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OD ŚW. TERESY 
UCZMY SIĘ MIŁOŚCI

Jak minęły wakacje?
Wakacje były bardzo męczące fi zycznie, ale duchowo czuję się wzmocniony. Chodziliśmy z 
ks. Kazimierzem po Tatrach, Pieninach, Bieszczadach… Wszyscy potrzebujemy odpoczynku, 
by nabrać zdrowego dystansu do różnych problemów. Żartuję często, że wszystko wygląda 
inaczej z perspektywy urlopu.

Jak wygląda parafi a „z perspektywy urlopu”?
Cieszę się, że pewien etap za nami, jeśli chodzi o budowę. Zakończyliśmy prace 
ściśle budowlane, teraz czeka nas wykończenie. Jest jeszcze sporo do zro-

bienia, ale z Bożą pomocą się uda. Odpoczynek pomaga zobaczyć, że to, 
co wydawało się jakimś ogromnym problemem, wcale nim nie jest. Pan 
Bóg daje też różne natchnienia. Jednym z takich natchnień jest adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęliśmy to dzieło, ale odzew, muszę 
powiedzieć, ciągle nie jest zbyt duży. Cieszę się jednak, że jest sporo pa-
rafi an, którzy przychodzą i się modlą. Mam nadzieję, że z czasem będzie 

nas coraz więcej.
Kaplica jest już skończona?

Są potrzebne pewne detale. Zwrócono mi uwagę, że brakuje 
oświetlenia z góry. Na radzie parafi alnej zaproponowano, by 
w kaplicy zainstalować też nagłośnienie, które jest potrzebne, 
zwłaszcza podczas comiesięcznych Mszy za prześladowanych 
chrześcijan. Zamówiliśmy już konfesjonał, który ustawimy w 

przedsionku kaplicy. Będzie to tzw. „szafa”, by stworzyć wier-
nym, również tym słabiej słyszącym, godne warunki do prze-
żywania tego ważnego sakramentu. Jest zamówiony niewielki 
przenośny ołtarz, pulpit, a także klęcznik, w którym zostanie 

umieszczony relikwiarz Męczenników Rzymskich. 
Nową inicjatywą duszpasterską jest modlitwa za Kościół prześla-

dowany…
Z kultu Męczenników Rzymskich wynika wspieranie tych, którzy cier-

pią z powodu wyznawanej wiary, dotkniętych tragedią wojny i jej kon-
sekwencjami. Chciałbym, aby nasza parafi a włączyła się w modlitwę za tych 
naszych Braci. Stąd pomysł, by w każdy trzeci piątek miesiąca odprawiać 
dodatkową Mszę św., właśnie za Kościół cierpiący i prześladowany. Parafi alny 
zespół Caritas zaproponował, by przy tej okazji można było złożyć ofi arę, która 

zostanie przeznaczona na wspieranie konkretnych rodzin. Od trzech miesięcy Caritas z naszej parafi i 
wspiera jedną rodzinę w Syrii.
A co na to wszystko św. Teresa? 
Jestem pewny, że się cieszy. Teresa od Dzieciątka Jezus była osobą niezwykle wrażliwą i troszczyła 
się o ludzi, którzy doświadczali różnych cierpień. Sama zresztą dobrze wiedziała, czym jest krzyż. Te-
resa, razem z Męczennikami Rzymskimi, których tak kochała i podziwiała, modli się teraz w niebie za 
naszych prześladowanych Braci. My też w tym trwaniu przed Panem na modlitwie możemy uczestni-
czyć. Kiedy adorujemy Najświętszy Sakrament, modlimy się przecież nie tylko za siebie, ale przyno-
simy do Chrystusa wszystkich, którzy tego potrzebują. Pokory, prostoty w wierze, a także miłości do 
Boga i Kościoła, szczególnie tego cierpiącego, możemy się uczyć od św. Teresy.

Rozmawiał: ks. Jacek Grabowski
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Drodzy Czytelnicy!
We wtorek 18 września uroczyście obchodziliśmy 
Święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski, 
opiekuna dzieci i młodzieży. To rok jubileuszowy, 
15 sierpnia minęła 450. rocznica Jego śmierci. 
Zachęciłem uczestników Mszy św., by po zakończonej 
liturgii uczcili relikwie św. Stanisława przez 
ucałowanie lub dotknięcie. Ku mojemu zdumieniu 
jeden z chłopców podszedł i… przytulił się do 
relikwiarza. To był piękny widok! Myślę, że Pan Bóg 
dał temu dziecku bardzo głębokie zrozumienie tego, 
czym jest „Świętych obcowanie”.
To samo przeświadczenie towarzyszy mi, kiedy 
patrzę na zdjęcia Rwandyjczyków i Burundyjczyków, 
którzy dotykają relikwiarza św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus. Przemierzył on w ostatnich 
miesiącach cztery tysiące kilometrów. Peregrynacja 
trwała 45 dni, a relikwie dotarły do wszystkich 
diecezji Rwandy i Burundi. Rzesze ludzi z wiarą 
oczekiwały na spotkanie Świętej, a przyjmowały ją 
z niewyobrażalnym wprost entuzjazmem. Ludzie 
szli, a nieraz nawet biegli za samochodem, którym 
przewożono relikwiarz, tańczyli wokół niego, choć 
nie brakowało też momentów ciszy i skupienia. Do 
św. Teresy przynoszono chorych i dzieci.
Św. Teresa zarzekała się, że w niebie nie zamierza 
próżnować i, jak widać, słowa dotrzymuje. 
O pierwszych owocach peregrynacji mówi 
w wywiadzie udzielonym specjalnie dla „Uwierzyć” 
znany nam już dobrze o. Maciej Jaworski, 
odpowiedzialny za przygotowanie tego wydarzenia 
z ramienia Episkopatu Rwandy i Burundi. O tym, 
że Mała Tereska wciąż zaskakuje, przeczytamy też 
w tekście „Teresa nad Nilem”.
A co w naszej parafi i? W poprzednim numerze 
zapowiadaliśmy, że będziemy się modlić za 
prześladowanych chrześcijan. W trzeci piątek 
września Msza św. w tej intencji została 
odprawiona już po raz trzeci. Chcemy w ten sposób 
systematycznie wspierać naszą modlitwą tych, 
którzy tak bardzo jej potrzebują. Pani Aleksandra 
Niemiro, odpowiedzialna za Caritas w naszej parafi i, 
pisze o projekcie „Rodzina rodzinie”, w który już się 
włączyliśmy i który chcemy wspierać w większym 
wymiarze. 
Gorąco zachęcam do lektury, ale i do tego, by zanieść 
„Uwierzyć” chorym i samotnym nieraz sąsiadom, 
dla których będzie to znak naszej bliskości i pamięci 
o nich. Jak zawsze jestem otwarty na wszelkie uwagi 
i spostrzeżenia, które można przekazać osobiście lub 
pocztą mailową.

Ks. Jacek Grabowski
j.grabowski.rm@gmail.com
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Kalendarium:
1 – 7 lipca

miał miejsce wakacyjny wyjazd 
męskiej służby liturgicznej do 
Zakopanego. Relacja z wyjazdu 
na stronach 12-15...................
20 lipca

w kaplicy adoracji została 
odprawiona po raz pierwszy 
Msza św. w intencji 
prześladowanych chrześcijan. 
Mszy św. przewodniczył 
Ksiądz Proboszcz Zygmunt 
Niewęgłowski, koncelebrowali ją 
ks. Kazimierz Bidziński z Polskiej 
Misji Katolickiej w Anglii oraz 
ks. Jacek Grabowski. Wszyscy 
uczestnicy Mszy św. wpisali się 
po jej zakończeniu do Księgi 
pamiątkowej. Msza w intencji 
prześladowanych chrześcijan 
będzie sprawowana w każdy 
trzeci piątek miesiąca o godzinie 
20.00...................
26 sierpnia 
w Uroczystość Matki Bożej 
Częstochowskiej rozpoczął 
swoją posługę w naszej parafi i 
ks. Janusz Kapusta. Do zadań 

Homilia Arcybiskupa Metropolity War-
szawskiego Kardynała Kazimierza Nycza, 
wygłoszona w czasie uroczystej Mszy św. 
odprawionej z okazji wprowadzenia relikwii 
Męczenników Rzymskich
Drodzy bracia kapłani, tak licznie zgromadzeni dzisiaj 
w kościele św. Teresy, który ma od niedawna nowych 
patronów – Męczenników Rzymskich.
Drodzy bracia i siostry, rodzice, świadkowie, nade wszystko 
wy, kandydaci do bierzmowania!

szystko 

Mimo że kontekstem waszego bierzmowania jest ważna uroczystość 
wprowadzenia relikwii Męczenników Rzymskich: św. Symforozy i in-
nych świętych, to wasza uroczystość osobista, ale i parafi alna, jaką 
jest bierzmowanie, jest również niezwykle istotna. Wy jesteście tutaj 
bardzo ważni, dlatego że dokona się za chwilę, w czasie tej Mszy świę-
tej, swoista konsekracja każdego z was przez umocnienie Duchem 
Świętym. To umocnienie tej świątyni, którą jesteście od chwili chrztu, 
od tego momentu, kiedy rośnie w was Królestwo Boże. W glebę waszej 
duszy, jak słyszymy dzisiaj w Ewangelii (Mk 4,26-34), zostało wrzuco-
ne ziarno, by mogło wydawać owoc przez wiele dziesiątków lat wa-
szego życia. Po drodze jest potrzebne to umocnienie, które się doko-



5

W PARAFII

Boże, Ty uzdalniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze i w każ-
dym pokoleniu wzbudzasz tych, którzy z miłości do Ciebie są gotowi oddać 
swoje życie. Pokornie Cię prosimy, pobłogosław ten relikwiarz i spraw, aby 
wszyscy, którzy przez wstawiennictwo Świętych będą zwracali się do Cie-
bie, mogli cieszyć się darami Twojej łaski. Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen.
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nowego wikariusza będzie 
należała – oprócz codziennych 
zadań duszpasterskich – 
praca w szkole podstawowej, 
przygotowanie dzieci do 
przyjęcia I Komunii św. oraz 
posługa we wspólnotach Drogi 
Neokatechumenalnej. Ks. Janusz 
będzie również sprawował 
opiekę duszpasterską nad 
chórem parafi alnym oraz nad 
parafi alnym zespołem „Caritas”. 
Ks. Janusz Kapusta ukończył 
w tym roku Archidiecezjalne 
Misyjne Seminarium 
Duchowne „Redemptoris 
Mater”, nasza parafi a jest więc 
jego pierwszym miejscem 
posługi duszpasterskiej. 
Dotychczasowy wikariusz naszej 
parafi i ks. Damian Petk został 
posłany przez Arcybiskupa 
Warszawskiego Kard. Kazimierza 
Nycza do pracy duszpasterskiej 
w Bolzano, we Włoszech...................
3 września
miała miejsce inauguracja 
roku szkolnego. Za uczniów, 
rodziców, nauczycieli i 
wychowawców modliliśmy się 
podczas Mszy św. o godzinie 
8.00. ..................
12 września

Metropolita Szczecińsko-
Kamieński Arcybiskup Andrzej 

Kalendarium:

na dzisiaj. Najważniejszą świątynią jest człowiek. Przypomina nam 
o tym św. Paweł: „Czy nie wiecie, że jesteście świątynią i Duch Święty 
w was mieszka?” (1Kor 6, 19). Ta troska o świątynię człowieka, świąty-
nię młodych ludzi w waszej parafi i jest zatem dzisiaj równie ważnym 
i wielkim świętem.

Nie dalej jak wczoraj, w jednej ze starych parafi i, która została usta-
nowiona jeszcze za czasów króla Kazimierza Wielkiego, w maleńkich 
Niepołomicach pod Krakowem, dokonywałem wprowadzenia reli-
kwii księdza Jerzego Popiełuszki. To wydarzenie było powiązane z od-
pustem Męczenników Rzymskich. Dlaczego przywołuję ten obraz? Już 
w XIV wieku król Kazimierz Wielki, który ustanowił to miasto i wybu-
dował tam zamek i kościół, który stoi niezmieniony do dzisiaj, w 1358 
roku nadał parafi i tytuł Świętych Męczenników Rzymskich. Stało się 
to sześć lat przed powołaniem Akademii Krakowskiej, dzisiejszego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Świadczy to o tym, jak w tamtym czasie 
kult Męczenników Rzymskich, męczenników pierwszych wieków, był 
żywy i jak był istotny dla Kościoła. 

W tym historycznym kontekście to, czegośmy dokonali dzisiaj w wa-
szej parafi i, ma swój głęboki sens. Kościół potrzebuje świadków, Ko-
ściół potrzebuje męczenników. Od początku chrześcijaństwa męczeń-
stwo i męczennicy towarzyszyli Kościołowi, a krew męczenników 
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77

stawała się posiewem nowych wyznawców. Wydawać by się mo-
gło, że jest to kwestia tylko pierwszych trzech wieków. Okazuje się, 
że nie. Przez całe wieki krew męczenników stawała się posiewem 
wyznawców, a kult męczenników stawał się drogą wychowywania 
człowieka do dawania świadectwa Chrystusowi, do świadczenia 
o tym, że Bóg jest najważniejszy i że wiara w Boga jest najważniej-
sza. Dlatego wprowadzenie relikwii Męczenników Rzymskich do 
waszego kościoła i waszej parafi i jest wydarzeniem niezwykle waż-
nym. Trzeba, by kult Męczenników miał właściwą rangę i miejsce, 
ponieważ w ten sposób my wszyscy – i wy, młodzi, i my, dorośli, 
uczymy się tego, jak być świadkami Chrystusa.

Nie bez powodu przeczytaliśmy dzisiaj w ramach liturgii Słowa tej 
świętej Eucharystii fragment z Księgi Machabejskiej (2Mch 7), któ-
ry opowiada wzruszająco o męczeńskiej śmierci siedmiu synów na 
oczach matki. Matka umacnia swoich synów, szczególnie tego naj-
młodszego, żeby dali świadectwo Bogu i tym wartościom, które od 
Boga pochodzą. Na jej oczach giną jej synowie za to, że nie chcą się 
podporządkować królowi Antiochowi i dokonać znaku, który by za-
przeczył ich wierze w jednego Boga i ich uwielbieniu jednego Boga. 

