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W Ewangelii, którą czy-
taliśmy podczas Bożego 

ciała, chrystus czyni 
wobec ludu (czyli wobec 

nas) trzy rzeczy: mówi 
o Królestwie Bożym, 

uzdrawia tych, którzy te-
go potrzebują, a wresz-

cie karmi głodnych. Te 
wszystkie czynności 

streszcza w sobie wy-
mowa procesji, podczas 
której pan wychodzi do 

nas w sposób tak do-
słowny.

przeniknięci duchem 
tego świata, poszczegól-

nymi lewicującymi prą-
dami - które poznajemy 
z kolorowych pisemek, 
lub z wypowiedzi prze-
różnych „autorytetów” 
- mamy tendencję do 

wyciągania z Ewangelii 
jedynie tych rzeczy, 

które nam odpowiadają. 
jeśli ktoś widzi Kościół 
jedynie jaką instytucję 

charytatywną, to nie 
będzie chciał, aby opo-
wiadać mu w jaki spo-

sób ma prowadzić swe 
życie, by dojść do nieba. 

Więcej, wiele pseudo 
kościelnych mędrców 

umocni go w tym mnie-
maniu. Księża i siostry 

zakonne – w myśl takiej 
wizji – mają zająć się 

jedynie dziełami chary-
tatywnymi i nie wtrącać 

się do polityki, czy spraw 
sumienia, nie pytać o 
system wartości i wy-
znanie, broń Boże nie 

piętnować zła obecnego 
w ludzkich czynach, 
a jeśli już koniecznie 
muszą coś mówić w 

nie dzieci. Religia – wbrew 
głosom ludzi, którym głę-
boko w serce zapadły na-
uki mędrców socjalizmu 

- nie jest prywatną sprawą 
człowieka.

chrystus nie tylko mówi 
o Królestwie, On chorych 

uzdrawia, a głodnych 
karmi. W ten sposób 
przypomina nam, że 

chrześcijaństwo nie jest 
oderwane od życia – ono 

jest głęboko zakorzenione 
w realnych sprawach, w 

realnych problemach. 
chrystus uzdrawia tych, 
którzy potrzebują jego 
łaski. On wie, którzy to 

są. On jeden zaglądając 
w głąb duszy, widzi rany 

naszych serc. On jeden 
ma moc uzdrowienia 

ludzkiego życia. On może 
dotknąć braku miłości, 

egoizmu, pychy, nieprze-
baczenia. On może scalić 
małżeństwa na krawędzi 

rozpadu, dodać sił żonom 
i matkom alkoholików, 

wypełnić samotność ludzi 
starszych i porzuconych 

przez rodziny. On daje 
nadzieję i przemienia 

rozpacz. 
podczas procesji Bożego 

ciała jezus przechodzi 
pomiędzy nami, aby się 

upomnieć o ludzi trak-
towanych przez swych 

braci jak śmiecie, o ludzi 
okłamywanych – często z 

premedytacją – przez róż-
ne media. On chce nasy-
cić głód sprawiedliwości 
tych, którzy padają ofia-

rami bezdusznej machiny 
urzędniczej. Ludzi docho-
dzących swoich praw. Lu-

dzi wykorzystywanych. 
Ludzi manipulowanych, 

zmuszanych do działa-
nia wbrew sumieniu, o 

dzieci traktowane jak 
doświadczalne króliki 

nowych pomysłów edu-
kacyjnych liberalnych 

pedagogów. O masowo 
mordowane, w majesta-
cie prawa, nienarodzone 

jeszcze dzieci - w na-
szym kraju mordowane 
często za zgodą rządzą-

cych. O rodziny obkła-
dane przepisami, które 

mają skłonić małżonków 
do posiadania jak naj-

mniejszej liczby dzieci. 
O kobiety zwalniane z 

pracy, gdyż spodziewają 
się dziecka. O kobiety w 
stanie błogosławionym 

które nie są zatrudniane 
na pełne etaty, o młode 
kobiety, którym umoż-

liwia się karierę, ale pod 
warunkiem że w ciągu 

kilku lat nie zajdą w 
ciążę.

Zróbcie Mu miejsce, pan 
idzie z nieba, pod przy-
miotami ukryty chleba. 
Zagrody nasze widzieć 

przychodzi i jak się 
dzieciom jego powodzi. 
- Tak śpiewano w pieśni 

na Boże ciało.
czy w tym roku zro-
biliśmy Mu miejsce? 

pozwoliliśmy, aby w na-
szych sercach zabrzmiał 
jego głos broniący po-

trzebujących?

przestrzeni publicznej to 
tylko w ścianach świątyni 

oraz podawać wszystko 
w formie lekkiej, łatwej i 

przyjemnej.
Na szczęście chrystus wy-

myka się tym „mądrym” 
napomnieniom. głosi 
Ewangelię – ukazując 

prawdę o życiu człowieka. 
uzdrawia chorych – jak-
by na kpinę wszystkim, 

którzy zapomnieli o mocy 
wiary i ewangelii, wszyst-
kim kpiącym z pobożnej 
prostoty polskiego ludu. 

Karmi głodnych – przypo-
minając, że interesuje go 
każdy wymiar ludzkiego 

życia. 
Obiecując Królestwo Nie-

bieskie nie obiecuje nie 
wiadomo czego, drugiej 
Irlandii, czy japonii. Nie 

mówi tego, czego byśmy 
chcieli słuchać, nie pod-
lizuje się naszym tanim 
gustom. Nie kieruje się 

słupkami popularności. 
On odpowiada na praw-

dziwe problemy każdego 
z nas – mówi o Bożym 

Królestwie, gdyż ono jest 
jedyna pełną odpowie-

dzią. Mówiąc o Królestwie 
pan jednocześnie wypo-

wiada pełną prawdę o na-
szym życiu. Dotyka w ten 
sposób naszego smutku, 

głodu, czy pragnienia 
sprawiedliwości. 

Królestwo Boże, to nie 
abstrakcja. Nie można 
go oderwać od naszej 

codziennej egzystencji. 
Nie można sprawić, by 

czym innym była nasza 
modlitwa, a czym innym 

praca, dom czy wychowa-

kurs 
wychowawców 

kolonijnych

Nasi wolontariusze 
dzielnie uczyli się 
ratować ludzkie 
życie. Możemy przy 
nich czuć się bez-
piecznie!

Dorośli świetnie się bawili ucząc się, jak bawić innych.

Pani Magda przekazała uczestnikom wiele pomy-
słów na zorganizowanie podopiecznym wolnego 

czasu.

Praca w grupach 
- trwa debata jak 
przekonać do 
jedzenia zatwar-
działego niejadka. 
Stara metoda 
"zjedz łyżeczkę za 
mamusię" już nie 
działa...

fundac ja  ks .  Rumianka

Dzięki pani Karolinie wszyscy uczestnicy kursu wiedzą już jak udzielić 
pierwszej pomocy przedmedycznej.

fot. Archiwum Fundacji im. Ks. R. Rumianka
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jest taki zwyczaj na Ma-
dagaskarze, że kiedy 
jest jakaś grupa ludzi, 

którzy chcą, żeby misjo-
narz do nich przyszedł, 
przychodzą o to prosić. My 
im wtedy stawiamy kon-
kretne warunki - prosimy, 
żeby zanim przyjdzie mi-
sjonarz, sami przez jeden 
rok modlili się tam, gdzie 
mieszkają. prosimy ich 
również, żeby wybudowali 
kościół, dom modlitwy. I 
dajemy czas Duchowi Św.  
żeby On sam przygoto-
wał ich przez modlitwę, 
przez pragnienie serca na 
przyjęcie sakramentów i 
Ewangelii. 

Tuż przed moim przyjaz-
dem tutaj, byłem w jednej 
z wiosek, w której jeszcze 
nie ma kościoła. podzię-
kowałem im za zaprosze-
nie i zapytałem, czy już 
się modlili przed moim 
przyjściem. Mówią: „Tak, 
modliliśmy się, żeby ojciec 
szczęśliwie dotarł, żeby 
ojca po drodze krokodyle 
nie zjadły”. pytam ich, 
czy wybudowali kościół. 
Mówią: „Tego nam się nie 
udało zrobić, dlatego że 
w tej chwili na Madaga-
skarze jest kryzys i nie 
mamy pieniędzy”. W końcu 
pytam ich: „Ale dlaczego w 
ogóle prosicie żebym ja do 
Was przychodził, przecież 
zobaczcie 30 minut na 
północ jest taka wioska w 
której odprawia się Msza 

W niedzielę 3 czerwca nawiedził naszą parafię O. piotr Koman OMI, posłu-
gujący na Madagaskarze. Opowiadał o swej pracy misyjnej, głosił kaza-
nia, a także w kawiarence parafialnej spotkał się z chętnymi, którzy chcieli 
dowiedzieć się więcej o warunkach życia pośród malgaskiej ludności. 
publikujemy fragment homilii, jaką wygłosił.

Św., możecie się dołączyć. 
Na południe z kolei nieda-
leko jest kolejna wioska, 
tam też przychodzę 
odprawiać Mszę Świętą”. I 
wtedy wstała starsza pani i 
powiedziała: „proszę Ojca, 
my to wszystko wiemy, ale 
bardzo chcemy żeby ojciec 
do nas tutaj przychodził, 
do naszej wioski, dlatego, 
że ta wioska jest bardzo 
ciemna. jest tu dużo 
nieczystych duchów, jest 
dużo morderców, dużo 
złodziei, dzieci w szkole się 
słabo uczą, nie rozwijają 
się. Nawet wśród tych 
ludzi, którzy już zaczęli się 
modlić, jest ciągła zawiść, 
zazdrość, nie ma wzajem-
nej miłości i szacunku.” 
I na koniec dodała: „My 
potrzebujemy światła 
chrystusa”. Niesamowite 
słowa, bo zobaczcie to była 
pani, która nigdy wcześniej 
nie miała do czynienia 
z chrześcijaństwem, a 
właśnie z taką żywą wiara 
powiedziała „potrzebu-
jemy światła chrystusa”. 
Wtedy przyszły mi na myśl 
te słowa z Ewangelii kiedy 
pan jezus mówił: „Takiej 
żywej wiary nie widziałem 
w całym Izraelu”. I wspól-
nie zadecydowaliśmy - ku 
ich radości, i ku jeszcze 
większej mojej radości - że 
będę ich regularnie odwie-
dzał i będziemy się tam na 
miejscu modlić. 

chcę wszystkim para-

fianom podziękować z 
całego serca, w imieniu 
chrześcijan z Madagaska-
ru. Wiem, że tutaj istnieje 
pewna tradycja pomocy 
Madagaskarowi. Od was 
przecież dostaliśmy piękną 
figurę Matki Bożej. Nawet 
nie wyobrażacie sobie ile 
dobra, ile radości sprawili-
ście ludziom, a szczególnie 
studentom. Oni wiedzą, 
że to jest Matka Boża z 
polski, z parafii św. Tereski 
od Dzieciątka jezus w 
Warszawie. I też za Was się 
modlą.

proszę Was gorąco, nie za-
pominajcie o misjach - to 
jest nasze wspólne dzieło. 
Módlcie się za ludzi, którzy 
tam żyją, żeby im się żyło 
trochę lepiej. jeżeli ktoś z 
Was cierpi, przeżywa jakieś 
choroby, jakieś trudności 
też proszę o ofiarowanie 
tego krzyża w intencji misji 
i misjonarzy. cierpienie ma 
sens tylko pod warunkiem 
jeżeli się je przeżywa 
razem z panem Bogiem, 
jeżeli się ten krzyż dźwiga 
razem z chrystusem. jeżeli 
bez chrystusa to wtedy 
człowiek wpada w rozpacz. 
jeżeli ofiarujecie cierpie-
nia, choroby w intencji 
misji - jest to wielka rzecz. 
Wtedy to cierpienie nabie-
ra zupełnie innego sensu 
i staje się decyzją, która 
zasługuje na niebo. 

spisał Adam Pakuła

koniec roku formacyjnego

przygotowanie do Misji
przygotowuje-
my się cały czas 
do przeżycia 
Misji parafialnych, 
które zostaną 
przeprowadzone 
na jesieni przez 
misjonarzy ze 
Zgromadzenia 
Oblatów Maryi 

Niepokalanej. 
Od kilku tygodni 
na każdej Mszy 
niedzielnej modli-
my się dziesiątką 
różańca prosząc o 
łaskę przemiany 
serc szczególnie 
tych z naszych 
parafian, którzy 

w codziennym 
swym życiu mają 
niewiele wspól-
nego z Kościołem. 
Innym elementem 
przygotowania 
do jesiennych 
uroczystości była 
wizyta O. pawła 
gomulaka OMI, 

który głosząc 
kazania podczas 
każdej Euchary-
stii 10 czerwca 
ukazywał wagę 
Misji parafialnych 
i związane z nimi 
łaski.

rocznice

Wspólną Eucharystią 
pod przewodnic-
twem ks. proboszcza, 
oraz poczęstunkiem 

ministranci i bielanki 
zakończyli rok pracy 
formacyjnej. uroczy-
stość miała miejsce 24 

czerwca, w rocznicę 
konsekracji naszej 
świątyni. 

Maj i czerwiec to miesiące, które 
dla większości kapłanów wiążą 
się z rocznicą przyjętych przed 
laty święceń. Z tej okazji grupa 
księży, kolegów ks. proboszcza, 
spotkała się w naszej parafii na 
wspólnej modlitwie i świętowa-
niu. W tym roku, ks. Zygmunt 
Niewęgłowski obchodził 23 rocz-
nicę swoich święceń. Najstarszy 
„kapłańskim stażem” pośród 
duszpasterzy naszej parafii jest 
Ks. Zenon Piskorski, który sakra-
ment święceń przyjął w 1976 r. 
Ks. Jarosław Wojcieski obchodził 
24 rocznicę święceń, a ks. Jacek 
Gomulski – dopiero piątą. Ks. Ar-
tur Awdalian, który dochodzi do 
zdrowia mieszkając w budynku 
Seminarium „Refemptoris Mater”, 
otrzymał święcenia kapłańskie w 
1999 r. Pamiętajmy o kapłanach 
w codziennej modlitwie. 

piel-
grzym-

ki
Sokółka to miejscowość, o której zrobiło się nie tak dawno głośno za sprawą cudu eucharystycznego. część 
konsekrowanej hostii zamienił się we fragment mięśnia sercowego człowieka w stanie agonii. pielgrzymowały 
tam ostatnio dwie grupy naszych parafian – scholka z ks. Jarosławem Wojcieskim, oraz bielanki i ministranci z ks. 
Jackiem gomulskim. 

potrzebujemy światła 

chRySTuSA

Grupa malgaskiej 
młodzieży studenc-

kiej  z figurą Matki 
Bożej Fatimskiej - 

darem naszej para-
fii. Poniżej: kaplica 
uniwersytecka na 
Madagaskarze w 
miejscowości Ta-

matave

fot. A. Pakuła, Archiwumfot. P. Michałowski, A.Pakuła, Archiwum



okiem proboszcza biuletyn paraf i i  św.  Teresy  od Dzieciątka  Jezus

6 7

czer wiec  -  s ierpień 2012

duSZpASTERSTWO
- Jak ks. Proboszcz ocenia aktualne formy 
duszpasterstwa w naszej parafii? Jakie są to 
formy?

