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Od 2 grudnia, czyli od poniedziałku pierwszego tygodnia Adwentu,
rozpocznie się w naszej parafii czas wizyty duszpasterskiej, zwanej
kolędą. Kapłani odwiedzą parafian. Przekroczą progi domów, by
upraszać Bożego błogosławieństwa, porozmawiać o Waszym życiu
i sprawach parafii. Spotkanie będzie okazją do wyrażenia wspólnego
przekonania, że Kościół to nasz dom. A odkryć w Kościele swój dom,
to – jak pisali kilka lat temu biskupi polscy w liście na święto Świętej
Rodziny – żyć w nim wiarą na co dzień, z powagą i radością traktować
niedzielną Mszę św. i zaproszenie do eucharystycznego stołu. Odkryć
w Kościele swój dom, to otaczać go troskliwą miłością i czuć się za niego odpowiedzialnym. Poczuć się w Kościele jak we własnym domu, to
uczestniczyć w jego wydarzeniach tak, jak w życiu własnej rodziny; troszczyć się i zaradzać materialnym potrzebom Kościoła; odnaleźć swoje
własne miejsce we wspólnocie poprzez obecność w życiu stowarzyszeń
i grup parafialnych. Niech spotkania w czasie wizyty duszpasterskiej
będą okazją do pogłębienia wspólnej odpowiedzialności za wszystko,
co dzieje się w naszej parafii.
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Oczekiwany?
W

najbliższym czasie nasze życie będzie naznaczone trudem
oczekiwania. Nie lubimy czekać.
Chcemy mieć wszystko natychmiast. Tymczasem Bóg w czasie Adwentu chce uczyć
nas cierpliwości: Czuwajcie, oczekujcie
z ufnością, nie traćcie nadziei – nawołuje.
Zamykając Rok Wiary w parafii musimy
postawić sobie pytanie jaką nadzieją żyjemy. Czy naprawdę wierzymy, że Bóg może
przyjść do naszego życia, do naszych spraw?
Nie tak dawno wspominaliśmy tych, którzy
odeszli. Przywoływaliśmy też świętych. Patrzyliśmy na ich życie jako na słowo dla nas.
Czym żyli? Co zostało z ich trudu? Warto
do tych pytań wracać, bo mogą nam pomóc
zmierzyć się z naszym życiem na serio – nie
w samotności, ale we wspólnocie z tymi,
którzy już wiedzą, co się w życiu naprawdę
liczy. Chrystus zachęca nas do ufności. On
przyjdzie, aby nam udzielić obiecanych darów. Ale czy wiem na co dziś czekam? Czy
wiem, jaka jest moja wiara – wiara Kościoła, w którym przyjąłem chrzest, w którym
przystępuję do sakramentów, w którym
nauczyłem się modlić?
Wraz z początkiem Adwentu rozpocznie się w naszej parafii czas wizyty duszpasterskiej. Kapłani odwiedzą parafian
i wraz z nimi, w ich domach, będą prosić
Boga o błogosławieństwo – dla domu, dla
osób w nim mieszkających, dla ich spraw,
pracy, problemów i radości. Czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia
będzie również wypełniony spotkaniami
z tymi, którzy potrzebują naszej pomocy. Zaprosimy na wspólne świętowanie
ubogich i samotnych parafian. Wszystkie
dzieci, które wezmą udział w Roratach,
poczęstujemy śniadaniem i gorącym kakao zanim pójdą do szkoły. Przygotujemy
paczki dla potrzebujących rodzin. Zapro-

