowo-rekreacyjny;
h. wyrzucania pozostałości po dekoracji grobów do innych miejsc niż przeznaczone
na ten cel pojemniki;
i. samowolnego wykonywania prac budowlanych;
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j. prowadzenia handlu, akwizycji, ustawiania reklam oraz wykonywania innych
czynności naruszających w sposób podobny powagę miejsca;
k. wprowadzania zwierząt na teren cmentarza;
l. dokarmiania zwierząt;
6. Na terenie Cmentarza zakazuje się bez uzyskania pisemnego zezwolenia Zarządcy Parafii:
a. chowania zwłok, ekshumacji, bądź przeniesienia zwłok do innego miejsca;
b. wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności
handlowej oraz każdej innej działalności komercyjnej;
c. ustawiania, przestawiania i wynoszenia z Cmentarza urządzeń;
d. ustawiania ławek, płotów i innych urządzeń lub elementów utrudniających
komunikację i poruszanie się na terenie Cmentarza lub pomiędzy grobami;
e. wjazdu pojazdami mechanicznymi
f. sadzenia i usuwania drzew i krzewów;
g. gromadzenia śmieci i odpadów na miejscach do tego nieprzeznaczonych.
7. Osoby korzystające z Cmentarza są zobowiązane:
a. dbać o estetykę grobów i przyległych alejek;
b. oszczędnie gospodarować wodą z cmentarnych wodociągów;
8. Osoby przebywające na terenie Cmentarza obowiązane są stosować się do zaleceń
i informacji umieszczanych na tablicach informacyjnych na terenie Cmentarza przez Zarządcę
Parafii.
9. Zarządcy Parafii przysługuje prawo do kontroli oraz wglądu do pojazdów wjeżdżających
i wyjeżdżających z Cmentarza celem identyfikacji wwożonych lub wywożonych z terenu
Cmentarza ruchomości.
10. Wycinanie i pielęgnacja drzew i krzewów przeprowadzana jest przez Zarządcę Parafii po
uzyskaniu zgody odpowiednich urzędów.
11. Wycinanie drzew odbywa się w każdym wypadku na koszt osoby składającej podanie
o wycinkę lub osoby, która bez wyrażonej na piśmie zgody Zarządcy Parafii posadziła krzew
lub drzewo. Zarządca Parafii nie jest zobowiązany do informowania o wycinaniu drzew lub
krzewów posadzonych bez jego pisemnej zgody.
§6. ROBOTY WYKONYWANE NA CMENTARZU
1. Wykonywanie jakichkolwiek prac lub robót na Cmentarzu, w tym w szczególności robót
remontowo-budowlanych, może być dopuszczone wyłącznie po otrzymaniu wyrażonej na
piśmie zgody Zarządcy Parafii, który uprawniony jest do wydawania tego typu zgody tylko
po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń wymaganych przez przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, jeżeli są one wymagane.
2. Wszelkie prace remontowo-budowlane mogą być prowadzone w godzinach od 6.00 do
16.00.
3. Prace remontowo-budowlane nie mogą być wykonywane w soboty, niedziele i święta
kościelne oraz okresach świątecznych - Triduum Paschalnego, 29-31 października, 2227 grudnia.
4. Prace prowadzone poza dozwolonymi porami lub bez zezwolenia Zarządcy Parafii uważane
są za prowadzone niezgodnie z prawem.
5. W przypadku wykonania prac remontowo-budowlanych bez zezwolenia Zarządcy Parafii,
jest on uprawniony do przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko solidarnie
Dysponenta i osób zlecających lub przeprowadzających przedmiotowe roboty budowlane.
6. Za jakiekolwiek szkody wynikłe z nienależytego, niedozwolonego, niezgodnego ze sztuką
budowlaną lub niesolidnego wykonania robót, o których mowa w niniejszym paragrafie, lub
w przypadku zaistnienia szkody powstałej w związku ze złym stanem technicznym pomnika
oraz obrębu o szerokości 20 cm wokół pomnika, odpowiedzialni są solidarnie Dysponent oraz
osoby które uzyskały zgodę na wykonanie robót, których zły stan techniczny doprowadził do
powstania ww. szkód oraz osoby za ww. roboty odpowiedzialne.
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7. Krzyże, trwale umocowane, mogą być ustawiane wyłącznie na grobach. Symbole religijne
i inne elementy nagrobków ustawiane na przejściach lub położone na mogiłach, które
umocowane są nietrwale, mogą być usunięte przez Zarządcę Parafii lub osoby przez niego
umocowane.
(…)
§9. PRZEDŁUŻENIE PRAWA DO GROBU ZIEMNEGO
1. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat. Ponowne
użycie grobu ziemnego po upływie tego okresu nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba
zgłosi zastrzeżenie przeciwko temu i uiści stosowną opłatę, przewidzianą za pochowanie
zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych 20 lat i może być odnowione.
2. – 3. (…)
4. W przypadku grobu ziemnego, osobie która pomimo upływu terminu nie zgłosiła
zastrzeżenia i nie uiściła opłaty, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca
oddanego przez Zarządcę Parafii innej osobie z przeznaczeniem jej na grób, chociażby nadal
odwiedzała grób i utrzymywała go w należytym stanie.
5. W przypadku dochowania do istniejącego grobu lub miejsca wykupionego za życia, pobiera
się Pokładne.
§12. USTAWIANIE NAGROBKÓW
1. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni
grobu oraz nie wyższych niż groby sąsiednie.
2. Zakazane jest ustawianie zamocowanych na trwałe ławek oraz wykładanie przestrzeni
wokół grobu śliskimi płytkami. W przypadku zamontowania ławek lub śliskich płytek Zarządca
Parafii jest uprawniony do ich usunięcia na koszt Dysponenta lub osób, które uzyskały zgodę
na wykonanie tych prac lub które bez zgody te prace wykonały.
3. Ustawienie nagrobka nie zmienia kwalifikacji grobu (ziemny lub murowany).
4. Ustawienie nagrobka podlega opłacie określonej w załączniku nr 1 do Regulaminu.
(…)
§15. OPŁATY ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Opłaty za korzystanie z Cmentarza i jego urządzeń (w tym w szczególności Opłaty
Infrastrukturalne) oraz sposób ich poboru określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Opłaty określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu Cmentarza Parafialnego Parafii Świętej
Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie – Włochach, należy uiścić w Kancelarii Parafialnej
lub na wskazany przez Zarządcę Parafii numer konta bankowego.
3. Opłaty wykupienia praw do grobu i przedłużeniu prawa do grobu nie podlegają zwrotowi.
4. Zarządca Parafii administrujący cmentarzem nie odpowiada za szkody na grobach powstałe
na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez
nadzoru.
7.Regulamin niniejszy jest do wglądu w Kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania.
14. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2015 roku.
_______________________________
Ks. Zygmunt Niewęgłowski
Zarządca Parafii Świętej Teresy od Dzieciątka
Jezus w Warszawie – Włochach
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SŁUŻBA BOŻA
Msze św. w niedziele i święta:
7.30, 9.30, 11.00 (z udziałem rodzin i dzieci), 12.30
i 18.00 (z udziałem młodzieży i studentów)
Msze św. w tygodniu:
6.30 (poza okresem wakacyjnym), 7.15, 8.00
(poza okresem wakacyjnym) i 18.00
Msze św. w soboty:
7.00, 8.00, 18.00 (liturgia niedzielna) i 19.00
(liturgia niedzielna z udziałem wspólnot Drogi
Neokatechumenalnej w kaplicy św. Łazarza)
Sakrament pokuty i pojednania:
10 min. przed każdą Mszą św. oraz w piątki od 19.00
do 20.00.
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
z udziałem młodzieży i studentów w każdy piątek
od 19.00 do 20.15.
w pierwsze czwartki miesiąca po Mszy św. wieczornej
do 20.00.
Nabożeństwo pierwszych piątków
w pierwsze piątki miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00
wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania
do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Nabożeństwo pierwszych sobót
w pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00
Nabożeństwa październikowe, majowe i czerwcowe
w niedziele o godz. 17.15, a w dni powszednie
o godz. 18.45.