Msza św., konfesjonał, nabożeństwa, pierwsza 
komunia, inne... Jak na możliwości duszpasterzy 
oraz zaangażowanie parafii oceniam, że jest do-
statecznie. Są zachowane sprawdzające się od lat 
formy duszpasterstwa. Jeśli nie tchniemy w nie no-
wego ducha, jeśli nie rozeznamy właściwie zmian 
zachodzących w Europie i w Polsce, a co za tym 
idzie w Kościele, nasza świątynia będzie pustoszała. 
Nie to jest jednak najgorsze. Byłoby wielką stratą 
nie skorzystać z nowych natchnień, które Bóg przez 
Ducha Świętego ciągle daje naszej wspólnocie.
- Co nas czeka? Jaka jest dalsza perspek-
tywa duszpasterska w rozeznaniu ks. Pro-

zMieNić 
świAT 

woKół NAS
Rozmowa z ks. proboszczem 
Zygmuntem Niewęgłowskim

boszcza?
Najpierw chcę zauważyć, że przestrzeń obiek-

tów parafialnych nie powinna być jedynie miejscem 
sprawowania kultu. Tak, to jest najważniejsze, ale 
nie wystarczające. Kościół rozwijał się, ponieważ - 
w odróżnieniu od innych religii - kult był sprawo-
wany przez ludzi, którzy się znali, byli dla siebie 
życzliwi, szanowali się i umieli się wspierać. Uwa-
żam, że ważne jest stworzenie takich przestrzeni, 
jak kawiarenka, sala teatralna, sala sportowa, sale 
spotkań. Jeśli uda nam się w nich spotykać, Msza 
św. będzie dla nas coraz bardziej spotkaniem z ży-
wym Kościołem, a poprzez to z żywym Bogiem.

Na drugim miejscu wymieniłbym kwestie zwią-
zane z duszpasterstwem małżeństw i rodzin. Boga 
spotykamy w Kościele, a Kościół rodzi się w rodzi-
nie. Nic nie da bardziej trwałych fundamentów wia-
ry, jak życie w bliskości kochających się kobiety i 

fot. Archiwum Fundacji im. Ks. Rumianka
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mężczyzny, którzy pielęgnują swój małżeński zwią-
zek. Dlatego za kluczowe uważam wspieranie mał-
żeństwa. Mamy już kursy dla narzeczonych, ale to 
dopiero bardzo skromny początek projektu pracy 
z małżonkami. Świadomie mówię o małżeństwie, a 
nie o rodzinie, ponieważ uważam, że najlepszymi 
duszpasterzami rodzin są małżonkowie.

Kolejna rzecz to sakramenty chrześcijańskiego 
wtajemniczenia. Marzę o tym, aby w rozwoju wiary 
po chrzcie, w przygotowaniu do pierwszej komunii 
św., bierzmowania, wiodąca rolę mieli rodzice. Ro-
lę księży widziałbym jako wsparcie dla rodziców. 
To piękna możliwość jaką daje troska o małżeń-
stwo.

Warto też wspomnieć o przeróżnych inicjaty-
wach ewangelizacyjnych. Polska potrzebuje ewan-
gelizacji. Tym, co ożywia Kościół, jest ewangeliza-
cja. Marzę, aby w parafii nie brakowało osób kom-
petentnych do prowadzenia kursów ewangelizacyj-
nych, działania przez muzykę, teatr, słowo pisane, 
film, osób twórczych, zdolnych do odnajdywania 
aktualnych sposobów głoszenia Ewangelii

INWESTycJE
- Czy może ks. Proboszcz powiedzieć coś na 
temat celu inicjatyw budowlanych?

Staram się, aby na terenie parafii w ramach na-
szych możliwości powstało materialne zaplecze do 
realizowania programu duszpasterskiego. Stąd ka-
wiarnia, sala teatralna, nowa plebania. Nie chodzi 
tu jedynie o picie kawy, jasełka parafialne i nowe 
mieszkania dla księży. Chodzi o miejsce spotkań, 
tworzenia więzi, realizowania wspólnych projek-

tów, odkrywania i rozwijania talentów.

- Czy chodzi też o zamianę tego, co obciąża, 
na to, z czego można korzystać?

Tak, dobrze wiemy, że puste budynki tracą na 
wartości i obciążają budżet. Chciałbym, aby do-
bra wypracowane przez budowniczych parafii by-
ły utrzymane w dobrym stanie, służyły ludziom i 
przynosiły parafii dochód. Chcę, aby księża zwolnili 
pomieszczenia, które mogą służyć parafii, aby za-
mieszkali razem, co - jak wiemy - sprzyja tworzeniu 
wspólnoty kapłańskiej. Dużo lepiej pracuje się w 
zespole.

- Czy nowe zabudowania mogą być pomocne 
jeszcze w jakimś celu?

Mam nadzieję, że fundacja, hostel i stara pleba-
nia będą źródłem dochodu, który pozwoli na reali-
zowanie inicjatyw duszpasterskich i troskę o naszą 
świątynię

WSpółOdpOWIEdZIAlNOść

- Istnieją w parafii rozmaite podmioty pono-
szące – obok ks. Proboszcza – jakieś rodzaje 
odpowiedzialności za życie parafialne. Czy 
mógłby ksiądz scharakteryzować ich rolę i 
miejsce?

Może najpierw trzeba wspomnieć duszpasterzy, 
kapłanów. To oni ponoszą zasadniczą odpowiedzial-
ność za parafię. 

Obok nich istnieje rada duszpasterska, której 
zadaniem jest rozeznawanie nowych wyzwań, które 
stawia przed nami Duch Święty – tak, Duch Święty, 
a nie świat. Kościół się zmienia nie dlatego, że wi-
nien dostosowywać się do zmieniającego się świa-
ta. Kościół winien się zmieniać, ponieważ poprzez 
Kościół Bóg chce zmieniać świat. Zmiana zawsze 
rodzi opór. W pierwszym odruchu mamy ocho-
tę bronić tego, co jest, mówiąc, że zawsze tak było. 
Nowe, które przyniósł Jezus, początkowo wzbudzi-

ło ogromny opór. Wiemy, co działo się dalej. Z per-
spektywy Wielkiego Piątku możemy być przerażeni. 
Natomiast z perspektywy dwóch tysięcy lat możemy 
być zadziwieni ogromem zmian, jakie w życie świata 
wniósł Kościół. Jestem przekonany, że naszym po-
wołaniem jest zmiana świata, najpierw tego wokół 
nas. Nie zmienimy jednak świata, jeśli nie będziemy 
zmieniać naszej mentalności, jeśli nie będziemy na-
pełniać się Duchem. 

Widzę jeszcze w parafii miejsce na istnienie ra-
dy ekonomicznej. Uważam, że potrzebujemy ludzi, 
którzy potrafią kompetentnie poruszać się w świecie 
finansów. To jednak nie wszystko. Potrzebujemy in-
terpretować sytuację ekonomiczną w świetle Słowa 
Bożego.

Po tych kilku latach pobytu na Włochach zrozu-
miałem, że za mało było komunikowania się z para-
fianami oraz informacji o inicjatywach i zamierze-
niach. Każda zmiana, nawet na lepsze, rodzi opór, 
dlatego widzę potrzebę mądrej i lepszej komunika-
cji. Już teraz można powiedzieć, że program dusz-
pasterski na przyszły rok jest przygotowany, a opo-
wiem o tym szerzej w przyszłym numerze Biuletynu.

Rozmawiał ks. Jacek Gomulski

okiem proboszcza biuletyn paraf i i  św.  Teresy  od Dzieciątka  Jezusczer wiec  -  s ierpień 2012
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SAKRAMeNT 
BieRzMowANiA

Sakrament bierzmowania, 
który wśród sakramentów 
inicjacji chrześcijańskiej zaj-
muje drugie miejsce, jest 
kolejnym etapem na drodze 
do pełnego wejścia w miste-
rium chrystusa i Kościoła. 

przypomnijmy, że pierwszym sakramentem 
inicjacji, czyli wtajemniczenia chrześcijań-
skiego, jest chrzest, a trzecim Eucharystia. 
Ta jedność sakramentów inicjacji wynika 

stąd, że przez nie dokonuje się stopniowe i całkowite 
upodobnienie do Chrystusa w Kościele. Sakramenty 
te mają wiec zarówno wymiar osobisty, jak i ekle-
zjalny, tzn. kościelny. Chrzest odradza do nowego 
życia, bierzmowanie je doskonali, natomiast Eucha-
rystia kończy i wieńczy cały proces inicjacji.       

pOSTępOWAć NA dROdZE WIARy
Dzięki sakramentowi bierzmowania ochrzczony po-
stępuje na drodze wiary. Dar Ducha Świętego, który 

w tym sakramencie zostaje wylany, mogą otrzymać 
tylko ochrzczeni, którzy przez zanurzenie w śmierci 
i zmartwychwstaniu Chrystusa zostali odnowieni i 
włączeni do Kościoła, ponieważ Chrystus daje Du-
cha Świętego Kościołowi i przez niego udziela Go 
poszczególnym osobom. Chrystus przygotowuje mi-
sję Ducha Świętego i ją doskonali, aby każdy, kto Go 
otrzyma, mógł działać w Kościele i żyć we wspólno-
cie przyczyniając się do zbawienia świata.

Już Ojcowie Kościoła, czyli pisarze chrześci-
jańscy pierwszych wieków, nauczali, że chrzest po-
trzebuje dopełnienia. Dlatego bierzmowanie nazy-
wane jest confirmatio baptismi, tzn. umocnienie i 
potwierdzenie chrztu św. Na jedność tych dwóch 
sakramentów wskazuje wyznanie wiary chrzcielnej 

fot. D. Bronz

W tym roku sakra-
mentu bierzmow-

nia młodzieży 
z naszej parafii 

udzielił  Arcybi-
skup Metropolita 

Warszawski Ka-
zimierz Kardynał 

Nycz.
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nemu pełniej rozwijać nowe życie, które otrzymał 
w sakramencie chrztu św.

Ku pEłNI życIA chRZEścIJAńSKIEgO
Podczas udzielania sakramentu, osoba otrzymująca 
bierzmowanie zostaje namaszczona na czole krzyż-
mem świętym, które jest znakiem sakramentalnym 

pieczęci (znamienia) daru Ducha Świętego. W wy-
miarze niewidzialnym, w tym momencie na duszy 
bierzmowanego wyryty zostaje niewidzialny znak 
przynależności do Chrystusa.

W trzecim sakramencie wtajemniczenia chrze-
ścijańskiego, czyli Eucharystii, dopełnia się cała 
inicjacja i dlatego stanowi ona jej szczyt. Ochrzczo-
ny ma prawo do udziału w Eucharystii, ale dopiero 

bierzmowany może uczestniczyć w niej w sposób 
najpełniejszy i najwłaściwszy. 

NOWA pIęćdZIESIąTNIcA
Głównym skutkiem bierzmowania jest Dar Du-
cha Świętego, a dzień bierzmowania jest tym dla 
ochrzczonych, czym dla Kościoła i Apostołów był 

przed bierzmowaniem oraz świadek bierzmowania, 
którym, o ile to możliwe, powinien być chrzestny 
lub chrzestna. Nie znaczy to, że chrzest jest sakra-
mentem niedoskonałym lub niekompletnym, lecz 
zostaje dopełniony przez wylanie Ducha Świętego, 
który jest źródłem nowego życia oraz charyzmatów 
dla dobra Kościoła. Oznacza to, że Jezus Chrystus 
przez sakrament bierzmowania pomaga ochrzczo-

życie  paraf i i biu letyn paraf i i  św.  Teresy  od Dzieciątka  Jezusczer wiec  -  s ierpień 2012
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dzień Pięćdziesiątnicy. Bierzmowanie można więc 
uważać za uczestnictwo w wydarzeniu Zesłania Du-
cha Świętego. Dar Ducha Świętego jest dla chrześci-
janina źródłem szczegółowych Jego darów i owo-

ców, które są stałymi dyspozycjami pomagającymi 
do postępowania według Ducha Świętego.

Znaczenie darów i owoców Ducha Świętego wyja-
śnia ks. Edward Staniek: „Dary te otrzymujemy już na 

chrzcie świętym, ale wtedy one są podane człowieko-
wi jako nasiona pięknych drzew owocowych. Trzeba 
je zasiać w sercu, pielęgnować tak, aby wzrastały. W 
sakramencie bierzmowania te dary osiągają już ten 
stopień rozwoju, w którym drzewa zaczynają kwitnąć 
i wydawać owoce. Owoce tych drzew wymienił św. Pa-
weł w Liście do Galatów. Są to tak zwane owoce Ducha 
Świętego. Jaki smak posiadają te owoce? Wśród nich 
jest owoc miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzej-
mości, dobroci, wierności i czystości. Jeżeli więc chrze-
ścijanin serio potraktuje otrzymane nasiona i zacznie je 
pielęgnować tak, aby z nich wyrosły wspaniałe drzewa, 
wtedy, gdy osiąga dojrzałość, jest podobny do takiego 
człowieka, który posiada piękny sad. Ten jego sad jest 
bogaty w owoce, po które podejdą ludzie”. 

dARy duchA śW.
Warto w tym miejscu wyjaśnić znaczenie siedmiu 
darów Ducha Świętego, które zostają obficie udzie-

lone w sakramencie bierzmowania: 
Mądrość (łac. sapientia) – pochodząca od Bo-

ga pomaga zauważyć wyjątkowe możliwości dobra 
przy jednoczesnej pamięci o potędze zła. Nie jest 

to pewien zasób akademickiej wiedzy czy bogate 
doświadczenie życiowe. Jest ona nakierowaniem 
swego życia w stronę Stwórcy. Dar mądrości to 
nadprzyrodzone usposobienie umysłu, które na-
kłania człowieka do cenienia jedynie Boga i rozko-
szowania się Nim i tym, co odnosi się do Chwały 
Bożej. Taka mądrość pozwala nam dostrzegać Boga 
wszędzie. 

Rozum (łac. intellectus) – jest to dar rozumie-
nia spraw Bożych przekazanych w Objawieniu, czyli 
w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła. Dar rozumu 
pozwala człowiekowi sądzić o wszystkim w świetle 
wiary. 