Czytamy te słowa dlatego, żeby w jakimś sensie możliwie najgłęb-
szym uzasadnić kult męczenników w Kościele. Żeby uzasadnić, dla-
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Kalendarium:
Dzięga otrzymał w darze 
od naszej parafi i relikwie 
św. Symforozy i św. Juliana. 
Relikwie przekazał Księdzu 
Arcybiskupowi w Szczecinie 
ks. Zygmunt Niewęgłowski...................
16 września

Ksiądz proboszcz Zygmunt 
Niewęgłowski wziął udział w 
uroczystości upamiętniającej 74. 
rocznicę deportacji Włochowian 
do niemieckich obozów 
zagłady. O godzinie 18.00 
została odprawiona Msza św. w 
intencji ofi ar tego tragicznego 
wydarzenia. ..................
18 września

obchodziliśmy Święto św. 
Stanisława Kostki, patrona 

czego są momenty, kiedy warto oddać życie, kiedy trzeba je dać. To 
oddawanie życia dokonuje się poprzez śmierć męczeńską, jak to było 
przez dwadzieścia wieków Kościoła i jak to jest także dzisiaj. Pamię-
tajmy, że w obecnych czasach jest więcej męczenników niż w pierw-
szych trzech wiekach chrześcijaństwa. Ale warto życie dać także po-
przez tzw. białe męczeństwo. Polega ono na codziennym świadczeniu 
o tym, że Bóg jest najważniejszy. Białe męczeństwo to trudne nieraz 
świadectwo codziennego życia, bardzo potrzebne, by wszyscy mogli 
poznać prawdziwego Boga, i żeby inni mogli poznać, że są wartości, 
których trzeba bronić. I że istnieje hierarchia tych wartości, i że wolno 
w pewnych wypadkach wartość mniejszą poświęcić dla osiągnięcia 
wartości większej. To są najtrudniejsze wybory w naszym życiu. Jeżeli 
trzeba wybierać między dobrem a złem, to wiadomo, że dla człowie-
ka, który prawdziwie wierzy w Pana Boga, wybór dobra jest obowiąz-
kowy. Odrzucenie zła jest także obowiązkowe. Natomiast wybór jest 
trudny wtedy, kiedy trzeba wybrać między dwoma dobrami, dwiema 
wartościami. Rezygnacja z tego, co z natury jest dobre, może w danym 
momencie być znakiem tego, że jest coś jeszcze większego. I w tym 
znaczeniu znamienne są słowa tej matki siedmiu synów, która patrzy 
na śmierć swoich dzieci i mówi do nich: „Nie ja wam dałam tchnie-
nie, choć was nosiłam przez dziewięć miesięcy w swoim łonie. Nie ja 
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wam dałam tchnienie i życie. Dał wam to tchnienie Bóg i On wam to 
tchnienie przywróci. Nawet wtedy i zwłaszcza wtedy, gdy oddacie 
życie tu, na ziemi” (por. 2Mch 7). Tak wyznawała wiarę w zmar-
twychwstanie jeszcze przed Nowym Testamentem, przed Chrystu-
sem, matka synów Machabejskich. 

Jeszcze bardziej tłumaczy nam to dzisiaj św. Paweł w drugim czy-
taniu, w Liście do Koryntian: Jeżeli jesteśmy w ciele – czyli jeżeli 
żyjemy na ziemi – jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana. Ale kie-
dy opuścimy ciało, kiedy zakończymy nasze życie, wtedy będziemy 
z Nim razem. (por. 2Kor 5,6-10). I to jest celem naszego życia. Mę-
czeństwo nie jest niczym innym, jak tylko pokazaniem, że ja w to 
wierzę, że warto poświęcić, warto dać swoje życie, które tutaj na 
ziemi, gdyby człowiek nie wierzył, jest największą wartością. Ale 
są takie momenty, kiedy nawet to życie trzeba oddać. Tego nas uczą 
Męczennicy Rzymscy, których od tej pory będziecie czcili w waszym 
kościele, tego nas uczy ks. Jerzy Popiełuszko. To jest w tym kulcie 
męczenników najważniejsze, żebyśmy mówili światu: Jest Pan Bóg. 
Pan Bóg was kocha i czeka na nas. Wierzymy, że On zmartwych-
wstał, i że my zmartwychwstaniemy. Chodzi o to, byśmy wyznawali 
i mówili światu: Są wartości, które mają swoją hierarchię i trzeba 
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Kalendarium:
Polski, dzieci, młodzieży oraz 
służby liturgicznej. O godzinie 
18.00 została odprawiona 
uroczysta Msza św., podczas 
której modliliśmy się w sposób 
szczególny w intencji dzieci i 
młodzieży z naszej parafi i. Po 
Mszy św. zebrani w kościele 
wierni mogli oddać cześć 
relikwiom św. Stanisława. 15 VIII 
tego roku obchodziliśmy 450. 
rocznicę śmierci tego wielkiego 
Patrona...................
30 września

rozpoczęła się w naszej parafi i 
wizytacja kanoniczna Biskupa 
Piotra Jareckiego. W programie 
wizytacji znalazły się spotkania 
z radą parafi alną, z grupami i 
wspólnotami, z księżmi, a także 
z dyrekcją, nauczycielami i 
uczniami szkół podstawowych 
przy ul. Przepiórki i ul. 
Promienistej. Zaplanowano 
również wizytę w kancelarii 
parafi alnej, na cmentarzu oraz 
ogląd budynków parafi alnych...................
1 października
przypada wspomnienie św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus, 
patronki naszej parafi i. 
Uroczystej Mszy św. o godz. 
18.00 będzie przewodniczył 
Biskup pomocniczy warszawski 
Piotr Jarecki. 

je szanować, zachowywać i na nich budować swoje życie. I walczyć 
w ich obronie także wtedy, kiedy trzeba zapłacić za to jakąś konkretną 
cenę. A płacimy ją, żeby dochować wierności swojemu sumieniu, żeby 
dawać świadectwo o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwsta-
łym. Człowiek potrzebuje znaków, które by go prowadziły do Pana 
Boga. Niewątpliwie takim znakiem są relikwie świętych. Ale nie one 
są najważniejsze. Najważniejsze jest to, że oddajemy chwałę tym, któ-
rzy byli męczennikami, i że oni wstawiają się za nami u Pana Boga. 
I że przez pójście ich śladami możemy światu pokazywać, że jesteśmy 
uczniami Chrystusa i że potrafi my dawać świadectwo całym swoim 
życiem.

Drodzy młodzi kandydaci do bierzmowania! W szkole, w której jeste-
ście i w tej, w której będziecie, i na studiach, i w całym życiu – bo prze-
cież bierzmowanie przyjmujecie na całe wasze życie – macie dziesiąt-
ki, setki możliwości takiego dawania świadectwa, wtedy kiedy się źle 
mówi o Chrystusie, o bliźnim, kiedy trzeba umieć się narazić, wyra-
żając swoje zdanie i zapłacić za to nawet określoną cenę. Tego was 
uczą męczennicy, Męczennicy Rzymscy, ci, których relikwie dzisiaj 
wprowadziliśmy do waszej świątyni. Niech to będzie ten dzień, któ-
ry zapamiętacie jako dzień waszego umocnienia Duchem Świętym, 
ale równocześnie dzień, w którym przychodzicie tutaj do ołtarza, by 
na własną odpowiedzialność, własnymi słowami wyrazić pragnienie 
bierzmowania i wyrazić pragnienie bycia apostołem i świadkiem Je-
zusa Chrystusa. Bądźcie także tymi, którzy dzisiaj przy okazji bierz-
mowania podziękują tym wszystkim, którzy takimi świadkami wia-
ry dla was byli, poczynając od waszych rodziców – to oni was uczyli 
pierwszego znaku krzyża, modlitwy chrześcijańskiej, to oni was uczą 
rozróżniania dobra i zła, zgodnie ze swoim sumieniem kształtują wa-
sze sumienia. To są nauczyciele, wychowawcy, katecheci, kapłani, lu-
dzie, którzy was bezpośrednio przygotowali do tego sakramentu: im 
trzeba dzisiaj przede wszystkim w modlitwie powiedzieć „Dziękuję”, 
a równocześnie całym swoim życiem po bierzmowaniu zaświadczyć, 
że będziecie wierni temu wszystkiemu, co otrzymaliście od waszych 
bliskich i wierni temu wszystkiemu, czego nas uczy Chrystus, czego 
nas uczy Kościół, co słyszymy w Ewangelii. A także tego, by umieć 
swoje życie codzienne oddawać, składając świadectwo Bogu, który 
nas kocha i dając świadectwo miłości bliźniego, który jest obok nas. 
Amen.
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twa męczenników, jak i świadectwa świętości, które 
prezentuje nieprzypadkowo wybrana dla waszej parafi i 
patronka – mała Teresa. To droga miłości, droga za-
ufania Panu Bogu, droga konkretnej miłości do Jezu-
sa Chrystusa. I dlatego trzymajcie ten kierunek, który 
wyznaczają wasi patronowie. Niech będzie uwielbio-
ny Bóg w swoich świętych! On jest zawsze pierwszy. 
Święci wskazują nam drogę do Niego, są tymi, którzy 
się za nas wstawiają. 

Musimy zatem być wierni pokoleniu, które dzisiaj 
dokonało wprowadzenia relikwii Męczenników Rzym-
skich, ale musimy być również wierni pokoleniu ks. 
Juliana Chrościckiego, pokoleniu budowniczych tego 
kościoła i parafi i, którzy wybrali na patronkę Małą Te-
reskę. I te dwie drogi nie są przeciw sobie, ale się uzu-
pełniają, są komplementarne. I tymi drogami świętości 
starajcie się chodzić i kierować się ku Panu Bogu, któ-
ry czeka na nas, żebyśmy byli tu na ziemi blisko Niego 
i abyśmy doszli tam, gdzie zobaczymy Go takim, jakim 
jest, kiedy nasze pielgrzymowanie, z dala od Pana, jak 
uczy nas dziś św. Paweł, zakończymy w Jego rękach 
i Jego objęciu w niebie, do którego nas zaprasza w cza-
sie naszego życia na ziemi.”

Chodźcie drogami świętości
17 czerwca obchodziliśmy, po raz pierwszy w hi-

storii naszej parafi i, odpust ku czci Męczenników 
Rzymskich. Relikwie św. Symforozy i innych męczen-
ników zostały uroczyście wniesione do kościoła. Re-
likwiarz pobłogosławił Kard. Kazimierz Nycz, Arcybi-
skup Metropolita Warszawski, który przewodniczył 
Mszy świętej. Eucharys  ę koncelebrowali licznie zgro-
madzeni kapłani, wśród nich zasłużony dla naszej Ar-
chidiecezji ks. prof. Stanisław Kur. W czasie Mszy św. 
Ksiądz Kardynał udzielił sakramentu bierzmowania 25 
młodym z naszej parafi i. Na zakończenie liturgii Ksiądz 
Kardynał poświęcił odnowioną kaplicę Matki Bożej, 
przygotowaną do adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Poświęcony został również ołtarz, w którym umiesz-
czono relikwiarz Męczenników Rzymskich. 

Przed błogosławieństwem Ksiądz Kardynał skiero-
wał do zgromadzonych w świątyni następujące słowa: 
„Na zakończenie liturgii parę zadań podsumowujących 
całość, na którą składa się przede wszystkim Eucha-
rys  a, którą sprawowaliśmy, ale także wprowadzenie 
relikwii, a zwłaszcza sakrament bierzmowania. Po-
trzeba nam wszystkim, a bierzmowanym w sposób 
szczególny, zarówno mocnego i wyraźnego świadec-

Boże, najlepszy Ojcze, uwielbiamy Cię i wysławiamy Twoje bezgraniczne Mi-
łosierdzie. Racz pobłogosławić ten ołtarz, i całą tę kaplicę. Spraw, prosimy, 
byśmy – za przykładem Najświętszej Maryi Panny, św. Teresy od Dzieciąt-
ka Jezus i Świętych Męczenników Rzymskich – trwali nieustannie w Twojej 
obecności, całą ufność pokładali w łasce niebieskiej i świadczyli o Twej 
miłości aż po krańce świata. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen.
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W niedzielę o siódmej rano Msza Święta, a po niej w drogę... Małym busi-
kiem z bardzo fajnym kierowcą, z uśmiechami na twarzach i pełni ciekawości, 
co przyniesie nam ten tydzień. Tak zaczęła się nasza wakacyjna podróż do Zako-
panego. Dla niektórych z nas był to pierwszy taki wyjazd…

Już w drodze mieliśmy pierwszą niespodziankę: Wadowice i muzeum św. 
Jana Pawła II. Niesamowite miejsce. Pomodliliśmy się w kościele, w którym, zo-
stał ochrzczony mały Karol Wojtyła, a potem zwiedziliśmy dom, w którym uro-
dził się przyszły papież.

Podróż nam się trochę dłużyła, ale gdy dotarliśmy na miejsce, po 
rozpakowaniu, mieliśmy jeszcze siłę na wieczorną grę w pił-
kę. Nocowaliśmy u wspaniałych gospodarzy. Jedzonko 
było bardzo smaczne, a panie kucharki życzliwe, 
ciągle donosiły nam kolejne smakołyki. Jak na 
ministrantów przystało, każdy posiłek za-
czynaliśmy modlitwą. Po zjedzeniu dyżurni 
sprzątali stołówkę. Byliśmy podzieleni na 
trzy grupy: liturgiczną, odpowiedzialną za 
kuchnię i do zadań specjalnych :-).

Cały tydzień był bardzo intensywny. 
Cudowne było to, że codziennie mieli-
śmy Mszę św. w innym miejscu. A to 
musieliśmy się wdrapać do pustelni 
Brata Alberta na Kalatówkach, a to 
trzeba było wstać z samego rana, żeby 
uczestniczyć w porannej Mszy Świętej 
w Sanktuaarium Matki Bożej Obja-
wiającej Cudowny Medalik. Byliśmy też 
w Parafi i Najświętszej Maryi Panny Matki 
Zbawiciela na Antałówce i pięknej góral-
skiej kaplicy w Sanktuarium Matki Bożej 
Fa  mskiej na Krzeptówkach.

Ks. Jacek i lektorzy, którzy dzielnie 
pomagali w opiece nad nami, codziennie 
mieli dla nas jakieś niespodzianki. Nasz 
przewodnik, pan Julian Klamerus, poka-
zywał nam cuda ze strumieniem, zabrał 
nas na ekstremalną wycieczkę do Smo-
czej Jamy po łańcuchach i wyczerpującą, 
ale piękną wędrówkę, nagrodzoną wspa-
niałymi widokami nad Czarnym Stawem. 
Pojechaliśmy też na Słowację, żeby 
zwiedzić Jaskinię Bielską. Byliśmy w Do-
linie Kościeliskiej, na Hali Ornak, dotarli-
śmy też do Murowańca na Hali Gąsienicowej.

Gdzie? W Zakopanem. Kiedy? Od 1 do 7 lipca.Gdzie? W Zakopanem. 
Kto? Rycerze Pana Boga, czyli ministranci i lektorzyKto? Rycerze Pana Boga, 

z parafi i św. Teresy i Męczenników Rzymskichz parafi i św. Teresy i M

W PARAFII
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Gdzie? W Zakopanem. Kiedy? Od 1 do 7 lipca.Kiedy? Od 1 do 7 lipca.
Kto? Rycerze Pana Boga, czyli ministranci i lektorzyczyli ministranci i lektorzy

z parafi i św. Teresy i Męczenników Rzymskichęczenników Rzymskich
Chociaż bywało ciężko, bardzo pomagała nam modlitwa, dzięki której cu-

downie przybywało nam sił. Po kolacji chodziliśmy całą grupą na boisko, żeby 
pograć w piłkę albo w frisbee, lub po prostu poleżeć na trawce, podziwiając wi-
doki. W międzyczasie były oscypki, lody, pizza, ognisko, a ostatniego dnia termy 
w Chochołowie. Szkoda było się pakować i wracać.

Z bagażem wspomnień, nasyceni dużą dawką przeżyć i pokrzepieni modlitwą 
pożegnaliśmy uroczych gospodarzy i ruszyliśmy w drogę powrotną. W drodze 
do domu czekała nas jeszcze jedna niespodzianka – kopalnia soli w Wieliczce. 
Msza Święta 130 metrów pod ziemią w kaplicy św. Jana Pawła II była naprawdę 
niesamowita... Przeżycie nie do opisania.

