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W SERCU PROBOSZCZA

Czy to możliwe, że jest się poważnym profesorem i rektorem a studenci mó-
wią: „Jeśli nikt ci nie pomoże, to Rumianek ci pomoże”?
Rumianek działa łagodząco! 
Ciężko to sobie wyobrazić...
Często powtarzał: „najpierw bądź człowiekiem, potem księdzem”. To na 
czym bazował, to człowieczeństwo. Dlatego był zawsze bezpośredni – nie 
robił różnicy między studentem a ministrem, każdego szanował, potrafi ł 
każdemu w oczy spojrzeć, uśmiechnąć się, bo wiedział, że są to gesty droż-
sze od pieniędzy. Miał takie powiedzenie, że skoro jesteśmy po grzechu 
pierworodnym to jako grzesznicy możemy się wszyscy zrozumieć. 
Trudno dostrzec sens w 10 kwietnia 2010 roku…
Mieliśmy lecieć do Stanów, ale w ostatnim momencie ks. profesor zdecy-
dował się, że poleci do Smoleńska. Bardzo sobie cenił zaproszenie od Pre-
zydenta – otrzymał je jako jedyny z rektorów. 
Pustka po nim jest nie do wypełnienia, brakuje mi spotkań, wspólnej roz-
mowy o Kościele, o sprawach, którymi żyjemy, o powołaniu. W tych roz-
mowach ciągnął nas za uszy do góry, pozwalał zauważać dobre rzeczy. Ja-
ko wychowawca mawiał: „Nie trzaskaj furtką, bo ci przyjdzie jeszcze przez 
nią wejść – życie przed tobą”. Fundacja, to też jest jego zasługa… 
Jeszcze przed wylotem do Smoleńska, rozmawialiśmy jak najsprawniej 
pomagać i ks. Rumianek mówi: „Załóż fundację”. Później postanowiłem, że 
skoro ją wymyślił, będzie nazwana jego imieniem, na co się zgodziła jego 
siostra. Bardzo sobie to cenię.
Czym zajmuje się Fundacja?
Dwiema dziedzinami: pomocą rodzinie (powstał Klub Młodego Odkrywcy 
dla dzieci, trwa nauka angielskiego, czy korepetycje z innych przedmiotów), 
oraz tworzeniem zaplecza do takiej wielorakiej działalności pomocowej: 
mamy w parafi i salę teatralną, kawiarnię, pokoje noclegowe. Organizujemy 
też troszkę kultury w sali teatralnej, np. niedawno było wystawiane Miste-
rium Męki Pańskiej. 
Już ksiądz powiedział, że rektor Rumianek był uśmiechnięty, jak był miły. Ale 
twardą rękę też potrafi ł mieć?
Tak. Był bardzo konkretny, ale to nie bolało. To był przyjaciel, który mówił 
prawdę. Nie lubił jedynie, jak człowiek kombinuje. Trzeba było powiedzieć, 
że jest tak i tak. Jak byłem w seminarium – był wtedy moim wicerektorem 
– podziwiałem go, ponieważ mimo obowiązków wychowawczych zajmo-
wał się jeszcze pracą naukową. A trzeba pamiętać, że całość funkcjonowa-
nia seminarium na nim spoczywała. Mimo to zawsze był dyspozycyjny. 
Zastanawia się ksiądz przy podjęciu trudnej decyzji, co by ks. Rumianek po-
wiedział?
Bardzo mi brakuje jego rad. Czasami pół żartem się złościł: „ja ci doradzam, 
a ty i tak zrobisz jak zechcesz”. Ale to było takie ukierunkowanie, ukazanie 
światła, że można iść drogą, którą on proponuje, ale też można trochę dal-
szą. Brakuje mi takich spotkań z ludźmi, którzy żyją Kościołem i Ojczyzną. 
Trzeba jednak iść naprzód a Pan Bóg niech nas prowadzi.

Fragmenty wywiadu udzielonego Radiu Plus
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Drodzy Czytelnicy!
„W obrazie histopatologicznym stwierdzono 
fragmenty tkankowe zawierające 
pofragmentowane części mięśnia poprzecznie 
prążkowanego. (…) Całość obrazu (…) jest 
najbardziej podobna do mięśnia sercowego” 
ze zmianami, które „często towarzyszą 
agonii” – tak Zakład Medycyny Sądowej 
opisał zjawisko „noszące znamiona cudu 
eucharystycznego” w Legnicy.
Kilka lat wcześniej uczeni z Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku w specjalnym 
oświadczeniu napisali o Hostii z Sokółki: 
„przysłany do oceny materiał (...) w ocenie 
dwóch niezależnych patomorfologów (...) 
wskazuje na tkankę mięśnia sercowego 
a przynajmniej ze wszystkich tkanek żywych 
organizmu najbardziej ją przypomina”.
Przez dwa najpiękniejsze miesiące roku, 
każdego dnia w polskich świątyniach wierni 
wpatrują się w „Cud Cudów”. W maju, 
przyzywając wstawiennictwa Tej, która dała 
Mu ciało, a w czerwcu, chcąc uczcić zranione 
grzechem Serce. Hostia nie krwawi wówczas, 
nie wykazuje oznak żywej tkanki, biała i cicha 
przyciąga ku sobie spojrzenia. Adorujący co 
piątek w naszym kościele mogą zaświadczyć, 
że jeśli człowiek pozwoli się poprowadzić 
drogą wierności i wytrwałości, także 
doświadczy cudów w swoim życiu. Może nie 
tak spektakularnych, ale równie – a może 
nawet i bardziej – umacniających ufność.
Cuda eucharystyczne były zawsze rodzajem 
pobudki. Gdy słabła cześć dla Eucharystii, 
gdy Najświętszy Sakrament był traktowany 
jedynie jako restrykcyjnie wydawana racja 
żywnościowa, gdy negowano żywą obecność 
Pana pod postacią chleba, gdy przyjmowano 
Go niegodnie – Bóg sam przypominał, że 
słowa z Wieczernika nie są poezją, ale 
realnym stwierdzeniem faktu: „To jest Ciało 
Moje”. Czyżby więc obecnie słabła nasza 
wiara? Czyżbyśmy tracili cześć i szacunek 
dla Najświętszego Sakramentu? Czy też 
uważamy, że nam się On należy, niezależnie 
od grzechów w jakich trwamy? A może, 
tak jak błądzącym po pustyni Izraelitom 
”uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny” 
(Lb 21,5)? 
Jeśli chcemy aby Cud Cudów przemienił nasze 
życie odpowiedzmy sobie na te pytania.

Ks. Jacek Gomulski
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... . . . . . . . . . . . .
Święto Fundacji 
Uroczystości związane ze Świę-
tem Fundacji im. Ks. Prof. Ry-
szarda Rumianka odbyły się 9 
kwietnia a rozpoczęła je uroczy-
sta Msza Św. w intencji Patrona 
Fundacji oraz ofi ar Katastrofy 
Smoleńskiej. Podczas liturgii  
Biskup Rafał Markowski udzie-
lił Sakramentu Bierzmowania 
młodzieży parafi alnej. Było nam 
bardzo miło gościć Panią Barbarę 
Cichocką – siostrę śp. Ks. Ryszar-
da Rumianka wraz z małżonkiem 
i wszystkich Przyjaciół Fundacji. 
Wspominaliśmy Ks. Ryszarda, je-
go miłość do górskich wędrówek, 
młodość, poczucie humoru i do-
bre serce. Biskup Rafał Markow-
ski w ciepłych słowach podzięko-
wał Fundacji za działania na rzecz 
potrzebujących. Uroczystości 
zwieńczyła sztuka teatralna – Mi-
sterium Męki Pańskiej „Między 
Lwami”. Wszyscy goście otrzy-
mali symbolicznie nasiona ru-
mianku – mamy nadzieję, że dziś 
cieszą oko naszych Przyjaciół.. . . . . . . . . . . . . . .
Dziękczynienie 
za Chrzest
Według większości historyków 
chrzest księcia Mieszka I i jego 
dworu mógł mieć miejsce 16 
kwietnia 966 r. W 1050 rocznicę 
tego wydarzenia w uroczystej 
Mszy św. sprawowanej pod prze-
wodnictwem ks. Jacka Gomul-
skiego, mieszkańcy Włoch dzię-
kowali Bogu za to wydarzenie. 
W homilii ks. Krys  an Chmielew-
ski zwrócił uwagę na kulturowo-
twórcze skutki chrztu Polski. „Ży-
cie chrześcijańskie przebijało się 
powoli ale skutecznie, zmieniając 
serca i obyczaje ludu, o którym 
mawiano, że jest surowy i barba-
rzyński”. Ks. Chmielewski zauwa-
żył, że przez dziesięć stuleci nie 
zrodziło się w polskiej kulturze 
nic, co by nie było dotknięte 

krótko...

„Obmycie, którego Jezus dokonu-
je w Wieczerniku wobec swoich 
uczniów przypomina inne obmycie 
– nasz chrzest” – mówił w homi-
lii podczas Mszy św. Wieczerzy 
Pańskiej ks. Krys  an Chmielewski, 
wprowadzając w rozumienie Tridu-
um Paschalnego.
Kaznodzieja przypomniał, że rok, 
który przeżywamy, jest jubileuszowy 
nie tylko z racji Roku Miłosierdzia, ale 

też dlatego, że przypada w nim 1050 
rocznica Chrztu Polski. „Przypomina 
o tym odsłonięta mozaika chrzcielna 
i obraz chrztu dziecka z naszej parafi i 
w ciemnicy” – zauważył ks. Krys  an. 
I dodał: „To, co zaczęło się 1050 lat 
temu powtarza się w każdym poko-
leniu. Chodzi o to, co w nas sprawia 
chrzest – włącza w śmierć i zmar-
twychwstanie Chrystusa”. 
„Pytajmy się samych siebie o goto-

PASCHA ROKU 
JUBILEUSZOWEGO
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krótko...
myślą chrześcijańską: „To bardzo 
ważna intuicja i zaproszenie zara-
zem. Tylko Chrystusowe źródło 
ma tę moc, aby zapładniać kultu-
rę narodu, kulturę rozumianą jako 
sposób, w jaki człowiek umiejsca-
wiając się w świecie przemienia 
tę rzeczywistość. Obyśmy stale 
czerpali z tego źródła!” – wezwał 
kaznodzieja. Szczególnej wymo-
wy nabrał tego dnia obrzęd od-
nowienia przyrzeczeń chrzcielny 
zakończony pokropieniem wodą 
pobłogosławioną podczas Wigilii 
Paschalnej.. . . . . . . . . . . . . . .
Pomoc dla ofi ar
Dwukrotnie Ojciec Święty Fran-
ciszek wezwał w ciągu ostatnich 
tygodni do pomocy potrzebu-
jącym – najpierw, 24 kwietnia, 
ofi arom konfl iktu na Ukrainie, 
a następnie, 8 maja, poszkodo-
wanym przez trzęsienie ziemi 
w Ekwadorze. Za każdym razem 
parafi anie włochowscy wykazy-
wali się hojnością i otwartością 
na potrzeby ludzi dotkniętych 
tragedią wojny czy kataklizmu. . . . . . . . . . . . . . . .
Na wzór 
św. Zygmunta
W dniu imienin swego pasterza, 
2 maja, włochowscy parafi anie 
modlili się o Boże błogosławień-
stwo dla ks. Proboszcza Zygmun-
ta Niewęgłowskiego na Mszy 
św. o godz. 18.00. W homilii ks. 
Jacek Gomulski przypomniał syl-
wetkę średniowiecznego władcy 
i męczennika. „Cierpienie, jakie 
przeżywamy może być zarówno 
przyjęte, jako pokuta za własne 
grzechy, ale może stać się także 
oczyszczeniem, dzięki któremu 
wydamy większy owoc dla Pana 
Boga” zaznaczył kaznodzieja 
i dodał: „Tak było w przypadku 
św. Zygmunta, króla Burgundii, 
którego możemy w tej kwes  i 
naśladować”. 

wość umierania dla grzechu i wiarę 
w życie, ukierunkowane na Ojca” – 
zachęcał homileta.
Wielkoczwartkowa liturgia rozpoczę-
ła Święte Triduum Paschalne Męki, 
Śmierci i Zmartwychwstania Chry-
stusa. Przez trzy dni Kościół prowa-
dził wiernych do przyjęcia daru Od-
kupienia. Ciemne jutrznie w Wielki 
Piątek i Wielką Sobotę, Liturgia Męki 
Pańskiej, a wreszcie Wigilia Paschal-
na w noc wielkanocną – poprzez 
bogactwo znaków zapraszały do 
odnowienia przyrzeczeń zawartych 
na Chrzcie św., ponawianych przez 
blisko czterdzieści pokoleń.
Do jubileuszu obecności chrześci-
jaństwa na ziemiach polskich na-

wiązał także ks. Proboszcz w homilii 
rezurekcyjnej. Parafrazując słowa 
św. Piotra Apostoła, przypominał: 
„Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu 
od 1050 lat. Został On zrodzony 
dla nas w Mieszku I, zamordowany 
w św. Wojciechu i Stanisławie, skato-
wany w bł. Ks. Jerzym, i uwielbiony 
w Apostołach Miłosierdzia: św. Sio-
strze Faustynie i św. Janie Pawle II.”
„Czemu tu przyszliśmy?” – pytał ks. 
Proboszcz w poranek wielkanocny– 
„Bo tak trzeba? Maria Magdalena 
przyszła do Grobu z miłości, a my? 
Jesteśmy tu dzięki decyzji księcia 
Mieszka sprzed wieków. Jesteśmy 
tu, bo – powtarzając za św. Micha-
łem Archaniołem – któż jak Bóg!” 
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 Ciemnicy wyeksponowany został fragment mo-
zaiki autorstwa Z. Łoskota, ukazujący chrzest 
Mieszka I. Towarzyszy mu zdjęcie chrztu dziec-

ka z naszej parafi i. Autorzy instalacji chcą przez to uka-
zać ciągłość dziejów Narodu, o którym Prymas Tysiąc-
lecia mówił, że jest Narodem ochrzczonym. 
Pytania o wierność obietnicom chrzcielnym
Chrzest nie jest wydarzeniem tylko historycznym – 
włącza nas w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, 
dlatego czuwając z Nim w Ogrójcu trzeba zapytać sie-
bie o własny chrzest, co symbolizują białe płótna (sza-
ty) rozłożone wokół parafi alnej chrzcielnicy. 
Jezus przeżywa w Ogrodzie Oliwnym zmaganie, które-
mu ma odpowiadać nasza walka o to, by nie porzucić 
wybrania do wiary i łaski. Dlatego napis przywołuje 
trzy pytania z obrzędów chrzcielnych – o wyrzeczenie 
się zła, grzechu i szatana. Te decyzje mamy powtarzać 
codziennie, umierając dla grzechu i całkowicie powie-
rzając swoje życie Bogu. 
Moc dotrwania w przyrzeczeniach chrzcielnych czer-
piemy z Jezusa, który nam się powierzył w Eucharystii. 
Dlatego biały i czerwony strumień wypływa z taberna-
kulum i sięga chrzcielnicy. Dwuznaczność tego znaku 
jest zamierzona – z jednej strony można w nim odczy-
tać barwy narodowe, z drugiej – jest to odwołanie do 
wizerunku Chrystusa Miłosiernego oraz przebitego 
serca Zbawiciela, z którego wypłynęła krew i woda da-
jąc początek sakramentom Kościoła. 
Łaska chrztu będzie żywa w życiu chrześcijanina, o ile 
będzie on nieustannie czerpał z Eucharystii, z obecno-
ści miłosiernego Pana wydającego się za swych uczniów  
i jednocześnie obecnego we wspólnocie Kościoła.
Chrzest nadaje sens historii
Wystrój kaplicy Grobu Pańskiego nawiązuje do słów 
św. Jana Pawła II: „Nie można też bez Chrystusa zrozu-
mieć dziejów Polski – przede wszystkim jako dziejów 
ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię”. 
Zdanie z listu św. Pawła do Rzymian (Rz 6, 3-4) przypo-
mina czym jest Chrzest w perspektywie duchowej – za-
nurzeniem w śmierć Chrystusa. Czerwień, dominująca 
w kolorystyce kaplicy, oraz krwawe ślady na fi gurze 
martwego Chrystusa czy na drzewie Krzyża przypomi-
nają o Krwi przelanej za nas, która jest jednocześnie 
wodą, w której się obmywamy. 
Dźwiękiem wypełniającym kaplicę Grobu jest szum 
płynącego strumienia, jaki wytrysnął 1050 lat temu – 
potok Łaski sakramentalnej płynie do dzisiaj podtrzy-
mując życie Narodu i każdego z osobna. 

Historia – sumą dziejów konkretnych ludzi
Dzieje Polski są dziejami konkretnych ludzi, dlatego 
w oknach kaplicy wklejone są kopie witraży sporzą-
dzonych wg projektu Stanisława Wyspiańskiego do 
Katedry Wawelskiej, przedstawiających trzech Królów-
-Duchów Polski. 
Św. Stanisław ze Szczepanowa dzierży władzę ducho-
wą. Jego męczeństwo stanowi dla wszystkich rządzą-
cych Polską zawsze aktualną lekcję o prymacie ducha 
nad siłą miecza. 
Na kolejnym witrażu unosi się widmo Henryka II Po-
bożnego, księcia wrocławskiego, krakowskiego i wiel-
kopolskiego, poległego w bitwie pod Legnicą z rąk Ta-
tarów. Książę jest jedną z wielu postaci w dziejach, któ-
rych ofi ara staje się bramą do wiecznego rządu dusz. 
Kazimierz Wielki, zamykający triadę cieni, symbolizuje 
wszystkich sprawujących władzę w naszym kraju. Sku-
piają się w nim losy rządców dobrych, ale także i tych, 
którzy deptali boskie prawa i mordowali sługi ołtarzy. 
Truchło królewskie spogląda na nas poprzez puste 
oczodoły oczekując modlitwy i zbawienia. 