simy wszystkich dorosłych na adwentowy
kiermasz, a dzieci na zabawę mikołajkową. Wszystkie te spotkania pomogą nam
przygotować się wspólnie na przyjście
Pana. Jego przyjście nie jest bowiem indywidualną sprawą każdego z nas – Bóg
przyszedł do swojego ludu, do nas wszystkich. Dzięki temu możemy odkrywać, że
Kościół jest naszym domem, że dla każdego z nas jest w nim miejsce.
Kapłani w czasie wizyty duszpasterskiej błogosławią całe nasze rodziny – dorosłych i dzieci. Jednak błogosławieństwo
nie jest czynnością zarezerwowaną tylko
dla księdza. Wręcz przeciwnie, rodzice
mogą, a wręcz powinni błogosławić swoje
dzieci. Przez znak krzyża kreślony przez
rodzica na czole dziecka, przychodzi do
naszego życia Boża łaska. Znak krzyża
przypomina nam o nadziei, jaką przyniósł
nam Chrystus w czasie swojego pierwszego przyjścia na ziemię. Kieruje również
nasze myśli ku nadziei na życie wieczne
i nastanie Królestwa Bożego w czasie Jego
powtórnego przyjścia.
Pełnia czasu już nadeszła. Bóg przychodzi do nas, abyśmy mieli w sobie Jego
życie. Wokół nas tyle osób zapomniało już
o miłości Boga, który zamieszkał wśród
ludzi. Może warto w Adwencie spojrzeć
na Jana Chrzciciela i naśladując go mieć
odwagę, by powiedzieć komuś o Chrystusie: Oto Baranek Boży, który gładzi
grzechy świata. Wszystko można zacząć
od nowa. Bóg przez tegoroczny Adwent
daje nam wszystkim szansę, by podzielić
się tą nowiną z innymi – zanieść nadzieję
miłości tam, gdzie jej brakuje. Bez Ciebie
ktoś nie uwierzy i nie przyjmie na nowo
nadziei, jaka tli się w głębi każdego serca,
które kiedykolwiek spotkało prawdziwą
radość Bożego Narodzenia.

błogosławionego Jana Pawła II
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Wigilia Wszystkich Świętych
Św. Antoni z Padwy, św. Agnieszka, św. Stanisław Kostka – to tylko kilka postaci z dużego grona świętych,
których chcieliśmy szczególnie uczcić w Wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych.

P

o raz pierwszy od dawna zostały wystawione do ucałowania
i adoracji wszystkie relikwie, jakie znajdują się w naszej parafii. Był to
szczególny znak obecności tych, którzy
osiągnęli zbawienie i mogą być dla nas
wzorami i orędownikami. 31 października po Mszy św. wieczornej odprawione
zostały Nieszpory Uroczystości Wszystkich Świętych.
Podczas homilii ks. Krystian Chmielewski wskazał świętość jako naturalną
drogę chrześcijańskiego powołania, do
którego wszyscy jesteśmy wezwani.
Uroczystość, jaką Kościół obchodzi 1 listopada, jest radosnym świętem
wszystkich tych, którzy po ziemskiej
wędrówce osiągnęli niebo. Wspomina
się wówczas nie tylko świętych znanych, ale także całą rzeszę ludzi, których
imion historia nie pozostawiła, a którzy
dostąpili zbawienia.

Relikwiarze swietych 

fot. A. Worobiec

Wieści
z Madagaskaru
Spotkanie z misjonarzem to okazja do
pogłębienia wrażliwości apostolskiej.

W

niedzielę 20 października
w Światowy Dzień Misyjny
gościliśmy w naszej parafii
o. Kazimierza Kwiatkowskiego OMI,
duszpasterza akademickiego z Madagaskaru, który podzielił się z nami doświadczeniem z pracy misyjnej. Naszą
parafię łączy z tą wyspą – czwartą co
do wielkości na świecie – szczególny
związek. W 2011 r. kaplica uniwersytecka na Madagaskarze wzbogaciła się
o przywiezioną przez włochowskich
parafian i ks. proboszcza z Fatimy figurę Matki Bożej. O. Kazimierz zapewnia,
że dar ten wzmocnił maryjną pobożność
studentów: „Każdego 13 dnia miesiąca, w obecności figury, odprawiamy fatimskie procesje ze świecami, zgodnie
z orędziem Matki Bożej”. Pamiętajmy
w naszej modlitwie o misjonarzach duchownych i świeckich na całym świecie.
4

Nieszpory
za zmarłych
Zwykle modlitwa za zmarłych
kojarzy nam się z odmawianym
różańcem albo odprawieniem
Mszy św. Są jeszcze inne formy
takiej modlitwy.