Rada (łac. consilium) – jest darem dodającym 
sił przy podejmowaniu decyzji w Duchu Świętym w 
praktycznych sytuacjach życiowych: co czynić, czego 
nie czynić (zarówno w odniesieniu do siebie, jak i do 
innych). Jest to, mówiąc krótko, także otwarcie na 
mądrzejszych od siebie, gotowość przyjęcia poucze-
nia, szczególnie gdy chodzi o pouczenia samego Pa-
na Boga. Dzięki niemu nie musimy się zbytnio lękać 
o przyszłość, bo wszystko jest w ręku Pana. 

Męstwo (łac. fortitudo) – jest tym darem ducho-
wym, który uzdalnia nas do tego, by stanąć z mocą i 
ufnością wobec prób i niebezpieczeństw, które na-
potykamy w naszym chrześcijańskim życiu. „Uczy-
nił mnie silną i odważną – napisała św. Teresa od 
Dzieciątka Jezus – i odtąd kroczyłam od zwycięstwa 
do zwycięstwa, zaczynając jakby bieg gigantyczny”. 
Dar męstwa potrzebny jest zarówno w sięganiu po 
wielkie wartości, jak i w walce ze złem. 

Umiejętność (łac. scientia), czyli wiedza. Jest 
nadprzyrodzonym usposobieniem umysłu, które po-
zwala wnikać w tajemnice naszej wiary. Dzięki nie-
mu rozumiemy lepiej słowa Pana Jezusa, bardziej 
pojmujemy sens tekstów biblijnych. Podczas gdy 
świat stara się nam wmówić, że „zobaczyć, to zna-
czy uwierzyć”, ta umiejętność podpowiada nam, że 
„uwierzyć Bogu i Jego słowu, to znaczy zobaczyć!”. 
Dar umiejętności pomaga również we właściwym 
podejściu do ludzi.

Pobożność (łac. pietas) – dziś słowa „poboż-

Naszej młodzieży, która w tym roku 
przyjęła sakrament Ducha Świętego 
życzymy, aby swoją wiarę mężnie wy-
znawała, broniła jej i według niej żyła. 
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MłOdZIEż O pRZy-
gOTOWANIu dO 
BIERZMOWANIA

To były trudne dwa lata. 
choć kosztowało mnie to 

dużo wysiłku i ciężkiej pracy, 
to jednak Sakrament Bierzmo-
wania sporo zmienił w moim 
życiu.
Na początku miałam miesza-
ne uczucia, byłam przeciwna 
temu, że tak długo trwa okres 

przygotowania. Zadawałam 
sobie pytanie: „po co mi to”? 
Nie wiedziałam dlaczego musi-
my chodzić na drogi krzyżowe, 
nabożeństwa majowe czy ró-
żaniec. Nie miałam też ochoty 
przygotowywać się i zaliczać 
kolejnych egzaminów.
W jakimś momencie odkryłam, 
że to, co jest w tym wszystkim 
fajne i sprawia mi przyjem-
ność, to spotkania w grupach 
z animatorami. To wspaniali 
ludzie – tak wiele istotnych 

rzeczy dowiedziałam się dzięki 
nim. Wydawało mi się, że tylko 
oni tak naprawdę nas rozumie-
ją.
Teraz nie żałuję tych dwóch lat 
przygotowań. Wiem, że gdyby 
nie bierzmowanie, to nadal nie 
wiedziałabym, jak zachować 
się na gorzkich żalach. Wiem 
też – co najważniejsze - że Bóg 
mnie nigdy nie opuści i kocha 
mnie taką, jaką jestem!

uczennica I kl. lO 
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Autor tekstu, ks. Ja-
rosław wojcieski, w 
tym roku szkolnym 

przygotowywał 
młodzież naszej 

parafii do przyjęcia 
sakramentu bierz-

mowania.

fot. D. Bronz

MłOdZIEż O pRZy-
gOTOWANIu dO 
BIERZMOWANIA 

Kurs przed Sakramentem 
Bierzmowania jest jednym 

z najdłuższych i najtrudniej-
szych przygotowań jakie do-
tychczas przeszliśmy. To fakt, 

że udało się lepiej poznać wiele 
obrzędów, pieśni, nabożeństw 
i modlitw. Można też było po-
pracować nad swoją systema-
tycznością… 
Wielką niechęć wywołała infor-
macja o wydłużeniu kursu do 
lat dwóch i dużo osób z tego 
powodu zrezygnowało, jednak 
jakiś odsetek z nich rozpoczął 

przygotowania na nowo. ci 
którzy zostali, nie pożałowali. 
Spotkania z animatorami by-
ły przyjemne i ciekawe. Jako 
osoby świeckie i dorosłe, prze-
kazali nam wiele niezbędnej 
wiedzy, która najprawdopo-
dobniej przyda się każdemu z 
nas. 

uczeń I kl. lO

ność”, „pobożny” nie mają najlepszej marki. Myślę, 
że jest to efekt pewnego nieporozumienia wypływa-
jącego z faktu, że z tymi pojęciami łączy się sprawy, 
które tak naprawdę są im obce. Często myli się po-
bożność z faryzeizmem. Dar ten to nadprzyrodzone 
usposobienie duszy, które nakłania ją pod działa-
niem Ducha Świętego, aby zachowywała się w sto-
sunku do Boga jak dziecko wobec bardzo kochające-
go ojca. To właśnie zdrowa, mądra, prawdziwa po-
bożność prowadzi nas do bardzo intymnej zażyłości 
z Panem Bogiem i owocuje postawą miłości i służby 
wobec bliźnich . 

Bojaźń Boża (łac. timor Dei) – to nieustanne 
zdumiewanie się niepojętym Bogiem i pragnienie, 
aby Go nie zawieść. Nie chodzi tu o postawę strachu, 
bo przecież kto się lęka, ten nie wydoskonalił się w 
miłości. Natomiast ten dar rodzi w chrześcijaninie 
postawę pełną szacunku i najwyższej czci wobec Bo-
ga i prowadzi do tego, że oddaje on cześć Bogu i stara 
się wypełniać Jego wolę – nie ze względu na strach, 

ale ze względu na szacunek i miłość. 

pRZEZ RęcE ApOSTOłóW
Ważność bierzmowania podkreśla fakt, że zwyczaj-
nymi szafarzami tego sakramentu są biskupi, na-
stępcy Apostołów. W wyjątkowych sytuacjach biskup 
może delegować kapłana do udzielenia sakramentu 
bierzmowania. Wynika stąd konieczność dobrego 
przygotowania się do przyjęcia darów Ducha Świę-
tego w tym sakramencie, dlatego w naszej parafii, i 
wielu innych, przygotowanie to trwa dwa lata, a w 
niektórych nawet trzy. 

Naszej młodzieży, która w tym roku przyjęła sa-
krament Ducha Świętego życzymy, aby swoją wiarę 
mężnie wyznawała, broniła jej i według niej żyła. 
Niech Maryja, Oblubienica Ducha Świętego, wypra-
sza tym młodym ludziom potrzebne łaski.

Ks. Jarosław wojcieski

Metropolita war-
szawski z księdzem 
proboszczem, oraz 
dwiema parami 
animatorkimi, które 
przygotowywały 
kandydatów do 
przyjęcia sakra-
mentu bierzmo-
wania.
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PieRwSzA 
KoMuNiA 
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We wspomnienie Matki Bożej fatimskiej, 13 maja, 
podczas Mszy św. o godz. 11.00, grupa dzieci z na-
szej parafii przystąpiła do I Komunii św. uroczystej 
liturgii przewodnczył ks. proboszcz, z którym kon-

celeborwało kilku kapłanów, specjalnie przybyłych 
na tę okazję. Ks. jacek gomulski w homilii przypo-
mniał historię małych wizjonerów z fatimy, życząc 

najmłodszym podobnej otwartości na obecność 
chrystusa, którego właśnie przyjmują po raz pierw-

szy, a rodzicom podobnej troski  o wychowanie 
swych pociech w wierze, jaką mieli rodzice Hiacyn-

ty, Łucji i franciszka.uroczystość nie odbyłaby się, 
gdyby nie zaangażowanie s. Ireny Radzymińskiej, 

oraz rodziców (a zwłaszcza mam) dzieci.

18 19fot. Archiwum parafialne
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PRyMicyJNe 
Boże ciAło
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Tegoroczne Boże ciało 
było w naszej parafii 
szczególnie uroczy-

ście obchodzone z 
racji nietypowej Mszy 
św. prymicyjnej, jaką 
odprawił ks. Krystian 

chmielewski. Skąd owa 
nietypowość? Otóż 

dotychczasowy diakon 
Krystian, którego pozna-

waliśmy przez cały rok 
szkolny został w dniu 
święceń kapłańskich 
mianowany przez ks. 

Kardynała Kazimierza 
Nycza wikariuszem 

naszej parafii. Taka sytu-
acja zdarza się nieczęsto 
i jest wyraźnym znakiem 
życzliwości Metropolity 
Warszawskiego wobec 

parafii na Włochach i jej 
duszpasterzy. podczas 

prymicyjnej Eucharystii 

nie brakło wzruszenia 
i życzeń dla neopre-

zbitera a modlitwę w 
jego intencji obiecywali 

przedstawiciele po-
szczególnych grup pa-
rafialnych. Homilię wy-
głosił zaproszony przez 

ks. Krystiana, dawny 
wikariusz naszej parafii, 
ks. Robert Skrzypczak - 

publicysta i wykładowca 
w fakultecie teologicz-
nym Marcianum w We-
necji oraz w papieskim 

fakultecie Teologicznym 
w Warszawie. Drugim 

koncelebransem był 
ks. Bartłomiej pergoł, 
nasz parafianin, który 
9powróciwszy ze stu-
diów w Hiszpanii)  od 

1 lipca tego roku objął 
zaszczytną funkcję no-

tariusza Kurii.

22 23fot. D. Bronz



po Mszy z kościoła wyruszyła tradycyjna procesja. Modlitwę przy kolejnych oł-
tarzach przygotowywanych przez poszczególne grupy parafialne poprowadzili  

ks. Krystian chmielewski, ks. Robert Skrzypczak, ks. Bartłomiej pergoł oraz ks. 
kanonik Zeneon piskorski. końcowego błogosławieństwa Najświętszym Sakra-

mentem udzielił ks. proboszcz Zygmunt Niewęgłowski.procesja zgromadziła 
dużą ilość wiernych. Należy podkreślić liczny udział Słuzby Liturgicznej - dziew-

zynek z Bieli, mianistrantów, kandydatów, oraz dzieci pierwszokomunijnych. 
Tak piękne przygotowanie procesji byłoby niemożliew, gdyby nie udział lekto-

rów - ceremoniarzy, oraz starszych bielanek a także rodziców młodszych dzieci. 
Serca cieszyły przystrojone balkony i okna na trasie procesji , jedynie niektóre 

samochody, zagradzające  drogę psuły doniosłość chwili.
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Na błogosławieństwie 
eucharystycznym nie 
zakończyła się nasza 

uroczystość. Ks. Krystian 
podziękował ks. pro-

boszczowi za opiekę i 
radosne przyjęcie, a na-

stępnie udzielił wszyt-
skim zgromadzonym 

specjalnego , prymicyj-
nego błogosłwaieństwa. 

jest ono związane z 
papieskim przywilejem 

odpustu zupełnego. 
Najpierw otrzymali je 

kapłani, potem Służba 
Liturgiczna, a następnie 

wszycy  wierni. W trak-
cie ceremonii modlitwę 

śpiewem prowadzili 
członkowie wspólnot 

Drogi Neokatechume-
nalnej, z których pocho-

dzi prymicjant.

życie  paraf i i biu letyn paraf i i  św.  Teresy  od Dzieciątka  Jezusczer wiec  -  s ierpień 2012
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uSzlAcheTNiANie 

RoDziNy
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Akcji patronują znani katoliccy sportowcy, dzienni-
karze oraz aktorzy, między innymi kapitan piłkarskiej 
reprezentacji polski jakub Błaszczykowski, rajdowiec 
Krzysztof Hołowczyc, dziennikarz Krzysztof Ziemiec, 

aktor Radosław pazura oraz  mim Ireneusz Krosny.

Zachęcamy do wejścia na stronę www.kibicujro-
dzinie.pl gdzie znaleźć można wszelkie potrzebne 

informacje oraz profesjonalnie przygotowane vide-
oclipy, w których wymienieni wyżej panowie opo-

wiadają o akcji. W ramach akcji w całej polsce odbyła 
się projekcja filmu „Odważni”. Na widownie przy-

chodziły całe rodziny razem z dorastającymi dziećmi 
(jak podkreślili organizatorzy przekaz filmu mogły 
zrozumieć dzieci w wieku gimnazjalnym i starsze). 

po projekcji filmu, organizatorzy akcji przygotowali 
dla par specjalną atrakcję: specjalną audycję emi-

towaną w lokalnych rozgłośniach na terenie całego 
kraju. Zaraz po seansie małżonkowie mogli usiąść 

razem w samochodzie wysłuchać, omówić audycję i 
zastanowić się w jaki sposób odnieść poznane treści 

do swojego własnego życia. 

Z dumą możemy nadmienić, że film „Odważni” na 
specjalnych projekcjach poprzedzających audycje 

radiowe można było zobaczyć także w naszej para-
fialnej kawiarence (16 i 20 czerwca), która ostatnio 

coraz częściej staje się centrum życia oraz ciekawych 
wydarzeń kulturalnych w naszej parafii. Wszystkim 
którzy spotkali się z nami, aby rozwijać i uszlachet-

niać swoje rodziny, dziękujemy i zapraszamy do 
kolejnych akcji wspierających rodzinę – o których 

już wkrótce będziemy pisać na łamach naszego 
biuletynu oraz strony internetowej. 

Korzystając z licencji na film „Odważni” możemy or-
ganizować dodatkowe projekcje do 1 VI 2013 r. Oso-
by zainteresowane mogą kontaktować się z biurem 

fundacji (biuro@fundacjarumianka.pl).

przy okazji Euro 2012 rozpo-
częła się w całej polsce akcja 
„Kibicuj rodzinie”. Jej celem 
jest zwrócenie uwagi na to, 
że pasją prawdziwego męż-
czyzny i ojca jest nie tylko 
futbol, ale przede wszystkim 
rodzina.
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o PielGRzyMowANiu Do 
SANTiAGo De coMPoSTellA

fundac ja  ks .  Rumianka biuletyn paraf i i  św.  Teresy  od Dzieciątka  Jezusczer wiec  -  s ierpień 2012

Nasz prelegent zajmuje się 
organizacją pielgrzymek do 
hiszpańskiego Sanktuarium 

już od wielu lat, dzięki czemu  
miejsce spoczynku św. jakuba 

zna lepiej niż własną kieszeń! 
Hiszpański klimat zdecydowa-
nie różni się od naszego, więc 

nieprzygotowanemu wędrow-
cowi potrafi solidnie dać się 

we znaki. Dlatego właśnie 
zebrani goście podczas wykła-

du poznali praktyczne rady o 
tym, jak przygotować się do 

wyjazdu i czego można będzie 
spodziewać się na miejscu. 