Grzegorz Zwoliński, ks. Jacek Gomulski

Zarówno wystrój tegorocznej Ciemnicy, jak i Grobu Pańskiego jest próbą 
odczytania znaku, jakim jest 1050 rocznica Chrztu Polski.
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krótko...
. . . . . . . . . . . . . . .
Dzień Królowej 
Polski
W uroczystość Najświętszej Ma-
ryi Panny, została odprawiona 
uroczysta Eucharys  a w intencji 
Ojczyzny pod przewodnictwem 
ks. Proboszcza Zygmunta Nie-
węgłowskiego. Na Mszy były 
obecne poczty sztandarowe 
szkół włochowskich, oraz wła-
dze naszej dzielnicy z burmi-
strzem Michałem Wąsowiczem 
na czele. W homilii ks. Jacek 
Gomulski przypomniał naucza-
nie św. Jana Pawła II dotyczące 
słów Apelu Jasnogórskiego, 
a wypowiedziane podczas II Piel-
grzymki do Ojczyzny. „Jestem, 
pamiętam, czuwam – to słowa 
będące programem szkoły Maryi 
Królowej.” – mówił kaznodzieja 
przypominając papieskie wezwa-
nie do czujności i odpowiedzial-
ności. Ks. Gomulski podkreślił 
aktualność słów Papieża Polaka, 
który w 1983 tak wołał: „Może 
czasem zazdrościmy Francuzom, 
Niemcom czy Amerykanom, że 
ich imię nie jest związane z ta-
kim kosztem historii, że o wiele 
łatwiej są wolni, podczas gdy 
nasza polska wolność tak dużo 
kosztuje. Nie będę, moi drodzy, 
przeprowadzał analizy porów-
nawczej. Powiem tylko, że to, co 
kosztuje, właśnie stanowi war-
tość. Nie pragnijmy takiej Polski, 
która by nas nic nie kosztowała”. 
Na zakończenie Mszy św. ks. 
proboszcz udzielił specjalnego 
błogosławieństwa młodzieży 
przystępującej następnego dnia 
do egzaminu maturalnego. 
Po liturgii w parafi alnej Sali Te-
atralnej odbył się koncert kla-
sycznego kwintetu dętego FA-
VORI z towarzyszeniem solistów 
zorganizowany przez Dzielnicę 
Włochy. W programie zgroma-
dzeni usłyszeli pieśni patriotycz-
ne związane z ustanowieniem 
Konstytucji 3 Maja, oraz utwory 
maryjne.



„Pędząc przez to życie, zdobywając ten świat, zamy-
kamy oczy na najbliższych, na ludzi, którzy są nieraz 
w zasięgu ręki, których sami kochamy i którzy nas ko-
chają. Nie widzimy, że potrzebują oni naszej pomocy”. 
– mówił bp Markowski. Przestrzegał przed samot-
nością, która prowadzi do niechęci i nienawiści. „Czy 
nie jest tak, że znaleźliśmy się w zamkniętym kręgu, 
w którym tracimy poczucie bezpieczeństwa?” – py-
tał – „Trzeba znaleźć lekarstwo na taki stan rzeczy. 
Jest nim bez wątpienia Boże miłosierdzie. Jego istota 
polega nie tylko na przebaczeniu, ale na podaniu ręki 
słabemu człowiekowi, aby mógł powstać i zacząć na 
nowo” – stwierdził biskup pomocniczy Archidiecezji 
Warszawskiej.
Bp Markowski wspomniał postać ks. Prof. Ryszar-
da Rumianka, nazywając go świadkiem miłosierdzia: 
”Przez wiele lat się z nim przyjaźniłem patrząc na jego 
życie.” – zaznaczył – „Kochał kapłaństwo i drugiego 
człowieka. Nigdy nie przeszedł obojętnie obok kogoś, 

kto potrzebował pomocy. Był oddany bezgranicznie 
swojej służbie.” – zakończył bp Markowski swoją ho-
milię polecając zmarłego tragiczniej rektora UKSW 
jako wzór do naśladowania nowo bierzmowanym. 
Sakrament bierzmowania przyjęło w tym roku ponad 
trzydzieści osób w różnym wieku. Większość przez 

dwa lata przygotowywała się do tego wydarzenia po-
przez spotkania w małych grupach, katechezy oraz 
udział w nabożeństwach i liturgiach. 
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PRZEZWYCIĘŻAJĄC 
NIECHĘĆ

Nie żądamy od was czegoś, co 
przekraczałoby wasze możliwości. 
Możemy jednak oczekiwać, że 
będziecie nosili w sobie wrażliwość na 
drugiego człowieka. – mówił bp Rafał 
Markowski nowo bierzmowanym .

Do stawania się świadkami miłosierdzia, by przezwyciężać ludzką niechęć 
i podziały wzywał podczas liturgii bierzmowania bp Rafał Markowski 
16 kwietnia w naszej świątyni. Tego dnia swoje święto obchodziła także 
Fundacja im. Ks. Prof. Ryszarda Rumianka.
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ŚwięteŚwięte
marnowanie czasumarnowanie czasu
„Tę modlitewną procesję, którą za chwi-
lę rozpoczniemy, można nazwać „świętym 
marnowaniem czasu”. Nie po to, aby coś 
zyskać, lecz po to, by nawiązać głębsze 
i serdeczniejsze więzy z Panem Jezusem” 
– powiedział ks. Naumowicz, wprowadza-
jąc w znaczenie Uroczystości Bożego Ciała. 
„Dobrze, że będziemy trwali przez dłuż-
szy czas przy Najświętszym Sakramencie.” 
– zaznaczył kaznodzieja – „Takie trwanie 
wzmacnia i ożywia nie tylko naszą jedność 
z Bogiem, ale też jedność za sobą nawza-
jem, z braćmi i siostrami w wierze.”
Po Mszy św. o godz. 11.00, której przewod-
niczył ks. proboszcz, wyruszyła procesja do 
czterech ołtarzy. Tegoroczna trasa przebie-
gała – podobnie jak marcowa Droga Krzy-
żowa – ulicami: Rybnicką, Dekarską, Szu-
berta, ks. Chrościckiego i Rybnicką powrót 
do kościoła. Ołtarze stały na ulicy Rybnic-
kiej, Szuberta, oraz na skrzyżowaniu ul. Ur-
szuli i ks. Chrościckiego, a także na placu 
kościelnym pod krzyżem misyjnym. 
Śpiew podczas procesji był animowany 

przez organistę Pawła Kucharczyka, które-
mu towarzyszył Chór „Anthemis” pod kie-
runkiem Barbary Kucharczyk.
Na koniec ks. proboszcz wyraził swoją 
wdzięczność m.in.: mieszkańcom posesji, 
którzy zgodzili się udostępnić miejsce na 
ołtarze, a także tym, którzy ozdobili okna 
i bramy na trasie przejścia procesji. 
Podczas krótkich rozważań, wygłoszo-
nych przy każdym z czterech ołtarzy ks. 
Naumowicz przypominał o wymaganiach, 
jakie niesie ze sobą obecność żywego Bo-
ga w Najświętszym Sakramencie: „Kapłan 
powtarza w każdej eucharys  i za Chrystu-
sem słowa: „to jest Ciało Moje, to jest Krew 
Moja”. I dodaje „za was wydane, za was 
przelana”. Uczmy się więc od Chrystusa Eu-
charystycznego wydawania siebie innym, 
codziennej ofi ary miłości”.
Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz jest pa-
trologiem i historykiem literatury wczesno-
chrześcijańskiej, członkiem PAN i wykła-
dowcą UKSW oraz PWTW w Warszawie.

Nasz radosny udział w procesji eucharystycznej ma przypomnieć 
o naśladowaniu Tego, który oddał za nas samego siebie - mówił 
ks. prof Józef Naumowicz podczas Uroczystości Bożego Ciała.



Młodzi 
z ŚDM 
w naszej 
parafi i
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krótko...
. . . . . . . . . . . . . . .
Pielgrzymka Kół 
Różańcowych
Pod hasłem „Bądźmy świadkami 
Bożego Miłosierdzia” odbyła się 
w sobotę 4 czerwca IV Ogól-
nopolska Pielgrzymka Żywego 
Różańca na Jasną Górę. W tym 
roku w sposób szczególny człon-
kowie wspólnot różańcowych 
modlili się za Światowe Dni Mło-
dzieży w Krakowie. W pielgrzym-
ce wzięła udział grupa parafi an 
z ks. Janem Różyckim na czele.. . . . . . . . . . . . . . .
40 lat minęło
Z racji przypadającej w tym roku 
40 rocznicy święceń kapłań-
skich ks. Zenona Piskorskiego ks. 
proboszcz odprawił 3 czerwca 
Mszę św. w intencji Jubilata. Ks. 
Zenon posługuje we Włochach 
od 2011 r. Opiekuje się Wspól-
notą Krwi Chrystusa, Strażą 
Honorową Najświętszego Serca 
Pana Jezusa oraz Niepokalanego 
Serca Najświętszej Maryi Panny. 
Najczęściej przewodniczy nie-
dzielnej Mszy św. o 7.30.. . . . . . . . . . . . . . .
Zmarł ks. 
Bolesław Stokłosa
Po ciężkiej chorobie zmarł 14 
maja, w wieku 76. lat, ks. kanonik 
Bolesław Stokłosa, wieloletni 
proboszcz parafi i św. Jakuba 
w Zdunach, wikariusz w naszej 
parafi i w latach posługi probosz-
czowskiej ks. Henryka Miastow-
skiego. W wywiadzie dla Gościa 
Łowickiego tak mówił o roli pro-
boszcza: „Powinien być jak spra-
wiedliwy ojciec, który dostrzega 
dobro, ale nie pomija milczeniem 
niedostatków.” Msza święta po-
grzebowa została odprawiona 
w kościele w Zdunach k. Łowicza 
19 maja. Ciało ks. Bolesława zło-
żono na miejscowym cmentarzu.

Ostatnim punktem spotkania młodych z Papieżem było Rio de Janeiro

Już za kilka tygodni tysiące młodych 
ludzi z całego świata przybędą do 
Warszawy w ramach etapu diece-
zjalnego Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie. W naszej parafi i goście 
z Hiszpanii przebywać będą w dniach 
23-25 lipca (będzie to grupa z Leon 
podzielona między Stare i Nowe Wło-
chy, potrzebuje noclegu na dwie noce: 
23/24 i 24/25 lipca). 
W niedzielę 24 lipca na stadionie KS 
„Przyszłość” obok naszego kościoła 
odbędzie się piknik dla młodych gości 
(ze wszystkich parafi i Włoch i Ursusa) 
oraz mieszkańców naszej dzielnicy. 
Już dziś bardzo serdecznie zaprasza-
my na to spotkanie. Organizatorem 
wydarzenia jest Urząd Dzielnicy War-
szawa Włochy. Piknik planowany jest 
w godzinach 16.00-22.00. Wstępnie 
ustalono, że w programie znajdą się 
koncerty, występy, rozgrywki i wspól-
na integracja, np. młodzi będą mogli 
zatańczyć poloneza, posłuchać orkie-
stry wojskowej, spotkać się z grupami 
rekonstrukcyjnymi wojskowymi, wziąć 
udział w grach sportowo-rekreacyj-
nych. Parafi anie będą mogli przygo-
tować na tę okazję specjały kuchni 
polskiej i słodkości. Następnego dnia 
młodzi wyruszą na pielgrzymi szlak, 
którego miejscem docelowym będzie 
Kraków i spotkanie z Ojcem Świętym. 
To nie jedyna okazja, by okazać go-

ścinność. Dużo liczniejsza grupa przy-
będzie bowiem do nas po wydarze-
niach w Krakowie. Oprócz Hiszpanów 
spodziewamy się Brazylijczyków i Chi-
lijczyków. Włochy chcą też odwiedzić 
grupy z USA i Indii. Czekamy zatem na 
dodatkowe zgłoszenia osób, które są 
gotowe przyjąć młodych także wte-
dy – w pierwszym tygodniu sierpnia 
(wiele grup będzie w Warszawie ocze-
kiwać na dzień odlotu do swoich kra-
jów pochodzenia, różne grupy zatrzy-
mają się u nas między 2 a 5 sierpnia). 
Zgłoszenia można zostawić w kance-
larii, zakrys  i lub u ks. Krys  ana. 
Na przełomie maja i czerwca zaczy-
nają się cykliczne spotkania przygo-
towawcze dla rodzin, w czerwcu pla-
nowana jest ogólnoparafi alna zbiórka 
na wsparcie pobytu młodych w naszej 
parafi i. Przyjmujemy też zgłoszenia 
gotowości pomocy przy organizowa-
niu pobytu młodych i organizacji pik-
niku (np. upieczenie ciasta bądź przy-
gotowania jakichś potraw). 
 Przypominamy stronę www przygo-
towań do pobytu młodych w parafi i: 
www.sdmwarszawawlochy.blogspot.
com i specjalny adres e-mail: sdmwar-
szawawlochy@gmail.com. 
Nie straćmy tej wyjątkowej okazji, by 
w pielgrzymach przybywających do 
Polski ugościć samego Chrystusa. 

Ks. Krystian Chmielewski

Logo pobytu młodych w naszej parafi i 
opracowane przez Przemysława Paczewskiego
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Spotkanie z biskupem
W Parafi i Świętego 
Józefa w Ursusie 31 
kwietnia odbyło się 
dekanalne spotkanie 
przedstawicieli 
Parafi alnych Zespołów 
Caritas z biskupem 
Piotrem Jareckim, 
odpowiedzialnym za 
działalność „Caritasu” 
w naszej diecezji. 

Na spotkanie przybyli koordynatorzy ze-
społów z dekanatów: ursuskiego i prusz-
kowskiego. Parafi ę św. Teresy reprezento-
wali przedstawiciele naszego 
zespołu na czele z ks. Pro-
boszczem. Celem spo-
tkania była wymia-
na doświadczeń na 
temat dzieł miło-
sierdzia świadczo-
nych w poszcze-
gólnych parafi ach. 
Ks. biskup w pod-
sumowaniu podkre-
ślił, że jest zbudowany 
różnorodnością dzieł 
świadczonych na rzecz 
potrzebujących i ubogich 
w poszczególnych parafi ach. 
Nawiązał także do nauczania 
Ojca Świętego Franciszka, który 
stale podkreśla niezwykłe znaczenie 
jakie mają dzieła miłosierdzia dla katoli-
ków. Zachęcał także obecnych do włącza-
nia w działalność charytatywną w para-
fi ach młodych ludzi w posłudze osobom 
starszym i chorym poprzez uczestnictwo 
w szkolnych zespołach „Caritas”.

Podczas spotkania obecny był także ks. 
Sławomir Opaliński – wicedyrektor Ca-

ritas AW, który poinformował 
zebranych o akcjach 

prowadzonych na 
rzecz dzieci, osób 

starszych i cho-
rych przez Cari-
tas AW. Zadekla-
rował fachową 

pomoc w rozwi-
janiu dzieł miło-
sierdzia na tere-
nie parafi i.

Wszyscy uczestni-
cy spotkania wyszli 

z niego ubogaceni w no-
we pomysły oraz z prze-

świadczeniem, że udzielanie 
się w posłudze potrzebującym da-

je radość i poczucie wspólnoty z cier-
piącym Chrystusem. Wszystkim chętnych 

do włączenia się w pomoc świadczoną 
przez Parafi alny Zespół Caritas zaprasza-
my do współpracy.

Dział Caritas redaguje 
Aleksandra Niemiro

koordynator PZC

„Ignorowanie 
ubogiego jest 

pogardzaniem 
Bogiem”, zauważył 

Ojciec Święty 
Franciszek w 

katechezie 
wygłoszonej 

podczas Audiencji 
Generalnej 18 

maja tego roku. 
A przecież, 

kontynuował z 
goryczą papież: 

„Jakże często wielu 
ludzi udaje, że nie 

widzi ubogich. Dla 
nich ubodzy nie 

istnieją. Kwes  a 
otwartości na 

potrzebujących jest 
głównym motywem 

pontyfi katu 
obecnego Biskupa 

Rzymu.
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Wakacje
z „Caritas”
W tym roku będą odpoczywać w towarzystwie 
rówieśników i pod okiem opiekunów w Murza-
sichle (10 osób), Łebie (5 osób) oraz w Mrozach 
koło Ełku (5 osób). Dzieci są w wieku od 6 do 
14 lat. Dla rodziców w trudnej sytuacji mate-
rialnej kolonie są częściowo dofi nansowane 
przez „Caritas” AW oraz z funduszów naszego 
Zespołu Parafi alnego. Troje dzieci zostanie do-
fi nansowanych z 1% przekazanego przez wło-

chowskich parafi an na działalność „Caritasu” 
w parafi i św. Teresy.
W imieniu członków naszego zespołu dzięku-
ję za ofi arność wszystkim wspierającym dzieła 
Caritas. Niech radość dzieci, którą dzięki temu 
mogą spędzić 2 tygodnie w pięknych miejscach 
i pełni wrażeń wrócić we wrześniu do szkoły, 
będzie dla nas nagrodą.

W PARAFII

Już po raz kolejny dzieci z naszej parafi i pojadą na kolonie 
organizowane przez „Caritas” Archidiecezji Warszawskiej. 

 Wrzucając choćby 
najdrobniejszy grosz 
do „puszki na Cari-
tas” możemy mieć 
pewność, że wspie-
ramy naprawdę 
potrzebujących

W PARAFII

kolonie
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Adoracja 
– sztuka modlitwy
„Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych 
czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie 
odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania 
się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakra-
mencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w po-
stawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia 
i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem 
dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!” – tak rozumiał 
Adorację św. Jan Paweł II. 

Jako forma kultu nie od razu pojawiła się w praktyce Kościoła. Musi-
my pamiętać, że rozumienie prawd wiary i związanej z nimi liturgii 
jest żywym procesem w Mistycznym Ciele Chrystusa. Duch Święty nie-
ustannie poucza Kościół i prowadzi do coraz głębszego przyswojenia 
nauki Zbawiciela.