O

O. Kazmierz Kwiatkowski OMI
dzień Misyjny 20.X.2013 r

fot. D. Bronz

d 2 do 8 listopada odmawialiśmy
w naszej świątyni Nieszpory –
modlitwę popołudniową Liturgii
Godzin. Tekst oficjum brewiarzowego
za zmarłych jest stosunkowo rzadko
używany w duszpasterstwie parafialnym.
Jednak to ten rodzaj wspólnej modlitwy
jest naturalnym sposobem wyrażenia
wołania
Kościoła,
szczególnie
w ważnych chwilach. Nieszpory
za zmarłych połączone z Mszą św.
(w miejsce aktu pokuty śpiewa się
trzy psalmy, a słowami uwielbienia po
Komunii św. jest hymn Matki Bożej
„Magnificat”) włączają modlących się
na ziemi w wielką modlitwę całego
Kościoła, również tego składającego się
ze zbawionych w niebie.
Oficjum brewiarzowe za zmarłych
sięga swoimi początkami przełomu VII
i VIII wieku.
Uwierzyć

Modlitwa na cmentarzu
Choć dzień 1 listopada to wspomnienie zbawionych, tradycyjnie już tego dnia nawiedzamy cmentarze
modląc się za przebywających w czyśćcu.

N

a cmentarzu parafialnym we Włochach w samo południe ks. proboszcz odprawił Mszę św. w intencji zmarłych. Homilię wygłosił ks. Bartłomiej Pergoł, notariusz Kurii Metropolitalnej
i nasz parafianin. Zaraz po Eucharystii ks.
proboszcz poprowadził tradycyjną procesję wspominkową.
W naszej świątyni w każdy drugi piątek
miesiąca o godz. 17.15 rozpoczynają się
wypominki – wyczytywanie nazwisk zmarłych i Msza św. w ich intencji. Jest jeszcze
możliwość dopisania swoich bliskich do tej
modlitwy.
Bł. Jan Paweł II w rozważaniach na
„Anioł Pański” w listopadzie 2003 roku powiedział: „Modlitwa za zmarłych jest ważną
powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli
w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może
potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”.



fot D. Bronz

Za rok nawiedzi nas
Jasnogórska Ikona
Trwa Wielka Nowenna przed
Nawiedzeniem Obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej.

Rekolekcje
Adwentowe

Już teraz zapraszamy na rekolekcje Adwentowe, jakie w kolejne
niedziele Adwentu poprowadzi
ks. Jerzy Pałucki.
s. prof. Jerzy Pałucki pochodzi z diecezji włocławskiej. Ukończył studia
w Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie na Wydziale Historii Literatury Klasycznej i Wczesnochrześcijańskiej. Od 1990 związany jest z Katolickim
Uniwersytetem Lubelskim gdzie zajmuje
się m. in. Patrologią i Historią Kościoła.
Podobnie jak w zeszłym roku, rekolekcje w Adwencie będziemy przeżywali
przez kolejne trzy niedziele, począwszy od 8 grudnia. Nauki będą głoszone
na kazaniach podczas poszczególnych
Mszy św.
Polecamy naszego rekolekcjonistę
modlitwie parafian.

K
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rocznicę uwięzienia Prymasa Tysiąclecia rozpoczęła się w Archidiecezji Warszawskiej Nowenna,
mająca przygotować do peregrynacji kopii
Obrazu Czarnej Madonny.
„Treścią nowenny” – jak napisał w specjalnym liście Kardynał Kazmierz Nycz –
„będą złożone wówczas i ciągle nie wypełnione do końca Jasnogórskie Śluby Narodu
Polskiego”. Metropolita Warszawski zachęcił również do rozważania poszczególnych
punktów Ślubów podczas specjalnych nabożeństw przez kolejne 9 miesięcy.
Powitanie Matki Bożej przez duchowieństwo Archidiecezji Warszawskiej nastąpi w sobotę, 14 czerwca 2014 roku o godz.
10.00 w bazylice archikatedralnej Św. Jana
Chrzciciela na Starym Mieście. Wiemy też
kiedy Jasnogórska Pani nawiedzi naszą parafię – stanie się to 24 listopada 2014 roku.
Tymczasem módlmy się podczas comiesięcznych nabożeństw Nowenny
odprawianych w dzień śmierci wielkiego
Czciciela Matki Bożej Częstochowskiej,
Stefana Kardynała Wyszyńskiego, czyli
każdego 28 dnia miesiąca.