Aż trudno uwierzyć, że w tak krótkim czasie udało się nam przejść tyle ki-
lometrów i zobaczyć tak dużo pięknych miejsc. Ale jako rycerze Pana Boga 

mieliśmy do pomocy wielu aniołów, a Opatrzność Boża cały czas nam to-
warzyszyła, nie byliśmy więc nigdy sami! Okazało się, że bez smart-

fona i komputera można miło i pożytecznie spędzić czas. 
Z niecierpliwością czekamy na następne ta-

kie wyjazdy.
W imieniu wszystkich uczestników 

wyjazdu
Kuba i Julek

Z całego serca dziękuję wszyst-
kim, którzy na różne sposoby 

pomogli w organizacji wyjaz-
du: Księdzu Proboszczowi za 
ogromne wsparcie i życzliwość, 
Rodzicom, a zwłaszcza Pań-
stwu Monice i Wojciechowi 

Woźniakom, którzy byli razem 
z nami (i zawsze uśmiechniętej 

Magdzie ). Dziękuję lektorom 
(i Dominice – żonie Adama) za za-
angażowanie, odpowiedzialność 
i za to, że mogłem zawsze na Was 
liczyć. Dziękuję wszystkim, którzy 
wspierali nas swoimi modlitwami. 
Dziękuję przed wszystkim Panu 
Bogu, który ten wyjazd zorganizo-
wał i prowadził, i wszystko prze-
widział. Niech On sam wszystkim 
wszystko wynagrodzi!

Ks. Jacek Grabowski 

W PARAFII
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ZAKOPIAŃSKIE WSPOMNIENIA W OBIEKTYWIE
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Msza
za prześladowanych 
chrześcijan

W poprzednim numerze „Uwierzyć” ukazał 
się wywiad z ks. prof. Markiem Starowiey-
skim. Ksiądz Profesor z ubolewaniem mówił 
o tym, że za mało i zbyt rzadko modlimy się 
za naszych Braci, którzy w różnych zakątkach 
świata są prześladowani tylko za to, że są wy-
znawcami Jezusa Chrystusa. Liczby są rzeczy-
wiście zatrważające. Jak podaje organizacja 
Open Doors, która od 1955 roku zajmuje się 
pomocą cierpiącym chrześcijanom, ponad 200 
milionów wyznawców Chrystusa jest na różne 
sposoby prześladowanych. W Korei Północnej 
około 70 tysięcy chrześcijan przebywa w obo-
zach pracy, w Afganistanie nie ma w ogóle 
kościołów i wciąż narasta przemoc ze strony 
wyznawców radykalnego islamu. Chrześcija-
nie w Somalii mogą praktykować swoją wiarę 
jedynie w ukryciu, w Sudanie świątynie chrze-
ścijańskie są burzone. W Pakistanie, Erytrei, 
Libii ma miejsce eskalacja przemocy wobec 
wyznawców Chrystusa. Mimo że tzw. Pań-
stwo Islamskie zostało pokonane, to sytuacja 
w Iraku czy w Syrii jest wciąż bardzo trudna, 

podobnie jak Jemenie czy Iranie. 
Nasi Bracia mają prawo do naszej modli-

twy w Ich intencji! Proszą o nią, bo dzięki niej 
czują miłość i wsparcie. Dzięki naszej modli-
twie w tajemniczy sposób dodajemy im odwa-
gi i wspieramy tych, którzy cierpią z powodu 
prześladowań. 

Owocem rozmowy z ks. prof. Starowiey-
skim jest pomysł, by w naszej parafi i regu-
larnie modlić się za Kościół prześladowany. 
W każdy trzeci piątek miesiąca jest odpra-
wiana dodatkowa Msza św. o godzinie 20.00 
za naszych cierpiących Braci. Msza jest spra-
wowana w kaplicy adoracji, gdzie oddajemy 
też cześć Męczennikom Rzymskim. Po raz 
pierwszy modliliśmy się w tej intencji w lipcu, 
kolejne Msze św. zostały odprawione w trze-
ci piątek sierpnia i września. Zapraszamy na 
kolejną Mszę św., 19 października – tego dnia 
przypada wspomnienie naszego polskiego mę-
czennika bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 

Ks. Jacek Grabowski 

W PARAFII
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Zostań wolontariuszem 
Parafi alnego Zespołu 

Caritas
Lubisz ludzi? Chcesz pomagać innym? Znasz osoby, które potrzebują pomocy? Dysponujesz 

czasem, który możesz poświęcić osobom potrzebującym?
Poszukujemy chętnych, którzy chcieliby odwiedzać osoby samotne w ich domach oraz tych, 

którzy pomogą nam przy rozdawaniu żywności oraz w pozyskiwaniu środków na nasze działania. 
Potrzebujemy wsparcia przy organizacji wigilii dla samotnych, agapy z okazji Dnia Chorego oraz 
innych przedsięwzięć, które wspólnie zaplanujemy. Szukamy osób kreatywnych, które chciałyby 
nas wesprzeć w realizacji nowych działań. 

Praca w Caritasie wiąże się także z formacją prowadzoną przez koordynatorów Parafi alnych 
Zespołów Caritas przy Caritas Archidiecezji Warszawskiej. W ramach tej formacji uczestniczymy 
w rekolekcjach wielkopostnych dla członków zespołów parafi alnych. 

Zostań wolontariuszem Parafi alnego Zespołu Caritas.

W imieniu całego zespołu
Aleksandra Niemiro – koordynator zespołu

ola.niemiro@gmail.com

W PARAFII
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Pomóżmy cierpiącym 
chrześcijanom z Syrii
W Syrii wojna toczy się już ósmy rok. Chociaż siły rządowe 
odzyskały większość terenów, nadal ścierają się z rebeliantami, 
co uniemożliwia stabilizację w kraju. Przez działania wojenne 
23-milionowe państwo legło w gruzach. 80% Syryjczyków żyje 
w skrajnym ubóstwie. Brakuje żywności. Prąd jest dostarczany na 
krótki czas w ciągu z dnia, głównie z generatorów, przez co jest 
bardzo drogi. Odbudować trzeba szpitale, szkoły, zakłady pracy, 
i oczywiście budynki mieszkalne. Pomocy humanitarnej w tym 
kraju potrzebuje 13 milionów osób, w tym 6 milionów dzieci.

Miastem, które zostało najbardziej do-
świadczone zniszczeniami wojennymi jest 
Aleppo. Bardzo wzrosły tam ceny wynajmu 
mieszkań, pożywienia, leków, usług medycz-
nych i ubrań. Obecnie w Aleppo nie działa 
żaden dom opieki dla seniorów. Osoby starsze 
nie mają praktycznie pomocy, nie otrzymują 
świadczeń emerytalnych. W bardzo trudnej 
sytuacji są osoby niepełnosprawne, które nie 
mają zagwarantowanych niezbędnych środ-
ków do życia. Na ulicach Aleppo, a zwłaszcza 

w zniszczonej części, do której wracają rodzi-
ny, setki dzieci pozostają bez opieki, często 
chodzą w obuwiu i odzieży nieadekwatnej do 
temperatury na dworze. W szczególnie trud-
nej sytuacji są zamieszkujący w Syrii chrze-
ścijanie. Wielu z nich wyjechało lub zginęło 
podczas działań wojennych albo na skutek 
prześladowań. 

Pomocą poszkodowanym Syryjczykom 
przyszła Caritas Polska, przygotowując pro-
gram „Rodzina rodzinie”. Caritas Polska niesie 
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pomoc konkretnym rodzinom w Aleppo od 
2016 roku. Początkowo celem pomocy mia-
ło być jedynie 20 rodzin. Obecnie regularna 
pomoc dociera do 8700 rodzin. Dla wielu 
to jedyne wsparcie, dzięki któremu możliwe 
jest przetrwanie. Do dzisiaj Caritas Polska, 
dzięki ofi arności darczyńców, przekazała na 
pomoc syryjskim rodzinom ponad 30 mln 
złotych. Wiele rodzin, którym pomaga Cari-
tas Polska, to matki samotnie wychowujące 
dzieci. Ojcowie zginęli podczas wojny albo 
od kilku lat służą w armii i nic nie wiadomo 
o ich losach, niektórzy zostali zmuszeni do 
ucieczki. Dzięki pomocy płynącej z programu 
„Rodzina rodzinie” możliwe staje się opłacenie 
rachunków za energię i mieszkanie, a także za-
kup podstawowych środków żywnościowych. 

Od stycznia 2018 roku Caritas Polska na-
wiązała współpracę z ośrodkiem Hope Center 
w Aleppo, aby rozszerzyć zakres niesionej 
pomocy. Poza kontynuacją programu „Rodzina 
rodzinie”, rozpoczęto szereg inicjatyw o cha-
rakterze rozwojowym i duszpasterskim. Dzięki 
temu wsparciu część potrzebujących może 
rozpocząć żmudną drogę powrotu do normal-
ności.
Świat przyzwyczaił się do dramatu Syrii, 

nie mówi się już o nim w mediach. My jednak 
nie możemy pozostać obojętni wobec tej 
tragedii. Jako parafi a pragniemy nieść pomoc 
naszym cierpiącym Braciom. Dzięki hojno-

ści dobroczyńców parafi alny zespół Caritas 
wspiera od trzech miesięcy jedną z rodzin, 
która znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. 
Zachęcamy wszystkich parafi an, by włączyli 
się w niesienie pomocy tej i innym rodzinom. 
W każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 20.00 
jest odprawiana Msza Św. w intencji prześla-
dowanych chrześcijan. Po Mszy będzie można 
złożyć ofi arę (na razie do koszyka, z czasem do 
specjalnej skarbony), która zostanie przekaza-
na za pośrednictwem Caritas naszym cierpią-
cym Braciom. Zebrane pieniądze posłużą do 
wsparcia kolejnych rodzin w ramach projektu 
„Rodzina rodzinie”.

Pomóżmy naszym Braciom w Aleppo! 
Symboliczna złotówka przekazana na ten cel 
może pomóc przetrwać najtrudniejszy czas. 
Większość Syryjczyków nie chce wyjeżdżać ze 
swego kraju. Potrzebują pomocy w swojej oj-
czyźnie, by tam budować życie od nowa. Nasi 
parafi anie są znani z hojności w takich sytu-
acjach. Zyskamy wdzięczność tych, którzy nie 
z własnej winy znaleźli się w trudnej sytuacji. 

Warto zajrzeć na stronę www.rodzinaro-
dzinie.caritas.pl, gdzie można znaleźć więcej 
ważnych informacji na temat programu, 
w tym świadectwa osób, które były w Aleppo 
i poznały trudną sytuację mieszkańców na 
miejscu.

Aleksandra Niemiro
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Patronka naszej parafi i urodziła się jako 
Maria Franciszka Teresa Mar  n 2 stycznia 
1873 roku w normandzkiej miejscowości 
Alençon, we Francji. Przyszła na świat w wie-
lodzietnej rodzinie, jako dziewiąta i zarazem 
najmłodsza z pociech. Rodzice byli bardzo 
pobożni, starali się żyć i wychowywać dzieci 
w duchu chrześcijańskim. Pomimo wielu cier-
pień, które przeżyli – w tym śmieci czwórki 
dzieci – Ludwik i Zelia Mar  n nigdy nie zwąt-
pili w Boga. W 2009 roku papież Benedykt 
XVI beatyfi kował oboje rodziców Teresy, 
pokazując całemu światu, że każdy może być 
święty, niezależnie od powołania, do jakiego 
został wybrany. Kanonizacji małżonków do-
konał papież Franciszek 18 października 2015 
roku.

Teresa przez pierwszy rok życia mieszkała 
u wiejskiej kobiety, która zgodziła się odkar-
mić dziecko. Małej groziła bowiem śmierć 
z zagłodzenia, gdyż matka nie mogła jej kar-
mić. Po roku dziewczynka wróciła do domu, 

Świętość dostęp
gdzie wychowywała się głównie z ojcem, któ-
ry z zawodu był zegarmistrzem. Kiedy Teresa 
miała zaledwie cztery lata, jej matka zmarła na 
raka. Tereska kochała ojca i często nazywała 
go swoim królem. W listopadzie 1877 roku, 
po traumatycznych przeżyciach związanych 
ze śmiercią matki, cała rodzina przeprowadziła 
się do Lisieux, do domu wuja Izydora. 

Gdy Teresa ukończyła osiem lat, podjęła 
decyzję o rozpoczęciu nauki w szkole sióstr 
benedyktynek w Lisieux. Niedługo po roz-
poczęciu szkoły ciężko zachorowała, była 
to przypadłość na tle nerwicowym. 13 maja 
1883 roku została uzdrowiona za wstawien-
nictwem Matki Bożej Zwycięskiej. Teresa 
mówiła o tym wydarzeniu jako o „uśmiechu 
Matki Bożej”. W kolejnych latach doświad-
czała uzdrowienia z różnych problemów psy-
chiczno-duchowych. 

Teresa żyła w coraz większej zażyłości 
z Bogiem, przyjęła w sposób niezwykle doj-
rzały sakramenty Eucharys  i i bierzmowania. 
Miała już jako dziecko niezwykłą wrażliwość 
na drugiego człowieka. Była wewnętrznie 
przekonana, że jej misją jest modlitwa za ludzi, 
zwłaszcza za tych, którzy się pogubili i cier-
pią z powodu swoich grzechów. Modliła się 
żarliwe o nawrócenie mordercy, niejakiego 
Pranziniego, i doczekała się jego przemiany. 
Skazaniec w ostatniej chwili przed ścięciem 
pocałował krucyfi ks, choć wcześniej stanow-
czo wzbraniał się przed rozmową z księdzem. 
Każdy znak od Matki Bożej dawał Teresce 
dodatkowe siły do modlitwy i chęć bycia bliżej 
Boga.

Po ukończeniu 14 roku życia Tereska 
podjęła decyzję, że chce wstąpić do zakonu 
karmelitanek bosych i poprosiła swojego ojca 
o pozwolenie. W Karmelu były już wtedy jej 
dwie starsze siostry. Wielokrotnie odmawiano 
jej wstąpienia do zakonu – z uwagi na młody 
wiek, ale również ze względu na słaby stan 
zdrowia. Tereska swoją prośbę przedstawiła 
papieżowi Leonowi XIII w czasie pielgrzymki 
do Rzymu. Po roku, 9 kwietnia 1888 r., wła-
dze zakonu, za zgodą papieża, zezwoliły jej 
na wstąpienie w progi Karmelu w Lisieux. 
Tam też nadano jej imię Teresa od Dzieciątka 
Jezus i Najświętszego Oblicza. W ceremonii 
obłóczyn uczestniczył jej poważnie już wtedy 
chory ojciec. 8 września 1890 r. Teresa złożyła 
śluby zakonne. 

Podczas swego życia zakonnego św. Teresa 

..............
„Jakże słodka jest droga 

miłości. To prawda, że można 
ciężko upaść, można popełniać 
niewierności, ale miłość, która 

potrafi  wszystko obrócić na 
swoją korzyść, w mgnieniu oka 

zniweczy wszystko, co może 
nie podobać się Jezusowi, 

pozostawiając na dnie 
serca jedynie pokorę 

i głęboki pokój więcej"
św. Teresa od Dzieciątka Jezus 

– Dzieje duszy
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pna dla każdego
od Dzieciątka Jezus dała się poznać jako oso-
ba niezwykle dojrzała duchowo. Jej postępo-
wanie odznaczało się dbałością o jak najlepsze 
wykonywanie wszystkich obowiązków, nawet 
tych najdrobniejszych. Pan Bóg obdarzył ją 
wieloma talentami, w tym talentem literackim. 
Wykorzystała go, opisując swoje przeżycia 
mistyczne w „Dziejach duszy”. 