Nie odbyło się oczywiście 
bez kilku wtrąceń na temat 

ciekawych różnic kulturowych 
i gastronomicznych panu-

jących pomiędzy polakami i 
Hiszpanami. Te ciekawostki 

z pewnością dały przedsmak 
pielgrzymki wszystkim uczest-
nikom wykładu, rozważającym 

odwiedzenie sanktuarium w 
tym roku. 

Słuchacze, z którymi rozma-
wialiśmy bezpośrednio po 

wykładzie, bardzo często 
zwracali uwagę na styl pro-

wadzącego. czuli się zupełnie 
na jak na... wykładzie uniwer-
syteckim – tyle, że wykładzie 
ciekawym i dobrze poprowa-
dzonym. Stało się tak, ponie-
waż pan Mirosław po prostu 

wykorzystał swoje długoletnie 
doświadczenie wykładowcy 

uniwersyteckiego! Te doświad-
czenia przekuł w umiejętność 

prowadzenia klarownych 
i intrygujących wykładów na 
tematy związane z jego zain-

teresowaniami. jako pewnego 
rodzaju bonus, po wykładzie  

zaproszeni goście uzyskali 
możliwość otrzymania nieod-

płatnie materiałów dotyczą-
cych pielgrzymki. Sam wykład 

odbył się zaraz po Mszy wie-
czornej w naszej kawiarence 
parafialnej, do której zresztą 

przy tej okazji serdecznie 
zapraszamy!

W piątek, 15 czerwca,  odbył się wykład dotyczący 
pielgrzymek do słynącego łaskami Sanktuarium 

Santiago de compostella. Spotkanie poprowadził do-
świadczony w organizowaniu tego typu wyjazdów pan 

Mirosław dziekański. 
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3 LIPCA
10.00-14.00 
Warsztaty 
latawcowe
puszczanie latawców – 
to zapomniana zabawa 
z dzieciństwa. Kiedyś 
puszczanie latawców 

na wietrze należało 
do ulubionych za-
baw dziecięcych. 
później o niej 
nieco jakby zapo-

mniano, bo uwagę dzie-
ci zaprzątnęły zabawki 
techniczne. Kiedy sobie 
przypomniano o lataw-
cach, pojawiły się goto-
we modele do kupienia 

LATO NA WŁOCHACH

w sklepach, wystarczyło 
je tylko skleić i zabawa 
gotowa. Tymczasem my 
wykonamy je absolutnie 
samodzielnie, tak jak ro-
biły to dzieci przed set-
kami lat. Nauczymy się 
robić latawce, ozdabiać 
je i wspólnie sprawdzi-
my, czy latają. 
Wiek uczestników: 7+

5 LIPCA
10.00-16.00 
Wyprawa do Wi-
lanowa – z wi-
zytą u króla
Rezydencja wilanowska 
to pałac, jego dekoracje 

i dzieła sztuki, ogrody i 
rzeźby w parku, a także 
liczne budowle i po-
mniki wznoszone tu od 
1677 roku. I choć słowo 
„muzeum” może wyda-
wać się nudne, gwaran-
tujemy, że nikt nie bę-
dzie się nudził!

Należy zabrać ze sobą 
legitymację szkolną, 
wygodne buty i ubranie 
„na cebulkę” gdyby było 
chłodno. Wiek uczestni-
ków: 8+

10 LIPCA
10.00-14.00 
Wspólnie 

tworzymy ko-
laż
Kolaż (z fr. collage) to 
technika artystyczna po-
legająca na tworzeniu 
kompozycji z różnych 
materiałów i tworzyw 
(gazet, tkanin, fotografii, 
drobnych przedmiotów 
codziennego użytku 
itp.). Są one naklejane 
na płótno lub papier i 
łączone z tradycyjnymi 
technikami plastyczny-
mi (np. malowaniem, 
rysowaniem). Zrobimy 
wspólnie wielki kolaż, 
wykorzystując to, co in-
ni uznali już za śmieci i 
przeznaczyli do wyrzu-
cenia. jeśli masz, przy-
nieś ze sobą makulaturę, 
nakrętki z butelek czy 
słoiczków, ścinki szma-
tek, resztki włóczki, pla-
stikowe czyste worecz-
ki i wszystko, co tylko 
przyjdzie ci do głowy. 
Wiek uczestników: 6+

12 LIPCA
10.00-15.30 
Z wizytą u sło-
nia
W Warszawskim Ogro-
dzie Zoologicznym 
można spotkać nie tyl-
ko słonia, ale i dużo 
innych zwierząt 

– tych znanych, jak lew 
czy foka, oraz tych mniej 
znanych. Dowiesz się 
kim są Aniela czy Azi-
zi. Zajrzymy do ryb i do 
pająków, a kto się boi 
robaków, będzie mógł 
zamiast tego popatrzeć 
co robią żyrafy. podpa-
trzymy również jak się 
karmi hipopotama czy 
nosorożca. 

Należy zabrać ze sobą 
legitymację szkolną, 
wygodne buty i ubranie 
„na cebulkę” gdyby było 
chłodno. Wiek uczestni-
ków: 6+

17 LIPCA
10.00-14.00 
Potwór z bran-
soletką
W czasie warsztatów 
zajmiemy się robieniem 
potworów z czystych 
starych worków oraz 
biżuterii z makulatury. 
Każdy znajdzie tu coś 
dla siebie. Nie warto 
wyrzucać zużytych re-
klamówek czy starych 
kolorowych gazet. po-
darujmy im nowe życie. 
udowodnijmy, że moż-
na z nich zrobić coś faj-
nego. 

Wiek uczestników: 
7+

19 LIPCA
9.30-17.30 

Spotkanie z ilu-
zją
park Edukacji i Rozrywki 
„farma Iluzji” zbudowa-
ny został we wsi Mości-
ska, koło Woli życkiej. 
Kiedy już tam dotrzemy, 
czeka nas zwiedzanie 
Latającej chaty Tajem-
nic, wejście do Muzeum 
Iluzji, zabawa w Wikli-
nowym Labiryncie oraz 
na polu Dmuchawców. 
czeka tam na nas rów-
nież drewniany plac 

zabaw, a być może i 
ognisko z kiełbaskami. 
przyjdź, zobacz na wła-
sne oczy to, co wydaje 
się niemożliwe!
Należy zabrać ze sobą 
wygodne buty i ubra-
nie „na cebulkę” gdyby 
było chłodno. Dobrze 
również zabrać ze sobą 
preparat na kleszcze i 
komary. Wiek uczestni-
ków: 6+

24 LIPCA
10.00-
14.00 
Jak 
po-

wstaje papier?
Tym razem pobawimy 
się w czerpanie papieru, 
powstałego z natural-
nej „celulozy” uzyska-
nej z trawy, ziół, słomy. 
Wspólnie wykonamy 
kartki okolicznościowe, 
zakładki do książek i in-
ne przedmioty z papieru 
– na jakie tylko przyjdzie 
Wam ochota. I nie jest to 
zabawa tylko dla dziew-
czyn – do czerpania 
papieru niezbędny jest 

również młody mężczy-
zna!
jeśli możecie, zabierzcie 
ze sobą niepotrzebną ga-
zetę codzienną lub stary 
papier do pakowania pa-
czek. Wiek uczestników: 
7+

26 LIPCA
10.00-17.00
Centrum Nauki 
Kopernik
Tego centrum nie 
trzeba specjal-
nie reklamo-
wać. Zo-
stało ono 
z a ł ożo n e 
w 2005, a 
jego celem 
jest pro-
mowanie 
n o w o -
c z e -

2012ZAJĘCIA DLA DZIECI 
ORGANIZOWANE 
PRZEZ FUNDACJĘ 

IM. KS. PROF. R. RUMIANKA

fundac ja  ks .  Rumianka biuletyn paraf i i  św.  Teresy  od Dzieciątka  Jezusczer wiec  -  s ierpień 2012

Misją Fundacji im. ks. prof. Ryszar-
da Rumianka jest pomoc rodzinie w 
oparciu o wartości chrześcijańskie - w 
taki sposób, aby jej efekty przełożyły 
się na widoczną poprawę funkcjo-
nowania małżeństw, dzieci i całych 
rodzin oraz tak, aby ponownie sko-
rzystali z jej propozycji.
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s n e j komunikacji 
n a u k o w e j . 
Zwiedzający 

mogą po-
znawać 

p r a -
w a 

n a u k i 
p o -

przez 
samo-

dzielne prze-
prowadzanie 
doświadczeń 

na interaktywnych wy-
stawach. I my też bę-
dziemy się tam dobrze 
bawić!
Należy zabrać ze sobą 
legitymację szkolną, 
wygodne buty i ubranie 
„na cebulkę” gdyby było 
chłodno. Wiek uczestni-
ków: 9+

31 LIPCA
10.00-14.00
Energia ze słoń-
ca
W kilkuosobowych 
grupach wyczarujemy 
robota poruszającego 
się za pomocą panelu 
słonecznego i silnika. 
potem, jeśli tylko będzie 
słoneczny dzień, pój-
dziemy obserwować jak 
się porusza. Wykorzysta-
my ponownie materiały 
z recyclingu, jako części 
ciała robota – dinozau-
ra, potwora lub co tylko 
sobie wymarzysz. jeśli 
masz, przynieś ze sobą 
makulaturę, nakrętki z 
butelek czy słoiczków, 
ścinki szmatek, resztki 
włóczki, plastikowe czy-
ste woreczki i wszystko, 
co tylko przyjdzie ci do 
głowy. 
Wiek uczestników: 9+

2 SIERPNIA
9.30-17.30 
W kowbojskim 
stylu
Wybierzemy się na im-
prezę w kowbojskim 
stylu. czeka nas zabawa 
w małpim gaju, zwie-
dzanie samochodów 
bojowych, trzy place 
zabaw (karuzela, huś-
tawki, zjeżdżalnia), sala 
sportowa, trampolina, 
przejażdżka wozem, za-
mek dmuchany… A być 
może będzie i ognisko z 
kiełbaskami. 
Należy zabrać ze sobą 
wygodne buty i ubra-
nie „na cebulkę” gdyby 

było chłodno. Dobrze 
również zabrać ze sobą 
preparat na kleszcze i 
komary. Wiek uczestni-
ków: 6+

7 SIERPNIA
10.00-14.00 
Chodzący kar-
ton
czy wiesz, że kartony 
potrafią chodzić? Wy-
starczy je odpowiednio 
pomalować i podłączyć 
kilka kabelków. Do je-
go ozdobienia możesz 
wykorzystać starą rekla-
mówkę. A przy okazji 
poznamy podstawowe 
zagadnienia z zakresu 

mechaniki i łączenia 
obwodów. A potem po-
patrzymy jak robot się 
przemieszcza wykonu-
jąc zabawne ruchy. 
Wiek uczestników: 8+

9 SIERPNIA
10.00-16.00 
Muzeum Powsta-
nia Warszawskie-
go
Muzeum powstania 
Warszawskiego otwarto 
w sześćdziesiątą roczni-
cę wybuchu powstania. 
jest ono wyrazem hołdu 
warszawiaków wobec 
tych, którzy walczyli i 
ginęli za wolną polskę i 

jej stolicę. Mieści się w 
dawnej elektrowni tram-
wajowej, zabytku archi-
tektury przemysłowej z 
początku XX w. na Woli. 
Warto poznać ten okres 
historii Warszawy.
Należy zabrać ze sobą 
legitymację szkolną, 
wygodne buty i ubranie 
„na cebulkę” gdyby było 
chłodno. Wiek uczestni-
ków: 10+

14 SIERPNIA
10.00-14.00
Gipsowe zoo
Trochę gipsu, farby, kle-
ju, kartonu – i powstanie 
zoo, w którym zwierząt-

ka z gipsu będą czekały 
na odwiedziny zainte-
resowanych dzieci. A 
może nadasz swojemu 
zwierzątku imię? 
Wiek uczestników: 6+

16 SIERPNIA
10.00-16.00 
Dzień Bajek
Kto nie lubi oglądać ba-
jek? Ten niech zostanie 
w domu. Ale wszystkich 
miłośników dobrych i 
zabawnych historii za-
praszamy na Dzień Ba-
jek. Zapewniamy dobrą 
zabawę i sympatyczną 
atmosferę. Zapraszamy 
również młodsze dzieci 

z rodzicami i opiekunami 
– w czasie, gdy dzieci bę-
dą oglądać bajki, dorośli 
mogą wypić w spokoju 
kawę lub wyskoczyć na 
zakupy. 
Wiek uczestników: 5+

21 SIERPNIA
10.00-14.00 
Mój własny bre-
loczek
Trudno znaleźć orygi-
nalną przywieszkę do 
kluczy czy zamka w ple-
caku. prędzej czy później 
okaże się, że ktoś ma taki 
sam. chyba, że zrobisz 
sobie breloczek sam/sa-
ma. Zapraszamy na za-

jęcia, w czasie których 
wyczarujesz własny, nie-
powtarzalny breloczek – 
dla siebie lub dla kogoś 
bliskiego. Wiek uczestni-
ków: 7+

23 SIERPNIA
10.00-15.00 
Turniej ping-pon-
ga
gorąca rozgrywka dla 
wszystkich miłośników 
tenisa stołowego. Rywa-
lizacja, fair-play i dużo 
dobrej zabawy. 
Wiek uczestników: 7+

28 SIERPNIA
10.00-14.00 
Obrazki z piasku
Obrazki z piasku to 
świetna zabawa. Wspól-
nie wykonamy wyjątko-
we malowidła przy uży-
ciu kolorowego piasku. 
Różnobarwnym pia-
skiem należy stopnio-
wo posypywać podłoże 
(lepkie) tworząc w ten 
sposób oryginalne dzie-
ło. Wykonany obrazek 
można oprawić w tektu-
rową ramkę. 
Wiek uczestników: 7+

30 SIERPNIA
16.00-19.00 
Wielki bal
Tu nie trzeba wielu słów. 
Wszystkie dzieci, uczest-
niczące w zabawach 
organizowanych przez 
fundację w lecie 2012, 
zapraszamy na bal. Za-
proście też tych, którzy 
nie bawili się z nami te-
go roku. Na pewno bę-
dzie wesoło. 
Wiek uczestników: 5+

fundac ja  ks .  Rumianka biuletyn paraf i i  św.  Teresy  od Dzieciątka  Jezusczer wiec  -  s ierpień 2012

ZA-
PRA-
SZA-
MY!
Zgłoszenia 
w kancelarii 
parafialnej, 
gdzie moż-
na od razu 
dopełnić 
wszelkich 
formalności. 
Wstępne 
zgłosze-
nie (imię, 
nazwisko i 
wiek dziec-
ka, mail i 
telefon do 
rodziców) 
można rów-
nież przesy-
łać na adres 
biuro@
fundacjaru-
mianka.pl.
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PowołANy 
Do oFiARy

Księdza prałata Juliana chro-
ścickiego znałam odkąd się-
ga moja pamięć tzn. od nie-
spełna 4-tego roku życia. 
Wtedy to, obserwując pięk-
ne procesje w naszej parafii, 
wypełnione ogromną ilością 
wiernych, w tym bielanek i 
ministrantów, zapragnęłam 
być bielanką - opowiada An-
na Kaczmarek.