Zrozumieć i ukazać Obecność
W dwunastowiecznych dyskusjach teologicznych wyklarowało się ro-
zumienie realnej Obecności Chrystusa pod postaciami Chleba i Wina. 
W odpowiedzi na błędne rozumienie tej tajemnicy, zaczęto używać 
słowa Przeistoczenie czyli „transsubstancjacja”. Wyrażono nim praw-
dę, w którą Kościół wierzył od początku, że w czasie Mszy ofi arowany 
chleb staje się co do istoty Ciałem Chrystusa, choć nadal zachowuje 
wygląd chleba. Podobnie Wino po konsekracji wygląda i smakuje tak 
samo jak przed nią, lecz naprawdę i istotnie jest już Krwią Pańską. 
Tropem teologów poszła szybko pobożność ludu. Wierni zapragnęli 
widzieć Ciało swojego Pana (a nawet Jego Krew, co było już trudniej-
sze). W ten sposób w XII i XIII w. pojawił się w Liturgii gest kapłana 
ukazujący Postacie Eucharystyczne tuż po Przeistoczeniu. Moment 
ten zaczął sygnalizowany dźwiękiem dzwonków, oraz pojawieniem 
się przy ołtarzu dodatkowych świec czy pochodni – pamiętajmy, że są 
to czasy gdy wnętrze kościoła jest pozbawione elektrycznego oświetle-
nia, a więc często pozostaje w półmroku. Wszystko to po to, aby wierni 
nie utracili szansy spojrzenia na Chrystusa. Z obrzędu ukazania Ciała 
i Krwi Chrystusa w czasie Mszy wywodzi się zwyczaj wystawienia Naj-
świętszego Sakramentu dla umożliwienia dłuższej adoracji. 

Święto Bożego Ciała
Średniowiecze to czas, w którym Bóg sam upomniał się o rozwój kultu 
eucharystycznego. W XIII wieku zakonnica ze zgromadzenia augustia-
nek, św. Julianna z Cornilon doznała objawień, w których Chrystus do-
magał się ustanowienia osobnego święta ku czci Eucharystii. 
Uroczystość Bożego Ciała wprowadził papież Urban IV, poruszony 
inną, cudowną interwencją Boga. W 1263 roku nastąpił cud w Bolse-
nie (Włochy): w czasie Mszy z konsekrowanej Hostii zaczęły spadać 
na korporał krople Krwi. Dotknięty Krwią Chrystusa materiał został 
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przekazany papieżowi, a ten po-
wierzył jej przechowywanie kate-
drze w Orvieto, gdzie znajduje się 
do dziś. 

Wobec herezji
Pod koniec średniowiecza poja-
wia się więc zwyczaj adorowania 
Najświętszego Sakramentu i odby-
wania procesji eucharystycznych. 
Oczywiście równolegle mnożyły 
się pewne wypaczenia tej poboż-
ności, podnoszone zresztą do dziś 
jako zarzut wobec praktyki adora-
cyjnej. Przede wszystkim pojawiło 
się równoległe zjawisko rezygno-
wania przez wiernych z możliwo-
ści przyjmowania Komunii Św. 
Uzasadniano to poczuciem niegod-
ności, obawą przez przyjęciem Ko-
munii w stanie grzechu. Doszło do 
takiej sytuacji, że Sobór Laterański 
IV (1215 rok) wydał kanoniczny 
nakaz, aby przynajmniej raz w ro-
ku każdy katolik wyspowiadał się 
i przyjął Komunię w formie sakra-
mentalnej, nie tylko duchowej. 
W epoce potrydenckiej, głównie za sprawą św. Karola Boromeusza 
oraz zakonu jezuitów, upowszechniła się pobożność eucharystyczna. 
Była ona odpowiedzią na zanegowanie Obecności Chrystusa w kon-
sekrowanej Hostii przez Kalwina i innych reformatorów. Pojawiło się 
tzw. „czterdziestogodzinne nabożeństwo” odprawiane przed wysta-
wionym Najświętszym Sakramentem, powstały liczne bractwa i zako-
ny skoncentrowane na Eucharystii. Ten rys duchowy wspomógł barok 
tworząc nowe formy architektoniczne i rzeźbiarskie dla podkreślenia 
tabernakulum rozumianego odtąd także jako tron dla promienistej 
monstrancji z Ciałem Chrystusa.

Zanik poczucia grzechu
W XX wieku nastąpiło zjawisko przeciwne. Wraz z zanikiem poczu-
cia grzechu pojawiła się tendencja, aby wierni przyjmowali Komunię 
niezależnie od swojego obiektywnego stanu duchowego. Widzimy 
dziś absurdalną walkę o przyzwolenie na sakramentalne zjednocze-
nie z Chrystusem osób, które w jawny sposób żyją w stanie grzechu 
ciężkiego. Jedynym uzasadnieniem miałoby być ich subiektywne po-
czucie życia zgodnie ze swoim sumieniem – z pominięciem pytania 
o właściwe uformowanie tego sumienia. Tak więc na naszych oczach 
próbuje się wywalczyć prawo do pełnego udziału w Eucharystii dla 
ludzi o nieuporządkowanym życiu moralnym, ale też popełniających 
grzech aborcji lub ustanawiających prawa przeciwne prawom Bożym. 
Czy jest to wyraz pobożnego pragnienia spotkania z Chrystusem? Czy 
ta walka wynika z wiary w realną obecność Boga pod Postaciami Eu-
charystycznymi? Wydaje się, że częściej źródłem jest tu protestanckie 
rozumienie Eucharystii, jedynie jako „symbolu”. 

„Kłaść palec na ustach”
„Słowo „adoracja” swój źródłosłów czerpie z łacińskiego „ad os” – 
kłaść palec na ustach. Odpowiednikiem greckim tego słowa jest „pro-

Można 
domyślać się, iż 
w średniowieczu 
próbowano 
ukazywać nie 
tylko Ciało 
Chrystusa, ale 
także Jego Krew. 
Śladem tego może 
być zachowany 
tzw. „Kielich 
św. Jadwigi” 
z kryształową, 
a zatem 
prześwitującą, 
czaszą. Tu – na 
obrazie Leona 
Wyczółkowskiego, 
wraz z innymi 
skarbami katedry 
wawelskiej.
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skyneo” lub „proskyne-
sis” – zbliżać się do kogoś 
z ręką na ustach, całować 
kogoś w stopy lub w skraj 
szaty dla okazania czci 
i poddaństwa” – pisze O. 
Jerzy Szyran OFM Conv 
tłumacząc znaczenie tej 
praktyki.
Niegdyś czyniono to nie-
jako z daleka, nie śmiąc 
zbliżyć się do Najświęt-
szego Sakramentu, nie 
mówiąc już o Jego dotyka-
niu. Jednocześnie jednak 
wierni nie pozwalali się 
pozbawić błogosławione-
go widoku, będącego nie-
jako zapowiedzią „wizji 
uszczęśliwiającej”, która 
czeka na zbawionych. 
Obecnie przeżywamy 
kryzys, dotykający rów-
nież pobożności eucha-
rystycznej. Dziś człowiek 
jest nadaktywny, przeko-
nany o własnej wielkości 
a nawet przewrażliwiony 
na swoim punkcie. Źródeł 
zaniku pobożności w na-
szych czasach można się 
doszukać w wielu prak-
tykach pojawiających się 
w świecie katolickim od 
lat sześćdziesiątych. Kon-
sekwencje zmian takich 
jak inny sposób udziela-
nia Komunii św. wymie-
nia kardynał Raymond L. 
Burke w przedmowie do 

książki bpa Athanasiusa Schneidera „Corpus Christi”: „1) redukcja 
lub zanik wszelkich gestów czci i adoracji; 2) utrata wiary w Rzeczy-
wistą Obecność, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, w efekcie przyj-
mowania Komunii świętej w taki sam sposób, jak się spożywa zwykłe 
pokarmy; 3) liczne przykłady utraty partykuł Przenajświętszej Hostii 
oraz – w konsekwencji – ich profanacji, wynikającej szczególnie z za-
przestania używania pateny przy udzielaniu Komunii świętej oraz 4) 
rosnąca liczba przypadków kradzieży Przenajświętszej Hostii”. 

Rozum uznaje 
Czym zatem jest w swej istocie adoracja Najświętszego Sakramentu? 
W pierwszej kolejności uznaniem przez rozum oświecony wiarą, że 
pod zasłoną znaku sakramentalnego – Chleba – jest rzeczywiście, re-
alnie i substancjalnie, w swojej Istocie Bóstwa zjednoczonego z Czło-
wieczeństwem, obecny Chrystus. Jest to obecność rzeczywista, to 
znaczy nie wyobrażona, nie symboliczna, przenośna czy umowna. 
Chrystus znajduje się w Eucharystii w sposób realny. Nie „tak jakby 
był z nami”, gdyż On jest z nami obiektywnie, niezależnie czy ktoś 

Św. Cyryl 
Jerozolimski (tu 

na dziewiętnasto-
wiecznej rycinie 

Francesca 
Bartolozziego) tak 

wyjaśniał nowo 
ochrzczonym 

skutki Komunii 
Św.: „Stajecie się 

jednym ciałem 
i jedną krwią 

z Chrystusem. 
(...) Pod postacią 

chleba dane ci jest 
Ciało, pod postacią 

wina dana ci jest 
Krew. Kiedy więc 
przyjmujesz Ciało 
i Krew Chrystusa, 

stajesz się z Nim 
jednym ciałem 
i jedną krwią» 

(Katecheza 22,1.3).
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w to wierzy czy nie. Dlatego 
też każda profanacja Naj-
świętszego Sakramentu jest 
zawsze ciosem wymierzo-
nym w samego Chrystusa!
Wreszcie obecność sub-
stancjalna (czyli istotowa) 
polega na tym, iż wszystko 
Kim jest Chrystus ukrywa 
się pod zasłoną tego nie-
zwykłego Chleba. Całe Jego 
Bóstwo, cała wszechmoc, 
miłość i doskonałość niero-
zerwalnie od chwili Wciele-
nia zjednoczone z Człowie-
czeństwem. Co więcej, to 
Człowieczeństwo sprawia, 
że Bóg – Druga Osoba Trój-
cy Świętej, jest fi zycznie 
dotykalny dla nas – choć 
Jego Ciało ma inne cechy fi -
zyczne niż to samo Ciało za 
czasów, gdy wędrował po 
Galilei. Przypomnijmy so-
bie jednak, jak „inne” Ciało 
– choć to samo – miał zaraz 
po Zmartwychwstaniu: gdy 
przechodził przez drzwi 
zamknięte, bywał nieroz-
poznawany a jednocześnie 
jadł z uczniami i ukazywał 
Swe Rany po ukrzyżowaniu. 
Adoracja jest uznaniem tej 
prawdziwej Obecności.

Uwielbić 
boską czcią
Pułapką, często grożącą współczesnemu myśleniu o adoracji jest 
swoista psychologizacja czasu spędzanego przed Panem. W adoracji 
nie chodzi bowiem o „wygadanie się przed boskim Przyjacielem”. 
Nawet jeśli zawrzemy w naszej modlitwie moment wypowiedzenia 
wszystkiego co nas gnębi, miejmy świadomość, że to tylko jeden i nie 
najważniejszy aspekt. W adoracji dokonuje się jeszcze coś znacznie 
większego – oddanie Bogu należnej czci. Jaka to cześć? Boska czyli 
zupełna! 
W pierwszej kolejności klękamy przed Nim jako Bogiem, który stał 
się człowiekiem i dokonał naszego zbawienia. Nazywając nas swoimi 
przyjaciółmi pokazał, że rozumie nas i nasze trudności, lecz widzi też 
słabości, niechęć do wysiłku, egoizm czy pychę. Nasza adoracja musi 
się zatem odbywać w pokorze,w uznaniu całej prawdy o nas samych. 
O tym mówił Benedykt XVI w homilii na zakończenie XXV Kongresu 
Eucharystycznego podkreślając znaczenie adoracji: „jest antidotum 
na indywidualizm i egoizm”, „ożywia wspólnotę kościelną”, „jest 
drogą do przywrócenia godności dniom człowieka”, „pomaga nam 
podejść do różnych form ludzkiej słabości ze świadomością, że nie 
umniejszają one wartości osoby, lecz świadczą o tym, że potrzebuje 
ona bliskości innych, wyrozumiałości i pomocy”.

Elżbieta Luks 

Teksty liturgiczne 
na Uroczystość 
Bożego Ciała na 
polecenie papieża 
ułożył św. Tomasz 
z Akwinu. On też 
napisał śpiewany 
przez nas do dziś 
hymn „Sław języku 
tajemnicę”
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Od Komunii 
do komunii
Dwa razy w roku – podczas Adwentu i w Wielkim 
Poście – zbieramy w naszej parafi i dary żywno-
ściowe dla potrzebujących. Od tego roku poja-
wiła się jeszcze jedna taka okazja. Przypomina 
ona, że Komunia z Chrystusem prowadzi do ko-
munii z bliźnimi.

W maju grupa 56 dzieci przystąpiła po raz pierwszy do sakra-
mentów pokuty i Eucharystii. W większości są to dzieci klas 
trzecich. W Białym Tygodniu dzieci otrzymały modlitewniki, 
różańce, Ewangelię (zgodnie z zaleceniem papieża Francisz-
ka), książeczki spowiedzi pierwszopiątkowej, pamiątkowe ob-
razki i multimedialną grę „Od chrztu Polski do św. Jana Pawła 
II”.  
Podczas tradycyjnego dnia modlitwy za misje i misjonarzy 
dzieci składały ofi ary na potrzeby Papieskiego Dzieła Pomocy 
Misjom. Używały do tego specjalnych kopert z fl agami krajów, 
w których posługują misjonarze, wpierw próbując w domu 
zidentyfi kować jak najwięcej fl ag. Niektórzy poradzili sobie 
z tym niemal bezbłędnie. Zebraliśmy 2125,62 złotych i 2 eu-
ro. Pieniądze trafi ły do PDPM, które przekaże je do dyspozycji 
papieża Franciszka. O wykorzystaniu środków decyduje oso-
biście Ojciec Święty. 
Po raz pierwszy uroczystościom pierwszokomunijnym towa-
rzyszyła zbiórka darów żywnościowych dla potrzebujących. 
Inicjatywa wyszła ze strony rodziców, którzy chcieli wraz 
z dziećmi dać konkretny wyraz solidarności z potrzebujący-
mi. W końcu Komunia ma prowadzić do komunii! 
W dzień pierwszej spowiedzi świętej dzieci składały przy ołta-
rzu dary dla domu mam i dzieci prowadzonego przez Wspól-
notę Chleb Życia siostry Małgorzaty Chmielewskiej w Brwi-
nowie. Przygotowaliśmy jeden wielki kosz, ale szybko trzeba 
było donosić następne. 
Później, już w czasie Białego Tygodnia, okazało się, że niektó-
rzy zbierali też dary w swoich domach w czasie niedzielnych 
uroczystości. Rodzice i dzieci poprosili zaproszonych gości, 
aby zamiast kwiatków czy słodyczy przyłączyć się konkretnie 
do naszej wspólnej akcji. Darów uzbierało się sporo. 
W czasie I Komunii Świętej dwójka dzieci niosła w procesji 
z darami kosz, w którym znalazły się wybrane produkty ze 
zbiórki. Gdybyśmy mieli do ołtarza nieść znów wszystko, to 
pewnie procesja trwałaby pół godziny. Mamy nadzieję, że po-
mysł przyjmie się na stałe w naszej parafi i i uwrażliwi dzie-
ciaki na potrzeby innych. Stanowi też dobrą katechezę dla nas 
wszystkich. Oby w tym konkretnym działaniu Bóg zobaczył 
w nas biedakach coś ze swojego Syna, który przyszedł do bie-
daków.
Biały Tydzień dzieci pierwszokomunijne zakończyły wspólną 
agapą w kawiarence parafi alnej.

xKCh

fot. na str. 18 - 21 - Marek Grzelak
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Komunijne
obserwacje
Czteroletnie obserwacje dzieci pierwszokomu-
nijnych pokazują coraz więcej trudności, jakie 
występują w procesie przekazywania wiary 
w rodzinach. Warto, by w tym kontekście za-
cząć myśleć o zindywidualizowaniu przygoto-
wania dzieci do sakramentów wtajemniczenia 
chrześcijańskiego i odejść od grupowego przyj-
mowania I Komunii świętej, w którym – mimo 
wysiłku duszpasterzy i zaangażowanych w ży-
cie Kościoła rodziców – nie zawsze do głosu 
dochodzi to, co najważniejsze. 
Wielu wiernych razi konsumenckie podej-
ście do sakramentów i traktowanie I Komunii 
świętej jako wydarzenia w ramach katolicyzmu 
kulturowego, a nie chrześcijańskiego życia. 
Przy grupowym udzielaniu I Komunii za słabo 
wspiera się też te rodziny, które autentycznie 
chcą przekazywać wiarę swoim dzieciom. Nie 
da się jednak zaprzeczyć temu, że dla niektó-

rych rodzin rok komunijny ich dzieci jest czasem powrotu 
do życia w łasce Bożej. Jest to niewątpliwie najważniejsze 
dobro jakie pojawia się w tym czasie i pozwala mieć nadzieję, 
że będzie miało ciąg dalszy w sakramentalnym życiu rodzin. 
Nie przesądzając o skali zjawiska warto zauważyć, że są też 
rodziny, które biorą na siebie obowiązek domowego przy-
gotowania do sakramentów inicjacji. Katecheza rodzinna, 
czasami też jako element edukacji domowej lub wsparta do-
świadczeniem formacji w jakiejś wspólnocie ma swoje głębo-
kie uzasadnienie. To rodzicie najlepiej wyczuwają wrażliwość 
swojego dziecka i jego gotowość otwarcia na moment łaski, 
jakim jest przyjęcie I Komunii świętej. Stwarza to niezwykłą 
możliwość głębokiego – i co ważne – angażującego całą ro-
dzinę (także młodsze i starsze dzieci) wniknięcia w tajemnicę 
miłości Boga skrytej za sakramentalnymi znakami.

ks. Krystian Chmielewski
Prezbiter Archidiecezji Warszawskiej i wikariusz naszej parafi i od 2012. 

Od początku prowadzi przygotowanie dzieci i rodziców do I Komunii św.