Tereska pragnęła być misjonarką. I była 
nią w sposób duchowy. Nie przemieszczała 
się wprawdzie po świecie, bo żyła za klauzurą, 
Jezus pokazał jej jednak, w jaki sposób może 
realizować to powołanie: miała żyć w pełni 
przykazaniem miłości, zanurzyć się w samym 
sercu misji Kościoła, a także wspierać tajemni-
czą mocą modlitwy i komunii głosicieli Ewan-
gelii. 

Twierdziła, że do świętości każdy, nawet 
najbardziej niedoskonały człowiek, może 
dążyć „małą drogą”. O sobie pisała: „Kiedy 
porównuję się ze świętymi, stwierdzam nie-
ustannie, że między nami jest taka sama różni-
ca, jak między niebotyczną górą a zagubionym 
ziarnkiem piasku, deptanym stopami prze-
chodniów. Lecz zamiast zniechęcać się, mówię 
sobie: Dobry Bóg nie dawałby mi pragnień 
nierealnych, więc pomimo że jestem tak mała, 
mogę dążyć do świętości. Niepodobna mi stać 
się wielką, powinnam więc znosić się taką, 
jaka jestem, ze wszystkimi swymi niedosko-
nałościami; chcę jednak znaleźć sposób do-
stania się do Nieba, jakąś małą drogę, bardzo 
prostą i bardzo krótką, małą drogę zupełnie 
nową. Żyjemy w wieku wynalazków, nie ma 
już potrzeby wchodzić na górę po stopniach 
schodów; u ludzi bogatych z powodzeniem za-
stępuje je winda. Otóż i ja chciałabym znaleźć 
taką windę, która by mnie uniosła aż do Je-
zusa, bo jestem zbyt mała, by wstępować 
po stromych stopniach doskonałości”.

Nocą, w Wielki Piątek 1896 roku, pojawił 
się u Tereski pierwszy krwotok z płuc zwia-
stujący gruźlicę. Zmierzając ku śmierci, zawie-
rzyła siebie Jezusowi i wraz Nim przeżywała 
swoją drogę cierpienia, nadziei i miłości. Zmar-
ła 30 września 1897 roku, mając zaledwie 24 
lata. Papież Pius XI beatyfi kował św. Teresę 
z Lisieux w 1923 roku, kanonizował ją zaś dwa 
lata później . W 1927 roku papież ogłosił Te-
resę, obok św. Franciszka Ksawerego, główną 
patronką misji katolickich. Dokładnie sto lat 
po śmierci św. Teresa została ogłoszona przez 
papieża Jana Pawła II Doktorem Kościoła Po-

wszechnego. 
Wspomnienie liturgiczne św. Teresy przy-

pada 1 października, to dzień naszego para-
fi alnego odpustu. Nasza Patronka przez swoje 
życie i pozostawione dzieła przypomina nam, 
że nasza miłość do Boga powinna być niero-
zerwalnie związana z miłością do człowieka. 
Skoro Bóg tak bardzo nas kocha, to i my ma-
my, dzięki Jego łasce, kochać ludzi, których 
On stawia na naszej drodze, a którzy noszą 
w sobie godność dzieci Bożych oraz wielki 
głód miłości. Święta Teresa chce pomagać 
szczególnie tym, którzy oddalali się od Boga 
i bardzo z tego powodu cierpią. 

Dominika Pakuła
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Czy jesteś gotowy wziąć udział w „boomie ewangelizacyjnym”?
Jezus skierował do nas wszystkich polecenie „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, 
będzie potępiony” (Mk 16,15-16). Jeżeli nie jest Ci obojętny los Twoich najbliższych, którzy 
oddalili się od Boga, to przyjdź i posłuchaj, jak skutecznie głosić Ewangelię i poprowadzić 
innych do zbawienia.
Domowe kręgi biblijne zapraszają do kawiarenki parafi alnej na dzień skupienia poświęcony 
skutecznej ewangelizacji. Odbędzie się on 20 października w godzinach od 9 do 18. Ks. Jan 
Kruczyński wraz z Zuzanną Zuzelską i Henrykiem Krzoskiem będą przekazywać konieczną 
wiedzę i dzielić się swoimi doświadczeniami. W programie oprócz konferencji przewidziane 
są przerwy na kawę, obiad oraz rozmowy. Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy 
o uprzednie zgłoszenie swojego udziału w dniu skupienia do kancelarii parafi alnej.

Ostrzegamy! To spotkanie może zmienić Twoje życie!
Z Panem Bogiem

Wiesław i Elżbieta Sawiccy
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W Burundi duchowe córki świętej z Lisieux 
od lat trzydziestych XX wieku przemierzają 
i ewangelizują krainę tysiąca wzgórz i stru-
myków, stawiając krzyże Chrystusa, by pro-
pagować duchowość pokory, zaufania i pro-
stoty w relacji do Boga. Jest to pierwsze bu-
rundyjskie zgromadzenie zakonne, założone 
dla potrzeb lokalnego Kościoła. Duch Teresy 
unosi się więc nad źródłami Nilu i dochodzi 
aż do jego ujścia w delcie w Egipcie, gdzie 
Teresa ze swoją fi lozofi ą prostego zaufania 
do Boga podbiła serca tysięcy Egipcjan, nie 
tylko Koptów, ale i muzułmanów. 

Kocha
Metro wybudowane przez francuskie fi rmy 
w prawie dwudziestomilionowej aglomera-
cji kairskiej chodzi jak w zegarku. Nazwy sta-
cji wypisano starannie alfabetem arabskim 
i łacińskim na niebieskim tle. Choć trudno 
zapamiętać egzotycznie brzmiące imiona 
bohaterów historii Egiptu, dzięki łacińskim 
literom można przynajmniej zorientować 

Teresa nad Nilem

się co do kierunku podróży – ale dreszczyk niepewno-
ści pozostaje. Zważywszy na poziom analfabetyzmu 
w Egipcie i nikłą znajomość arabskiego wśród tury-
stów, przydatne mogłoby być rozwiązanie zastosowa-
ne w równie potężnej aglomeracji i nowoczesnym me-
trze w Mexico City, gdzie przy nazwach stacji umiesz-
czono piktogramy, np. piramidy, motyla, ptaka, itd. 
Tak czy inaczej, zaskakujący pozostawałby fakt, że na 
rozkładzie stacji linii metra w Kairze w towarzystwie 
takich tuzów jak Naser czy Mubarak pojawia się imię 
chrześcijanki, a do tego nie Egipcjanki, ale francuskiej 
karmelitanki. Stacja nosi nazwę „Sainte Teresa”.

Gdy karmelici przybyli do Kairu z poruczeniem zor-
ganizowania przystanku dla przyszłych misjonarzy 
Czarnej Afryki, z pewnością nie wyobrażali sobie, jak 
Boża Opatrzność pokieruje ich dobrymi, choć skrom-
nymi pragnieniami. W 1925 wybudowali na przed-
mieściach Kairu, w dzisiejszej dzielnicy Szubra, drew-
nianą kapliczkę Matki Bożej Szkaplerznej. W czasie 
„terezjańskiego tajfunu” zsyłania róż z nieba po ca-
łym świecie, trudno sobie wyobrazić, by karmelici 
z Francji przyjechali bez fi gurki ich kochanej siostry, 
coraz bardziej popularnej karmelitanki z Lisieux. Bra-
cia zrobili, co do nich należało: pokazali ludowi skar-

Przemierzając kraje od źródeł aż do ujścia Nilu, widzę, jak francuska karme-
litanka jest na różne sposoby obecna i czynna w tej części świata. Jej brawuro-
we pragnienia realizują się z rozmachem godnym ich wielkości. „Chciałabym 
przebiegać ziemię, głosić Twe Imię i umieszczać w ziemi niewiernych Twój 
chwalebny Krzyż. […] jedno posłannictwo mi nie starczy, chciałabym w tym 
samym czasie głosić Ewangelię w pięciu częściach świata aż po najbardziej 
odległe wyspy…. Chciałabym być misjonarzem nie tylko przez przeciąg kilku 
lat, lecz od stworzenia świata aż do dokonania się wieków… Przede wszyst-
kim jednak, o mój Ukochany Zbawicielu, chciałabym przelać za Ciebie moją 
krew, aż do ostatniej kropli…” (B 3r).
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by duchowe, które posiadali, a ludzie wybrali. Coraz 
chętniej przychodząc pod fi gurkę świętej Tereski, za-
częli doznawać szczególnej jej opieki, zobaczyli w niej 
duchową siostrę. Abuna Patrik, czyli Patricio, włoski 
karmelita z Kairu, tłumaczy sukces Tereski nad Nilem 
duchową sympatią. Ubrana podobnie do kobiet mu-
zułmańskich, swoim rozbrajającym uśmiechem stwo-
rzyła relację zaufania, bliskości, wręcz duchowej po-
ufałości. Dzieła dopełniły cuda. I tak z czasem drew-
niana kaplica dedykowana Matce Bożej Szkaplerznej 
stała się miejscem szczególnego kultu patronki misji. 
Dziś stoi tu imponująca bazylika znana w całym Egip-
cie. W krypcie pod ołtarzem znajduje się kopia fi gury 
świętej z bocznej kaplicy karmelu w Lisieux.

Łatwo rozróżnić przychodzących tu chrześcijan od 
licznych pielgrzymów muzułmańskich. Ci ostatni nie 
zwracają uwagi na sacrum świątyni, tylko udają się 
prosto do krypty, do swojej katolickiej przyjaciółki 
duchowej. Nieduża kaplica wypełniona jest wotami 
noszącymi muzułmańskie imiona. Abuna Patrik po-
wtarza kilkakrotnie: „Kiedy cierpisz, nie pytasz, skąd 
pochodzi twój lekarz i gdzie studiował. Chwytasz się 
każdej możliwości” – i tak się stało z Tereską. Nowina 
o dziwnie skutecznej przyjaciółce Boga przechodziła 
z ust do ust. Na początku poprzez liczne przyjaźnie 
chrześcijańsko-muzułmańskie – umęczone kobiety 
chrześcijanki przekazywały swe osobiste doświad-
czenia ze świętą swoim muzułmańskim znajomym. 
Później duchowe odkrycie dzielili już między sobą 
sami muzułmanie. Jednym słowem, wieść się rozeszła 
i siłą rozpędu przechodzi z pokolenia na pokolenie. 

Dziś śliczne nastolatki, rytualnie ukrywające 
włosy – symbol kobiecego piękna i niedo-
stępności – biegną do Małej Świętej przed 
ważnymi szkolnymi egzaminami, by prosić 
o wstawiennictwo.

Z pewnością do poznania świętej przyczynili 
się liczni egipscy muzycy, którzy wypraszali 
łaski uzdrowień w tej krypcie. Na przykład 
Abdel Halim Hafez, na którego pogrzebie 
cztery zrozpaczone fanki popełniły samobój-
stwo, do dziś niedościgniony idol kilku po-
koleń muzułmanów, przed operacją w Lon-
dynie przyszedł do Szubry, bynajmniej nie 
do karmelitańskiego szpitala, ale do małej 
przyjaciółki Boga, tak niezwykle skutecznej 
w rozwiązywaniu ludzkich problemów, by 
pokornie prosić o cud. Za piosenkarzem wy-
konującym patriotyczne i religijne utwory 
przyszli i fani, zaintrygowani tym, czego ich 
gwiazdor szuka w katolickim kościele.

Liczni muzułmanie nieznający doktryny 
chrześcijańskiej do dziś mylą Teresę z nie-
zwykle w Egipcie szanowaną wśród wy-
znawców islamu Maryją Dziewicą, Matką 
Proroka Jezusa. Myślę, że Maryja o tę wła-
śnie pomyłkę się nie obraża i o swą pozycję 
w muzułmańskim Egipcie nie jest zbyt za-
zdrosna. W karmelu powtarzamy historię 
z życia Wielkiej Teresy, o tym, jak objawił 
się jej we śnie nastoletni Jezus. Młodzieniec 
zapytał karmelitankę: „Kto ty jesteś?”. Odpo-

Sanktuarium karmelitańskie -Bazylika pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Shoubra w Kairze
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wiedziała z dumą: „Teresa od Jezusa, a ty?”. 
„Ja jestem Jezus od Teresy”. Na zasadzie pa-
rafrazy w kontekście egipskim można by so-
bie wyobrazić scenę, w której Maryja przed-
stawia się jako Miriam od Małej Teresy.

Tak oto konstytuuje się wspólnota doświad-
czenia Boga i wiary w trudnej przecież 
koegzystencji chrześcijańsko-islamskiej. 
Liczni muzułmanie w duchowej jedności 
z chrześcijanami podejmują przykładowo 
trzytygodniowy post przed uroczystością 
Wniebowzięcia Maryi, by głęboko przeżyć 
wspólne święto. W maryjnym sanktuarium 
Deronkah, dziesięć minut jazdy od Asjutu, 
21 sierpnia, w dzień Wniebowzięcia, muzuł-
manie składają w ofi erze baranki, mówiąc, 
że to przecież ich Miriam, o której z takim 
uszanowaniem napisano w ich Świętej Księ-
dze Koranu. Wspólne doświadczenia budują 
najbezpieczniejszą drogę prowadzącą do po-
koju. Wspólne punkty odniesienia to solidne 
mosty nad przepaścią.

Nie kocha
Nie wszyscy jednak tę wspólnotę już odkryli. 
Ci, co palą chrześcijańskie świątynie i zabi-
jają wyznawców Chrystusa w imię funda-
mentalistycznego wyobrażenia o ich religii, 
nie czują duchowej więzi ni sympatii, do-
strzegają raczej niebezpieczeństwo inności. 

Św. Teresa, przyjaciółka wielu muzułmańskich braci, 
podzieliła los wielu prześladowanych chrześcijan. Na 
fali ubiegłorocznych ataków na chrześcijańskie świą-
tynie również franciszkańskiego kościoła Św. Teresy 
w Asjucie nie ominęło spalenie.

Po dwóch godzinach jazdy pociągiem linii Minia–Asjut 
wysiadam, szukając drogi do franciszkańskiego sank-
tuarium. W muzułmańskim mieście imię karmelitan-
ki jest rozpoznawane bez dodatkowych tłumaczeń, 
wszyscy wiedzą, gdzie znajduje się jej kościół. Przed 
wejściem uzbrojona policja prosi o dokumenty, skru-
pulatnie wczytując się w nazwisko. Ochrona świątyń, 
zagwarantowana przez egipski rząd, to standard po 
antychrześcijańskich rozruchach zeszłego roku. Nad 
przypalonymi drzwiami wejściowymi klasztoru, na 
okopconej ścianie jakimś cudem nietknięte duże zdję-
cie Jana Pawła II – uśmiechniętego, młodego, z ży-
wym spojrzeniem, z dnia inauguracji niepowtarzal-
nego pontyfi katu. Ze środka wychodzi uśmiechnięty 
egipski franciszkanin. Wiedział, że przyjadę, dlatego 
już w drugim zdaniu proponuje mi espresso z trady-
cyjną szklanką zimnej wody mineralnej. 

Grupa młodych muzułmańskich ekstremistów wdar-
ła się do klasztoru od strony ogrodu i pokoi dla stu-
dentów mieszkających przy klasztorze. Na szczęście 
nikt nie zginął, ale pokoje zostały kompletnie znisz-
czone. Przechodząc przez długi korytarz franciszkań-
skiego klasztoru, dostali się do zakrystii. Z mszałów 
i szat liturgicznych rozpalili solidne „ofi arne” ognisko 
– do dziś osmolone ściany stanowią pamiątkę tego 
bezeceństwa. Dumni z dobrze wykonanego zadania, 

Wnętrze franciszkańskiego kościoła św. Teresy w Asjucie zniszczone po ataku barbarzyńców z Bractwa Muzułmańskiego
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udali się do kościoła, by zabrać się za fi gury świętych. 
Najpierw padło na św. Józefa, potem na Antoniego 
i Ritę, aż wreszcie zatrzymali się przy patronce świą-
tyni, kopii fi gury św. Teresy z Lisieux.