Moje marzenie spełniło się. Posługa bie-
lańska trwała do 1968 r. – tzn. do wyj-
ścia za mąż. Cały ten czas wspominam 
z wielkim wzruszeniem, gdyż częsta 

obecność Księdza Prałata wśród nas była nieza-
pomniana. Nadmienię, iż w naszej parafii grupa 
młodzieży, w której również się znalazłam, na sce-
nie sali parafialnej wystawiała jasełka i „Golgotę” 
– Misterium Męki Pańskiej. To także była możli-
wość obcowania z Księdzem proboszczem, który 
żywo interesował się wszystkim, co wiązało się z 
przygotowaniami do występów. Był w stałym kon-
takcie z ks. Kazimierzem Olszewskim, opiekunem 
naszej grupy, i p. Ireną Grudzińską – reżyserem 

i osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg 
występów.

JAKI Był?
Jako człowiek był niesłychanie łagodny i wyrozu-
miały, przez co miał bardzo dobry kontakt z dzieć-
mi i młodzieżą, a także z ludźmi w każdym wieku. 
Nie odczuwało się wobec niego dystansu, wynikają-
cego z tego, że jest kapłanem z tytułem naukowym. 
Był pełen pokory i wielkiej osobistej kultury, co 
stanowiło powód, dla którego szybko zdobył serca 
swoich parafian. Mimo, iż był duchownym, bardzo 
angażował się w życie społeczne. Wrażliwość na 
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ludzką niedolę kazała mu interesować się życiem 
najbiedniejszej grupy parafian. Utrzymywał stały 
kontakt z blokowymi, którzy bezinteresownie dzia-
łali społecznie, dzięki czemu miał rozeznanie, gdzie 
najszybciej musi być skierowana pomoc.

Wracając do historii parafii, z inicjatywy ks. Prała-
ta już 20 grudnia 1934 r. powstał włochowski oddział 

„Caritas”. Zaangażowanie kapłana w pomoc potrze-
bującym zaowocowało zaistnieniem RGO (Rada 
Główna Opiekuńcza) 1939-1945, której ksiądz był 
wiceprezesem. Działalność RGO obejmowała znacz-

ny teren Polski, a w szczególności naszą parafię.

cO gO uKSZTAłTOWAłO?
Niewątpliwie miejscem formacji duchowej Juliana 
jako chłopca, mło-
dzieńca i przyszłe-
go kapłana był dom 
rodzinny i kościół 
parafialny pod we-
zwaniem Wniebo-
wzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w 
Kałuszynie (powiat 
Mińsk Mazowiecki). 
Ważną rolę odegrały 
z pewnością osoby 
duchowne, które Pan 
Bóg postawił na dro-
dze życia młodzień-
ca. Trudno mi de-
finitywnie określić, 
które wydarzenia z 

jego biografii wywarły największy wpływ na posługę 
i sposób w jaki ją wypełniał. Mogę się opierać jedy-
nie na wspomnieniach, które wielu duchownych i 
świeckich zawarło w książce „Ojcowskie serce”.

Ks. Chrościcki był człowiekiem niezwykle odpo-
wiedzialnym i konsekwentnym, szczególnie wyma-
gającym od siebie, a tym samym - jako prefekt, pro-
fesor w Seminarium Duchownym na Krakowskim 
Przedmieściu i proboszcz parafii - od tych, za któ-
rych formację czuł się odpowiedzialny.

Ksiądz Prałat, ze swej natury - nawet gdy było 
mu bardzo trudno w 
życiu -  nie użalał się. 
Był człowiekiem bar-
dzo dzielnym, stawiał 
czoła najtrudniej-
szym wyzwaniom. W 
najbardziej ekstre-
malnych warunkach 
nie tracił nadziei. 
Posłużę się cytatem 
z książki „Kartki z 
Pawiaka” Leona Wa-
nata: „Zwracającym 
się do niego z potrze-
by ducha więźniom 
nie skąpił pociechy 
religijnej. Chętnie 
spowiadał i wlewał w 

serca nadzieję na przetrwanie i wolność, a robił to 
z głębokim przekonaniem i prostotą. Jego religijne 
praktyki i pełne mocy słowa niosły w serce spokój i 
ukojenie, za co więźniowie byli mu bardzo wdzięcz-
ni. Chociaż sam cierpiał, wlewał w umysły i serca na-
dzieję na lepsze jutro.”

SKąd pRZEKONANIE O śWIęTOścI?
Obecnie wiele osób ma przekonanie, że był to „świę-
ty kapłan”. Przekonałam się o tym, zbierając mate-
riały do książki „Ojcowskie serce – Zbiór wspomnień 
o księdzu Prałacie Julianie Chrościckim”. Przepro-
wadziłam liczne rozmowy z dużą ilością osób du-
chownych i świeckich. Określenie – „święty czło-
wiek” przewijało się w wielu wspomnieniach, tak 
ustnych, jak i później przelanych na papier. Mimo 
upływu prawie 30-tu lat od śmierci księdza Prała-
ta, w oczach wielu osób, gdy wspominali tę postać, 
pojawiały się łzy. Nadmienię, iż książka „Ojcowskie 
serce” ukazała się w maju 2002 r., tuż przed 110 
rocznicą urodzin księdza.

Modlitwy wszystkich życzliwych ludzi, dodawa-
ły mi sił, by gromadzić wszystkie dokumenty doty-
czące jego osoby o ewentualne rozpoczęcie procesu 
beatyfikacyjnego. Były to świadectwa osób, które 
znały kapłana, opracowania tematyczne, doku-
menty obozowe, materiały z IPN-u i bardzo liczne 
podpisy popierające. Należy nadmienić, iż meryto-

Na Pawiaku chętnie spowiadał i wle-
wał w serca nadzieję na przetrwanie i 
wolność, a robił to z głębokim przeko-
naniem i prostotą. 
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fot. D. Bronz fot. Archiwum Autorki

Przed rozpo-
częciem liturgii 
Sakramentu Bierz-
mowania Kardynał 
Kazimierz Nycz, 
wraz z towarzyszą-
cymi mu duchow-
nymi, nawiedził 
kryptę gorbową ks. 
Juliana chrościckie-
go. okazją ku temu 
była 120 rocznica 
urodzin pierwszego 
proboszcza naszej 
parafii.

Ksiądz Prałat pod-
czas spotkania 

opłatkowego biela-
nek i ministrantów 

w sali na górze 
domu parafialnego.
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rycznie kierował moimi działaniami Oficjał Sądu 
do spraw beatyfikacyjnych, obecnie już nieżyjący 

ks. Stefan Kośnik. Modlę się za 
spokój jego duszy, za wszystko 
dobro, którego doznałam w ni-
niejszej sprawie.

KApłAńSKIE TRudy
Mimo niezbyt silnego zdrowia,  
lecz dzięki boskiej pomocy, ka-
płan pokonywał niemałe trud-

ności. Jako pierwszy proboszcz parafii pod wezwa-
niem św. Teresy od Dzieciątka Jezus, posiadając dar 

organizacyjny, swoim taktem i 
dobrocią łatwo zjednywał sobie 
ludzi. Wspólnota, którą stwo-
rzył, była obecna w wielu jego 
przedsięwzięciach. Myślę tu o 
budowie monumentalnej świą-
tyni, w tak trudnych czasach 
dla Kościoła i Ojczyzny. 

Heroiczna miłość Boga i 
człowieka sprawiła, że choć 
miał świadomość o tym, że za 
pomoc Żydom w czasie oku-
pacji hitlerowskiej groziła 
śmierć, pomocy tej udzielał. 
Można mówić nawet o setkach 
osób narodowości żydowskiej, 
uratowanych za przyczyną Ks. 
Prałata.

Czasy komunizmu przynio-
sły księdzu liczne prześlado-

wania, tak z Urzędu Bezpieczeństwa, jak i Urzędu 
Skarbowego. Podsłuch telefoniczny, wzywanie na 
przesłuchania nawet za organizowanie pielgrzymek 
do Częstochowy, lub za wystawiane przez młodzież 
jasełka czy Misterium Męki Pańskiej – to niektóre z 
trudności, z jakimi musiał się borykać.

Częste były najścia na plebanię urzędników 
skarbowych, którzy rekwirowali księżowskie me-
ble, prezenty, które otrzymał od parafian - wówczas 
spał po prostu na podłodze. Pamiętam, jak (już śp.) 
pan Bibański – blokowy – zbierał wśród parafian 
pieniądze na łóżko dla księdza. Te rozliczne upo-
korzenia Księdza Prałata były związane z budową 
świątyni, która służy kolejnym pokoleniom we 
Włochach, będąc zarówno domem Bożym, jak i 
symbolem wielkiego kapłańskiego poświęcenia.

Ogólnie panujący niedostatek sprzyjał, że w 
niektórych rodzinach pojawił się problem alkoho-
lizmu. To trudne dla społeczności parafialnej zja-
wisko najbardziej przeżywał ksiądz proboszcz. Gdy 
poruszał ten temat na kazaniu, wzruszał się aż do 
łez.

Ks. Julian Chrościcki do kresu swojego ziem-
skiego pielgrzymowania pełnił posługę kapłańską. 
W dniu 9 września 1973 r. rano sprawował Przenaj-
świętszą Ofiarę. Po mszy św. zasłabł i został prze-
wieziony do szpitala. Zmarł o godz. 11.00 – wieczo-
rem.

Mówiło się o nim, że nie żył dla siebie i nie umarł 
dla siebie. Żył dla Boga i umarł dla Boga. Miał 
świadomość, że służąc bliźniemu, służy samemu 
Chrystusowi. Cechowała go głęboka wrażliwość na 
ludzkie cierpienie. Rozumiał to, gdyż sam cierpiał 

do końca życia - mam na myśli cierpienie fizyczne 
(ropiejące rany po pogryzieniu przez essmańskiego 
wilczura na Pawiaku). Jako kapłan jeszcze bardziej 
rozumiał cierpienia duchowe ludzi, co świadczyło o 
jego obecności w konfesjonale do ostatniego peni-
tenta.

Kończąc, zacytuję słowa Ojca św. Jana Pawła II: 
„Musimy być mocni mocą miłości, która jest potęż-
niejsza niż śmierć”.

Anna Kaczmarek 

W całej jego posłudze ka-
płańskiej można dostrzec 
heroizm cnót, którymi żył i 
które praktykował.
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pRyMAS 
TySIąclEcIA O 
KS. chROścIcKIM

Zostały poszarpane 
druty kolczaste, a ten 

uschnięty człowiek do 
dziś dnia żył, pracował, 
poświęcał się i pracowicie 
wypełniał ślub uczyniony 
na Majdanku. pomagała 
mu Mała święta z lisieux. 
Boży święci słyszą nasze 
wołania wszędzie i ze-
wsząd trafią do Boga, aże-
by przyczyniać się za tymi, 
którzy im ufają. Ta trumna 
kryje wielką tajemnicę 
człowieka, który miał 
bliski związek z Bogiem i 
Jego świętymi. I Bóg był 
mu „posłuszny” i Jego 

święci byli na posługę 
waszego duszpasterza, a 
wśród nich patronka wa-
szej świątyni parafialnej, 
waszego mieszkania Boga 
z ludźmi.
prawdziwie, pan przyszedł 
i wszyscy święci z Nim. I 
jest radość wielka i światło 
wielkie. I to światło nie 
zgaśnie, chociaż świece się 
wypalą. Bo będzie świeci-
ła przed oczyma waszymi 
żywa pochodnia świątyni, 
która powstała z męki, 
z cierpienia, z boleści, z 
trudu, z żywej wiary, tak 
owocnej, że aż cudownej.
Wydało mi się, dzieci 
Boże, że przy tej trumnie 
nie mogę inaczej mówić. 
gdy przyszła do mnie wia-

domość o śmierci świętej 
pamięci Księdza Juliana, 
odprawiłem zaraz Mszę 
świętą w swej kaplicy 
domowej i powiedziałem 
we wstępie liturgicznym: 
odprawiam Mszę świętą 
nie żałobną, ale ku uczcze-
niu św. Teresy z lisieux. 
Bo to ona w życiu Księdza 
Juliana zwyciężyła. A teraz 
mówię o niej wam, dzie-
ciom Bożym świętej rodzi-
ny parafialnej, która nadal 
żyć będzie pod opieką 
Małej świętej, która zwy-
ciężyła w kapłańskim ser-
cu na Majdanku. Składacie 
wielką ofiarę. I tę ofiarę w 
tej chwili przed tron Boży 
wznosimy. Wolno wam 
wraz z tą ofiarą, którą 
składa na ołtarzu Wieczny 

Kapłan Jezus chrystus, 
odmienić sekretę mszy z 
uroczystości św. Teresy od 
dzieciątka Jezus i modlić 
się w ten sposób: prosimy 
cię, panie, niech modlitwa 
św. Teresy poleca Tobie 
naszą ofiarę, ofiarę Jezusa 
chrystusa, ofiarę waszej 
rodziny parafialnej i ofiarę 
waszego sługi Księdza 
Juliana, aby uroczyście 
składana ku jej chwale, 
została przez Ojca Niebie-
skiego przyjęta dla zasług 
św. Teresy od dzieciątka 
Jezus.

Z przemówienia Sługi Bo-
żego Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego, wygłoszo-
nego podczas pogrzebu ks. 

Juliana Chrościckiego, 13 
IX 1973 r.

Kardynał Stefan 
wyszyński wizyto-
wał naszą parafię 
14 i 15 Viii 1958 r. 
wówczas też zosta-
ło zrobione powyż-
sze zdjęcie Prymasa 
i Ks. Prałata (z 
lewej) w otoczeniu 
ministrantów.