Warto zacząć myśleć o bardziej zindywidualizowanym 
podejściu do przygotowania pierwszokomunijnego.
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Indywidualnie 
czy grupowo?
„Nie powinna być w przyszłości rozważana kwestia: 
„w której klasie powinna być I Komunia Św.”, gdyż przy-
gotowanie do wprowadzenia dziecka w pełne życie eu-
charystyczne (…) podejmują przede wszystkim rodzice” 
– w ten sposób Abp Andrzej Dzięga zachęcił do bardziej 
indywidualnego podejścia w kwestii I Komunii.

2 października 2013 r. Arcybiskup Szczecińsko-Kamieński wydał dla 
swojej archidiecezji dekret porządkujący zasady przygotowania I Ko-
munii św. Dokument ten, który w swej treści odwołuje się do norm 
wydanych przez Kongregację ds. Sakramentów Świętych w 1910 r. na 
polecenie Papieża św. Piusa X Quam Singulari, przypomina, że decyzja 
o dopuszczeniu dziecka do Eucharystii, jest wspólnym rozeznaniem ro-

Dostałam tylko kredki!
Zapytaliśmy kilkoro rodziców, którzy w tym roku przeżywali w naszej parafi i 
przygotowania pierwszokomunijne, o wrażenia z tej uroczystości. 

Dla wszystkich – bardziej lub mniej (ktoś deklarował się, 
że nie jest „zagorzałym katolikiem”) zaangażowanych 
w wiarę, I Komunia święta była przejmującym przeży-
ciem. – „Wręcz ścisnęło mnie w gardle, jak moje dziecko 
podchodziło do ołtarza. Może powinnam jakoś łagod-
niej przeżywać ten czas, bo to już drugie dziecko, ale za 
każdym razem jest to duże wzruszenie”. Inna z mam za-
uważyła: „Stresowałam się wszystkim. To jest podniosłe, 

a przez to wzruszające i stresujące wyda-
rzenie.” Dla niektórych był to trudny czas ze 
względu na ilość przygotowań: „Same przy-
gotowania były dla mnie bardzo angażują-
ce i wyczerpujące. Trudno mi jest połączyć 
wszystkie obowiązki. A na samej uroczysto-
ści wzruszyłam się bardzo. Syn mało mówił, 
ale wiem, że był bardzo skupiony”.

Święty Papież Pius X pamiętał, 
że jako dziecko bardzo cierpiał 
nie mogąc przyjąć Komunii św.
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Próg, przez który prowadzą rodzice
Niektórzy mieli wyraźną świadomość do-
niosłości tego wydarzenia: – „Ta uroczy-
stość jest progiem, za którym otwiera się 
przestrzeń do dojrzalszej wiary i życia du-
chowego” – mówiła jedna z mam, zwraca-
jąc jednocześnie uwagę na rolę dorosłych 
w inicjacji w wiarę – „To jest rola nasza, 
rodziców, aby dzieci przygotować i prze-
prowadzić przez ten próg – dużo rozma-
wiać o Bogu i wierze.” Swoją wypowiedź 
kończyła akcentem ubolewania: – „Niestety, 
zawsze mamy za mało czasu na ważne roz-
mowy…”
Zapytani podkreślali wartości wynikające 
z własnych przygotowań: – „To jest bardzo 
dobry czas powtórki z religii, także dla nas” 
– tłumaczyli. „U nas katechezy dla rodziców 
były prowadzone osobno – my mieliśmy 
własne i dzieci miały własne spotkania. 
Można powiedzieć, że dzięki temu na nowo 
poznawaliśmy Słowo Boże. Przyznaję szcze-
rze, że człowiek na co dzień zapomina, a ta-
ki czas przygotowań pozwala ugruntować 
te wiadomości”. Jedna z matek stwierdziła: 
„Spotkania, na które chodziliśmy z mężem 
co miesiąc – warsztaty z psychologiem, ka-
techezy – były pomocne. Zawsze dawały ja-
kieś elementy do refl eksji, czy przemyśleń, 
wnosząc w nasze życie coś nowego”.

Nie spóźniamy się!
Na pytanie co czas przygotowań zmienił 
w ich rodzinnym funkcjonowaniu odpo-
wiadano różnie. „Modlimy się codziennie, 
co niedziela przychodzimy do kościoła, 

uczestniczymy w roratach, nabożeństwach majowych,” 
– wyliczali rodzice – „ale na pewno uroczystość pierw-
szokomunijna z całym przygotowywaniem się do niej 
bardziej jeszcze nas uduchowiła i scementowała”. Inni 
stwierdzali: „Czas przygotowań zmobilizował nas do te-
go, by nie spóźniać się na niedzielną Mszę św. W tym 
roku się bardzo starałam żebyśmy rzeczywiście razem 
chodzili do kościoła, żeby lepiej się zorganizować.” 

Kiedyś było inaczej
Pytaliśmy także jak rodzice oceniają przygotowanie 
własnych dzieci i ich sposób podejścia do uroczystości. 
Oczywiście dużo było zwracania uwagi na zewnętrzną 
stronę tego wydarzenia: – „Córka chyba najbardziej de-
nerwowała się tym czy będzie w stanie uklęknąć w su-
kience. Trenowała w domu klękanie w sukience. Ale się 
udało!” Byli też jednak i tacy, którzy mieli świadomość 
duchowej strony uroczystości: – „Poszliśmy do spowie-
dzi tuż przed I Komunią razem z synem. On bardzo 
przeżywał egzamin, staraliśmy się go w tym wesprzeć, 
wspomóc, oraz dużo z nim rozmawiać na temat rachun-
ku sumienia, bo się bardzo bał spowiedzi. Tłumaczyli-
śmy mu, że Pan Jezus go kocha. Obudziły się we mnie 
wspomnienia z własnej I Komunii, którą bardzo dobrze 
pamiętam, mimo iż to było ponad trzydzieści temu”. 
Wspominając własne przeżycia pojawiła się też refl ek-
sja, jakże charakterystyczna dla skomercjalizowanej 
współczesności: „Wydaję mi się, że moja I Komunia by-
ła dużo bardziej duchowym przeżyciem – jednak teraz 
dla dzieci są ważne i prezenty i impreza. Pamiętam, że 
z prezentów nie religijnych dostałam tylko kredki”. 
Może to jest dobra wskazówka dla tych rodziców, którzy 
za rok będą przeżywać pierwszokomunijne przygody.

Ks. Jacek Gomulski
Współpraca: Tomasz Daniluk, Mateusz Ustaszewski

dziców oraz duszpasterza i z natury rzeczy ma zawsze charakter indy-
widualny. Nie sposób bowiem zrównać w dojrzałości i mądrości dzieci 
z jakiejś grupy, nawet rówieśniczej. 

Uchronić przez zepsuciem duszy
Dokumenty przypominają również, w jaki sposób określić właściwy 
wiek dla przystąpienia dziecka do I Komunii. Obok zrozumiałego kry-
terium, mówiącego o umiejętności rozróżnienia przez dziecko zwykłe-
go pokarmu od Ciała Chrystusowego oraz wystarczającej pobożności, 
normy Kongregacji przypominają, że Komunia św. jest lekarstwem 
i ochroną przed grzechami. Udzielenie jej w najwcześniejszym możli-
wym wieku, począwszy od 7 roku życia lub nawet „nieco wcześniejsze-
go”, chroni niewinność duszy dziecka przez jej utratą i zepsuciem, ja-
kie grzech przynosi. Podobnie pisał Sługa Boży Stefan Kard. Wyszyński 
w swym liście pasterskim o wczesnej I Komunii św. w 1952 r.: „„Dajmy 
dziecku Jezusa wcześnie, dużo wcześniej, aniżeli pozna grzech, wzmoc-
nijmy czystą, choć słabą duszę dziecięcą mocą Jezusa Chrystusa. (...) 
Boży chleb rodzi Bożych ludzi!”.

Czy grupowe podejście jest słuszne?
Dotychczasowa praktyka, spotykana w większości polskich parafi i – 
chociaż nigdy formalnie nie zatwierdzona – stanowiła, że dzieci przy-
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Eucharystia i codzienność
radzi psycholog
Czy Komunia św. może leczyć nie tylko ducha, ale 
i emocje?
Wszystko, co wiąże się z prawdą, dobrem i pięknem, a przede 
wszystkim z miłością, powoduje, że czujemy się lepsi i ko-
chani. Spotkanie z drugim człowiekiem - rozmowa z nim, 
chwila pobycia z nim kiedy czujemy, jak jest dla nas serdecz-
ny, słucha nas, powoduje, że nasze napięcie emocjonalne 
spada. Nabieramy przekonania, że damy radę! Przeżywamy 
mniej lęku. Doświadczamy też radości, czy przyjemności. 
Czujemy się pewni siebie! Jeśli  kontakt z drugim, dobrym 
człowiekiem, jest dla nas kojący, to o ileż bardziej spotkanie 
z Jezusem Chrystusem, pod warunkiem, że jest ono dla nas 
spotkaniem naprawdę realnym. Przyjęcie Chrystusa pod po-
stacią komunii św. jest „lekiem”. Jednak tylko wtedy będzie 
on miał skuteczne działanie, jeśli jego przyjmowaniu, będzie 
nam towarzyszyć dieta duchowa - wybieranie tego co dla 
nas i innych jest dobre, a unikanie tego co szkodzi. 

Jak mam wytłumaczyć mojemu dziecku nieobecność 
współmałżonka na cotygodniowej Mszy św., podczas gdy 
ja z dzieckiem chodzimy regularnie? Druga strona mówi, 
że nie chce, nie ma takiej potrzeby i musi odpocząć. 
Zdanie powyższe chciałoby się w domyśle dokończyć: „że-
by ono kiedyś nie postępowało tak jak ojciec”. Otóż nie ma 
takiego zabezpieczenia. Dla małego dziecka ważne jest ra-
czej to, dlaczego tatuś nie idzie z nami. Psychika dziecka po-
trzebuje zapewnienia, że nie dlatego, że nie kocha. Małe-
mu dziecku wystarczy wyjaśnienie, takie, jak podaje ojciec. 
Starsze będzie mieć wątpliwości: czy to grzech, czy nie. Jeśli 
pyta, niech dostanie odpowiedź będącą konsekwencją wy-
boru ojca: „tak to grzech”. Jeśli kontakt emocjonalny i psy-

chiczny w rodzinie jest bezpieczny, tzn. moż-
na otwarcie rozmawiać, to wyobrażam sobie, 
że potoczy się rozmowa na temat grzeszenia, 
żałowania za swoje przewinienia, przeprasza-
nia i zadośćuczynienia. Jeśli zaś, w domu ist-
nieje nieformalny zakaz poruszania trudnych 
tematów, to tłumaczenie dziecku, czemu taty 
nie ma, wywoła zapewne ogromne napięcie. 
W silnych emocjach nie słyszy się, a nawet 
zniekształca to, co chce powiedzieć nam druga 
strona. Jeśli ojciec nie chodzi regularnie do ko-
ścioła i pojawiają się pytania dziecka czy dzieci, 
najpierw powinni porozmawiać na ten temat 
ze sobą małżonkowie. Niech spróbują się usły-
szeć wzajemnie, pamiętając, że to co robią ma 
ogromny wpływ na życie, czy decyzje dzieci. 
Robią to w sposób świadomy i wtedy, jako do-
rośli mówią: „chcę żeby było u mnie w rodzi-
nie podobnie jak w moim domu” lub w sposób 
nieświadomy i wtedy mówią: „u mnie w domu 
nigdy nie będzie tak jak w domu rodzinnym”, 
po czym dokładnie odwzorowują styl życia 
i zachowania swoich rodziców.  
Jako rodzice pamiętajmy, że nasze dziecko za-
pamiętuje nie tylko to, co mówimy, ale, co po-
kazujemy swoim zachowaniem.

Jak przeżywać z dwuletnim dzieckiem Mszę 
św.? Co można wtedy od niego wymagać?
Dziecko bywa trudne w swoim zachowaniu 
z różnych powodów: gdy jest zmęczone, nie 

stępowały do I Komunii św. całą grupą szkolną w II klasie. Współgrały 
z tym programy nauczania religii. Chociaż dzięki temu niemal wszyst-
kie dzieci przystępowały do Stołu Eucharystycznego, to jednak z cza-
sem ujawniały się coraz większe trudności takiego rozwiązaniu. Jedne 
generował sam sposób przygotowania, inne coraz gorsza kondycja pol-
skich rodzin. Z dzisiejszej perspektywy patrząc, powyższa praktyka co-
raz mniej odpowiada potrzebom. Wiele rodzin ma zupełnie szczątkowy 
kontakt ze swoja parafi ą, nawet wśród tych, którzy na Msze św. uczęsz-
czają. Wiele rodzin jest rozbitych, żyjących z dala od Boga a ich wiedza 
religijna i odniesienie do Pana Boga często jest minimalne lub żadne. 

Jak katechizować rodziców?
W kontraście do dzieci, które nawet po I Komunii św. potrafi ą się przez 
cały rok nie spowiadać i nie chodzić do kościoła – a staje się to coraz 
częstszym problemem – przychodzą też na przygotowanie do przyjęcia 
Sakramentu dzieci z głęboko wierzących rodzin. Niemożliwym staje 
się znalezienie jednej formuły katechezy dla obu skrajnych postaw, nie 
mówiąc już o niestety częstym i demoralizującym wpływie tych pierw-
szych. Bywa i tak, że to nie dzieci, ale rodzice w pierwszym rzędzie 
potrzebują katechezy przedsakramentalnej – mniejszym problemem 
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ma jasnych informa-
cji o wyznaczonych 
granicach, dostaje 
sprzeczne komuni-
katy. Dwulatek to 
człowiek, który nadal 
rozwojowo jest cie-
kaw wszystkiego co 
wokół niego. Mimo, 
że dziecko może być 
„oswojone” z kościo-
łem, to i tak nie unik-
nie się tego, że dla 
malucha każde bycie 
w kościele wiąże się 
z odkrywaniem cze-
goś nowego za każ-
dym razem. Dwulatek 
psychicznie potrze-
buje zaznaczać swo-
je „ja” a jednocześnie 
bardzo potrzebuje, aby rodzice nauczyli się 
czytelnie i pewnie mówić co mu wolno, a czego 
nie wolno. Mówienie nie zawsze przynosi ma-
giczny skutek zaprzestania zachowania np. bie-
gania po kościele. Dwulatki i małe dzieci mają 
niesamowitą zdolność pojmowania zachowań 
w kategoriach zabawy. Bieganie więc i gania-
nie ich przez rodziców może być niezłą frajdą. 
Oprócz mówienia, trzeba czasem przejść do 
działania i odwrócenia uwagi dziecka. Kościół, 
to jedno z takich miejsc, w których mocowa-
nie się matek i ojców ze swoimi pociechami jest 
bardzo widoczne. Próba sił nie jest najlepszym 
rozwiązaniem, bowiem napięcie u rodziców, 
wywołuje wzrost napięcia u dziecka. To, co za-
działa, to łagodność i spokój. W momencie kie-

dy widać już „nadchodzącą burzę” płaczu, czy złości, warto 
nieco wcześniej podjąć próbę odwrócenia uwagi. Zachęcam, 
aby czasem spróbować tzw. holdingu, kiedy dziecko wpada 
w znany stan manifestacji swoich emocji, nie rozmawiamy, 
nie tłumaczymy, ale utulamy z pełnią miłości i akceptacji 
(uwaga – nie ściskajmy dziecka dając upust swojemu gnie-
wowi!). 
Rodzicom odejmie napięcia, kiedy razem z dzieckiem znajdą 
przyjazne miejsce w kościele, tak aby nie narażać się niepo-
trzebnie na ekspozycję i nieprzyjemne komentarze innych. 
I pamiętajmy, by uczciwie doceniać i mówić dziecku, kiedy 
jesteśmy ucieszeni i dumni z jego zachowania, bo to dobrze 
robi psychicznie i utrwala w pamięci dziecka.

Renata Komajda-Wójcik
Autorka jest z zawodu specjalistą psychologiem klinicznym 

i certyfi kowanym psychoterapeutą

byłoby, gdyby sobie z tego zdawali sprawę. 
Niestety, całe pokolenie rodziców, które 
niegdyś „automatycznie” przystąpiło do 
I Komunii, dzisiaj, sami niepojednani z Bo-
giem, chcą by jakaś instytucja – szkoła czy 
kościół – zajęła się też w wychowaniem ich 
dziecka w wierze. Zaangażowanie rodzi-
ców sprowadza się wtedy do wyboru stro-
ju, fotografa, prezentu dla dziecka i miej-
sca przyjęcia. 

Praktyka „godna pochwały”
Pojawia się coraz więcej inicjatyw odmie-
niających dotychczasową praktykę i po-
dejście. Parafi a Maryi Królowej w Pozna-
niu jest takim miejscem od 1993 r., czyli 
od chwili, gdy proboszczem został tam ks. 
Marcin Węcławski (sam przyjął I Komunię 
wcześniej niż rówieśnicy). W jednym z wy-
wiadów mówił: „Doświadczamy w naszej 

parafi i tego, że wczesna Komunia Święta wiąże rodzi-
ny z Kościołem, bardzo pozytywnie wpływa na rodzi-
ców, uczulając ich na to, by sami byli żywymi świadka-
mi wiary i katechizowali swoje dzieci”. 
Możliwość wczesnej I Komunii dopuszczają diecezje: 
katowicka, poznańska, płocka i wrocławska. Jednak – 
jak zauważa w swoim artykule o. Jan Szczepański CSsR 
– „przeszkodą w szerszym stosowaniu wczesnej Komu-
nii dzieci są u nas w dalszym ciągu opory duszpasterzy 
i rodziców”. Oby wstawiennictwo św. Piusa X, który 
zachęcił katolików do częstego przyjmowania Komunii 
św. i obniżył wiek przystępowania do niej, upowszech-
niło tę cenną praktykę, nazywaną przez św. Jana Pawła 
II „godną pochwały i przypomnienia”.