Nie wiem, czy niezbyt przyjazne zbliżenie rozpoczęli 
od dłoni, stóp czy szyi, ale jedno jest pewne: kontakt 
nawiązali za pomocą młotków i maczet. Porzucone 
odcięte dłonie i stopy dopełniły żałosnego obrazu 
spalonej świątyni. Podcięta szyja próbowała przeko-
nać zaślepionych wandali, że Teresa wreszcie została 
zneutralizowana i już nie zagrozi nikomu swą świę-
tością, nie pociągnie za sobą kolejnych muzułmanów. 
Dziś, choć kościół nie jest jeszcze odmalowany i wciąż 
brakuje fi gur św. Rity i Józefa, franciszkańscy kusto-
sze rozpoczęli powrót do normalności od dorobienia 
Teresie prawej dłoni i stopy. Gipsowym protezom 
nie dostaje może artystycznego kunsztu, ale przynaj-
mniej ukazują, że Teresa na nowo jest gotowa poma-
gać, że ponownie chce mieć ręce pełne płatków róż 
i rozsypywać je po muzułmańskiej ziemi. Francisz-
kanie dokleili też głowę, zakrywając miejsca cięć na 
szyi białym niepomalowanym gipsem, i czekają na 
pielgrzymów odnajdujących na nowo mosty chrześci-
jańsko-muzułmańskie.

Pragnienia Teresy, która chciała zostać w jednym ży-
ciu Doktorem, Apostołem i Męczennikiem, realizują 
się w pełni. W tym symbolicznym miejscu dostrze-
gam, jak święta niewinność, dobro i prostota mogą 
drażnić i rozbudzać wręcz bezinteresowną niena-
wiść. Teresa dzieli w tym punkcie los chrześcijan wy-
stawionych na niebezpieczeństwo z powodu Chrystu-
sowego Krzyża. Rozpalona duchowymi pragnieniami 
karmelitanka stawia symboliczne krzyże nad Nilem 
wraz z miejscowymi wierzącymi, marginalizowany-
mi i prześladowanymi. Wioski i miasteczka w Gór-
nym Egipcie usiane są owymi niewidzialnymi znaka-
mi chrześcijańskiego radykalizmu.

Szanuje
Jadąc z Aleksandrii do Kairu, nie potrafi ę odmówić 
sobie krótkiego postoju w historycznym klasztorze 
Ojców Pustyni Nitryjskiej, u św. Makarego. Przejęty 
muzułmański kierowca z Aleksandrii, obwieszony 
złotem, z różańcem przy lusterku i Koranem na szy-
bie, obiecuje zatrzymać się w pobliżu klasztoru. Nie 
do końca wierzę, że wie, do czego dokładnie się zobo-
wiązuje, ale że podróżując po nieturystycznych miej-
scach w Egipcie, nie zawiodłem się dotąd na pomocy 
ludzi, postanawiam zaufać i tym razem. Słońce praży 
niemiłosiernie, minibus powoli dopełnia się pasaże-
rami i bagażami. Po dwudziestominutowym oczeki-
waniu ruszamy z werwą, by po wyjeździe z miejskich 
korków poznać ukrytą ambicję kierowcy: za wszelką 
cenę nie pozwolić się wyprzedzić nikomu, a wszystko, 
co mijane po drodze, oglądać tylko jako błyskawicz-
nie znikający punkt we wstecznym lusterku. Po dłuż-
szym czasie ścigania się po trasie szybkiego ruchu 
zaczynam rozpuszczać wici wśród współpasażerów. 
Jeden z nich oznajmia, że prawdopodobnie wie, o ja-
kim miejscu mówię i gdzie powinienem wyskoczyć 

z samochodu. Widzę, że kierowcy ulżyło. Po 
godzinie szaleńczej jazdy przy mobilizującej 
arabskiej muzyce kierowca wyraźnie zwal-
nia – do stu dziesięciu kilometrów na go-
dzinę – rozglądając się w każdym kierunku 
w poszukiwaniu jakiegokolwiek znaku. Gdy 
po około dziesięciu kilometrach po prawej 
stronie ukazuje się potężna tablica informu-
jąca, że jesteśmy przy klasztorze św. Makare-
go, kierowca pieje z zachwytu. Z pośpiechu 
i podekscytowania, zostawiając mnie przy 
wysokim krawężniku na trasie wypełnionej 
rozpędzonymi busami i tirami, zapomniał – 
tak jak i ja – o zapłacie. Po czterech minutach 
marszu aleją palmową w kierunku historycz-
nego monasteru o początkach sięgających IV 
wieku, bijącego serca egipskiego monasty-
cyzmu, zabieram się autostopem, by przed 
zachodem słońca stanąć pod niewielką me-
talową bramą w potężnym murze okalają-
cym trzy świątynie i kompleks klasztorny ze 
stu czterdziestoma mnichami pracującymi 
na posiadłości o powierzchni pięciu tysięcy 
hektarów.

Podpytując ostrożnie, czy jest gdzie zatrzy-
mać się na noc, dowiaduję się, że mnich wraz 
z przyjaciółmi, którzy zabrali mnie tutaj, 
wieczorem jedzie do Kairu, do Szubry, do-
kładnie tam, gdzie mieszkam, przy bazylice 
świętej Teresy. Umawiamy się na godzinne 
zwiedzanie klasztoru i wspólną wieczorną 
podróż do stolicy. Lepiej trafi ć już nie mo-
głem. Abuna Domadios, współczesny koptyj-
ski mnich mówiący swobodnie po francusku 
i angielsku, jest duchowym synem abuna 
Matty El-Meskeena, odnowiciela monastycz-
nego życia na egipskiej pustyni w XX wieku. 
Klasztor św. Makarego chylił się już ku upad-
kowi jak większość w Egipcie; sześciu ostat-
nich mnichów trwało na posterunku bez 
większej nadziei na powrót do czasów daw-
nej świetności. Po pięćdziesięciu latach du-
chowej pracy aptekarza z Kairu klasztor wy-
pełnił się nie tylko młodymi mnichami, ale 
i świeżym duchem niezwykłej otwartości na 
katolicyzm i duchową jedność z całym świa-
tem chrześcijańskim. Dziś odrestaurowany 
i rozbudowany, wypełnia się rzeszą piel-
grzymów, szukających duchowego wsparcia 
u ludzi z doświadczeniem Boga. Darmowa 
herbata i rozmowy z brodatymi mnichami 
w czarnych czapeczkach, z wielkimi krzyża-
mi na piersiach, przyciągają coraz większą 
liczbę ludzi przyjeżdżających z Kairu. Bli-
skość autostrady, bezpośrednio graniczącej 
z klasztornymi terenami, ułatwia kontakt 
z wyciszonymi ojcami współczesnej pustyni.

Jadąc powoli przegrzewającą się starą maz-
dą do Kairu, mamy czas na rozmowę. Pytam 
o Teresę. Abuna Domadios z lekkim uśmie-
chem przebijającym się spod obfi tej i jeszcze 



27

W KOŚCIELE

nie siwej brody, wyraźnie pobudzony, mówi:
– Przecież my prawie wszyscy w klasztorze 
czytamy jej pisma, nie tylko po arabsku.
– Czyli znacie karmel?
– Wielu braci jest admiratorami Jana od 
Krzyża, przecież to klasyka chrześcijańskiej 
duchowości – stwierdza bez emocji mój kop-
tyjski rozmówca. Mogę tylko się z nim zgo-
dzić, nie kryjąc jednak szczerego zaskocze-
nia. Widząc moją reakcję, wyciąga z lekko 
naddartej torby mały smartfon i dość spraw-
nie otwiera swój profi l na Facebooku, by 
pokazać mi zdjęcia św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus z ulubionymi cytatami. Zamurowuje 
mnie kompletnie.

Czytając wieczorem jedno z podstawowych 
dzieł abuna Matty El-Meskeena, Skruchę, 
przestaję się dziwić. Za niezwykle głębokimi 
w swej prostocie zdaniami pulsuje ewangelia 
o twarzy Teresy, ewangelia darmowej Bożej 
miłości ofi arowanej grzesznikom, nie za ich 
dobre uczynki, ale z czystej potrzeby kocha-
nia tego, co słabe i kruche. „Teresa dla nas to 
nie tylko święta od cudów, jak ją postrzegają 
Egipcjanie, czy to chrześcijanie, czy muzuł-
manie; to święta od bliskości z Bogiem” – tłu-
maczy mi koptyjską percepcję karmelitań-
skiej doktryny mnich w drodze z pustyni do 
dwudziestomilionowej metropolii…

Matta El-Meskeen, mistrz duchowy rzeszy 
młodych mnichów, pierwszy wstępujący do 
klasztoru aptekarz z wyższym wykształce-
niem, przekroczył charakterystyczną dla 
wcześniejszych ojców pustyni duchowość 
wysiłkową, opartą na umartwieniu, a cza-
sami wręcz egzaltowaniu się dziwacznymi 
formami ascetyzmu. Oparł duchowość pu-

styni na czystym przesłaniu ewangelicznym. „Nawet 
najbardziej surowa asceza nie zdoła wymazać choćby 
jednego grzechu. Nie możemy odpokutować choćby 
najmniejszego popełnionego przewinienia, jeśli owa 
surowość pozbawiona jest miłości do Boga i ufania 
darmowej łasce, która płynie jedynie z przelanej krwi 
Chrystusa” .

Abuna Matta pisze wprost, że ludzkość poznała już 
pierwsze wieki silnej wiary ożywionej erą męczeń-
stwa, przed sobą zaś ma jeszcze epokę skruchy i miło-
sierdzia, która będzie nie mniej kwitnącym okresem 
duchowego przebudzenia ludzkości. „Skrucha jest bo-
wiem drugim zwycięstwem wiary i sama w sobie jest 
już świadectwem (…). Skrucha rozpoczyna się, kiedy 
spoglądamy na piękno Boga, a nie tylko na brzydo-
tę naszego grzechu, kiedy odczuwamy Chwałę Boga, 
a nie jedynie naszą marność. Skruchą nie jest tylko 
płacz nad grzechem, ale radość i komfort płynące 
z zaufania w Bożą przebaczającą miłość”. To najlepsza 
droga do budowania jedności, nie tylko między odła-
mami chrześcijaństwa, ale i między wszystkimi ludź-
mi szukającymi w wierze drogi do prawdziwego Boga.

W samochodzie młody mnich z prastarej pustyni po-
wtarza nieustanie, że tylko miłość i pokój mogą nas 
połączyć i że prawdziwa świętość łączy, grzech zaś 
dzieli. Ufam, że i muzułmanie doświadczający cudów 
za pośrednictwem Teresy pewnego dnia sięgną po jej 
mądrość, odkrywając prostą drogę do Boga poprzez 
pełne zaufanie w Jego miłosierdzie. I sami zapragną 
być dla swych braci i sąsiadów gwarantem miłości 
i pokoju.

o. Maciej Jaworski OCD
Tekst ukazał się wcześniej w książce o. Macieja Jaworskiego 
"Wierzyć w nurcie Nilu", Kraków 2015. 
O. Maciejowi i Wydawnictwu Karmelitów Bosych z Krakowa ser-
decznie dziękujemy za zgodę na publikację tekstu w "Uwierzyć".
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„KOCHAĆ TO OFIAROWAĆ 
WSZYSTKO I SIEBIE SAMEGO”

Rozmowa z o. Maciejem Jaworskim karmelitą bosym,
posługującym na misjach w Afryce

Zakończyła się właśnie peregrynacja relikwii św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus w dwóch afrykańskich 
krajach – w Rwandzie i Burundi. Na zdjęciach widać 
ogromne rzesze ludzi…

Tak, frekwencja nas zupełnie zaskoczyła. Spodziewa-
liśmy się, że wierni przyjdą, ale nie liczyliśmy na to, że 
będzie ich tak wielu. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że 
Teresa jest tutaj, w sercu Afryki, aż tak znana i kochana. 
Trzy miesiące codziennego przemieszczania się i prawie 
wszędzie napotykaliśmy rzesze ludzie. W Rwandzie pro-
gram był tak intensywny, że również noce były wykorzy-
stywane, by spotkać się z ludźmi, tam gdzie za dnia nie 
zdążaliśmy. Trudno nam określić, ile osób spotkało się 
z relikwiami podczas całej peregrynacji, ale o wiele wię-
cej niż zakładaliśmy. W Burundi przeżywaliśmy to wyda-
rzenie nieco mniej intensywnie, z powodów bezpieczeń-
stwa. Sytuacja w tym kraju jest nadal niestabilna, a nocą 
zawieszana jest wszelka działalność. Nie chcieliśmy na-
rażać wiernych na niebezpieczeństwo. Nawet by zorga-
nizować nocne czuwania w kościele, trzeba mieć zgodę 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Relikwie były więc 
powierzane na noc różnym wspólnotom zakonnym.

Miejscowi twierdzą podobno, że św. Te-
resa przyjechała w zasadzie do domu. Co 
mają na myśli?

W historii Kościoła w Afryce mówi się o tzw. 
okresie huraganu nawróceń. To lata dwu-
dzieste i trzydzieste XX wieku, kiedy to sta-
tystyki dotyczące nowych chrześcijan poszy-
bowały niewyobrażalnie w górę. Ten okres 
masowych nawróceń to przecież złoty okres 
św. Teresy w Kościele. To czas jej beatyfi ka-
cji, kanonizacji, ogłoszenia patronką misji 
i niezwykłej popularności wśród wiernych. 
Jednak ten złoty czas Teresy, ale i ewangeli-
zacji Afryki czy Azji, nie był przypadkiem, ile 
raczej owocem poprzednich dekad niezwy-
kłego zaangażowania się Kościoła w dzieło 
misyjne. Teresa jest tu twarzą całego poko-
lenia chrześcijan drugiej połowy XIX wieku 
z Francji, Belgii, Holandii i nie tylko. Teresa 
jest patronką tego pokolenia, jego orędow-
niczką. Kochając Jezusa miłością czystą, 
podejmowała dzieło ewangelizacji również 

W WIERZE
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w sposób dla siebie charakterystyczny, czyli 
z czystą motywacją. Teresa nie była odosob-
niona w entuzjazmie ewangelizacyjnym, ale 
przeżywała tę świeżość w ówczesnym Ko-
ściele w sposób niezwykle dojrzały i głęboki.

Mógłby ojciec powiedzieć o jakichś kon-
kretnych znakach tego, że Opatrzność 
Boża powiązała losy Teresy z Kościołem 
w tej części Afryki? 

Zacznijmy od Burundi. Gdy w 1897 roku 
rówieśnicy Teresy umieszczali pierwszy 
krzyż na terenie tego kraju, gdy byli z Bu-
rundi przeganiani, a kilku nawet zginęło, 
ona umierała, oddając swe życie w ręce Je-
zusa, dla zbawienia ludzi i wstawiając się za 
misjonarzami. Warto wspomnieć, że Teresa 
umiera dzień po wyjeździe na misje do Mala-
wi jej ukochanego brata misjonarza o. Mau-
rice’a Bellière’a. Popłynęła więc duchowo 
wraz z nim do Afryki na wymarzone misje 
już z nieba, bez ograniczeń klauzury. W roku 
1925, kiedy miała miejsce kanonizacja Tere-
sy, Kościół w Afryce cieszył się pierwszymi 
święceniami kapłańskimi dwóch Burundyj-
czyków. Teresa na pewno stała za ich powo-
łaniem.