Pod dzwonnicą sta-
rego, drewnianego 
kościółka siedzą: 
ks. proboszcz Julian 
chrościcki, obok 
ks. Józef Kołodziej-
ski, stoi od lewej 
ks. Przybyłko i ks. 
Pajka.

Grób ks. Juliana 
chrościckiego w 

podziemiach nasze-
go kościoła.
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Celem wczesnoszkolnego programu Montessori jest przygotowanie 
dziecka do życia, w tym do samodzielnego funkcjonowania 
w społeczeństwie. Program uwzględnia rozbudzenie w dziecku 
miłości do nauki oraz pomoc w zrozumieniu tego jak się uczyć. 

Przewiduje także budowanie w dziecku poczucia własnej wartości 
w bezpiecznym otoczeniu.
Zintegrowany program nauczania jest ogromną zaletą edukacji Montessori. 
Dziecko odkrywa jak nierozerwalnie natura, literatura, nauka, sztuka, 
historia czy matematyka związane są z życiem. Jak są blisko siebie 
i jak z siebie wynikają. Uczeń w naturalny sposób nabywa szacunku do 
wszystkich żyjących stworzeń oraz rozbudza w sobie przynależności do 
środowiska/otoczenia. Program zawiera wychowanie religijne, a w nim: 
Boskie stworzenie świata; Katechezę Dobrego Pasterza w oparciu 
o program Sofii Cavalletti; „Potencjał duchowy dziecka”- przypowieści 

Nasza Placówka pracuje zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori oraz w oparciu 
o wartości chrześcijańskie. Szkoła jest otwarta dla wszystkich Rodzin, które akceptują jej statut 
oraz zasady w niej panujące, a także wyrażają gotowość współpracy ze społecznością szkolną 
podczas realizacji programu wychowawczego. Celem szkoły jest pomoc każdemu dziecku w jego 
integralnym rozwoju intelektualnym, społecznym, fizycznym, emocjonalnym i duchowym, przy 
pełnym poszanowaniu wolności i godności człowieka. 

PROGRAM NAUCZANIA MONTESSORI DLA UCZNIÓW 
W WIEKU OD 6 DO 9 LAT - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

i historię w Biblii oraz liturgię przedstawioną zgodnie z katolickim 
kalendarzem świąt.
Szkoła oferuje zajęcia dodatkowe takie jak: gry zespołowe, tańce, ruch 
rozwijający metodą W. Scherborne, zajęcia teatralne, zajęcia kulinarne,  
malarstwo, plastyka i wiele innych. Wycieczki i wyjścia poza teren szkoły 
są niezbędnym elementem edukacji i są wpisane w program Montessori. 
Dodatkowo szkoła organizuje wyjazdy na Zieloną Szkołę, która łączy 
atrakcyjny pobyt poza domem i przygodę z integracją uczniów między 
sobą i nauczycielami.
Twórca Google i prezydent USA, wynalazca telefonu oraz właściciel 
Amazona, twórczyni najsłynniejszego pamiętnika w dziejach i brytyjscy 
książęta  zdobyli edukację w przedszkolach i szkołach Montessori.  Kto 
wie, może Wasze dziecko, które przyjdzie do szkoły Montessori, dorówna 
któremuś z nich?

Adres: ul. Żeleńskiego 3, Włochy, 02-403, Warszawa, list: szkola@elipsoida.pl
Telefon:  22 374-98-08T, 607-037-654, www.elipsoida.pl
Informacje: Sprawy pedagogiczne i rekrutacja, kontakt:
Dominika Malkus-Jankowska, tel.:502-685-644

Fot. Zbigniew Jankowski

Celem „Katechezy” jest nawiązanie osobowej relacji z Chrystusem, 
który realizowany jest na spotkaniach katechetycznych w ciągu 
kilku lat, zaczynając od trzeciego roku życia. Treści nauczania 
dotyczą sakramentów – odkrywanie przez doświadczenie 

i przeżywanie znaczenia znaków liturgicznych (np. przygotowanie kieli-
cha – dziecko widzi w jaki sposób, co i dlaczego kapłan czyni w trakcie 
tej czynności), tekstów biblijnych bezpośrednio dotyczących Osoby 
Jezusa Chrystusa (Adwent i Boże Narodzenie – teksty prorockie 
zapowiadające przyjście Mesjasza, teksty o narodzeniu Jezusa; Wielki 
Post i Wielkanoc – teksty dotyczące Ostatniej Wieczerzy, Zmartwych-
wstania i Zesłania Ducha Świętego) oraz teksty wybranych przypowieści 
o królestwie Bożym, a także o dobrym Pasterzu. 

Montessori „posiadała geniusz traktowania dziecka, nawet bardzo małego, jako osoby, 
która ma własne prawa rozwojowe. Z tej perspektywy żądała ona nieustannie, by 
nie narzucano dziecku od samego początku praw stworzonych przez dorosłych 
i nieodpowiednich dla niego oraz, aby wychowawca dla wypełnienia swej roli zgodził 
się na wycofanie, zamiast się narzucać. Jest rzeczą oczywistą, że dorosły powinien 
trwać u boku dziecka, ale z całą powściągliwością, i z uwagą obserwować jego pierwsze 
reakcje, tym bardziej, że dochodzą one wtedy do głosu w atmosferze obopólnej 
wolności i osobistej autonomii” .
Papież Paweł VI

Dla dzieci w wieku szkolnym treści te rozszerzają się o historię królestwa 
Bożego, o refleksję nad tekstami biblijnymi ze Starego Testamentu oraz 
o przypowieści moralne.
Istotny jest sposób przekazywania orędzia. Mamy dziecku pomóc 
w samodzielnym odkrywaniu i zbliżaniu się do Boga. Trzeba zaufać, 
że dziecko ma tę niezwykłą zdolność rozumienia i poznawania Boga.
Pracując od dziesięciu lat w Integracyjnym Przedszkolu Montessori 
w Krakowie miałam możliwość doświadczać tej niezwykłej otwartości 
dzieci na Boga, radości i potrzeby spotkania się z Nim. Każde dziecko, 
niezależnie od stopnia rozwoju intelektualnego jest niezatartym 
wizerunkiem Boga, którego kocha i przez którego jest kochany. 

Przedstawione wyżej treści dotyczące religijności małego dziecko można 
i powinno odnieść się do osób o opóźnionym rozwoju umysłowym. Jest 
to dla nas dorosłych tajemnicą w jaki sposób dzieci odkrywają kim są 
dla Jezusa. Na podstawie przypowieści o dobrym Pasterzu, dzieciom 
przedstawione są symbolicznie owce, które idą za dobrym Pasterzem. 
Zadaniem dzieci jest odkrycie kim są te owce, których imiona zna 
dobry Pasterz, który je woła, staje na ich czele. Jest to trudne dla dzieci 
w wieku przedszkolnym, jest to pewien proces do którego przechodzą 
stopniowo. Ale istotne jest by same do tego doszły.  Często wydaje się 
to tak trudne do przyjęcia, że te owce tak ważne dla Jezusa to my. Czym 
starsze dzieci, tym trudniej jest im dojść do tego na drodze intelektual-
nej (często odpowiadają, że owce są ważne i ludzie, ale na pytanie: jacy 
ludzie? czy my, ja i ty też? - twierdzą, że nie, to chyba niemożliwe?!). 
Takiego problemu nie mają dzieci na poziomie rozwoju około trzeciego 
roku życia, i młodsze, to jest dla nich tak oczywiste i proste. 
Chciałabym tu przytoczyć zdarzenie z dziewczynką czteroletnią z zespołem 
Downa, która miała również problemy z mówieniem. Po przedstawieniu 
przypowieści o dobrym Pasterzu, dziewczynka chętnie wzięła drewniane 
figurki (pasterz z owcą na ramionach i 10 owiec) oraz owczarnię do 
indywidualnej pracy. Po kilku minutach podeszłam do niej i zapytałam ją 
kim jest Pasterz (tego pytania się nie zadaje, gdyż tekst wyraźnie mówi 
o tym, że Jezus powiedział „Ja jestem dobrym Pasterzem, ale znając 
problemy Agnieszki z mówieniem, stwierdziłam, że zapytam ją o to, bo 
imię Jezus umiała wypowiedzieć). Z wielkim zdziwieniem i niepokojem 
odebrałam jej odpowiedź, gdyż stwierdziła, że „to ona”. Żeby dobrze ją 
zrozumieć zadałam jej kolejne pytanie, gdzie jesteś? Agnieszka 
z radością na twarzy wzięła figurę dobrego Pasterza i wskazała na 
owcę, którą trzymał na ramionach (a ja w tym momencie odetchnęłam 
z ulgą, było to pierwsze dziecko w mojej praktyce, które po pierwszej 
prezentacji tekstu odkryło tę wielką tajemnicę). 
To i podobne doświadczenia z dziećmi o różnych potrzebach uczą 
mnie, że katecheta powinien razem z dzieckiem słuchać i pochylać się 
nad Słowem Bożym, pozwalać dziecku na własną drogę zmierzającą do 
nawiązania relacji z Bogiem, zaufać Bogu i dziecku, którzy jak twierdziła 
Adele Costa Gnocchi „rozumieją się”.  

Barbara Surma 
Fragmenty z publikacji: Praktyczne zastosowanie pedagogiki Marii Montessori 
w wychowaniu religijnym dziecka, „Oligokatecheza” 3(9)2005

„KATECHEZA DOBREGO PASTERZA” 
W PRAKTYCE

ar tykuł  sponsorowany biuletyn paraf i i  św.  Teresy  od Dzieciątka  Jezusczer wiec  -  s ierpień 2012
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W tym roku szkolnym klasa I A liceum wzięła 
udział w programie edukacyjnym  Sekrety pała-
cowych Muz. Były to cykliczne, odbywające się 

raz w miesiącu spotkania. uczniowie mieli okazję 
poznać  życie kulturalne na dworach monarchów 

europejskich i polskich. Nieodzownym elementem 
spotkań były bale, maskarady, a także uczty, któ-

rym towarzyszyły taniec, teatr i muzyka. Młodzież 
dowiedziała się, jak zmieniała się moda i obyczaje 

w XVII, XVIII i XIX wieku. 

W październiku zwiedzali Wilanów, jako rezydencję 

SPoSóB 
NA wieDzę! 

królewską i magnacką, a także poznali jej dzieje i 
historię. Było dużo wiedzy historycznej, ale oto-

czenie i sposób przekazania sprawił, że uczniowie 
chętnie i z zainteresowaniem słuchali. Do lekcji 

dostali materiały, które utrwaliły wiedzę i uatrakcyj-
niły wykład.

„Domowe muzykowanie Marii Kazimiery”, to listo-
padowe spotkanie. Warsztaty prowadzone przez 

muzyków, kontakt z żywą muzyką, odtwarzaną na 
instrumentach z epoki, zostawił niezapomniane 

wrażenie.

gawota i menueta uczyli się w grudniu. Sale Wi-
lanowa, muzyka, a także tancerka, która wprowa-

dzała młodzież w arkana  trudnej sztuki tańców 
dawnych sprawiły, że czas szybko upłynął, a kroki 

gawota zapadły w pamięć. Okazało się, że tańce 
dawne też mogą być atrakcyjne.

Spotkanie z mimem, to marzec. Ten artysta przybli-
żył uczniom sztukę pantomimy, mogli sami spraw-

dzić swoje możliwości, co okazało się dosyć trudne. 

W maju były niezwykłe warsztaty. „Barokowy ga-

lant”, to zabawa w kostiumach, perukach i makijażu  
z epoki. Młodzież bawiła się wyśmienicie, a tajniki 

ubioru baroku poznała „od podszewki”. Stroje spo-
wodowały, że uczniowie nagle stali się barokowymi 

bywalcami salonów, wyglądali niesamowicie! 

Takie lekcje pozwalają w sposób praktyczny zdo-
być wiadomości. Wyjście z sal szkolnych do komnat 

pałacu sprawia, że młodzież chce się uczyć! 

„uczyć – bawiąc”

Alicja Mrozek

nasza  szkoła biu letyn paraf i i  św.  Teresy  od Dzieciątka  Jezusczer wiec  -  s ierpień 2012
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cieRPieNie 
DRoGą 

Do NieBA
O, jak miłe są hymny, płynące z 
duszy cierpiącej. Całe niebo za-
chwyca się taką duszą…
św. siostra Faustyna - dz.114

Temat cierpienia zawsze będzie aktualny w na-
szym życiu. Nie ma człowieka, który powie-
działby, że nie cierpi, że wszystko wychodzi 
mu super, a w swoim życiu doznaje tylko ra-

dości i sukcesów. Jeżeli ktoś tak mówi, to na pewno 
jest to nieprawda. Cierpienia, przykrości, upokorze-
nia są wpisane w nasze codzienne życie. Doznajemy 
niesprawiedliwości, ktoś przez nieuwagę zaniedbał 
coś względem nas, przychodzi choroba, ktoś nas osą-
dzi albo zawiedzie.

NIEOFIAROWANE cIERpIENIE
Zastanówmy się zatem przez chwilę nad tajemni-
cą cierpienia. Pomoże nam w tym Dzienniczek św. 
siostry Faustyny, w którym zapisała wiele na temat 
cierpienia i swoich osobistych przeżyć. Wsłuchamy 
się w słowa, jakie wypowiedział do niej Pan Jezus. 
„wszystko jest cierpieniem, ale innej drogi nie ma 
do nieba, prócz drogi krzyżowej. Ja sam przesze-
dłem ją pierwszy. Wiedz o tym, że jest to najkrótsza 

i najpewniejsza droga (Dz 1487)”.
w czym tkwi problem? Dlaczego słyszymy te sło-

wa Pana Jezusa i nie słyszymy ich jednocześnie.
Tylko i włącznie w tym, że nie przyjmujemy cier-

pień. Owszem, trwamy w nich, bo nie mamy wyjścia, 
ono nas nie omija. Jednak nie uświęca nas ono sku-
tecznie, bo nie ofiarowujemy tego cierpienia Bogu, 
nie przyjmujemy cierpień zgodnie z wolą Bożą. Ja-
ko katolicy wiemy, że i nas dotyka i będzie dotykało. 
Cierpienie jest wielką tajemnicą i nie wiemy dlacze-
go jeden człowiek cierpi mniej, a inny więcej.  

ślAdEM śW. FAuSTyNy
Tak samo było w życiu naszej św. Faustyny. W  Nie-
dzielę Palmową 21 III 1937 tak zapisała: „W czasie 
Mszy św. dusza moja została pogrążona w goryczy i 
cierpieniach Jezusa. Jezus dał mi poznać, ile cierpiał 
w tym triumfalnym pochodzie. Hosanna odbijało się 
w Sercu Jezusa echem - ukrzyżuj. Dał mi Jezus od-
czuć to w sposób szczególny (Dz.1028)”.