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
w każdą niedzielę przed pierwszą Mszą św.
Gorzkie Żale
w niedziele Wielkiego Postu o 17.15.
Droga Krzyżowa
w piątki Wielkiego Postu:
o godz. 17.00 dla dzieci
po Mszy św. wieczornej dla dorosłych
Wypominki za zmarłych
w drugie piątki miesiąca o 17.15.
CHÓR
poniedziałki i czwartki, godz. 19.00, salka
w Domu Parafialnym
RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH
wtorek 19.00, salka w Domu Parafialnym
Wspólnota Krwi Chrystusa
czwartki (oprócz pierwszego), godz. 17.15
KRĘGI BIBLIJNE
w rodzinach, osoby zainteresowane proszone
są o kontakt z kancelarią lub ks. proboszczem.
KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO PRZYJĘCIA
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
Pierwsze piątki miesiąca Msza św. o godz. 19.00,
potem spotkania dla młodzieży i rodziców.

Dane adresowe

Parafia Rzymskokatolicka
Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
02-405 Warszawa
ul. Rybnicka 27
telefon: 022 535 01 00
fax: 022 535 01 11
e-mail: kancelaria@swietateresa.pl
Numer konta bankowego:
Bank Pekao S.A.:      69 1240 2887 1111 0000 3389 7112
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TRWAJĄ
FERIE ZIMOWE!
Klub Młodego Odkrywcy działający
przy Fundacji już teraz zaprasza
wszystkie zainteresowane osoby do
zgłoszenia uczestnictwa dziecka.
W ramach Zimy w Mieście zapewnimy dzieciom opiekę
i posiłek oraz dużo atrakcji.
Zima w Mieście, w Klubie Młodego Odkrywcy przy Fundacji
jest, więc znakomitą okazją dla dzieci, aby aktywnie
wykorzystały przerwę między semestrami, zawiązując nowe
przyjaźnie, uczestnicząc w ciekawych zajęciach i projektach
oraz, aby po prostu miło i mądrze spędziły czas.
Serdecznie zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych na
ferie z Fundacją, a chętnych rodziców bądź opiekunów
mile będziemy widzieć w czasie wycieczek jako dodatkowe
wsparcie dla dzieci.

Dzieci nadal można zapisać
wypełniając Formularz zgłoszeniowy
dostępny w Kancelarii parafialnej
oraz na stronie internetowej:
www. fundacjarumianka.pl

Fundacja im. ks. prof. Ryszarda Rumianka