A Rwanda?

Gdy w 1917 roku pośmiertne szczątki Teresy 
były ekshumowane na potrzeby procesu be-
atyfi kacyjnego, lokalny Kościół w Rwandzie 
– raptem po kilkunastu latach od pierwszych 
chrztów – przeżywał pierwsze święcenia ka-
płańskie. To przecież Kościół jeszcze „niepeł-
noletni”, a już stający na własne nogi i ewan-
gelizujący, dzięki miejscowym kapłanom. 
Gdy w ubiegłym roku w Rwandzie obchodzi-

liśmy uroczyście 100-lecie święceń pierwszego rwandyj-
skiego kapłana, a przed kościołem pierwszej katolickiej 
parafi i stawiano jego rzeźbę, mój biskup Philippe, jako 
przewodniczący episkopatu, pisał list zapraszający reli-
kwie św. Teresy do Rwandy. Dla mnie to klamra spina-
jąca całość. 
Teresa nie przyjechała zatem, by poznawać nową zie-
mię, ona już tu była. Przyjechała ponownie, by zobaczyć 
owoce pierwszej ewangelizacji i wprowadzić Kościół na 
drogę misji pogłębiania wiary. Nie wystarczy bowiem 
tylko cieszyć się przynależnością do Chrystusa, ale się 
w Niego przemieniać, a to już długi i żmudny proces. 
Dlatego też wybraliśmy na motto peregrynacji słowa 
Świętej – Kochać to ofi arować wszystko i siebie samego. 
Według mnie Teresa do Afryki wróciła, by zaprosić nasz 
Kościół do zrobienia kolejnego kroku w kierunku pełne-
go naśladowania Chrystusa. 

Św. Teresa odwiedziła nie tylko kościoły i kaplice. Do-
tarła nawet do więzień…

Osobiście nie mogłem uczestniczyć w spotkaniach 
z więźniami, bo obcokrajowcowi jest dość trudno otrzy-
mać konieczne pozwolenia. By nie utrudniać tych spo-
tkań, wykreśliłem się z listy tych, którzy mieli wwieźć re-
likwie do więzień. Ale współbracia zgodnie świadczą, że 
to były najmocniejsze spotkania. W Burundi, w jednym 
z więzień, w Rumongie, strażnicy wyważyli główną bra-
mę wjazdową, której najdłużej przebywający tam więź-
niowie nigdy nie widzieli otwartej. Z powodu rozmiarów 
relikwiarza, ważącego 140 kilogramów, nie można było 
przejść przez zwyczajną bramkę więzienną. Ale to była 
tylko zapowiedź większych cudów. Dyrektor więzie-
nia na zakończenie kilkugodzinnego spotkania, widząc 
więźniów z nabożnością oddających cześć Świętej, unie-
siony atmosferą spotkania, uwolnił ponad 100 więźniów, 
którzy wzorowo przebyli ponad trzy czwarte swej kary. 
W Rwandzie sprawa była skomplikowana. Autorytar-
ne władze strzegą zazdrośnie sekretu warunków życia 
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w więzieniach i motywów uwięzienia wielu osób. Było 
więc wiele przeszkód. Biskup jednej z diecezji dogadał 
się jednak z dyrektorem więzienia, gdzie właśnie otwar-
to nową kaplicę, i relikwie wjechały tam nielegalnie. Do 
dziś nie wiem, czy dyrektor zgodził się wbrew zakazo-
wi czy po prostu nie był świadomy całej zawieruchy. To 
właśnie tego dnia siedmiuset więźniów zostało ułaska-
wionych przez prezydenta i wyszło na wolność. Jadąc 
nocą do sanktuarium w Kibeho z relikwiami na nocne 
czuwanie, zabrałem dwóch mężczyzn z materacami na 
głowie. Okazało się, że byli to uwolnieni więźniowie. Ja-
dąc z nami, dowiedzieli się, że za ich uwolnieniem nie 
stoi jedynie łaska prezydencka, ale i wstawiennictwo 
Świętej, którą wieziemy. 

Powiedział ojciec, że „Teresa buduje mosty i otwiera 
drzwi”…

Właśnie. Dziś jest 17 września, od wczoraj cały region 
środkowej Afryki mówi i pisze o jednym. Prezydent wy-
puścił kolejnych dwa tysiące więźniów. Tereska do wię-
zienia w Kigali nie weszła, bo za późno dotarło do nas 
zezwolenie, ale za to wielu ludzi z niego wyszło. Ten nie-
oczekiwany gest autorytarnego prezydenta każdy anali-
zuje na swym poziomie pojmowania rzeczywistości. Ja 
wierzę, że jest w tym ręka pewnej Francuzki...
Chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej sprawie, choć jest 
to temat bolesny. Został dziś opublikowany list otwarty 
do Przewodniczącego Episkopatu Burundi, traktują-
cy o problemach moralnych niektórych kapłanów. List 
opublikowały wszystkie portale. Jego autor porusza pro-
blem tabu związany ze skandalami moralnymi i drama-
tem kobiet, które wychowują dzieci kapłanów. Są czę-
sto odrzucone przez rodziny, a biologiczni ojcowie nie 
uczestniczą w wychowaniu swoich dzieci. Temat jest 
trudny. Przypomniały mi się jednak słowa Teresy, które 
jako wychowawczyni skierowała do powierzonych jej 
nowicjuszek: – Jeśli nie jestem kochana, to trudno! Mówię 
całą prawdę. Jeśli ktoś nie chce jej poznać, niech do mnie 

nie przychodzi. Mam nadzieję, że św. Teresa 
ma wiele do powiedzenia w tym dramatycz-
nym wyzwaniu Kościoła. Dyskrecja to jedno, 
tuszowanie i ukrywanie realnych proble-
mów to drugie. Teresa to świadek nie tylko 
zaufania, ale i prawdy, i stawania po stro-
nie słabszych. Ufam, że umiejętnie pomoże 
otwierać zardzewiałe drzwi i mimo bolesnej 
prawdy, pomoże nie zburzyć mostów między 
wiernymi i kapłanami. 
Teresa bardzo dużo modliła się za księży, 
nieustannie o nich pamiętała, wiedząc do-
skonale, jak bardzo tej modlitwy potrzebują. 
Dziś po porannej Eucharystii otrzymałem 
kopertę, a w niej karteczki z modlitwą za 
kapłanów. To taka miejscowa „margaretka”, 
jedna z oddolnych inicjatyw związanych 
z peregrynacją. Dla mnie to kolejna klamra. 
Dokładnie dziesięć lat temu, gdy w drodze do 
Lisieux na beatyfi kację rodziców świętej Te-
resy, zrodził się pomysł zorganizowania tej 
peregrynacji, na zakończenie, otrzymałem 
od pielgrzymów margaretkę. Dziś na zakoń-
czenie tej – po latach zrealizowanej – pere-
grynacji, otrzymałem po raz kolejny zapew-
nienie od kogoś, że modli się, bym wytrwał 
do śmierci i został pochowany jako kapłan. 
Dla mnie to konkretny owoc, nie do przece-
nienia, bo to kwestia życia i śmierci.

W przyszłym roku przypada 25. rocznica 
ludobójstwa w Rwandzie. Jest wiele ran, 
które ciągle nie są jeszcze zagojone. Jed-
nym z celów peregrynacji relikwii była 
modlitwa o pojednanie i pokój…

Nie zapominajmy, że wojna, która po czte-
rech latach doprowadziła do ludobójstwa, 
wybuchła właśnie 1 października 1990 roku, 

W WIERZE
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a zatem w dzień św. Teresy, trzy tygodnie po 
zakończeniu pielgrzymki Jana Pawła II, któ-
ry apelował o pojednanie. Biskupi, zaprasza-
jąc relikwie do Rwandy, wpisali to wydarze-
nie w program przygotowania do 25. roczni-
cy ludobójstwa. W liście pasterskim z okazji 
przyjazdu relikwii napisali jednoznacznie, 
że liczą na wstawiennictwo św. Teresy w po-
jednaniu i dają przykład jej głębokiej jedno-
ści z Bogiem, która ma być źródłem pojedna-
nia między ludźmi.

Kiedy rozmawialiśmy rok temu, zmieniał 
ojciec placówkę i z Rwandy przeprowa-
dzał się do Burundi. Czym się ojciec obec-
nie zajmuje? Na czym polega ojca misja?

Jako kapłan posługuję dużo w konfesjonale. 
Można powiedzieć, że jako wspólnota jeste-
śmy konfesjonałem Bużumbury, czyli stolicy 
Burundi. Posługuję w katedrze, przygoto-
wuję się do regularnych medytacji transmi-
towanych w miejscowej rozgłośni ewange-
lizacyjnej „Radio Maria”, głoszę dość dużo 
rekolekcji – w Burundi, Rwandzie, Kenii, Re-
publice Południowej Afryki. Oprócz posługi 
kapłańskiej mamy też dużo różnych przed-
sięwzięć pomocowych, od opieki nad siero-
tami, przez kopanie studni po budowę szkół. 
Jestem odpowiedziany za koordynację tych 
projektów i kontakt z dobroczyńcami.

Rwanda i Burundi to kraje sąsiadujące 
ze sobą. Na czym polegają podobieństwa 
i różnice między nimi?

Z jednej strony podobne są we wszystkim, 
a z drugiej strony zaczynają się też we 
wszystkim różnić. Podobna jest struktura 
społeczna – osiemdziesiąt procent to Hutu, 

piętnaście procent Tutsi. Za czasów kolonialnych to była 
jedna struktura administracyjna – Urundi, dziś są to nie-
zależne kraje, jednak mówi się w nich prawie identycz-
nymi językami. Podobna jest też geografi a i kultura. 
A jednak Rwanda i Burundi coraz bardziej różnią się od 
siebie. Rwanda to ekonomiczny tygrys Afryki, to dyna-
miczny rozwój, rozbudzona wyobraźnia o zbawieniu 
płynącym z rozwoju. Burundi zaś to kompletna stagna-
cja ekonomiczno-polityczna. Widać na tym przykładzie 
niezwykłą hipokryzję stosunku świata do tych dwu kra-
jów. Na poziomie politycznym jeden jest wychwalany 
i stawiany za wzór, drugi potępiany i stawiany do kąta. 
Do Rwandy płyną miliony dolarów międzynarodowych 
inwestycji, z Burundi pouciekały ostatnie organizacje 
pozarządowe. Rwanda dziś to porządek i obsesja na 
punkcie prawa. Burundi to kompletny chaos i korup-
cja. Rwanda to modernizacja, Burundi to zapadający się 
skansen Afryki. 

Wróćmy na koniec do relikwii. W naszej parafi i rów-
nież czcimy doczesne szczątki św. Teresy. W czerw-
cu zostały też uroczyście wprowadzone do naszego 
kościoła relikwie Męczenników Rzymskich. Co jest, 
zdaniem ojca, istotą kultu relikwii?
Teresa, będąc w Rzymie, była niezwykle podekscytowa-
na nie tyle rozmową z papieżem, ile fi zyczną bliskością 
miejsc, gdzie męczennicy oddawali swe życie za Chry-
stusa. Poruszała ją ta realność, materialność w ducho-
wości. Relikwie to właśnie ten aspekt duchowej blisko-
ści, która przeżywana jest w sposób wręcz fi zyczny. Du-
chowość to nie bujanie w obłokach, relikwie pomagają 
nam w zejściu na ziemię. Ci męczennicy, święci, żyli 
wiernością w swojej rzeczywistości. Kości Świętych, któ-
rych czcimy, przypominają nam o tej materialności du-
chowych wyzwań. 

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: ks. Jacek Grabowski

W WIERZE
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Z Fundacją w studiu 
nagraniowym

Tegoroczny Konkurs Piosenki Religijnej 
Sacrosong jak zawsze dostarczył wszystkim 
wielu wzruszeń, a rodzicom uczestników 
powodów do dumy. VI edycja zakończyła się 
dla dwóch laureatek muzyczną i profesjonal-
ną przygodą.

Fundacja z pomocą muzyka i producen-
ta muzycznego - Tomka Kulika zaprosiła do 
studia nagraniowego dwie uczestniczki, da-
jąc im możliwość nagrania własnej piosenki. 

21 września - ku radości i satysfakcji Funda-
cji - powstała autorska piosenka o miłości, tę-
sknocie i relacjach międzyludzkich. Wkrótce 
wszyscy będą mogli przeżyć te wzruszenia 
razem z nami, gdyż powstaje reportaż z tego 
dnia.

Już dziś zapraszamy do uczestnictwa w 
kolejnej edycji Sacrosong!

Karolina Burns
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Partnerem Męskiej Szopy jest Jula Poland 
Sp. z o. o. To dzięki tej fi rmie szopa jest pro-
fesjonalnym miejscem, które sprosta ocze-
kiwaniom nawet najbardziej wymagających 
majsterkowiczów.

W 2017 roku w Męskiej Szopie prowadzo-
ne były działania edukacyjne skierowane do 
młodzieży szkolnej - projekt „Szopa z klasą”. 
Dzięki środkom pozyskanym w ramach gran-
tu z programu Fundusz Naturalnej Energii, 
którego autorem jest Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. możliwe sta-
ło się przeprowadzenie praktycznych warsz-
tatów technicznych dla dzieci z włochowskich 
szkół. Dzieci samodzielnie zbudowały ławy 
oraz domki dla owadów do swojego szkolnego 
ogródka. 

Męska Szopa ma nowych gospodarzy. 
Dzięki temu zwiększyliśmy liczbę dni, w któ-
rych można odwiedzić Szopę i otrzymać fa-
chowe wsparcie. Zespół liczy trzech panów, 
będą z Wami: Rysiek, Bogdan i Tomek. 

Cieszymy się, że Męską Szopę odwiedzają 
ludzie młodzi, ale w tym roku chcemy zakty-

Nowe dni otwarcia Meskiej Szopy, które obowiązują od 11 września:
Wtorki z Tomkiem: 16.30 – 19.30, Środy z Bogdanem:16:30 – 19:30

Czwartki z Ryśkiem:16:30 – 19:30.

wizować również seniorów. W tym celu Mę-
ską Szopę promować będziemy wśród osób 
starszych, m.in.:

Tak jak w zeszłym roku, w ramach Wło-
chowskiego Tygodnia Seniora: 27 września 
w godzinach: 10:00-12:00 majsterkujemy 
z seniorami, uczymy, jak wykorzystać nie-
potrzebne banery, jak stworzyć poduchy do 
ogrodu, na balkon, udzielamy porad z majster-
ki, renowacji mebli etc.

W ramach Warszawskich Dni Seniora - 27 
września, w godzinach 10:00 - 12:00 zapra-
szamy do majsterki w drewnie, wspólnego 
wykonywania zabawek z drewna, skrzynek do 
kwiatów. W miłej atmosferze stworzysz coś, 
co zachwyci Twoich bliskich.

Zapraszamy bardzo serdecznie. Liczymy, 
że przekażecie informację swoim bliskim, 
sąsiadom. Być może jest ktoś, komu zaanga-
żowanie się w działania Męskiej Szopy pomo-
że w chwilach samotności. U nas każdy jest 
przyjmowany z otwartymi ramionami!