Ks. Łukasz M. Kadziński
Doradca duchowy fundacji Maximilianum. Kapłan Archidiecezji Warszawskiej od 2002 r. 
Ukończył Studia Teologiczne na PWTW, następnie uzyskał stopień licencjata na Wydziale 

Teologii UKSW, obecnie jest na studiach doktoranckich z mariologii. 
Od 11 lat prowadzi wspólnotę rodzin. 

Wikariusz parafi i św. Rafała i Alberta w Warszawie.
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1 kwietnia 1656 r. w Katedrze Lwowskiej, przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, król odczytał przygotowany przez św. Andrzeja Bobolę tekst: 
Ja, Jan Kazimierz, (…) Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram. Tę chwilę ukazał Jan Matejko na swoim obrazie.



Œ
luby zostały przygotowane przez kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego uwięzionego 
przez komunistyczny, ateistyczny i repre-

zentujący rosyjskie interesy w Polsce rząd. Były 
przygotowane w tajemnicy przed władzą, napi-
sane 16 maja 1956 r., w uroczystość św. Andrze-
ja Boboli (autora ślubów, jakie dokonał w roku 
1656 Jan Kazimierz). Śluby „prymasowskie” po 
raz pierwszy zostały wypowiedziane 26 sierp-
nia 1956 r. w nieobecności będącego wciąż 
w więzieniu Prymasa, za to w obecności ponad 
miliona wiernych. 

Wobec systemu śmierci
Śluby jasnogórskie zrodziły się z przekonania, 
że jedynie pomoc z nieba jest w stanie ocalić 
tożsamość narodu. Osamotnienie i położenie 
geopolityczne Polski było tragiczne – w wy-
niku II wojny światowej została zniszczona 
ekonomicznie, demografi cznie i moralnie oraz 
oddana przez aliantów komunistycznej Rosji, 
najbardziej zbrodniczemu państwu w histo-
rii ludzkości. Poddana została – podobnie jak 
w czasach potopu – rządom, których celem by-
ła walka z religią, oraz z podstawowymi zasa-
dami organizacji społecznej takimi jak rodzina, 
własność, czy demokracja. Podważano pojęcie 
prawdy. Kłamstwu służyła olbrzymia machina 
propagandowa, cenzura, media, instytucje edu-
kacyjne, wojskowe i publiczne. Działała jedna 
partia, która niszczyła sumienia i dokonywała 
spustoszenia intelektualnego i moralnego, po-
nieważ odwracała znaczenie wszystkich pod-
stawowych pojęć. 
Taka sytuacja wymagała przeciwdziałania 
wszystkich patriotycznych sił. Trzeba było pod-
jąć walkę w warunkach totalnej kontroli. A po-
nieważ nie można było jej prowadzić na tym 
poziomie, na którym dominowali komuniści, 
trzeba było ją poprowadzić na innym obszarze. 

Trzystuletnie zaniedbanie
Śluby nie były pomysłem nieznanym. Wyszyń-
ski nawiązywał do ślubów Jana Kazimierza, 
który swoje królestwo ziemskie oddał pod pa-
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Śluby aktualne
jak nigdy wcześniej
W tym roku minie sześćdziesiąta rocznica ślubów 
jasnogórskich, w których naród opowiedział się 
za życiem zgodnym z wartościami katolickimi. 

nowanie Bogarodzicy. Prymas miał świado-
mość, że siedemnastowieczne przyrzeczenia 
nie zostały wypełnione, a to zaniedbanie wią-
zał z katastrofami ostatnich stuleci. 
Potop szwedzki został przez ówczesna elitę 
państwa odczytany jako kara za „jęki i ucisk 
kmieci” i wywołał publiczną deklarację popra-
wy. Jan Kazimierz ślubował: „wraz ze wszyst-
kimi stanami wszelkich będę używał środków, 
aby lud Królestwa mego od niesprawiedliwych 
ciężarów i ucisków wyzwolić”. Świadomy tego, 
Prymas, w połowie XX w. uznał, że „dotąd nie 
wypełniliśmy ślubów i przyrzeczeń ojców na-
szych” . 

Naród – suwerenem władzy
Kardynał zapragnął wytrącić komunistom naj-
silniejsze narzędzie propagandowe, jakim było 
naprawienie „niesprawiedliwości społecznej” 
przez podniesienie poziomu życia moralne-
go w Narodzie. Należało w sercach Polaków 
uśmiercić argumentację używaną do naprawy 
państwa, jaką była nienawiść klasowa. Aby 
to uczynić, trzeba było upodmiotowić Naród 
i uczynić go suwerenem władzy, podporządko-
wanej Bogu i Ewangelii. To czyniły śluby. W ro-
ku 1956 Prymas nie tylko ukazał nielegalność 
i uzurpację władzy komunistycznej, ale ukon-
stytuował Polskę jako kraj świadomie ukierun-
kowany w służbie Maryi – Królowej Polski i Jej 
Synowi. 

Droga wzrostu w cnotach
Śluby miały być drogą wzrostu cnót ewange-
licznych: wiary, miłości i nadziei. Oparto je 
o znajomość natury ludzkiej, zranionej przez 
grzech i uszlachetnionej przez łaskę. Ich pod-
stawą Prymas uczynił zaufanie prawdzie Bożej, 
której depozytariuszem jest Kościół. 
W inwokacji i pierwszych trzech ślubach są 
wezwania do zawierzenia niewidzialnemu Bo-
gu i widzialnemu Kościołowi, prowadzonemu 
przez pasterzy. Bóg bowiem w Kościele formu-
je wiernych do zdań na tym świecie i do zadań 
dla celu ostatecznego. 



Zaufanie okazywane pasterzom Kościoła wią-
zało się z wypełnieniem dalszych przyrzeczeń. 
Celem było pokonanie grzechów osobistych 
i wad społecznych, praca nad uformowaniem 
chrześcijanina na wzór Maryi, utworzenie 
wspólnoty narodowej z ludzi żyjących łaską, 
wychowanie wrażliwego na zło sumienia, wy-
tworzenie duchowej przestrzeni dla realizacji 
dobra bożego w życiu Ojczyzny. Takich zamie-
rzeń nie można dokonać samemu lecz wśród 
ludzi przynaglanych przez łaskę Boża do gorli-
wości o lepsze, doskonalsze życie. 

Droga doskonałości społecznej
W kolejnych przyrzeczeniach została pokazana 
droga cierpliwego i stopniowego doskonalenia 
społecznego. Zaczynała się budową fundamen-
tu życia moralnego, najbardziej elementarnym 
wymogiem sprawiedliwości, zobowiązaniem 
do heroicznej obrony życia nienarodzonych, 
do naśladowania tych matek, które gotowe by-
ły raczej śmierć pomieść niż zadać śmierć bez-
bronnym. 
Następnie przyrzekano ochronę nierozerwal-
ności małżeństwa i godności kobiety, dbałość 
o Prawo Boże, obyczaje chrześcijańskie i ojczy-
ste w rodzinie, religijne wychowanie dzieci. 
Na formacyjnej drodze przyrzeczeń pojawiły 
się wymagania sprzyjające pokojowemu życiu 
społecznemu. Przyrzekano pracę nad wyeli-
minowaniem nienawiści, przemocy, wyzysku, 
lenistwa, lekkomyślności, marnotrawstwa, 
pijaństwa, rozwiązłości i zastąpienie ich wier-
nością, sumiennością, oszczędnością, pracowi-
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tością, wyrzeczeniem się siebie i wzajemnym 
poszanowaniem. Rezultatem wychowanego 
po chrześcijańsku człowieka społecznego była 
zdolność do dzielenia się oraz wrażliwość na 
potrzebujących pomocy. 

Ku wolności na wzór Maryi
Przemienieni moralną pracą i łaską wierni 
mieli mocniej pokochać Bogarodzicę, naśladu-
jąc Jej cnoty. Dopiero wtedy Polska mogła stać 
się rzeczywistym Królestwem Maryi i Jej Syna. 
Aby taką drogę przebyć należało pozbyć się naj-
pierw najcięższych grzechów, później ciężkich, 
potem wad społecznych. Bo grzechy zasypują 
źródło życia społecznego, jakim jest rodzina, 
zamulają ją, czynią niesprawną, godzą w bez-
pieczeństwo narodowe. Grzech, jak nauczał 
kardynał Wyszyński, jest największym nie-
szczęściem świata i przynosi największe koszty. 
On fałszuje i wypacza wszystkie ludzkie insty-
tucje, wszystkie ludzkie wysiłki, przemieniony 
w obyczaj i prawo staje się tyranem i wrogiem 
osoby i rodziny. 

Wielka Nowenna i jej owoce
Śluby jasnogórskie miały być nie jednorazo-
wym aktem, ale jak pragnął Prymas Tysiąclecia, 
codzienną drogą odcinania się od zła i umac-
niania w dobru. W celu zakorzeniania się na 
tej drodze odbyła się Wielka Nowenna. W dzie-
więcioletnim wysiłku duchowym dokonywano 
rachunku sumienia, by Polacy odzyskali blask 
człowieczeństwa i w rocznicę Chrztu weszli 
z pragnieniem życia Bożego. Przez cały ten 

Śluby Jasnogórskie 
i Wielka Nowenna 

były czasem 
olbrzymich 

narodowych 
rekolekcji, które 

przeprowadził 
Prymas 

Tysiąclecia. Dziś 
jest kandydatem 
na ołtarze. Trwa 

badanie cudu, 
jaki miał się 

dokonać przez 
wstawiennictwo 

kard. Wyszyńskiego 
w Szczecinie. 

Chodzi 
o uzdrowienie 

z raka tarczycy 
19-letniej 

dziewczyny 
w 1989 r.
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czas Prymas pouczał i napominał w licznych 
kazaniach, konferencjach i listach pasterskich. 
Miał świadomość, że miłosierdzie może przyjść 
wtedy, gdy sprawiedliwość stanie się miarą 
życia rodzinnego i społecznego. Żaden biskup 
nigdy tyle nie wypomniał Polakom, co kardy-
nał Wyszyński, nie po to, by potępić, ale aby 
naprawić sumienia. Najwspanialszym owocem 
tego wysiłku w służbie Królowej Polski było 
wyniesienie na tron papieski Karola Wojtyły, 
który w szczególny sposób kontynuował dzieło 
prymasowskich ślubów. 

Co zostało z narodowych obietnic?
W sześćdziesiątą rocznicę odnowienia maryj-
nych ślubów należy zadać sobie pytanie: Czy 
dzisiaj te śluby są spełnione? Czy wypełniliśmy 
choć pierwsze ze szczegółowych przyrzeczeń, 
to odnoszące się do wartości życia? Pisał Pry-
mas: Idzie przecież o wielkie dobro dla życia 
doczesnego ludzi, o wielkie dobro dla rodzin 
i narodów, o wielkie dobro dla życia nadprzy-
rodzonego, dla Kościoła świętego, ba – nawet 
dla Królestwa Niebieskiego. 
Jeżeli rzeczywiście zatraciliśmy wrażliwość na 
wartość życia (a przecież od roku 1956 w Pol-
sce zamordowano 20 milionów nienarodzo-
nych dzieci) to jaka jest podstawa życia oby-
watelskiego i rodzinnego? Na czym opiera się 
wychowanie, podstawa stanowienia prawa? 
Czyżbyśmy doprowadzili do zasady prymatu 
śmierci nad życiem? Zniszczone sumienie jest 
klęską życia nie tylko osobowego ale społeczne-
go. A co może je bardziej zniszczyć niż decyzja 

o zabiciu bezbronnego i niewinnego dziecka 
przez matkę, która je nosi, żywi i która ma je 
chronić? Co dzieje się wewnątrz domu, w któ-
rym taka decyzja jest podejmowana.? 
Gdy dodamy do tego spojrzenia na minione 
sześćdziesięciolecie dewaluację miłości mał-
żeńskiej, wierności i nierozerwalności, (wciąż 
rośnie liczba rozbitych małżeństw, wciąż ro-
śnie liczba dzieci porzuconych przez rozwo-
dzących się rodziców), to łatwo zrozumiemy, 
że brak szacunku dla życia najsłabszych rodzi 
konsekwencje w innych moralnych decyzjach. 
Zło zawsze wzmacnia zło – rozwody, przemoc, 
rozwiązłość, alkoholizm, lekkomyślność są po-
wiązanymi działaniami, nie biorą się znikąd. 
Ich praprzyczyną – jak wskazywał Prymas Ty-
siąclecia – jest grzech nienawiści do niewinne-
go życia. 
 Kim będziemy za 10, 20, 30 lat gdy grzechy, wady, 
nałogi, egoizm nas zniszczą? Może się okazać, 
że już całkowicie odrzucimy miłość małżeńską, 
Matce Bożej powiemy – nie potrzebujemy Ciebie 
i nie chcemy być Twoimi dziećmi. Może się tak 
stać, że przestaniemy udzielać życia dzieciom 
i je wychowywać, a odnowa Narodu ustanie. 
Możemy się ocknąć w sytuacji, w której zaniknie 
przekaz tradycji rodzinnej, w efekcie czego nikt 
już nie będzie szanował starych rodziców. 
Kim wtedy będziemy?

Andrzej Mazan
Adiunkt na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW. 

Doktor pedagogiki, obecnie kieruje Kolegium Św. Rodziny 
w Łomiankach. Stały felietonista „Naszego Dziennika”. 

Mąż i ojciec ósemki dzieci.

Przyrzekamy 
uczynić wszystko, 
aby Polska była 
rzeczywistym 
królestwem Twoim 
i Twojego Syna, …
strzec w każdej 
duszy polskiej 
daru łaski, …
walczyć w obronie 
każdego dziecięcia 
stać na straży 
nierozerwalności 
małżeństwa, bronić 
godności kobiety, 
czuwać na progu 
ogniska domowego, 
…pracować nad 
tym, aby wśród nas 
nie było nienawiści, 
przemocy 
i wyzysku. .stoczyć 
najcięższy bój 
z naszymi wadami 
narodowymi. 
…zdobywać 
cnoty wierności 
i sumienności, 
pracowitości 
i oszczędności, 
wyrzeczenia się 
siebie i wzajemnego 
poszanowania, 
miłości 
i sprawiedliwości 
społecznej. …
umacniać i szerzyć 
w sercach naszych 
i w polskiej ziemi 
cześć Twoją 
i nabożeństwo do 
Ciebie.



W DZIEJACH

28

W 2009 roku 
specjaliści 
z Zakładu 

Medycyny Sądowej 
Uniwersytetu 
Medycznego 

w Poznaniu 
przeprowadzili 
rekonstrukcję 

twarzy 
O. Papczyńskiego. 

Potwierdzili tym 
samym wierność 

dotychczasowych 
przekazów 

ikonografi cznych 
Założyciela 

Marianów. Kolejne 
portrety, tworzone 

na potrzeby 
beatyfi kacji 

i kanonizacji 
powstały w oparciu 

o tę właśnie 
rekonstrukcję.
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Stanisław
Papczyński
– droga świętości
Życie Ojca Papczyńskiego uczy, że 
niezależnie od stanu i społecznego 
statusu, za pomocą wytrwałej pracy 
nad sobą, oraz wiary, pobożności 
i umiłowania Niepokalanej, Bóg może 
uczynić z nas narzędzie swego dzieła.

W
 niedalekim sąsiedztwie Starego Sącza, w którym w 1280 r. księżna Kinga 
ufundowała klasztor klarysek, od wczesnego średniowiecza istnieje wieś 
Podegrodzie. Już jej nazwa jako osada powstała „pod grodem” wskazuje na 

związek z grodem sądeckim, wobec którego pełniła funkcje gospodarcze. Rolnicy 
podegrodzcy byli dla grodu, a potem przez wieki również dla klasztoru dostarczy-
cielami płodów ziemi, można więc ich nazwać żywicielami klarysek i sądeckiego 
miasta. Silne związki z Kościołem, również poprzez posiadanie od średniowiecza 
własnej parafi i, miały duże znaczenie dla życia społeczności wiejskiej. W Podegro-
dziu istniała również szkoła parafi alna, dająca szansę podstawowego kształcenia 
dla chłopskich synów, co w ówczesnej Polsce raczej nie było normą. 

Z sołtysowej chaty

J
est 18 maja 1631 – w chacie sołtysa i kowala Tomasza Papki, jego trzecia żona, 
Zofi a z Tacikowskich powiła syna. Tego samego dnia ojciec wraz z wybranymi 
we wsi rodzicami chrzestnymi udaje się do świątyni, i nowonarodzony syn 

zostaje ochrzczony imieniem Jan. 
Atmosfera domu rodzinnego przeniknięta jest religijnością. Sołtys znany z uczci-
wości, lecz i porywczości, w żonie ma nie tylko dobrą gospodynię i opiekuńczą mat-
kę dla dzieci, ale również osobę, która wpłynie na jego pracę nad sobą. Kilkuletni 
Jan Papka otrzymuje szansę edukacji w parafi alnej szkole. Nauka nie idzie jednak 
łatwo i Jan opuszcza szkołę. Wracając do pracy w gospodarstwie zostaje pasterzem, 
a raczej pastuszkiem bydła. Po pewnym czasie podejmuje na nowo wyzwanie na-
uki. Jest już jednak o wiele mądrzejszy. Zna swe ograniczenia i słabości. Zwra-
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ca się więc do Boga i doznaje łaski, o któ-
rej będzie świadczył w dojrzałym wieku. 
Dzięki niej po powrocie do szkoły w ciągu 
jednego dnia nauki opanowuje czytanie, 
by wkroczyć w świat wiedzy. A pamiętaj-
my, że ówczesna edukacja wciąż oparta 
na klasycznym scholastycznym wzorze 
obejmowała gramatykę, retorykę, poety-
kę, jako wstęp do kursu fi lozofi i – a w ży-
ciu naszego bohatera, również teologii. 
Po ukończeniu nauki na poziomie I klasy 
w Podegrodziu w 1643 r. Jan udaje się do 
Nowego Sącza, gdzie rozpoczyna II klasę. 
Edukacji nie kończy jednak w tym mieście, 
przenosząc się do Jarosławia, a następnie 
bezskutecznie starając się o przyjęcie do 
jezuickiego kolegium we Lwowie. Mło-
dzieniec nie rezygnuje jednak ze swoich 
planów, podejmuje pracę korepetytora. 
Lecz szybko dotykają go doświadczenia 
poważnej choroby, głodu i bezdomności. 
Po wielu miesiącach doznaje uzdrowienia 
i w 1649 roku wraca do rodzinnej wsi. Tu 
mu przyjdzie mu podjąć inną, choć rów-
nież ważącą na życiu walkę wewnętrzną. 