Św. Faustyna w odpowiedzi na taką łaskę tak 

modli się do Chrystusa: „Niczym jest wszystko w po-
równaniu z Tobą. Cierpienia, przeciwności, upoko-
rzenia, niepowodzenia, posądzania, jakie mnie spo-
tykają, są drzazgami, które rozpalają miłość moją ku 
Tobie, Jezu. Cierpienie jest wielką łaską. Przez cier-
pienie dusza upodabnia się do Zbawiciela, w cierpie-
niu krystalizuje się miłość. Im większe cierpienie, 

tym miłość staje się czystsza” (Dz.57).
Możemy tu zadać pytanie: skąd św. Faustyna 

czerpała siłę do takich wypowiedzi, do takiej po-
chwały cierpienia? Skąd czerpała siłę do codzienne-

Przez cierpienie dusza upodabnia się 
do Zbawiciela, w cierpieniu krystali-
zuje się miłość. Im większe cierpienie, 
tym miłość staje się czystsza. (Dz.57).

rozważania biuletyn paraf i i  św.  Teresy  od Dzieciątka  Jezusczer wiec  -  s ierpień 2012

św. Paweł w liście 
do Kolosan (1, 24) 
tak nauczał o ofia-
rowywaniu cier-
pień:  Teraz raduję 
się w cierpieniach za 
was i ze swej strony 
w moim ciele dopeł-
niam braki udręk 
Chrystusa dla dobra 
Jego Ciała, którym 
jest Kościół. Niektó-
rym Bóg ofiarowuje 
łaskę współcierpie-
nia z Nim dla dobra 
innych. Nieraz 
owocność tego cier-
pienia widać wy-
raźnie już tutaj na 
ziemi. Przykładem 
może być Marta Ro-
bin, która przykuta 
do łoża od 27 roku 
życia z powodu 
nieznanej choroby, 
cierpiała tak przez 
ponad 50 lat aż do 
swej śmierci. z jej 
rady podczas całe-
go życia skorzystały 
tysiące osób. Na 
dobro jakie wnoszą 
w życie Kościoła 
chorzy, wielokrotnie 
zwracał uwagę Jan 
Paweł ii: „przez ofia-
rowanie cierpień 
(...) chory chrześci-
janin składa same-
go siebie w ofierze, 
na podobieństwo 
chrystusa, który dla 
nas złożył w ofierze 
samego siebie” 
(PDV, 38)
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go ich znoszenia? Odpowiedź znajdujemy 
w słowach Pana Jezusa, który zapewnia 
św.Faustynę o swojej obecności: „W 
czasie benedykcji ujrzałam Jezusa 
w wielkiej piękności, Jezus spoj-
rzał się łaskawie na mnie i rzekł: 
Córko moja, nie lękaj się cier-
pień, ja jestem z tobą(Dz.151)”. A 
na innym miejscu w Dzienniczku 
Święta zapisała: „w cierpieniach 
zachowywać spokój i równowagę; 
w chwilach ciężkich uciekać się do ran 
Jezusa - w ranach Jezusa szukać pociechy, 
ulgi, światła, umocnienia…. Wśród doświad-
czeń będę się starała upatrywać miłującą rękę Bożą. 
Nic tak trwałego, jak cierpienie - ono zawsze wier-
nie dotrzymuje swego towarzystwa duszy. O Jezu, w 
miłowaniu Ciebie nie dam się prześcignąć nikomu.
(Dz.226 i 227)”.

ZłącZyć SIę Z cIERpIącyM pANEM
Swoje cierpienia św. Faustyna znosiła z miłości do 
Boga i z Niego czerpała moc. Podobnie i my otrzy-
mujemy od Chrystusa siłę do dźwigania naszych co-
dziennych cierpień. On jest naszą mocą! 

Bóg umacnia każdego chrześcijani-
na i nigdy nie daje ponad nasze siły. 
Chrystus łączy także nasze cierpie-
nia ze swoimi. Dzieje się to podczas 
każdej Mszy św. Dobrze jest jednak 
czynić to świadomie, to znaczy świa-
domie ofiarowywać swoje cierpienia 
Bogu i świadomie łączyć je z cierpieniami 
Chrystusa Pana. On pierwszy przebył tę dro-
gę. W czasie każdej Mszy św. kapłan nawołuje, by 
Bóg przyjął Jego i naszą ofiarę. A my odpowiadamy  
- Tak, „niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na 
cześć i chwałę swojego Imienia a także na pożytek 
nasz i całego Kościoła św.”

A zaraz potem Jezus zaprasza nas do swojego 

stołu i karmi swoim Ciałem i Krwią po to, aby 
zjednoczyć się z nami jeszcze ściślej i dać 

nam moc do dźwigania codziennego 
krzyża. 

WSpółpRAcOWAć 
ZE ZBAWIcIElEM

Umocnieni przy-
kładem św. 

F a u s t y n y 
zakończ-

my na-
sze rozwa-
żania słowami 
z Jej Dzienniczka: 
„W cierpieniach nie 
szukam pomocy u stwo-
rzeń, ale Bóg mi jest wszyst-
kim, chociaż mi nieraz się zda-
je, że i Pan mnie nie słyszy; 
uzbrajam się w cierpliwość 
i milczenie, jako gołąb nie 
skarży się, ani ma żal, 
kiedy mu dzieci bio-
rą. Chcę szybować 
w sam żar 
s ł o ń -
ca i 

n i e 
c h c ę 
się zatrzymy-

wać na oparach. Nie 
ustanę, bo na Tobie 
oparłam się - Mocy 
moja” (Dz.209).

Nie mar-
nujmy na-
s z y c h 
c i e r -
pień. 
Je- z u s 

c h c e 
przez nie 

nas zbawiać 
i udoskonalać, 

ale nie tylko nas 
samych, ale także 

innych - jesli tylko 
ofiarujemy w ich inten-

cji nasze trudy.
Rozmawiałam niedawno 

z matką młodego ojca rodziny. 
Dwójka dzieci przystąpiła do Ko-

munii św. W rodzinie panowała 
radość, ale przyćmiona cier-

pieniem żony i matki ojca. 
Otóż ojciec i mąż nie 

uczestniczył w nie-
dzielnej Mszy św. 

prawie wcale. 
Okazjonal-

nie na 

święta Bożego Narodzenia. Żona w rozmo-
wie z teściową wyraziła swój żal z tego po-

wodu. Jest to przecież przykazanie kościelne 
i podstawowy obowiązek chrześcijanina (w 

niedziele i święta obowiązkowe). Teściowa do-
wiedziała się o koronce do Miłosierdzia Bożego i 

postanowiła ją odmawiać. Starała się czynić to co-
dziennie przy wieczornej modlitwie. Do modlitwy 
dołączyła także żona i czasami także dzieci. Obie 
znały obietnice Pana Jezusa, że ktokolwiek będzie 
odmawiał te modlitwę, a szczególnie prosząc o na-
wrócenie grzeszników, zostanie wysłuchany. Swoje 
cierpienia dołączały do modlitwy, ból z tego powodu 
oddawały Panu Bogu. Ich modlitwa i cierpienie ofia-
rowane Bogu przyniosły oczekiwany owoc. Po kilku 
tygodniach w jedną z niedziel mąż sam powiedział 
do żony i dzieci, że pójdzie z nimi na Mszę św. Ogól-
ne zaskoczenie, ale i radość zapanowała w tym do-
mu. Teraz pozostaje im modlić się o wytrwanie dla 
męża i ojca. Łaska Jezusa Miłosiernego zwyciężyła!

Również i my odwołujmy się do cierpień Pana 
Jezusa, do zasług Jego męki i śmierci. Łączmy nasze 
cierpienia z Jego cierpieniami i cieszmy się z tego, że 
mamy tak wspaniałego Boga i Pana.

s. irena Radzymińska iMB

W cierpieniach zachowywać spokój 
i równowagę; w chwilach ciężkich 
uciekać się do ran Jezusa - w ranach 
Jezusa szukać pociechy, ulgi, światła, 
umocnienia… O Jezu, w miłowaniu 
Ciebie nie dam się prześcignąć niko-
mu! (Dz. 226 i 227)
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jezus chce przez nas zbawiać i udo-
skonalać, nie tylko nas samych, ale 
także innych - jesli tylko ofiarujemy 
w ich intencji nasze trudy.

Jezus powiedział: 
Jeśli kto chce pójść 

za Mną, niech się za-
prze samego siebie, 
niech weźmie krzyż 

swój i niech Mnie 
naśladuje (Mk 8, 34). 
Przyjęcie cierpienia, 

tak samo jak jego 
odrzucenie, jest ak-

tem wolnego wybo-
ru człowieka. Jeśli 

ktoś odrzuca krzyż, 
nie może korzystać 

z jego odkupieńczej 
wartości. 
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AKADeMiA 
PANA 

JezuSA
Z typową dla wtorkowego 
poranka radością wkraczam 
w gościnne progi „Akademii 
pana Kleksa”. Jak zwykle to-
warzyszy mi leciwa (ale wciąż 
w świetnej formie)  Musima, 
garść drobiazgów – pomocy 
dydaktycznych, potrzebnych 
do poprowadzenia zajęć, i… 
uśmiech, który niewymusze-
nie pojawia się na mojej twa-
rzy na myśl, że zaraz spotkam 
się z Ignasiem, helenką, Zosią i 
innymi… Tak, za chwilę religia 
na potrzebnej - w przedszkolu 
na warszawskich Włochach.

Wielokrotnie zastanawiałem się, kto tu kogo edu-
kuje. Sporo wysiłku wkładam w „przełożenie” treści, 

nad którymi doktorzy Kościoła „łamali głowy”, na 
język dostępny dla moich kochanych małych przy-
jaciół. Z pieczołowitością studiuję w domu tabula-

tury i transponuję piosenki tak, aby dzieciom łatwo 
było śpiewać, a mi „wiosłować”. Wreszcie, starannie 

dobieram „gadżety” – pomoce dydaktyczne, aby 
lepiej zobrazować treści poszczególnych katechez. 

Tymczasem, kiedy staję w drzwiach sali, dostaje 
pierwszą lekcję – lekcję bezinteresownej miłości – 

uściski dziecięcych rąk i radosne okrzyki: „pan od 
religii”! Religia!... i propozycje: popilnowania gitary, 

potrzymania podręcznika, odstawienia plecaka… 
„mięknę”…

fot. P. Smyk

czer wiec  -  s ierpień 2012



Śpiewamy dużo i czasem – przyznam - całkiem 
„czadowo”, głównie świetny i niesamowicie energe-
tyczny repertuar Arki Noego. przyznam, że dzieciaki 
zaskakują mnie znajomością piosenek i kiedy widzę, 

jak niektóre wspierają mnie już od pierwszych tak-
tów śpiewania „nowej” piosenki, wtedy niezwykle 
ciepło myślę o ich rodzicach. Dziękuję Kochani za 

pierwszą - domową muzyczną katechezę!

Dużo rozmawiamy… często słyszę od moich 
małych przyjaciół: o zębie, który wczoraj wypadł, 

kolanie stłuczonym podczas jazdy na rowerze i… 
babci, która „ma taki obrazek jak pan – z panem 

jezusem…”, o mamie, która jest chora i tacie, który 
dużo pracuje… Myślę sobie… Boże, dziękuję ci za 

tę prostą, dziecięcą troskę, świat tak bliski Tobie, 
dla mnie – mikro, dla ciebie – makrospraw i… drżę 

świadomy odpowiedzialności spoczywającej na 
mnie, a wynikającej z Twojego napomnienia: „po-
zwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie prze-

szkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo 
Boże” Mk 10, 14.

kącik  rodzinny biuletyn paraf i i  św.  Teresy  od Dzieciątka  Jezus

pS

Drogie Babcie! Z szacunkiem całuję „zbrojne” w 
różaniec dłonie, które unosicie ku niebu za Wasze 
wnuczęta i dzieci… Skąd wiem? - od tych małych 

aniołów. W ich imieniu - Dziękuję…

paweł Smyk - katecheta

fot. P. Smyk

Wtedy przyniesio-
no Mu dzieci, aby 
włożył na nie ręce 
i pomodlił się za 
nie; a uczniowie 
szorstko zabra-
niali im tego. lecz 
Jezus rzekł: do-
puście dzieci i nie 
przeszkadzajcie 
im przyjść do 
Mnie; do takich 
bowiem należy 
królestwo niebie-
skie. I włożył na 
nie ręce.
Mt 19, 13-15

czer wiec  -  s ierpień 2012
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SłużBA 
BożA

Msze św. w niedzie-
le i święta:

7.30, 9.30, 11.00 (z 
udziałem dzieci), 

12.30 i 18.00 (z 
udziałem młodzie-

ży)

Msze św. w dni 
powszednie:
8.00 i 18.00

Nieszpory eucha-
rystczne odpra-

wiane są w każdą 
pierwszą niedzielę 

miesiąca o godz. 
17.15.

Sakrament pojed-
nania 20 min. przed 

Mszą św.

w każdy czwartek 
po Mszy św. wie-
czornej Adoracja 

Najświętszego 
Sakramentu. zapra-
szamy wszystkich, 
a szczególnie mło-

dzież.

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

wystawienie Naj-
świętszego Sakra-

mentu i litania 
do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa.

w pierwsze soboty 
miesiąca po Mszy 
św. o godz. 8.00 
litania loretań-
ska, a następnie 

Nabożeństwo 
Pierwszych Sobót 

Miesiąca.