Karolina Burns

Męska Szopa Warszawa Włochy to pierwsze takie miejsce w Pol-
sce. Powstało we wrześniu 2016 roku. To wyposażony warsztat do 
wspólnej majsterki, nie tylko dla mężczyzn. Dostęp do szopy jest 
bezpłatny. Szopą zarządza Fundacja im. ks. prof. Ryszarda Rumianka. 
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XXVIII niedziela zwykła

7.30 – dziękczynno-błagalna, w 7. rocznicę urodzin 
Dominika, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 
całej rodziny

9.30 – za śp. Jadwigę Okurowską w dniu imienin i jej 
męża Tadeusza

11.00 – o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Krystyny i Leopolda

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

18.00 – za śp. Artura Widlarza (gr.14)

1

30

Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
7.30 – dziękczynna, w 5. rocznicę ślubu Anny i 

Pawła, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla ich rodziny

9.30 – 1) za śp. Kazimierza w 17. rocznicę śmierci i 
Aleksandrę Kobyłeckich

2) za śp. Artura Widlarza (gr.7)
11.00 – dziękczynno-błagalna, w 35. rocznicę 

urodzin Marcina
12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (ze 

zmianą tajemnic)
18.00 – za śp. Mariana Mizerskiego w 20. rocznicę 
śmierci

XXX niedziela zwykła
7.30 – w intencji beatyfi kacji Czcigodnego Sługi 

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

9.30 – 1) za śp. Tadeusza Okurowskiego z okazji 
imienin i jego żonę Jadwigę

2) za śp. Artura Widlarza (gr.28)
11.00 – za śp. Tadeusza, Stanisławę, Stanisława 

Orlińskich i Stefana Widyńskiego
12.30 – o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski 

i opiekę Matki Bożej dla Franciszka z okazji 1. 
rocznicy  urodzin (chrzty)

18.00 – za śp. Tadeusza Śliweckiego w dniu imienin

2) za śp. Artura2) za śp. Artura
11.0011 00 – dziękc – dziękc

urodzin Marcn Mar
12.30 – w inte– w in

zmianą tajemaną ta
18.0000 – za śp.  – z
śmiercimierc

XXIX niedziela zwykła
7.30 – z okazji urodzin Jarosława, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – za śp. Antoniego Wawryków, Janinę, 

Wacława, Zygmunta, Jerzego, Jarosława Kufi rskich 
oraz Irenę Wichert

12.30 – za śp. Irenę, Jerzego, Leokadię i Jana 
Mazgajskich

18.00 – za śp. Artura Widlarza (gr.21)

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Artura Widlarza (gr.29)
18.00 – za śp. Stanisławę i Henryka 

Tworek

ODPUST PARAFIALNY
7.15 – wolna intencja
8.00 – o Boże błogosławieństwo dla 

Sary, Adama i Adriana
18.00 – Suma odpustowa
1) za Parafi an
2) za śp. Artura Widlarza (gr.1)
3) rezerwacja

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Artura Widlarza 

(gr.30-ost.)

28
) p) p

imienin i jego żonę Jadwigęimienin i jego żonę Jadwigę
2) za śp. Artura Widlarza (gr.282) za śp. Artura Widlarza (gr.2
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2
7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Artura Widlarza (gr.8)
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 

polecanych w wypominkach

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Artura Widlarza (gr.9)
18.00 – 1) za śp. Dominika, Czesława, 

Jana i Bogdana
2) o Boże błogosławieństwo dla 

Franciszka Bandzarewicza

7.15 – za śp. Artura Widlarza (gr.15)
8.00 – za śp. Jadwigę Murawską z 

okazji imienin
18.00 – za śp. Jadwigę Kaczorek oraz 
śp. Stanisława i Helenę Kaczorek

7.15 – za śp. Jadwigę i Franciszka 
Szydlik, Teresę i Jana Kasprzak oraz 
Józefa Zabłockiego

8.00 – za śp. Artura Widlarza (gr.16)
18.00 – za śp. Mariana 

Maliszewskiego w 18. rocznicę 
śmierci

7.15 – za śp. Artura Widlarza (gr.22)
8.00 – za śp. Eugeniusza 

Wiąckiewicza w 13. rocznicę 
śmierci oraz Katarzynę, Michała i 
Józefa

18.00 – za śp. Jadwigę Radziszewską 
oraz zmarłych z rodziny 
Radziszewskich, Niemyjskich i 
Czarkowskich

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Artura Widlarza (gr.23)
18.00 – za śp. Zbigniewa 

Wilczyńskiego
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8 Niedziela WtorekPoniedziałek
7.15 – za śp. Artura Widlarza (gr.2)
8.00 – wolna intencja
18.00 – o Boże błogosławieństwo 

i opiekę Matki Bożej dla Teresy 
Katryńskiej i jej rodziny

św. Franciszekśw. Franciszek



7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Mariusza, Ryszarda, 

Wiesława, Jana, Rozalię 
Falkowskich i Mariannę 
Dobrzeniecką

18.00 – wolne intencje

6
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7.15 – za śp. Ryszarda 
Kwiatkowskiego w 7. rocznicę 
śmierci, o miłosierdzie Boże i łaskę 
życia wiecznego

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

2) za śp. Artura Widlarza (gr.6)
18.00 – o Boże błogosławieństwo 

i potrzebne łaski dla Justyny i 
Sylwestra w 13. rocznicę ślubu5

24 25 26 27
17 18 19 20
10 11 12 13
3 4
7.15 – za śp. Artura Widlarza (gr.10)
8.00 – za śp. Mariannę Ziejewską 

w 1. rocznicę śmierci, Józefa 
Ziejewskiego oraz Sabinę i Jana 
Wieczorek

18.00 – wolne intencje

7.15 – dziękczynno-błagalna, w 32. 
rocznicę ślubu Mariana i Krystyny

8.00 – za śp. Artura Widlarza (gr.11)
18.00 – za śp. Józefę Mętrak w 11. 

rocznicę śmierci oraz Stanisława, 
Józefa, Janusza, Stanisława, 
Mariana i Helenę Mętraków

7.15 – za śp. Artura Widlarza (gr.17)
8.00 – za śp. Mariannę i Jakuba 

Piaseckich
18.00 – za śp. Andrzeja 

Dembowskiego w 2. rocznicę 
śmierci

7.15 – za śp. Artura Widlarza (gr.18)
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Leszka 

Tomaszewskiego w rocznicę śmierci

7.15 – za śp. Artura Widlarza (gr.24)
8.00 – dziękczynno-błagalna z 

okazji urodzin Macieja, z prośbą o 
nawrócenie i potrzebne łaski

18.00 – wolne intencje

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Artura Widlarza (gr.25)
18.00 – za śp. Halinę i Stanisława 

Kruczek

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Artura Widlarza (gr.12)
18.00 – o Boże błogosławieństwo dla 

Nikoli w 15. rocznicę urodzin

7.15 – za śp. Artura Widlarza (gr.13)
8.00 – za śp. Annę, Leokadię, Adama 

i Mieczysława Andrychowiczów, 
Zofi ę, Jadwigę i Szymona 
Markiewiczów, Irenę i Jana Urów, 
Zofi ę Celińską

18.00 – za śp. Dianę Śliwerską w 4. 
rocznicę śmierci

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Artura Widlarza (gr.19)
18.00 – za śp. Elizę Wolską w 4. 

rocznicę śmierci oraz Marię i Józefa 
Szwarc

20.00 – w intencji prześladowanych 
chrześcijan (odprawiana w kaplicy)

7.15 – za śp. Artura Widlarza (gr.20)
8.00 – za śp. Irenę Gajewską
18.00 – za śp. Irenę, Izydora 

Dąbrowskich, Mariannę, Wiktora 
Wojtaszek

7.15 – za śp. Artura Widlarza (gr.26)
8.00 – za śp. Tadeusza Kącę
18.00 – za śp. Stefanię i Józefa Cyrul

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Artura Widlarza (gr.27)
18.00 – za śp. Tadeusza 

Kolasińskiego z okazji imienin
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CzwartekŚroda SobotaPiątek

św. Faustynaśw. Faustyna św. Jan Kantyśw. Jan Kanty św. Teresa z Avilaśw. Teresa z Avila

7.15 – za śp. Artura Widlarza (gr.3)
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Zofi ę Matulaniec 

w 1. rocznicę śmierci oraz Jana i 
Andrzeja Matulaniec

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Artura Widlarza (gr.4)
18.00 – o liczne i święte powołania 

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

7.15 – za śp. Stanisławę, Józefa, 
Tadeusza, Władysława i Stanisława 
Śliweckich

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

2) za śp. Artura Widlarza (gr.5)
18.00 – za śp. Jana Kalisiaka w 4. 

rocznicę śmierci oraz śp. Stanisława 
Górnickiego w 50. rocznicę śmierci



7.15 – za zmarłych krewnych, 
sąsiadów, przyjaciół i najbardziej 
potrzebujących modlitwy

8.00 – za zmarłych z rodziny 
Święckich

18.00 – za śp. Zofi ę i Zygmunta 
Matusiak oraz Anastazję Niemyjską5Matusiak oraMatusiak or

7.15 – za zmarłych krewnych, 
sąsiadów, przyjaciół i najbardziej 
potrzebujących modlitwy

8.00 – za śp. Renatę Foltyn w dniu 
imienin

18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 
polecanych w wypominkach

7.15 – za zmarłych krewnych, 
sąsiadów, przyjaciół i najbardziej 
potrzebujących modlitwy

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Feliksa, Stefanię i 

Waldemara Zając
 

7.15 – za zmarłych krewnych, 
sąsiadów, przyjaciół i najbardziej 
potrzebujących modlitwy

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Jadwigę Kaczorek w 1. 

rocznicę śmierci

4
11
18
25 26

19
12polecanych w wypominkachlecanych w wypominkac

6
7.15 – za zmarłych krewnych, 

sąsiadów, przyjaciół i najbardziej 
potrzebujących modlitwy

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Halinę i Józefa 

Lubańskich

XXXI niedziela zwykła
7.30 – za śp. Wacławę, Bolesława i Zygmunta 

Krakowskich
9.30 – za śp. Renatę Foltyn
11.00 – za śp. Witolda Milewskiego w dniu imienin 

oraz Mariannę i Władysława Janiszewskich
12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (ze 

zmianą tajemnic)
18.00 – za śp. Czesława i Emilię Końskich oraz 

zmarłych z rodziny Zborowskich i Wycechów

XXXII niedziela zwykła, 100 Rocznica 
Odzyskania Niepodległości

7.30 – dziękczynna, za przeżyte 88 lat Mieczysława 
i 77 lat Haliny, z prośbą o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej na dalsze lata

9.30 – za śp. Annę i Jana Wysota
11.00 – rezerwacja
12.30 – za Parafi an, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
18.00 – w intencji Ojczyzny

XXXIII niedziela zwykła
7.30 – dziękczynna, w 7. rocznicę urodzin Alicji, o 

Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – w intencji Kai, w 12. rocznicę urodzin, o 

Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
12.30 – za Parafi an
18.00 – za śp. Martę Rogulską w 18. rocznicę 
śmierci

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata

7.30 – za śp. Mieczysława Bardadyn w 12. rocznicę 
śmierci oraz rodziców i braci

9.30 – za śp. Cecylię Kobus z okazji imienin
11.00 – za śp. Jana, Izabelę Lewandowskich i 

Stanisława Smyla
12.30 – za Parafi an, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
18.00 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej dla Katarzyny Koźluk i jej rodziny

W MODLITWIE
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7.15 – za zmarłych krewnych, 

sąsiadów, przyjaciół i najbardziej 
potrzebujących modlitwy

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Helenę, Piotra, 

Romana i Florentynę Kałuskich;

7.15 – za zmarłych krewnych, 
sąsiadów, przyjaciół i najbardziej 
potrzebujących modlitwy

8.00 – wolna intencja
18.00 – za zmarłych z rodziny 

Stępniak i Sobańskich

7.15 – za zmarłych krewnych, 
sąsiadów, przyjaciół i najbardziej 
potrzebujących modlitwy

8.00 – za śp. Gabrielę i Waleriana 
Jesiona

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

św. Cecyliaśw. Cecylia św. Karol Boromeuszśw. Karol Boromeusz

Niedziela WtorekPoniedziałek

św. Jozafat Kuncewiczśw. Jozafat Kuncewicz



Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych

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

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

18.00 – za wszystkich wiernych 
zmarłych, za zmarłych z naszych 
rodzin polecanych w wypominkach

Uroczystość Wszystkich 
Świętych

7.30 – za śp. Janinę Wiluszyńską w 
25. rocznicę śmierci

9.30 – rezerwacja
12.00 – za wszystkich wiernych 

zmarłych (odprawiana na cmentarzu)
18.00 – o liczne i święte powołania 

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

3029
7.15 – za zmarłych krewnych, 

sąsiadów, przyjaciół i najbardziej 
potrzebujących modlitwy

8.00 – za śp. Andrzeja 
Nowosielskiego

18.00 – za śp. Honoratę, Zofi ę i 
Stanisława Badura oraz Józefa 
Lenarczyka

14

2
8.00  w inten  w in

członków Strczłonków St
NajświętszegNajświętszeg

18.00 – za wszza wsz
zmarłych, za łych, z
rodzin polecadzin po

7.15 – za zmarłych krewnych, 
sąsiadów, przyjaciół i najbardziej 
potrzebujących modlitwy

8.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje

7.15 – za śp. Zofi ę Tober w 3. 
rocznicę śmierci

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

18.00 – o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej dla Beaty w 9. 
rocznicę urodzin

7.15 – za zmarłych krewnych, 
sąsiadów, przyjaciół i najbardziej 
potrzebujących modlitwy

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Eugenię i Józefa 

Bieleckich oraz Konstantego i Stellę 
Bieleckich

10
7.15 – za zmarłych krewnych, 

sąsiadów, przyjaciół i najbardziej 
potrzebujących modlitwy

8.00 – za śp. Janusza Kępczyńskiego 
w 1. rocznicę śmierci

18.00 – za śp. Antoninę, Kazimierza, 
Jana, Lecha i Sławka Kmiecińskich, 
Janusza i jego rodziców – Janinę i 
Jana Kozłowskich oraz zmarłych z 
rodziny Kmiecińskich i Kozłowskich

28

3opiekę Matkiopiekę Mat
rocznicę urodrocznicę uro1

12.00  za ws za
zmarłych (odmarłych

18.0018.00 – o liczn – o l
kapłańskie, zkapłańsk
oraz Boże błBoże
kapłanów pranów
parafi i (intenfi i (in
Chrystusa)Chrystusa)

7.15 – wolna intencja
8.00 – za zmarłych krewnych, 

sąsiadów, przyjaciół i najbardziej 
potrzebujących modlitwy

18.00 – wolne intencje

7.15 – za zmarłych krewnych, 
sąsiadów, przyjaciół i najbardziej 
potrzebujących modlitwy

8.00 – za śp. Janusza Kępczyńskiego 
z okazji imienin

18.00 – wolne intencje

W MODLITWIE
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CzwartekŚroda SobotaPiątek

7.15 – za zmarłych krewnych, 
sąsiadów, przyjaciół i najbardziej 
potrzebujących modlitwy

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Bronisławę, 

Kazimierza, Elżbietę i Tadeusza 
Tomaszewskich

7.15 – za zmarłych krewnych, 
sąsiadów, przyjaciół i najbardziej 
potrzebujących modlitwy

8.00 – wolna intencja
18.00 – w 5. rocznicę urodzin Marysi, 

z prośbą o opiekę Matki Bożej dla 
niej, jej braci i rodziców

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za zmarłych krewnych, 

sąsiadów, przyjaciół i najbardziej 
potrzebujących modlitwy

7.15 – za zmarłych krewnych, 
sąsiadów, przyjaciół i najbardziej 
potrzebujących modlitwy

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Stanisławę i Zygmunta 

Pawłowskich

7.15 – wolna intencja
8.00 – za zmarłych krewnych, 

sąsiadów, przyjaciół i najbardziej 
potrzebujących modlitwy

18.00 – za śp. Helenę Liman w 27. 
rocznicę śmierci

7.15 – za zmarłych krewnych, 
sąsiadów, przyjaciół i najbardziej 
potrzebujących modlitwy

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Krzysztofa Bernata o 
łaskę życia wiecznego

7.15 – za zmarłych krewnych, 
sąsiadów, przyjaciół i najbardziej 
potrzebujących modlitwy

8.00 – za śp. ks. Dominika 
Szabajkowicza

18.00 – za śp. Henryka Rzącę w 37. 
rocznicę śmierci oraz Katarzynę i 
Aleksandra Ciechocińskich

7.15 – za zmarłych krewnych, 
sąsiadów, przyjaciół i najbardziej 
potrzebujących modlitwy

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Zbigniewa 

Wilczyńskiego w 1. rocznicę śmierci

św. Rafał Kalinowskiśw. Rafał Kalinowski

7.15 – w intencji beatyfi kacji 
Czcigodnego Sługi Bożego 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
oraz o dary Ducha Świętego i 
opiekę Matki Bożej dla księdza 
proboszcza i kapłanów z naszej 
parafi i

8.00 – za zmarłych krewnych, 
sąsiadów, przyjaciół i najbardziej 
potrzebujących modlitwy

18.00 – wolne intencje

św. Marcin z Toursśw. Marcin z Tours



Uroczystość Narodzenia 
Pańskiego

9.30 – za śp. Jadwigę i Tadeusza Oku-
rowskich oraz Leokadię Szymańską

11.00 – za śp. Alinę i Zdzisława 
Leśniewskich, Jerzego 
Marcinkowskiego, Pawła 
Kossakowskiego i Tadeusza 
Grodzkiego

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

18.00 – za śp. Ryszarda 
Szczepańskiego (gr.24)

7.15 – za śp. Ryszarda 
Szczepańskiego (gr.30-ost.)