Odrzuca ojcowski plan matrymonialny 
z dobrze sytuowaną kandydatką i udaje 
się do Podolińca (na dzisiejszej Słowacji), 
gdzie w kolegium pijarskim kończy III 
klasę gramatyki. Wreszcie w 1650 roku 
zostaje przyjęty do lwowskiego kolegium 
jezuickiego, które w przyszłości ma dać 
podstawy pod wielki polski Uniwersytet 
Jana Kazimierza. Edukację we Lwowie 
przerywa jednak wojna. Jan przenosi się 
na Mazowsze, gdzie w kolegium rawskim 
kończy kurs szkoły średniej oraz dwa la-
ta studiów fi lozofi cznych. Jest rok 1654, 
u progu dramatycznych wydarzeń, któ-
re mocno zaważą na historii Polski. Nasz 
bohater podejmuje decyzję, której owoce 
przetrwają po dzień dzisiejszy.

Powołanie pijarskie

W
 1654 r. Jan Papczyński (w okresie 
edukacji zmienił nazwisko), wraca 
do Podolińca i wstępuje do nowi-

cjatu pijarów. Wielkie znaczenie w tej de-
cyzji ma świadectwo świętości założyciela 
pijarów Józefa Kalasancjusza, którego wi-
cepostulatorem procesu beatyfi kacyjnego 
Papczyński zostanie później. Z Podolińca 
przenosi się do Warszawy, gdzie podejmu-
je studia teologiczne u Franciszkanów Re-
formatów. W stolicy, Stanisława od Jezusa 
Maryi – bo takie imię otrzymał w zakonie 
– zastaje potop szwedzki, podczas którego 
staje oko w oko ze śmiercią z ręki luterań-
skiego żołdaka. W tym też mieście składa 
w 1656 roku śluby zakonne po zakończe-
niu nowicjatu. Po pobycie w Warszawie 
wraca do Podolińca, a następnie zostaje 
wysłany do Rzeszowa. Przełożeni dostrze-
gają jego talenty i powierzają prowadze-
nia wykładów w szkołach pijarskich. Wy-
korzystuje w nich napisane przez siebie 
znaczące dzieło „Regina Artium” i zdoby-
wa sławę nieprzeciętnego mistrza retory-
ki. Po święceniach kapłańskich osiągnię-
tych w wieku 30 lat (czyli dość późnym, jak 
na ówczesne standardy) w roku 1661 zo-
staje ponownie skierowany do Warszawy. 
Obejmuje obowiązki zakonne i kapłańskie 
z wielką gorliwością. Staje się cenionym 
kaznodzieją, rekolekcjonistą i spowied-
nikiem. Do jego konfesjonału ustawiają 
się sejmujący w Warszawie posłowie, dy-
gnitarze państwa, a nawet nuncjusz apo-
stolski abp Antonio Pignatelli, później-
szy papież Innocenty XII. W tym okresie 
ojciec Stanisław nawiązuje znajomość 
z późniejszym hetmanem i królem Janem 

Protektorem 
działań 

O. Papczyńskiego 
był jego wieloletni 

penitent Jan 
Sobieski. 
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Widok licznych 
ofi ar ówczesnych 
wojen przynaglił 
O. Papczyńskiego 
do założenia 
wspólnoty, która 
będzie się modlić 
o zbawienie dusz 
czyśćcowych, 
zwłaszcza żołnierzy 
i ofi ar zarazy.

Sobieskim, którego spowiada i staje się du-
chowym doradcą. W przyszłości ich drogi 
będą się krzyżowały, a Papczyński będzie 
posługiwał żywym i zmarłym żołnierzom 
hetmana. 

Posłuszeństwo Bogu 
czy ludziom?

L
ata 60-te XVII wieku to czas ciężkiej 
intensywnej pracy zakonnika. Nie 
mniej niż na polu kapłańskim i ka-

znodziejskim ojciec Stanisław pracuje na-
ukowo, wydając kolejne książki. Zdaje się 
w pełni wprzęgać swe liczne dary i talen-
ty w kierat pracy i służby. Jego zapał nie 
znajduje jedna zrozumienia i aprobaty 
w środowisku mu najbliższym i najbar-
dziej zobowiązanym do wspinania się na 
wyżyny duchowe – w zakonie pijarów. 
Rozluźnienie dyscypliny zakonnej, zanik 
ascezy i praktyk pokutnych obserwowa-
ne u współbraci Papczyński nazywa po 
imieniu, powodowany troską o świętość 
życia. Na próżno. Zgromadzenie postrzega 
go jako kłopotliwego konfratra, wznieca-
jącego wewnętrzny zamęt. Pojawiają się 
nawet tacy, którzy najzwyczajniej kłam-
liwie szkalują i domagają się represji wo-
bec Stanisława. On sam staje przed ciężką 
próbą. Posłuszeństwo przełożonym zakon-
nym, które ślubował czy posłuszeństwo 
Bogu? Wybiera to co doskonalsze, mimo, 
że będzie to oznaczać lata prób ducho-
wych i walkę, której owoce ujrzy dopiero 
w ostatnich chwilach życia. Zwraca się do 
Stolicy Apostolskiej o zwolnienie ze ślu-
bów w zakonie pijarskim. Nim ostatecz-
nie przejdzie przejściowo w stan kapłana 
świeckiego, potem pustelnika, a wreszcie 
zakonodawcy, spotka go wiele doświad-
czeń. O jednym należy wspomnieć dla zi-
lustrowania niewiarygodnych trudności 
z jakimi się mierzył. W roku 1670 ojciec 
Stanisław został bowiem porwany i przez 
3 miesiące więziony w karcerze pijarskie-
go klasztoru w Podolińcu. Ostatecznie 
w tym roku uzyskał zwolnienie z pijar-
skiej afi liacji. W wyniku sekularyzacji nie 
poczuł się jednak zwolniony z obowiązku 
gorliwości wiary, lecz tym bardziej od sie-
bie wymagał. Wyrazem uporczywego dą-
żenia do doskonałego życia poddanego Bo-
gu było jego maryjne ofi arowanie się, oraz 
głoszenie wiary w Niepokalane Poczęcia 
Maryi, co jeszcze nie było treścią ogłoszo-
nego dogmatu wiary. Ojciec Stanisław po 

odłączeniu od pijarów postanowił podjąć 
pracę nad założeniem zgromadzenia o su-
rowszej regule, które aktywnie by naślado-
wało cnoty Niepokalanej. Doświadczenia 
kapelana wojskowego z lat 70-tych XVII w. 
związane z bezpośrednią posługom w ar-
mii, wzbudzą w ojcu Papczyńskim pra-
gnienie dołączeniu do celów nowego zgro-
madzenia kolejnego zadania, jakim była 
modlitwa za dusze cierpiące w czyśćcu. 

Biały habit

W
 roku 1671 Papczyński udaje się do 
Luboczy nad Pilicą, gdzie obejmuje 
kapelanię kaplicy dworu Karskich. 

W tym czasie nawiedza również nieodle-
głe sanktuarium ze słynącym łaskami ob-
razem Matki Bożej Świętorodzinnej w Stu-
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dziannie. Będzie tu jeszcze wracał z posłu-
gą również z Puszczy Korabiewskiej. Po-
byt nad Pilicą jest czasem wewnętrznych 
rekolekcji, wyciszenia i pracy duchowej. 
Zaowocuje niebawem uroczystym przyję-
ciem za zgodą biskupa poznańskiego oraz 
nuncjusza przed obrazem Niepokalanej 
w Kaplicy Karskich w Luboczy białego ha-
bitu. W Luboczy powstają główne prace 
Papczyńskiego „Norma Vitae” oraz „Tem-
plum Dei Mysticum”, czyli przyszła regu-
ła mariańska oraz podręcznik ascezy dla 
świeckich. 

Zgromadzenie 
Niepokalanego Poczęcia

D
roga do realizacji zamierze-
nia powołania nowego 
zgromadzenia, nie 

jest jednak prosta. Uwa-
runkowania wewnątrz-
kościelne ulegają zmia-
nie. Dzieło życia przy-
szłego świętego wyrasta 
z dziesięcioleci jego tru-
dów, cierpień, modlitw 
i wysiłków. Bóg zdaje 
się hartować i pró-
bować swego wy-
brańca. Nie przesta-
je go wychowywać 
prowadząc przez do-
świadczenie niezrozu-
mienia i odrzucenia ze 
strony innych, w tym 
również ludzi Kościo-
ła. 
W 1673 roku udaje się 
Papczyński do Pusz-
czy Korabiewskiej 
gdzie z paroma towarzyszami rozpoczyna 
życie wspólnotowe. Od biskupa poznań-
skiego wizytującego pustelnię otrzymuje 
polecenia, oddalające go od drogi mariań-
skiej jako zakonu czynnego, apostolskiego, 
jednakże je posłusznie przyjmuje. Wspól-
nota rozpada się jednak za przyczyną 
tych samych mechanizmów jakie zadzia-
łały w przypadku rozstania się z pijarami. 
Współtowarzysz ojca Stanisława z Kora-
biewic Stanisław Krajewski odwraca się 
od niego odrzucając surową regułę, lecz 
nie poprzestaje na tym. Ojciec Papczyński 
znowu doznaje fi zycznego ataku. Potem 
skruszony Krajewski powróci i uzyska 
przebaczenie pokrzywdzonego. Jednak po 

rozpadzie wspólnoty w Puszczy Korabiew-
skiej Stanisława nachodzą wątpliwości 
czy słusznym było opuszczenie pijarów. 
W 1676 r. złoży nawet podanie o ponowne 
przyjęcie do tego zakonu, lecz zostanie ono 
odrzucone. Tymczasem do Puszczy Kora-
biewskiej zaczynają napływać nowi kan-
dydaci i wykazują się gorliwością. Dzieło 
mariańskie zaczyna żyć. W 1677 r. na dro-
dze życia Papczyńskiego pojawia się nowe 
miejsce dla mariańskiego domu: fundacja 
w Nowej Jerozolimie, a ściślej we wsi Gó-
ra pod Czerskiem przy kościele Wieczerzy 
Pańskiej. Epopeję starań o nowe zgroma-
dzenie zdaje się wieńczyć akt biskupa po-
znańskiego z 21 kwietnia 1679 r. zatwier-
dzający na prawie diecezjalnym zgroma-
dzenie. Następnie Marianie otrzymają po-
twierdzenie przywilejów i protekcję króla 

Jana III Sobieskiego, a w roku 1681 
mocą papieskiego breve za-

twierdzenie odpustów 
zupełnych i cząstkowych 
dla zgromadzenia. To 
co wydawało się być 
zakończeniem epopei 

okazało się epilogiem 
bez epilogu. Zgroma-

dzenie ograniczone 
tylko do jednej die-

cezji i podatne na 
ewentualną zmia-
nę postawy kolej-

nych ordynariuszy 
nie mogło się rozwi-
jać. Biskup Wierzbow-

ski z zaangażowaniem 
wspierał rozwój 
dzieła mariańskie-
go aż po kres swego 
życia, potwierdzając 
kolejne zatwierdze-
nia i przywileje, fun-

dacje. Zmarł w 1687 roku. 

Owoce życia

T
roską ojca Stanisława było uzyska-
nie zatwierdzenia papieskiego, któ-
re zabezpieczałoby zakon i dawało 

mocne podwaliny rozwoju dzieła. W 1690 
roku udał się nawet do Rzymu, lecz po raz 
kolejny doznał goryczy niepowodzenia, 
między innymi wskutek śmierci papieża 
Aleksandra VIII, z którym Papczyńskie-
mu nie udało się spotkać. Ojciec Stanisław 
wraca do Polski. Dopiero po latach ponow-
na misja ojca Kozłowskiego przyniesie 

Owocem życia Ojca Stanisława Papczyńskiego 
jest Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Obecnie 
wspólnota liczy niespełna 600 księży, 

braci i osób stowarzyszonych.
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papieskie zatwierdzenie reguły i zgroma-
dzenia w 1699 r. Papczyńśki jeszcze zdąży, 
już jako generał Marianów, złożyć przed 
nuncjuszem warszawskim uroczyste ślu-
by zakonne w czerwcu 1701 r., by po kilku 
tygodniach odebrać śluby od współbraci. 
17 września 1701 r. założyciel pierwszego 
polskiego zakonu umiera. 
Musi minąć kolejne 200 lat, zakon przez 
niego założony musi otrzeć się o wymarcie 
i ponownie odrodzić się wraz z odrodzo-
ną po zaborach Polską, wreszcie maryjne 
dzieło musi wypełnić się również poza 
zgromadzeniem, w dziele i męczeństwie 
św. Maksymiliana i milenijnym programie 
Prymasa Tysiąclecia, a także w maryjnej 
dewizie Papieża Polaka, by proces beaty-
fi kacyjny doprowadził do wyniesienia 
Ojca Papczyńskiego na ołtarze po ponad 
300 latach od śmierci. Dziś u progu jego 
wspomnienia i zarządzonej przez papieża 
kanonizacji, w roku 1050-lecia chrztu Pol-
ski otrzymujemy czwartego świętego Sta-
nisława i czwartego Polaka w tym gronie. 

Pointa dla sceptyków

N
a koniec pointa, którą szczególnie 
chcę zadedykować letnim katolikom, 
agnostykom, ateistom i ich konfra-

trom, gdyby ktoś z nich natknął się na te 
artykuł i z wewnętrznym oburzeniem pie-
lęgnował w sobie myśl: znowu nam głoszą 
zaściankowość i maryjną ludową poboż-

Cuda za przyczyną Ojca Papczyńskiego 

ność, a nie intelektualnie wysublimowa-
ną teologię! Wyobraźcie sobie czy ducha 
dzielnego w zwycięzcy spod Wiednia 
wzbudziłby współczesny teolog lepiej niż 
ten chłopski syn z sądeckiej wsi? A może 
gdyby nie on, to od trzystu już z okładem 
lat żylibyśmy już w osmańskim czy innym 
islamskim państwie?

Marcin Wodziński

W procesie beatyfi kacyjnym
W pierwszych tygodniach ciąży u pewnej 
kobiety pojawiło się zagrożenie poronie-
niem – ustała akcja serca dziecka i płód się 
zmniejszył. Po dwukrotnych badaniach lekarz 
stwierdził, że dziecko nie żyje. Trzy dni później 
pacjentka przyszła na zaplanowaną wizytę. 
Lekarz wykonał badanie USG aby sprawdzić, 
czy dokonało się samoistne poronienie. Ku 
zaskoczeniu stwierdził, że serce dziecka bije. 
Wydało mu się to niemożliwe, więc powtórzył 
badanie na innym aparacie. W niecałe siedem 
miesięcy później rodzina cieszyła się narodzi-
nami dziecka, które przyszło na świat zdrowe 
i rozwija się prawidłowo.
Łaska ta — jak się później okazało — została 
wyproszona za wstawiennictwem o. Stani-
sława Papczyńskiego. Ojciec chrzestny ko-
biety modlił się nowenną za przyczyną Ojca 
Stanisława w intencji uratowania dziecka. 
Przytoczone fakty dokonały się w trakcie tej 
dziewięciodniowej modlitwy.

Konsulta Lekarska Kongregacji Spraw Kano-
nizacyjnych na sesji w dniu 12 maja 2005 r. 
orzekła, że prawami nauki nie można wyja-
śnić nieoczekiwanego odzyskania ciąży po 
samoistnym jej przerwaniu przez poronienie 
wewnętrzne. 

W procesie kanonizacyjnym
W obu przypadkach sprawy dotyczyły sy-
tuacji, kiedy osoby znalazły się na granicy 
śmierci. W pierwszym przypadku dotyczyło 
to stwierdzenia medycznego, że płód obumarł 
i po modlitwach lekarz ze zdziwieniem, choć 
nie mógł uwierzyć, stwierdził ożywienie pło-
du. W drugim przypadku sytuacja była bezna-
dziejna na skutek komplikacji, zapalenia płuc, 
niewydolności oddechowej i ostrej sepsy. Po 
trzech tygodniach lekarz poinformował, że 
jeśli nie będzie cudu z nieba to ta chora osoba 
umrze. Modlitwy spowodowały, że po kilku 
dniach jej stan się zaczął poprawiać, dzisiaj nie 
ma nawet żadnych śladów choroby. 

Pomnik Założyciela 
Marianów 
w Podegrodziu 
– rodzinnej 
miejscowości 
świętego.
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Rodzinne Warsztaty Wielkanocne
Tuż przed Wielkanocą Fundacja zaprosiła rodziny do udziału 
w warsztatach, na których każdy mógł zrobić palmę i zająca z siana.

Zainteresowanie warsztatami przerosło nasze oczekiwa-
nia. Atmosfera spotkania była nie tylko bardzo warsz-
tatowa – wszędzie było pełno siana, kwiatów z krepiny, 
barwionych traw i zbóż oraz roślinnych elementów zdob-
niczych – ale również bardzo świąteczna i rodzinna. I tak 
powinno być zawsze! Bardzo za to Państwu i Dzieciom 
dziękujemy. 

Czytelnicy – tak! Te piękne rękodzieła powstały na na-
szych warsztatach. Każdy sam wykonywał swoje palmy 
i zające z małą pomocą uzdolnionych manualnie Pań: 
Agnieszki Jędrzejczak – jednej z opiekunek w Klubie Mło-
dego Odkrywcy i Marty – wolontariuszki, która prowadzi 
zajęcia z języka angielskiego dla naszych podopiecznych.