Schola dziecięca 
spotyka się w sobo-

ty o 10.00 w salce 
przy kancelarii, a 

schola młodzieżo-
wa także w soboty 

o godz. 8.45 w 
kościele.
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intenc je  msza lne

lIpIEc 2012
1 VII (XIII Ndz. zwykła)

7.30 – za śp. Kazimierza Skup i Stefa-
na przychodzeń
9.30 – dziękczynno-błagalna o 
zdrowie i błogosławieństwo Boże z 
okazji im. pawła i Sławomira
11.00 – za śp. jana Duszczyka w 26. 
rocznicę śmierci
12.30 – w intencji Kółek żywego 
Różańca
18.00 – za śp. pawła Sobkowicza

2 VII (poniedziałek)
8.00 – za śp. Zofię gabara w 30. 
dzień po śmierci
18.00 – za śp. józefa i Halinę Koriat

3 VII (wtorek)
8.00 – w intencji Bożeny i jarosława 
pindor w 36. rocznicę ślubu
18.00 – za śp. Irenę Łabędzką w 2. 
rocznicę śmierci

4 VII (środa)
8.00 – dziękczynna, w 18. rocznicę 
ślubu jolanty i Tomasza Woźniak, 
z prośbą o dalsze łaski i   błogosła-
wieństwo Boże
18.00 – o zdrowie i wszelkie łaski 
Ducha Św. dla jarosława; za śp. 
Annę i Stefana Markiewiczów

5 VII (czwartek)
8.00 – za śp. jadwigę góra w 10. 
rocznicę śmierci
18.00 – o liczne i święte powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne oraz 
o błogosławieństwo Boże dla kapła-
nów pracujących w naszej parafii 

6 VII (piątek)
8.00 – w intencji żywych i zmarłych 
członków Straży Honorowej Naj-
świętszego Serca pana jezusa
18.00 – o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże dla Elżbiety puszcz

7 VII (sobota)
8.00 – w intencji żywych i zmarłych 
członków Straży Honorowej Niepo-
kalanego Serca Maryi
18.00 – za śp. Zygmunta Moczy-
dłowskiego w 7. rocznicę śmierci

8 VII (XIV Ndz.zwykła)
7.30 – za śp. Stanisława firleja, Ma-
rię, jadwigę i Kazimierza Rembie-
jewskich
9.30 – za śp. janinę i franciszka 
Sołtysiaków
11.00 – o Boże błogosławieństwo 
dla piotra w 20. rocznicę ślubu, jana 
w 23. rocznicę ślubu i Krzysztofa w 
5. rocznicę ślubu
12.30 – za śp. Irenę i juliana Tom-
czyk, jadwigę i Mieczysława Stanek 
(chrzty)
18.00 – za śp. józefę Badach w 2. 
rocznicę śmierci

9 VII (poniedziałek)
8.00 – za śp. Mariannę i Albina 
Nieborek
18.00 – za śp. feliksa pakułę w 38. 
rocznicę śmierci

10 VII (wtorek)
8.00 – za parafian
18.00 – za śp. Halinę garstka w 5. 
rocznicę śmierci

11 VII (środa)
8.00 – 
18.00 – o zdrowie i wszelkie łaski 
Ducha Św. dla jarosława; za śp. 
Edwarda Ostapiuka w 30. dz. po śm.

12 VII (czwartek)
8.00 – 
18.00 – za zmarłych z rodziny gro-
chowskich i chełstowskich

13 VII (piątek)
8.00 – 
18.00 – za zmarłych z naszych ro-
dzin polecanych w wypominkach

14 VII (sobota)
8.00 – za śp. Rodziców Henrykę i 
Aleksandra głowa
18.00 – za śp. Stanisławę, Stanisława 
i Tadeusza Orlińskich oraz Stefana 
Widyńskiego

15 VII  (XV Ndz.zwykła)
7.30 – za śp. Mariana Mętraka
9.30 – za śp. Tadeusza Widlickiego w 
28. rocznicę śmierci
11.00 – za zmarłych z rodziny jan-
dzio i Serement
12.30 – za śp. Andrzeja Skoczyńskie-
go w 4. rocznicę śmierci
18.00 – za śp. janusza Wendla w 4. 
rocznicę śmierci

16 VII (poniedziałek)
8.00 – 1) o zdrowie i wszystkie 
potrzebne łaski Boże dla rodziny 
Nowakowskich; 2) za śp. Tadeusza i 
Marię jarczewskich oraz zmarłych z 
rodziny jarczewskich i Wajmanów
18.00 – o kanonizację bł. jana pawła 
II i beatyfikację Sługi Bożego kard. 
Stefana Wyszyńskiego, z prośbą o 
potrzebne łaski dla parafii za ich 
wstawiennictwem, oraz w intencji 
dziękczynnej za wszelkie dobro oraz 
dary Ducha św. i opiekę MB fatim-
skiej dla ks. proboszcza, a także za 
śp. Marię Łuczyńską

17 VII 2012 r. (wtorek)
8.00 – 
18.00 – za śp. Marię Łuczyńską z 
okazji imienin

18 VII (środa)
8.00 – 
18.00 - o zdrowie i wszelkie łaski 
Ducha Św. dla jarosława

19 VII (czwartek)
8.00 – 
18.00 – za śp. czesława Lisika i jego 
rodziców

20 VII (piątek)
8.00 – o zdrowie i opiekę Matki 
Bożej dla czesława piaseckiego w 
80. rocznicę urodzin
18.00 – za śp. jana Banacha w 1. 
rocznicę śmierci oraz jego rodziców 
juliannę i józefa

21 VII (sobota)
8.00 – 1) za śp. Kazimierę, Bolesława, 

Władysławę i Marię; 2) za śp. Halinę
18.00 – o Boże błogosławieństwo 
dla Małgorzaty i Stanisława z okazji 
60. rocznicy urodzin

22 VII (XVI Ndz.zwykła)
7.30 – za śp. Władysławę i Wacława 
gzochów, Radzisława, Mieczysława, 
Lecha, jerzego, Wiktorię i  Henryka 
Bardadyn
9.30 – za śp. Elżbietę godek oraz 
zmarłych z rodziny Nalewajków, 
godków, Mireckich, paciaków oraz 
czubaków
11.00 – za śp. janinę w 3. rocznicę 
śmierci oraz Edwarda Świtlaga
12.30 – za śp. Annę i Mariana Woj-
ciechowskich
18.00 – dziękczynno-błagalna, o 
zdrowie i Boże błogosławieństwo z 
okazji imienin Anny

23 VII (poniedziałek)
8.00 – za śp. Mariana Bondziora w 9. 
rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Tadeusza Woźniaka 
w 1. rocznicę śmierci oraz feliksę i 
Maksymiliana Woźniaków

24 VII (wtorek)
8.00 – za śp. Mariannę i Stefana 
Brdoń
18.00 – za śp. Wiesława Woźniaka 
w rocznicę śmierci, o miłosierdzie 
Boże i łaskę życia wiecznego

25 VII (środa)
8.00 – 
18.00 - o zdrowie i wszelkie łaski 
Ducha Św. dla jarosława

26 VII  (czwartek)
8.00 – o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i potrzebne łaski dla Anny 
pawlak i jej rodziny
18.00 – za śp. Annę ciechocińską

27 VII  (piątek)
8.00 – 
18.00 – 

28 VII (sobota)
8.00 – za śp. Henryka Witkowskiego 
w 15. rocznicę śmierci
18.00 – dziękczynna, za dar chrztu 
Św. Marysi i Tereski, z prośbą o 
błogosławieństwo Boże dla Ani z 
okazji imienin

29 VII (XVII Ndz.zwykła)
7.30 – za śp. Stanisława Ziębę w 8. 
rocznicę śmierci
9.30 – za śp. Zygmunta Miłkowskie-
go
11.00 – dziękczynno-błagalna o 
zdrowie i potrzebne łaski dla Anny i 
Krzysztofa
12.30 – dziękczynno-błagalna, w 
intencji Anny, Krzysztofa i Kingi, z 
prośbą o dary Ducha św.
18.00 – za śp. Tadeusza Topolskie-
go, Lucynę, Andrzeja, Romana 
frączykowskich, Alfredę i Stefana 
Suplewskich

30 VII (poniedziałek)
8.00 – 
18.00 – o zdrowie i błogosławień-

stwo Boże dla Marty Biela
31 VII (wtorek)

8.00 – 
18.00 – za śp. Henrykę i Witolda 
chojnowskich

SIERpIEń 2012
01 VIII  (środa)

8.00 – 
18.00 – o zdrowie i wszelkie łaski 
Ducha Św. dla jarosława;

02 VIII  (czwartek)
8.00 – za śp. Andrzeja i Karolinę 
Wojanowskich
18.00 – o liczne i święte powołanie 
kapłańskie, zakonne i misyjne oraz 
błogosławieństwo Boże dla kapła-
nów pracujących w naszej parafii

03 VIII (piątek)
8.00 – w intencji żywych i zmarłych 
członków Straży Honorowej Naj-
świętszego Serca pana jezusa
18.00 – za śp. Henryka Kupidurskie-
go w 14. rocznicę śmierci

04 VIII  (sobota)
8.00 – w intencji żywych i zmarłych 
członków Straży Honorowej Niepo-
kalanego Serca Maryi
18.00 – za śp. Dominika

05 VIII (XVIII Ndz.zwykła)
7.30 – za śp. Radzisława, Mieczy-
sława, Lecha, Wiktorię, jerzego i 
Henryka Bardadyn oraz Władysławę 
i Wacława gzochów
9.30 – za śp. Zygmunta praskiego w 
23. rocznicę śmierci oraz Anastazję i 
Zygmunta praskich, Zofię i Antonie-
go Królikowskich
11.00 – dziękczynno-błagalna w 
18. rocznicę ślubu joanny i pawła, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej
12.30 – w intencji Kółek żywego 
Różańca
18.00 – 

06 VIII (poniedziałek, święto 
przemienienia pańskiego)

8.00 – 
18.00 – za śp. Antoniego Limana w 
46. rocznicę śmierci i śp. jadwigę 
Maliszewską w 21. rocznicę śmierci

07 VIII (wtorek)
8.00 – 
18.00 – o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej dla juliana

08 VIII (środa)
8.00 – 
18.00 – za śp. Sabinę Szcześniak 
w 10. rocznicę śmierci; o zdrowie i 
wszelkie łaski Ducha Św. dla jaro-
sława;

09 VIII  (czwartek)
8.00 – 
18.00 – za śp. Bronisławę, Kazimie-
rza, Elżbietę i Tadeusza Tomaszew-
skich

10 VIII  (piątek)
8.00 – 

18.00 – za zmarłych z naszych ro-
dzin polecanych w wypominkach

11 VIII (sobota)
8.00 – 
18.00 – za śp. Tadeusza Duszczyka w 
11. rocznicę śmierci

12 VIII  (XIX Ndz.zwykła)
7.30 – 
9.30 – za śp. Aleksandrę Maciejew-
ską w rocznicę śmierci, śp. józefę 
Zięba w rocznicę śmierci i śp. Marię 
gradowską w rocznicę śmierci
11.00 – za śp. cecylię, Mariannę i 
Stanisława Kobus
12.30 – dziękczynno-błagalna, w 5. 
rocznicę ślubu Katarzyny i Sebastia-
na Siwińskich (chrzty)
18.00 – za śp. janinę galik i Zbignie-
wa Koza

13 VIII (poniedziałek)
8.00 – 
18.00 – za śp. Stefanię gozdan w 
4. rocznicę śmierci, śp. Antoniego 
gozdan oraz zmarłych z rodziny 
Szymaników i gozdanów

14 VIII (wtorek)
8.00 –
18.00 – za śp. czesława Bednarskie-
go w rocznicę śmierci

15 VIII (śr., Wniebowzięcie NMp)
7.30 – za śp. Marię, Stanisława i 
Zygmunta cupriak
9.30 – o zdrowie i wszystkie 
potrzebne łaski Boże dla rodziny 
Nowakowskich
11.00 – za śp. Mariannę, jana i 
jerzego Smugów oraz Krystynę, 
franciszka i Sebastiana Momotów
12.30 – za śp. feliksę i Stanisława 
Kochanowiczów oraz zmarłych z 
rodziny
18.00 – za  śp. jadwigę i jana; o 
zdrowie i wszelkie łaski Ducha Św. 
dla jarosława

16 VIII (czwartek)
8.00 – 
18.00 – błagalna, o kanonizację bł. 
jana pawła II i beatyfikację Sługi 
Bożego kard. Stefana Wyszyńskie-
go, z prośbą o potrzebne łaski dla 
parafii za ich wstawiennictwem oraz 
w intencji dziękczynnej za wszelkie 
dobro oraz dary Ducha św. i opiekę 
MB fatimskiej dla ks. proboszcza

17 VIII (piątek)
8.00 – 
18.00 – w rocznicę ślubu Kingi i 
Andrzeja oraz Barbary i Tadeusza

18 VIII (sobota)
8.00 – 
18.00 – za śp. Wiktorię, Stefana i 
Ignacego Lemańskich

19 VIII (XX Ndz.zwykła)
7.30 – za śp. Helenę i Teofila jasiów-
ka
9.30 – za śp. Walerię, Aleksandra i 
Edmunda
11.00 – za śp. Mariannę Szymańską, 
Marylę i jana Szymańskich

12.30 – dziękczynno-błagalna, w 25. 
rocznicę ślubu Bożeny i Sławomira, 
z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, prośbą o dalszą opiekę Matki 
Bożej i błogosławieństwo Boże na 
dalsze lata wspólnego życia
18.00 – za śp. joannę Bondzior w 
19. rocznicę śmierci

20 VIII (poniedziałek)
8.00 – 
18.00 – za śp. Henryka i Marka 
Wolsa

21 VIII  (wtorek)
8.00 – za śp. Helenę Kozer w 21. 
rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Ilonę Szczerbińską w 
dniu imienin, by Bóg przyjął ją do 
Królestwa Niebieskiego

22 VIII (środa)
8.00 – 
18.00 – o zdrowie i wszelkie łaski 
Ducha Św. dla jarosława

23 VIII (czwartek)
8.00 –
18.00 – za śp. Bożenę Wysocką w 3. 
rocznicę śmierci

24 VIII (piątek)
8.00 –
18.00 – za śp. Andrzeja Ołtarzew-
skiego w 20. rocznicę śmierci

25 VIII  (sobota)
8.00 – 
18.00 – w 39. rocznicę ślubu jana i 
Krystyny Liman

26 VIII  (Ndz., NMp częstochowskiej)
7.30 – za śp. Stanisława firleja oraz 
śp. Marię, jadwigę i Kazimierza 
Rembiejewskich
9.30 – o zdrowie i wszystkie 
potrzebne łaski Boże dla rodziny 
Nowakowskich
11.00 – za śp. Mariannę Dróżdż
12.30 – dziękczynna, z prośbą o dal-
sze łaski i błogosławieństwo Boże 
dla Elżbiety i jerzego cupriaków w 
47. rocznicę ślubu
18.00 – za śp. Wiesława Toporskiego 
w 17. rocznicę śmierci oraz Sabinę i 
Teresę Toporskie

27 VIII  (poniedziałek)
8.00 – 
18.00 -

28 VIII (wtorek)
8.00 – 
18.00 – za śp. Stanisława w 22. rocz-
nicę śmierci i Irenę Bibańskich

29 VIII (środa)
8.00 – 
18.00 – o zdrowie i wszelkie łaski 
Ducha Św. dla jarosława

30 VIII (czwartek)
8.00 – 
18.00 – 

31 VIII  (piątek)
8.00 – za śp. Bronisławę i Tomasza 
gawin
18.00 – dziękczynno-błagalna, w 38. 
rocznicę ślubu Ireny i janusza

biuletyn paraf i i  św.  Teresy  od Dzieciątka  Jezus



Możesz zamówić koszulkę z powyższym nadrukiem! 
Zamówienia i informacje: biuro@fundacjarumianka.pl