8.00 – za śp. Genowefę, Mariana i 
Renatę Cicheckich

18.00 – dziękczynno-błagalna

3
9
16
23 24
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6.30 – o Boże błogosławieństwo 
i dary Ducha Świętego dla ks. 
Krys  ana z okazji imienin

8.00 – 1) o Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski dla Krys  ana z 
okazji imienin

2) za śp. Ryszarda Szczepańskiego 
(gr.3)

18.00 – o Boże błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej dla Barbary 
Wiewiór i jej rodziny

Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i 
Józefa

7.30 – za śp. Ryszarda Szczepańskiego (gr.29)
9.30 – w rocznicę ślubu Anny i Sławomira, o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nich i 
ich dzieci

11.00 – za śp. Antoniego Walankiewicza w 1. 
rocznicę śmierci

12.30 – dziękczynno-błagalna, w 50. rocznicę 
sakramentu małżeństwa Joanny i Jerzego Pieńkosz 
oraz o łaski dla dzieci i wnuków

18.00 – za śp. Joannę i Stanisława Łotockich oraz 
Zenobię i Czesława Murawów

I Niedziela Adwentu
7.30 – za śp. Ryszarda Szczepańskiego (gr.1)
9.30 – za śp. Stanisławę, Stanisława i Tadeusza 

Orlińskich oraz Stefana, Zofi ę, Franciszka 
Widyńskich

11.00 – za śp. Beatę i Sławomira, o życie wieczne
12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (ze 

zmianą tajemnic)
18.00 – za śp. Petronelę i Tadeusza Pabisiak

II Niedziela Adwentu
7.30 – za śp. Ryszarda Szczepańskiego (gr.8)
9.30 – dziękczynno-błagalna, w 21. rocznicę ślubu 

Sylwii i Krzysztofa, o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej dla nich i ich dzieci

11.00 – za śp. Radosława Walas w 8. rocznicę 
śmierci oraz śp. Przemysława Walas

12.30 – o Boże błogosławieństwo dla Julii z okazji 
18. rocznicy urodzin

18.00 – za śp. Wiesławę i Zbigniewa Wolny w 4. 
rocznicę śmierci oraz Mariana Pietruchę w 2. 
rocznicę śmierci i Emilię Polańską

III Niedziela Adwentu
7.30 – za śp. Waldemara Lipińskiego w 26. rocznicę 
śmierci

9.30 – 1) w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
2) za śp. Ryszarda Szczepańskiego (gr.15)
11.00 – za śp. Zbigniewa Wojciechowskiego w 

14. rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny 
Wojciechowskich i Krawczyków

12.30 – za Parafi an
18.00 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej dla Ewy Makos i jej rodziny

IV Niedziela Adwentu
7.30 – za śp. Ryszarda Szczepańskiego (gr.22)
9.30 – za śp. Bożennę i Hieronima Markowskich
11.00 – za śp. Mirosława Golisza
12.30 – za Parafi an
18.00 – za śp. Saturninę, Jerzego i Helenę Mielcarz 

oraz zmarłych z rodziny Bednarczyków

6.30 – za zmarłych krewnych, 
sąsiadów, przyjaciół i najbardziej 
potrzebujących modlitwy

8.00 – za śp. Ryszarda 
Szczepańskiego (gr.2)

18.00 – za śp. Agnieszkę Kapuścińską 
w 1. rocznicę śmierci

6.30 – za zmarłych krewnych, 
sąsiadów, przyjaciół i najbardziej 
potrzebujących modlitwy

8.00 – za śp. Ryszarda 
Szczepańskiego (gr.9)

18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 
polecanych w wypominkach

6.30 – za śp. Ryszarda 
Szczepańskiego (gr.16)

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Zdzisława i Mariannę 

Makowskich

Wigilia Narodzenia 
Pańskiego)

6.30 – wolna intencja
8.00 – za śp. Ryszarda 

Szczepańskiego (gr.23)
24.00 – PASTERKA
1) za Parafi an
2) za śp. Ryszarda Gromadkę w 4. 

rocznicę śmierci oraz Władysława i 
Honoratę Gromadka 25

Leśniewskich, Jerzegoeśniewskich, Jerzego 
Marcinkowskiego, PawłaMarcinkowskiego, Pawła 
Kossakowskiego i TadeuszaKossakowskiego i Ta
Grodzkiegokiego

12.30 – za Parafi an, dzieci– za Parafi an, dzieci 
ochrzczone i ich rodziców (chrzczone i ich rodziców (c

18.008.00 – za śp. Ryszarda  – za śp. Rysza
Szczepańskiego (gr.24)Szczepańskiego (gr.24)

18
11
6.30 – 1) za zmarłych krewnych, 

sąsiadów, przyjaciół i najbardziej 
potrzebujących modlitwy

2) za śp. Ryszarda Szczepańskiego 
(gr.10)

8.00 – za śp. Józefa Piętkę w 10. 
rocznicę śmierci

18.00 – za śp. Mariannę Zyzik w 12. 
rocznicę śmierci

6.30 – wolna intencja
8.00 – za śp. Ryszarda 

Szczepańskiego (gr.17)
18.00 – za śp. Jerzego Gorzelaka 

w 6. rocznicę śmierci oraz Marka, 
Jerzego i Czesławę Więch

W MODLITWIE
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św. Franciszek Xaweryśw. Franciszek Xawery

Niedziela WtorekPoniedziałek



Święto św. Szczepana
7.30 – za śp. Walerię i Aleksandra 

Stankiewicz, Wiesława 
Stankiewicza oraz Krystynę i 
Henryka Zadrogów

9.30 – w 20. rocznicę ślubu Elizy i 
Piotra Krzysztofi ńskich

11.00 – za śp. Izabelę i Jana Lewan-
dowskich, Stanisława Smyla, Helenę, 
Józefa i Tadeusza Szaniawskich

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

18.00 – za śp. Ryszarda 
Szczepańskiego (gr.25) 29

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Ryszarda 

Szczepańskiego (gr.28)
18.00 – za śp. Wiole  ę Cyrul w 1. 

rocznicę śmierci

2826
ę

Piotra Krzysztofi ńskichPiotra Krzysztofi ńskich
11.0011.00 – za śp. Izabelę i Jana Le – za śp. Izabelę i Jan

dowskich, Stanisława Smyla, dowskich, Stanisława Smy
Józefa i Tadeusza Szaniawskica i Tadeusza Szaniawsk

12.300 – za Parafi an, dzieci – za Parafi an, dzieci 
ochrzczone i ich rodziców (chochrzczone i ich rodziców (ch

18.0018.00 – za śp. Ryszarda – za śp. Ryszarda 
Szczepańskiego (gr 25)Szczepańskiego (gr 25) 27

20 21 22
13 14 15
6 7 8

Święto św. Jana Apostoła i 
Ewangelisty

7.15 – za śp. Ryszarda 
Szczepańskiego (gr.26)

8.00 – za śp. Kazimierę Mikołajczyk 
w rocznicę śmierci

18.00 – za śp. Zofi ę i Józefa 
Marcinkiewicz, Romana Sydonia i 
zmarłych z rodziny

Święto św. Młodzianków 
Męczenników

7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Ryszarda 

Szczepańskiego (gr.27)
18.00 – 1) w intencji beatyfi kacji 

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

2) za śp. Jerzego Witkowskiego w 6. 
rocznicę śmierci

1

19
12
5

6.30 – za zmarłych krewnych, 
sąsiadów, przyjaciół i najbardziej 
potrzebujących modlitwy

8.00 – 1) za śp. Janinę Gilert
2) za śp. Ryszarda Szczepańskiego 

(gr.5)
18.00 – o liczne i święte powołania 

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

6.30 – za śp. Zofi ę Niedziela w 10. 
rocznicę śmierci, o łaskę życia 
wiecznego

8.00 – za śp. Ryszarda 
Szczepańskiego (gr.12)

18.00 – za śp. Gabrielę Jesiona w 19. 
rocznicę śmierci

6.30 – wolna intencja
8.00 – za śp. Ryszarda 

Szczepańskiego (gr.19)
18.00 – za śp. Andrzeja 

Kiedrowskiego w 5. rocznicę 
śmierci

6.30 – o Boże błogosławieństwo 
dla sióstr i o nowe powołania do 
zakonu Anuncjatek

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

2) za śp. Ryszarda Szczepańskiego 
(gr.6)

18.00 – rezerwacja

Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia NMP

6.30 – rezerwacja
8.00 – 1) za śp. Reginę Święcką
2) za śp. Ryszarda Szczepańskiego 

(gr.7)
18.00 – za śp. Mari ę i Stefana Kruk

6.30 – za zmarłych krewnych, 
sąsiadów, przyjaciół i najbardziej 
potrzebujących modlitwy

8.00 – za śp. Ryszarda 
Szczepańskiego (gr.13)

18.00 – o Boże błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej dla Ewy 
Bibańskiej i jej rodziny

6.30 – za zmarłych krewnych, 
sąsiadów, przyjaciół i najbardziej 
potrzebujących modlitwy

8.00 – 1) za śp. Krzysztofa 
Poławskiego w 13. rocznicę śmierci

2) za śp. Ryszarda Szczepańskiego 
(gr.14)

18.00 – za śp. Henryka w 38. 
rocznicę śmierci i zmarłych z 
rodziny

6.30 – za śp. Ryszarda 
Szczepańskiego (gr.20)

8.00 – za śp. Genowefę i Władysława 
Kowalczyk

18.00 – za śp. Kazimierza Sulicha
20.00 – w intencji prześladowanych 

chrześcijan (odprawiana w kaplicy)

6.30 – wolna intencja
8.00 – za śp. Ryszarda 

Szczepańskiego (gr.21)
18.00 – za śp. Sławomira 

Wilczyńskiego

7.15 – za zmarłych z rodziny 
Żakietów i Szymańskich

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

18.00 – za śp. Antonię Szustak w 
1. rocznicę śmierci oraz Piotra, 
Andrzeja, Rozalię Szustaków, 
Czesława, Feliksa, Czesławę 
Bieńkowskich, Zofi ę Łucak, Marię 
Górecką, Annę Dedkę, Mirosława 
Dudka, Zbigniewa Hołdę, Stanisławę, 
Jakuba, Piotra, Józefa i zmarłych z 
rodziny Jarząbków i Bańkowskich

6.30 – za zmarłych krewnych, 
sąsiadów, przyjaciół i najbardziej 
potrzebujących modlitwy

8.00 – za śp. Ryszarda 
Szczepańskiego (gr.4)

18.00 – wolne intencje

NMP z Guadalupe
6.30 – rezerwacja
8.00 – 1) za śp. Mariana 

Chamerskiego w 6. rocznicę śmierci
2) za śp. Ryszarda Szczepańskiego 

(gr.11)
18.00 – wolne intencje

6.30 – za śp. Ryszarda 
Szczepańskiego (gr.18)

8.00 – za śp. Janinę i Bogusława 
Pokusów

18.00 – wolne intencje

W MODLITWIE
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CzwartekŚroda SobotaPiątek

św. Jan od Krzyżaśw. Jan od Krzyża św. Katarzyna Laboureśw. Katarzyna Laboure św. Łucjaśw. Łucja



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:
7.15, 8.00 (poza okresem 

wakacyjnym) i 18.00

Msze św. w soboty:
7.15, 8.00, 18.00 (liturgia niedzielna) 
19.00 lub 19.30 (liturgia niedzielna 

z udziałem wspólnot Drogi 
Neokatechumenalnej 
w kaplicy św. Łazarza)

Msza św. za prześladowanych 
chrześcijan: 

III piątek miesiąca, godz. 20.00 
w kaplicy adoracji

Sakrament Pokuty i Pojednania
kilka minut przed każdą Mszą 
św. z wyjątkiem Mszy św. w dni 

powszednie o 7.15, w każdy piątek 
od 19.00 do 20.00

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu:

w każdy piątek od 8.30 do 20.00, 
w pierwsze czwartki miesiąca po 

Mszy św. wieczornej do 20.00

Sakrament Chrztu Św.
w II i IV niedzielę miesiąca (poza 

okresem Adwentu i Wielkiego Postu) 
podczas Mszy św. o godz. 12.30

Nabożeństwo 
pierwszych piątków

w pierwsze piątki miesiąca po Mszy 
św. o godz. 8.00 i 18.00 Litania do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przed Najświętszym Sakramentem

Nabożeństwo 
pierwszych sobót

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

Nabożeństwo 
do św. Michała Archanioła

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

Nabożeństwa majowe 
i czerwcowe

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

Nabożeństwa październikowe
w niedziele o 17.15, 

a w dni powszednie o 18.45,
różaniec dla dzieci 
w czwartki o 17.00

Godzinki o Niepokalanym 
Poczęciu NMP

w każdą niedzielę przed 
pierwszą Mszą św.

Gorzkie Żale
w niedziele Wielkiego Postu o 17.15

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

dla dzieci: w piątki Wielkiego 
Postu o 17.00

Wypominki za zmarłych
w drugie poniedziałki miesiąca 

o 17.15

KANCELARIA PARAFIALNA 
CZYNNA

Poniedziałek
9.00-11.00 i 18.00-19.30
Wtorek, Środa, Piątek
9.00-11.00 i 16.00-18.00

Czwartek
18.00-19.30

PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA
9.00-11.00