Julia Borowiecka-Czyż 
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W kategorii wiekowej klasy I-III nagrodzeni zostali:
I miejsce: Krzysztof Kwaśny z piosenką „Wuchta Wiary”
II miejsce: Zofi a Gerej z piosenką Powiedz ludziom, że kocham ich”
III miejsce: Kacper Prymowicz za „Duchu Święty”
Wyróżnienia:
Leon Dybek – „Anioł Stróż”
Aleksandra Niecikowska – „Barka”
Zuzanna Wawrzyn „Pioseneczka”

W kategorii wiekowej klasy IV-VI nagrodzeni zostali:
I miejsce: Anna Michalec z piosenką „Chcę Cię widzieć”
II miejsce: Krzysztof Miturski – „Błogosławieni Miłosierni”
III miejsce: Zuzanna Wtulich „Panie przyjdź”

Sacrosong 2016
Już po raz ósmy dzieci i młodzież z włochowskich 
szkół podstawowych i gimnazjów zgłaszały swój 
udział w konkursie piosenki religijnej Sacrosong im. ks. 
Juliana Chrościckiego organizowanym wspólnie przez 
Szkołę Podstawową nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego 
oraz przez Fundację im. ks. prof. Ryszarda Rumianka.

Uczestnicy przeszli eliminacje 21 kwietnia podczas konkursu 
w Szkole Podstawowej 66. Jury przesłuchało wówczas wszystkich 
zgłoszonych – w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz IV-
-VI. Umiejętności oceniali: Pani Aleksandra Nowina Chacińska, Pani 
wicedyrektor Agnieszka Wąsala oraz Ks. Krys  an Chmielewski.
Trzy dni później w Sali Teatralnej, podczas fi nału konkursu, wystą-
pili wszyscy laureaci. W tym roku oprócz przyznania trzech miejsc 
w obu kategoriach wiekowych, wyróżniono jeszcze trzech wyko-
nawców.
Wyniki nie były znane uczestnikom, aż do ich ogłoszenia podczas 
fi nału, tuż przed występami każdego z laureatów. Tak przygotowa-
ny fi nał budził wiele emocji, co dodatkowo budowało atmosferę 
spotkania.
Artyści prezentowali się na scenie a liczna publiczność, w tym rodzi-
ce, ks. Proboszcz oraz parafi anie, z zachwytem wysłuchali przepięk-
nego koncertu młodych talentów.
Konkursy talentów służą nie tylko wyłonieniu tych najlepszych. 
Mają również za zadanie wspierać rozwój młodych artystów, za-
chęcać do rozwijania swoich uzdolnień i prezentowania talentu na 
forum. Szkoła Podstawowa nr 66 oraz Fundacja pragną dzieciom 
i młodzieży ten rozwój umożliwiać poprzez organizowanie konkur-
sów, zachęcanie do czynnego udziału w nich oraz umożliwienie 
mieszkańcom Włoch dostępu do kultury.

Julia Borowiecka-Czyż
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Pierwsza Pomoc
z Maltańską Służbą Medyczną

mocy w przypadku silnego zadławienia.
Został obalony mit o skuteczności rady „ręce 
do góry” przy lekkim zakrztuszeniu – dzieci 
poznały prawdę, że prawidłowo udzielona po-
moc będzie polegała na pochyleniu poszkodo-
wanego i umożliwienie mu odkaszlnięcia. To 
znacznie ułatwi pozbycie się zalegającego ciała 
obcego. W ciężkich przypadkach zadławienia 
należy wykonać odpowiednią technikę na po-
szkodowanym – również w pochylonej pozycji. 
Wolontariusze na każdych zajęciach wielokrot-
nie powtarzali najważniejszą zasadę pierwszej 
pomocy: „Dobry ratownik to zdrowy i żywy 
ratownik!”. Nie wolno nikomu przystąpić do 
udzielenia pomocy, jeśli jego zdrowie lub życie 
są zagrożone. Dlatego każde ćwiczenia dzieci 
rozpoczynały od oceny sytuacji, co uczuliło je 
na zachowanie maksimum ostrożności. Zagra-
żać ratownikowi może ruch na jezdni, pożar, 
czy nawet zwierzęta. 
Nigdy nie życzymy sobie znaleźć się w sytu-
acji zagrażającej naszemu życiu i zdrowiu lub 
naszym bliskim. Nie można jednak zdawać się 
na łaskę losu. Ważne jest, żebyśmy chcieli się 
uczyć w każdym wieku jak reagować i nie bać 

Spotkania miały na celu uświadomienie uczest-
nikom, że w miarę swoich możliwości powin-
ni udzielić pomocy potrzebującemu. Jeśli nie 
wiemy jak – to naszym obowiązkiem jest po-
wiadomić odpowiednie służby i pozostać przy 
poszkodowanym do czasu przyjazdu osób 
wykwalifi kowanych. Zawsze możemy zrobić 
więcej – wystarczy tylko chcieć się tego na-
uczyć, a w razie niebezpieczeństwa możemy 
uratować ludzkie życie. Czasem liczy się każda 
minuta. 
Na trzech spotkaniach dzieci: 
– dowiedziały się, jak prawidłowo dzwonić po 
pomoc, jakie informacje będę istotne o wypad-
ku i poszkodowanych, jakie podać dane i kiedy 
można zakończyć rozmowę;
– poznały technikę udzielania pierwszej pomo-
cy w przypadku, gdy poszkodowany jest nie-
przytomny lub nie oddycha;
– nauczyły się rozpoznawać kiedy poszkodo-
wanego trzeba ustawić w specjalnej pozycji 
bezpiecznej i jak to łatwo zrobić nawet w sy-
tuacji, gdy poszkodowany jest dużą i ciężka dla 
dziecka osobą;
– ćwiczyły również udzielanie pierwszej po-

Wolontariusze z Maltańskiej Służby Medycznej specjalnie 
dla Fundacji przygotowali program spotkań dla dzieci 

z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Spotkania cieszyły 
się dużym 

zainteresowaniem, 
co oznacza, że jest 

zapotrzebowanie 
na organizowanie 

podobnych spotkań 
w przyszłości.
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Zbliża się okres wakacyjny – piękna pogoda daje nam możliwość uczestniczenia w wielu aktywnościach spor-
towych, spędzania czasu nad wodą, w lesie, w górach, w mieście. Zadbajmy o nasze bezpieczeństwo – gdzie-

kolwiek będziemy!
Jeśli nie znamy numerów alarmowych – zapiszmy je w swoich telefonach. To ważne.

TELEFONY ALARMOWE:
Pogotowie: 999      Straż Pożarna: 998      Policja: 997

Ogólny numer alarmowy: 112
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe: 601 100 100
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe: 601 100 300

się pomagać innym. Niewie-
dzę, strach i skrępowanie 
najłatwiej pokonać podczas 
ćwiczeń na podobnych spo-
tkaniach oraz specjalnych, 
pełnych kursach.
Nawet wykwalifi kowani ra-
townicy regularnie doszka-
lają się, aby wyrobić w sobie 
nawyk szybkiego reagowania 
i automatycznie postępować 
według prawidłowego schema-
tu. Dzięki temu w sytuacji stre-
sowej – kiedy potrzebne jest opa-
nowanie i jasność umysłu, łatwiej jest 
udzielić pomocy poszkodowanym i zabezpie-
czyć teren wypadku.
Zajęcia były bardzo ciekawe i urozmaicone. 
Małe grupy dały możliwość przećwiczenia 

każdej techniki. Uczestnicy 
byli traktowani bardzo po-
ważnie – wykłady były dla 
nich wymagające. To dobrze, 
bowiem prowadzący muszą 
mieć pewność, że przeka-
zywany dzieciom materiał 
jest dla nich zrozumiały. Pro-
wadzący wzięli również pod 
uwagę wiek uczestników, 

proponując im rozluźniające 
„przerywniki”, na których dzie-

ci mogły przećwiczyć zdobyte 
umiejętności. 

Bardzo dziękujemy Pani Agacie Czyżak 
z Maltańskiej Służby Medycznej za przygoto-

wanie spotkań i przeprowadzenie ich wraz ko-
legami, wolontariuszami z MSM. 

Julia Borowiecka-Czyż
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Rumiankowa 
Aleja Kasztanowa

Nasza Fundacja wzięła udział w konkursie grantowym zorganizo-
wanym przez GAZ System w ramach programu Fundusz Naturalnej 
Energii. Projekt „Rumiankowa Aleja Kasztanowa” znalazł się wśród 

zwycięskich i otrzymał dofi nansowanie! 
Projekt wiąże się z pięknym bogactwem 
naszej dzielnicy jakim jest Aleja Kasztano-
wa przy ulicy Rybnickiej. Połączyliśmy go 
z edukacją ekologiczną dzieci, uczestniczą-
cych w zajęciach w ramach Klubu Młodego 
Odkrywcy. Wszystko po to, aby ochrona 
przyrody i dbanie o wspólną przestrzeń by-
ło dla młodych mieszkańców nie tylko obo-
wiązkiem, ale i przyjemnością. Nasz projekt 
spotkał się również z przychylnością Dziel-
nicy Włochy.
Aleja składa się z 81 Kasztanowców Białych 
i została wpisana do rejestru pomników 
przyrody. Jest miejscem malowniczym i bli-
skim mieszkańcom Dzielnicy Włochy. Jest 
też miejscem życia wielu ptaków.
Kasztanowce w Polsce dotknięte są proble-
mem szkodnika – szrotówka kasztanowco-
wiaczka – i szeroka edukacja społeczna jest 
niezbędna by go zwalczać, a my zaczęliśmy 
od najmłodszych. Pamiętajmy, że ważne jest 
zbieranie jesienią opadłych liści kasztanow-
ców i utylizowanie ich. Wieszanie budek lę-
gowych dla sikorek jest również pomocne, 
bo to właśnie szrotówek jest ich wielkim 
przysmakiem. Uczestnicy Klubu Młodego 
Odkrywcy przygotowywali i zawiesili pięk-
ne, drewniane budki. Mamy nadzieję, że si-
korki chętnie założą tam swoje gniazda. 
Podczas wtorkowych spotkań dzieci pozna-
ły cykl życia drzew, ich znaczenie w naszym 
życiu w tym czystości powietrza. Podczas 
gry terenowej poszukiwały śladów szkod-
nika, a podczas spaceru z ornitologiem 
poznały niezwykły świat ptaków, żyjących 
w dzielnicy Włochy. Dzieci wspólnie po-
sadziły w ogródku krzewy, których owoce 
stanowią przysmak dla ptaków: derenie 
i rokitniki. 
Zapraszamy do Klubu Młodego Odkrywcy, 
w których już teraz szykujemy się do kolej-
nego projektu i przeżywania niezapomnia-
nych przygód.

Karolina Burns
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Męska Szopa
Mens’s shed czyli Męska Szopa to miejsce dla panów, w którym 
mogą pomajsterkować i spotykać się w swoim gronie. 

Takie miejsca z powodzeniem funkcjonują 
w Australii, Irlandii i krajach skandynawskich. 
W Wielkiej Brytanii są nawet częścią programu 
profi laktyki zdrowotnej, gdyż – jak wiadomo – 
samotność i poczucie bycia niepotrzebnym ma 
wpływ na powstawanie wielu schorzeń.
Panie, które przechodzą na emeryturę dosyć 
szybko odnajdują się w nowej rzeczywistości: 
wnuki, ogród, zajęcia dla seniorów. Panom przy-
chodzi to trudniej. Jest też wielu mężczyzn sa-
motnych, którzy stracili swoje żony i samotnie 
spędzają starość. Męska Szopa ma być otwar-
tą warsztatownią, z której można bezpłatnie 
korzystać. Miejscem dedykowanym panom, 
w którym mogą pobyć razem, coś naprawić, 
stworzyć, komuś pomóc. Fundacja im. Ks. prof. 
Ryszarda Rumianka jest partnerem pierwszej 
w Polsce Męskiej Szopy! To właśnie w budynku 
fundacji już wkrótce rozpoczniemy przygotowa-
nia do otwarcia tego niezwykłego miejsca. 
Panowie! Potrzebujemy Waszej pomocy do 

stworzenia tego miejsca! Jak powiadają pano-
wie z Men›s Shed w Norwegii – „Mężczyźni 
nie rozmawiają twarzą w twarz – oni rozma-
wiają ramię w ramię”! Właśnie o to nam cho-
dzi – abyście mogli rozwinąć swoje talenty, ale 
również mieli możliwość stworzenia męskiej 
wspólnoty, w której będzie miejsce dla ojca, 
wnuka, syna, dziadka. 
Fundacja „Nasza Ziemia” zaprosiła nas do part-
nerstwa przy tym wielkim dziele. Sponsor wy-
posaży naszą szopę, przekaże farbę do odno-
wienia pomieszczenia. Panowie – zgłaszajcie 
się do fundacji jeśli chcecie zaangażować się 
w tworzenie pierwszej w Polsce Męskiej Szo-
py. Pomyślcie jak bardzo może ona poprawić 
funkcjonowanie wielu mężczyzn!
Jeśli macie przemyślenia, uwagi to koniecz-
nie podzielcie się z nami mailowo biuro@
fundacjarumianka.pl, telefonicznie we wtorki 
i czwartki: 797 866 554 lub osobiście.

Karolina Burns

Mens’s sched 
zapewnia 
szczególne miejsce, 
gdzie mężczyźni 
mogą się spotkać 
i cieszyć się 
wspólną pracą 
w towarzystwie 
innych panów 
o podobnych 
poglądach. 
Placówki tego 
typu łączą już 
mężczyzn na 
całym świecie, od 
Wielkiej Brytania 
po – widocznych 
na zdjęciu – 
mieszkańców 
Australii.
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X Niedziela Zwykła
7.30 – za śp. Jadwigę, Witalisa, Andrzeja, Bogumiłę, 

Sławomira, Henryka, Daniela Filipek oraz zmarłych 
z rodziny Bardadynów

2) w intencji Kółek Żywego Różańca (ze zmianą 
tajemnic)

9.30 – za śp. Józefa Kowalewskiego (gr. 11)
11.00 – 1) o Boże błogosławieństwo i dary Ducha 
Świętego dla księdza Krys  ana i księdza Zenona

2) o Boże błogosławieństwo dla Sebas  ana w 18. 
rocznicę urodzin

12.30 – za śp. Janinę Kozłowską (gr. 11)
18.00 – za śp. Jolantę Zielińską w 14. rocznicę 
śmierci

X tydzień zwykły 
lub wspomnienie 
św. Norberta

6.30 – za śp. Józefa Kowalewskiego (gr. 12)
7.15 – 1) za śp. Mariannę i Stefana 

Brdoń
2) za śp. Janinę Kozłowską (gr. 12)
8.00 – w 18. rocznicę ślubu 

Iwony i Adama, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski 
dla nich i ich córek

18.00 – za śp. Jana Pielaszka i zmarłych 
z rodziny Pielaszków i Górków

X tydzień zwykły 
6.30 – za śp. Janinę Kozłowską (gr. 

13)
7.15 – dziękczynna za otrzymane 
łaski, z prośbą o łaskę dobrej 
śmierci

8.00 – za śp. Józefa Kowalewskiego 
(gr. 13)

18.00 – za śp. Edwarda Wolskiego; 
Nowenna do św. Michała Arch.

XI Niedziela Zwykła
7.30 – 1) za śp. Wacławę, Bolesława i Zygmunta 

Krakowskich
2) za śp. Józefa Kowalewskiego (gr. 18)
9.30 – w 20. rocznicę ślubu Joanny i Dariusza, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej na dalsze lata wspólnego życia

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

2) za śp. Janinę Kozłowską (gr. 18)
12.30 – za Parafi an, dzieci ochrzczone i ich rodziny 

(chrzty)
18.00 – za śp. Mieczysława Andrychowicza, Zofi ę 

i Szymona Markiewiczów, Irenę i Jana Urów

Wspomnienie 
św. Antoniego z Padwy

6.30 – za śp. Janinę Kozłowską (gr. 
19)

7.15 – za śp. Józefa Kowalewskiego 
(gr. 19)

8.00 – dziękczynno-błagalna, 
w intencji Antoniego i rodziny

18.00 – w intencji Zosi Gerej z okazji 
urodzin

Wspomnienie
 bł. Michała Kozala

6.30 – za śp. Janinę Kozłowską (gr. 
20)

7.15 – za śp. Józefa Kowalewskiego 
(gr. 20)

8.00 – za śp. Kazimierza Skup w 20. 
rocznicę śmierci oraz Stanisława 
Skup i Stefana Przychodzeń

18.00 – za śp. Łucję Krajewską w 12. 
rocznicę śmierci oraz Wacława 
Krajewskiego o łaskę życia 
wiecznego

XII Niedziela Zwykła
7.30 – dziękczynno-błagalna, w intencji Piotra 

i Barbary oraz o Boże błogosławieństwo dla 
Jakuba

9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – 1) dziękczynna, w rocznicę chrztu Aleksa
2) dziękczynna, w 17. rocznicę ślubu Agnieszki 

i Pawła, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 
rodziny

12.30 – 1) za śp. Józefa Kowalewskiego (gr. 25)
2) za śp. Janinę Kozłowską (gr. 25)
18.00 – za śp. Halinę i Bogusława Sokół, śp. 

Stanisławę, Lucynę i Henryka Lubienieckich

XII tydzień zwykły 
6.30 – za śp. Józefa Kowalewskiego 

(gr. 26)
7.15 – 1) za śp. Józefa Rosłańca w 7. 

rocznicę śmierci
2) dziękczynna, w rocznicę chrztu
8.00 – za śp. Jana Niedzielę w 12. 

rocznicę śmierci
18.00 – 1) za śp. Sabinę Iwańską w 6. 

rocznicę śmierci
2) za śp. Janinę Kozłowską (gr. 26)

Wspomnienie 
św. Alojzego Gonzagi

6.30 – za śp. Janinę Kozłowską (gr. 
27)

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Józefa Kowalewskiego 

(gr. 27)
18.00 – wolna intencja

XIII Niedziela Zwykła
7.30 – za śp. Władysławę i Wacława Gzochów, 

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

9.30 – o Boże błogosławieństwo dla Bożeny 
i Michała w 40. rocznicę ślubu

11.00 – 1) za śp. Aleksandrę Kobyłecką w 43. 
rocznicę śmierci oraz śp. Kazimierza Kobyłeckiego

2) za śp. Mariana Kot w 1. rocznicę śmierci 
12.30 – za Parafi an, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
18.00 – za śp. Barbarę i Stanisława Łasica

XIII tydzień zwykły, lub św. 
Cyryla Aleksandryjskiego

7.15 – za śp. Władysława Śliweckiego 
w 3. rocznicę śmierci oraz śp. 
Tadeusza Śliweckiego

18.00 – 1) dziękczynno-błagalna 
w 24. rocznicę sakramentu 
małżeństwa Katarzyny i Stanisława

2) za śp. Walentynę i Władysława 
Kądziołowskich

Wspomnienie św. Ireneusza
7.15 – za śp. Stanisława 

Brzozowskiego
18.00 – w intencji beatyfi kacji 

Sługi Bożego Stefana kardynała 
Wyszyńskiego oraz o dary Ducha 
Świętego i opiekę Matki Bożej dla 
księdza proboszcza i kapłanów 
z naszej parafi i
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św. Jadwiga św. br. Albert Chmielowskiśw. św. Piotr i Paweł
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IX tydzień zwykły lub 

wsp. św. Marcelina i Piotra
6.30 – za śp. Janinę Kozłowską (gr. 8)
7.15 – w 4. rocznicę święceń 

kapłańskich ks. Krys  ana, o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski

8.00 – za śp. Józefa Kowalewskiego (gr. 8)
18.00 – o liczne i święte powołania 

kapłańskie oraz błogosławieństwo 
Boże dla kapłanów  pracujących 
w naszej parafi i a szczególnie ks. 
Zenona w 40. rocznicę święceń 
kapłańskich (intencja Wspólnoty 
Krwi Chrystusa)

Uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa

6.30 – za śp. Józefa Kowalewskiego 
(gr. 9)

7.15 – 1) za śp. Leszka 
Warszawskiego i zmarłych z rodziny

2) za śp. Janinę Kozłowską (gr. 9)
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa; 
Nabożeństwo do NMP

18.00 – za śp. Krystynę i Jerzego 
Antoniak

Wspomnienie Niepokalanego 
Serca NMP

6.30 – za śp. Janinę Kozłowską (gr. 
10)

7.15 – za śp. Józefa Kowalewskiego 
(gr. 10)

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

18.00 – za śp. Leszka 
Tomaszewskiego

X tydzień zwykły lub 
wspomnienie św. Jadwigi, 

królowej
6.30 – za śp. Janinę Kozłowską (gr. 

14)
7.15 – za śp. Halinę i Jana Michno
8.00 – za śp. Józefa Kowalewskiego 

(gr. 14)
18.00 – za śp. Stanisława i Józefę 

Studnickich, Feliksę Kurzajak; za śp. 
Jana Kwaśniewskiego w 30. dzień  
po śmierci; Nowenna do NMP 
Nieustającej Pomocy

X tydzień zwykły 
lub wspomnienie św. Efrema

6.30 – 1) za śp. Janinę Kozłowską (gr. 15)
2) w intencji dziękczynnej, z prośbą o 

błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty 
Nowak w 1. rocznicę urodzin

7.15 – za śp. Józefa Kowalewskiego (gr. 15)
8.00 – za śp. Irenę Sioch w 1. 

rocznicę śmierci i śp. Ryszarda 
Sioch w 12. rocznicę śmierci

18.00 – za śp. Zofi ę w 20. rocznicę 
śmierci i śp. Stefana w 52. rocznicę 
śmierci Sołtysiaków oraz Mariannę 
Owsikowską w 42. rocznicę śmierci

Wspomnienie bł. Bogumiła
6.30 – za śp. Janinę Kozłowską (gr. 

16)
7.15 – za śp. Józefa Kowalewskiego 

(gr. 16)
8.00 – za śp. Janinę Gilert w 6. 

rocznicę śmierci
18.00 – za zmarłych z naszych 

rodzina polecanych w wypominkach

Wspomnienie 
św. Barnaby Ap.

6.30 – za śp. Janinę Kozłowską (gr. 
17)

7.15 – dziękczynna, z prośbą o opiekę 
Matki Bożej i zdrowie dla Joanny

8.00 – za śp. Józefa Kowalewskiego 
(gr. 17)

18.00 – dziękczynno-błagalna, 
w intencji Aleksandry i Karola 
w rocznicę zawarcia sakramentu 
małżeństwa

Wspomnienie św. Jolanty
6.30 – za śp. Janinę Kozłowską (gr. 21)
7.15 – w 20. rocznicę ślubu Agnieszki i 

Macieja Kotlińskich, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej na dalsze lata wspólnego życia

8.00 – za śp. Józefa Kowalewskiego 
(gr. 21)

18.00 – za śp. Jana Wasiaka w 
rocznicę śmierci; za śp. Stanisława 
Radzika; dziękczynna, za dar Chrztu 
i I Komunii św. w tej świątyni; 
Nowenna do NMP Nieustającej 
Pomocy.

XI tydzień zwykły 
6.30 – za śp. Janinę Kozłowską (gr. 

22)
7.15 – za Parafi an
8.00 – za śp. Józefa Kowalewskiego 

(gr. 22)
18.00 – za śp. Emilię Polańską w 1. 

rocznicę śmierci o łaskę życia 
wiecznego

Wspomnienie św. brata 
Alberta Chmielowskiego

6.30 – za śp. Janinę Kozłowską (gr. 23)
7.15 – za śp. Józefa Kowalewskiego 

(gr. 23)
8.00 – za śp. Adolfa Mianowskiego
18.00 – 1) za śp. Alinę Rosiak-

Niedziela w dniu imienin oraz w 21. 
rocznicę ślubu Iwony i Wojciecha 
Pych

2) za śp. Wiesława Rokickiego 
w 11. rocznicę śmierci oraz Józefa 
Szwarca, Teresę, Marię i zmarłych 
z rodziny Szwarców

XI tydzień zwykły 
6.30 – za śp. Janinę Kozłowską (gr. 

24)
7.15 – rezerwacja
8.00 – za śp. Józefa Kowalewskiego 

(gr. 24)
18.00 – za śp. Janinę i Romana 

Węgier oraz Danutę Dominiak

Wspomnienie św. Paulina 
z Noli, lub św. Jana Fishera 

i Tomasza More’a
6.30 – za śp. Janinę Kozłowską (gr. 28)
7.15 – za śp. Józefa Kowalewskiego (gr. 28)
8.00 – za śp. Zofi ę i Jana 

Szymańczak, Janinę i Stanisława 
Szewczak oraz Leokadię Przybysz

18.00 – za śp. Mariannę, Juliannę 
i Antoniego Dębowskich; za śp. 
Janinę i Szczepana Podsiadło; za 
śp. Marię Jańczyk oraz zmarłych 
z rodziny Jańczyków i Łabędzkich

XII tydzień zwykły 
6.30 – za śp. Janinę Kozłowską (gr. 

29)
7.15 – za śp. Józefa Kowalewskiego 

(gr. 29)
8.00 – za śp. Janinę, Jana, Szczepana, 

Stanisława, Władysława i Marię
18.00 – za śp. Natalię w 6. rocznicę 
śmierci oraz zmarłych z rodziny

Uroczystość Narodzenia 
św. Jana Chrzciciela

6.30– za śp. Jana i Janinę oraz 
zmarłych z rodziny Kozów 
i Winnickich

7.15 – za śp. Józefa Kowalewskiego 
(gr. 30-ost.)

8.00 – za śp. Jadwigę i Jana
18.00 – 1) o Boże błogosławieństwo 

dla księdza Jana w dniu imienin
2) za śp. Janinę Kozłowską (gr. 30-

ost.)

XII tydzień zwykły 
6.30 – dziękczynno-błagalna z okazji 

26. rocznicy urodzin Artura
7.15 – za śp. Piotra Zep w 20. 

rocznicę śmierci
8.00 – o Boże błogosławieństwo 

i opiekę dla Jasia w 3. rocznicę 
urodzin

18.00 – za śp. Barbarę i Kazimierza 
Baran

Uroczystość 
św. Ap. Piotra i Pawła

7.15 – w intencji Pawła z okazji 
imienin

18.00 – za śp. Władysława Mrotka; 
Nowenna do NMP Nieustającej 
Pomocy

XIII tydzień zwykły, lub św. 
Pierwszych Męczenników 

Kościoła Rzymskiego
7.15 – za śp. Halinę i Władysława 

Klimasów
18.00 – za śp. Piotra, Helenę, 

Romana i Florentynę Kałuskich

1
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Czwartek

Pierwszy Piątek 
miesiąca

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

18.00 – za śp. Jana Garstkę w 
29. rocznicę śmierci oraz śp. 
Halinę Garstka w 9. rocznicę 
śmierci

Pierwsza Sobota 
miesiąca

7.15 – w intencji żyjących i zmarłych 
członków Straży Honorowej 
Niepokalanego Serca Maryi; 
Nabożeństwo do NMP

18.00 – o Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski oraz dary Ducha 
Świętego dla Piotra i Pawła
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Środa SobotaPiątek
Wspomnienie św. Justyna

6.30 – za śp. Janinę Kozłowską (gr. 7)
7.15 – za Parafi an
8.00 – za śp. Józefa Kowalewskiego (gr. 7)
18.00 – w rocznicę chrztu Anny, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo; 
za śp. Eugenię Bolińską w 30. 
dzień po śmierci; za śp. Stanisława 
Pastewkę w 30. dzień po śmierci; 
za śp. Juliannę Józwiak w 30. dzień 
po śmierci; o szczęśliwą operację 
dla Macieja; za śp. Irenę i Wojciecha 
Przybylskich; Nowenna do NMP 
Nieustającej Pomocy
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XVIII Niedziela Zwykła

7.30 –  wolna intencja
9.30 – za śp. Stanisławę Bednarczyk oraz Piotra i 

Zofi ę Majewskich
11.00 – za śp. Janinę i Edwarda Świtlagów, 

Antoniego Główczyńskiego
12.30 – wolna intencja
18.00 – za śp. Jerzego Zembrzuskiego i zmarłych z 

rodziny Zembrzuskich i Zagórskich

3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26

XIV Niedziela Zwykła
7.30 – za śp. Mirosława Grześkiewicza w 2. rocznicę 
śmierci

9.30 – za śp. Irenę Łabędzką w 6. rocznicę śmierci
11.00 – za śp. Franciszka, Janinę i Grzegorza 

Sołtysiaków
12.30 – 1) w intencji Kół Żywego Różańca (ze 

zmianą tajemnic)
2) w 40. rocznicę ślubu Bożeny i Jarosława Pindor
3) w 50. rocznicę ślubu Andrzeja i Ewy Murawów
18.00 – za śp. Pawła Sobkowicza

XIV tydzień zwykły lub 
wspomnienie św. Elżbiety 

Portugalskiej
7.15 – za śp. Tadeusza Śliweckiego
18.00 – dziękczynna, za dar 

macierzyństwa, z prośbą o opiekę 
Matki Bożej dla rodziców małej 
Łucji

Wspomnienie 
św. Antoniego Marii Zaccarii 
lub wspomnienie św. Marii 

Gore   
7.15 – wolna intencja
18.00 – dziękczynna, w dniu urodzin 

Jerzego; Nowenna do św. Michała 
Arch.

XV Niedziela Zwykła
7.30 – za śp. Feliksa Pakułę w 42. rocznicę śmierci
9.30 – za śp. Stanisławę, Stanisława i Tadeusza 

Orlińskich oraz Stefana Widyńskiego
11.00 – w 4. rocznicę urodzin Mai, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
12.30 – za Parafi an, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
18.00 – za śp. Jana i Mariannę Sytów

Święto św. Benedykta
7.15 – wolna intencja
18.00 – za śp. Annę i Stefana 

Markiewicz

Wspomnienie
św. Brunona z Kwerfurtu

7.15 – wolna intencja
18.00 – za śp. Władysławę Krzemień

XVI Niedziela Zwykła
7.30 – w intencji Zofi i Kucharskiej w 2. rocznicę 

urodzin
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – za śp. Andrzeja Skoczyńskiego w 8. rocznicę 
śmierci

12.30 – za śp. Marię Łuczyńską
18.00 – za śp. Janinę i Romana Węgier oraz Danutę 

Dominiak

XVI tydzień zwykły 
lub wspomnienie 

św. Szymona z Lipnicy
7.15 – wolna intencja
18.00 – o Boże błogosławieństwo 

z dziękczynieniem za 10. lat 
małżeństwa Agnieszki i Rafała 
Guba oraz o łaski dla Oliwki w 2. 
rocznicę urodzin

XVI tydzień zwykły 
7.15 – wolna intencja
18.00 – za śp. Czesława Lisika oraz 

jego rodziców i śp. Elżbietę i Piotra 
Farbotko

XVII Niedziela Zwykła
7.30 – za śp. Stanisława, Anielę i Stefana Firlejów 

oraz Marię Rębiejewską
9.30 – o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

Czesława Piaseckiego
11.00 – za śp. Wiesława Woźniaka i zmarłych 

z rodziny o miłosierdzie Boże i łaskę życia 
wiecznego

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

18.00 – rezerwacja

Święto 
św. Jakuba Ap.

7.15 – wolna intencja
18.00 – za śp. Lucjana Przybyłę 

w 13. rocznicę śmierci, Stefanię, 
Władysława, Tadeusza i Andrzeja 
Kuczmarskich

Wspomnienie
św. Joachima i Anny

7.15 – rezerwacja
18.00 – za śp. Annę Ciechocińską

W MODLITWIE
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św. Brygidaśw. Benedykt



6 7 8 9
13 14 15 16
20 21 22 23
27 28 29 30

Wspomnienie bł. Marii 
Teresy Ledóchowskiej

7.15 – wolna intencja
18.00 – za śp. Jana Duszczyka; za 
śp. Jadwigę Fura w 14. rocznicę 
śmierci; Nowenna do NMP 
Nieustającej Pomocy.

XIV tydzień zwykły
7.15 – za Parafi an
18.00 – o liczne i święte powołania 

kapłańskie oraz błogosławieństwo 
Boże dla kapłanów pracujących w 
naszej parafi i (intencja Wspólnoty 
Krwi Chrystusa)

Wspomnienie 
św. Jana z Dukli 

7.15 – za śp. Józefę Badach w 6. 
rocznicę śmierci

18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 
polecanych w wypominkach

XIV tydzień zwykły
7.15 – wolna intencja
18.00 – za śp. Zygmunta 

Moczydłowskiego w 11. rocznicę 
śmierci

Wspomnienie 
św. pustelników Andrzeja 
Świerada i Benedykta

7.15 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje; Nowenna do 

NMP Nieustającej Pomocy.

XV tydzień zwykły 
lub św. Kamila de Lellis 

lub św. Henryka Cesarza
7.15 – wolna intencja
18.00 – za śp. Annę w 16. rocznicę 
śmierci i Tadeusza w 25. rocznicę 
śmierci Kosińskich oraz zmarłych z 
rodziny Kosińskich i Roszkowskich

Wspomnienie 
św. Bonawentury

7.15 – za śp. Mariana Mętraka w 9. 
rocznicę śmierci

18.00 – za śp. Tadeusza Topolskiego, 
Lucynę i Andrzeja Frączykowskich, 
Alfredę i Stefana Suplewskich oraz 
Romana Frączykowskiego

Wspomnienie 
NMP z Góry Karmel

7.15 – za śp. Mariannę Głowala w 2. 
rocznicę śmierci

18.00 – za śp. Janusza Wendla w 8. 
rocznicę śmierci

Wspomnienie
bł. Czesława

7.15 – za śp. Bożenę Zielińską w 13. 
rocznicę śmierci

18.00 – wolne intencje; Nowenna do 
NMP Nieustającej Pomocy.

XVI tydzień zwykły 
lub wspomnienie 

św. Wawrzyńca z Brindisi
lub św. Apolinarego

7.15 – wolna intencja
18.00 – za śp. Jana Banacha w 5. 

rocznicę śmierci oraz jego rodziców 
i rodzeństwo

Wspomnienie
św. Marii Magdaleny

7.15 – za śp. Bolesława oraz 
zmarłych z rodziny Kowalików, 
Kwiatusińskich i Gasińskich

18.00 – za śp. Mariana Bondzior w 
13. rocznicę śmierci

Święto św. Brygidy
7.15 – wolna intencja
18.00 – za śp. Genowefę w 18. 

rocznicę śmierci i Antoniego 
Praszczałek

XVII tydzień zwykły
7.15 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje; Nowenna do 

NMP Nieustającej Pomocy.

XVII tydzień zwykły
7.15 – wolna intencja
18.00 – w intencji beatyfi kacji 

Sługi Bożego Stefana kardynała 
Wyszyńskiego oraz o dary Ducha 
Świętego i opiekę Matki Bożej dla 
księdza Proboszcza i kapłanów 
pracujących w naszej parafi i
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Wspomnienie
św. Marty

7.15 – wolna intencja
18.00 – za śp. Stanisława Ziębę w 12. 

rocznicę śmierci

XVII tydzień zwykły 
lub św. Piotra Chryzologa

7.15 – wolna intencja
18.00 – za śp. Helenę i Bolesława 

Jastrzębskich oraz Mariannę, Annę i 
Mateusza Bonieckich

CzwartekŚroda SobotaPiątek

bł. Maria Teresa Ledóchowskaśw. Jakub Apostołśw. św. Joachim i Annaśw. Bonawentura



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: 
6.30 (poza okresem wakacyjnym), 

7.15, 8.00 (poza okresem 
wakacyjnym) 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 (oprócz Wielkiego 

Postu) od 18.30 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 majowe 
i czerwcowe

w niedziele o godz. 17.15, 
a w dni powszednie 

o godz. 18.45.

Nabożeństwo 
do św. Michała 

Archanioła
w pierwsze wtorki miesiąca 

po Mszy św. o 18.00

Godzinki o Niepokalanym 
Poczęciu NMP

 w każdą niedzielę przed 
pierwszą Mszą św.

Wypominki za zmarłych
w drugie piątki miesiąca o 17.15