Intencje
papieskie
Jak co miesiąc Ojciec Święty poleca
modlitwom wiernych dwie intencje.
W grudniu są one następujące:
OGÓLNA:
Aby dzieci, które zostały porzucone lub
padły ofiarą przemocy w jakiejkolwiek
formie, znalazły potrzebną im miłość
i opiekę.
MISYJNA:
Aby Chrześcijanie, oświeceni przez Słowo Wcielone, przygotowali ludzkość na
przyjście Zbawiciela.
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Mazowsze

dla błogosławionego

Jana Pawła II

Z okazji 35. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową nasza parafia oraz Rada i Zarząd Dzielnicy Włochy
zorganizowały 16 października koncert „W hołdzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II” w wykonaniu Chóru i Orkiestry Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” pod dyrekcją pana Jacka Bonieckiego. Podczas
koncertu wykonano zarówno pieśni sakralne jak „Ave verum” Mozarta czy „Ave Maria” Schuberta, jak i tradycyjne
pieśni polskie („Znasz-li ten kraj” Moniuszki) i znane utwory z repertuaru Mazowsza.

fot D. Bronz

6

Uwierzyć

MOJE SPOTKANIE
Z MAZOWSZEM
Po koncercie „Mazowsza” w zakrystii naszego kościoła spotkałem Izabelę
Łątkowską, z którą poznaliśmy się na Eucharystii w Campo Morao w czasie
pielgrzymki na Światowe Dni Młodzieży do Rio de Janeiro. Zechciała
podzielić się z nami swoim doświadczeniem z pracy w „Mazowszu”. x KCh.

Z

„Mazowszem”, w którym gram na
altówce, jestem związana od roku.
Spotykamy się codziennie na próbach, przez większość czasu każda z grup
– chór, balet, orkiestra - ćwiczą oddzielnie.
Wspólne próby mamy przed koncertami,
cały zespół razem lub orkiestra z chórem,
w zależności od tego, jakiego rodzaju koncert przygotowujemy. Chór oprócz śpiewu
ćwiczy również taniec, każda osoba z chóru ma też w ramach pracy indywidualne zajęcia z emisji głosu. Zespół często koncertuje, zarówno w siedzibie w Otrębusach,
jak i poza, co wiąże się z wyjazdami. Zdarza się, że w tygodniu jest kilka koncertów
i każdy z innym repertuarem. Są koncerty
całościowe, chóralne, plenerowe, kolęd,
pieśni pasyjnych, zdarzają się koncerty symfoniczne. Oprócz tego nagrywamy płyty.
We wrześniu balet pojechał do Chin. Niedawno mieliśmy premierę „Krakowiaków
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i Górali" w reżyserii Andrzeja Strzeleckiego,
w którą był zaangażowany cały zespół. Atmosfera jest bardzo dobra, o czym świadczy fakt, że chętnie spędzamy ze sobą czas
także poza pracą.
„Mazowsze” grało już koncerty ku pamięci Jana Pawła II. Jednak koncert jaki zagraliśmy we Włochach (z wprowadzonymi
do repertuaru przez pana Jacka Bonieckiego pieśniami Moniuszki i Chopina) odbył się
po raz drugi. Poprzedni „Mazowsze” zagrało pierwszego maja tego roku w Filharmonii w Krakowie z okazji rocznicy beatyfikacji
papieża, w obecności kardynała Stanisława
Dziwisza. W planach są kolejne takie koncerty.
W parafii św. Teresy we Włochach zaskoczyło mnie, że publiczność przywitała
nas na stojąco – pierwszy raz się z czymś
takim spotkałam. To było bardzo miłe.
Izabela Łątkowska, „Mazowsze”

7

PRAGNIENIE
ŚWIĘTOŚCI
homilia ks. Bartłomieja Pergoła wygłoszona na cmentarzu
w Uroczystość Wszystkich Świętych
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fot. Archiwum „Uwierzyć”

Uwierzyć

G

dy wspominamy w kalendarzu liturgicznym jakiegoś świętego, to
zawsze jakaś część ludzi, noszących jego imię, tego dnia obchodzi imieniny. Solenizant ma wtedy swój wyjątkowy
dzień. Wówczas wszyscy bliscy starają się
o nim pamiętać, odwiedzają go w strojach świątecznych z życzeniami, przynoszą kwiaty, prezenty, wspólnie spożywają
na jego cześć imieninowy obiad albo kolację. Ile w tym podobieństw do dnia dzisiejszego… Przychodzimy na cmentarz
mając w pamięci bliskich, którzy są tu
pochowani - odświętnie ubrani, z kwiatami, spotykamy się z bliskimi i zapewne
wielu z nas zje dziś odświętny obiad albo
kolację. Obserwując dzisiejszy dzień możemy spojrzeć na niego, jak na zbiorowe
imieniny, gdyż właśnie tego dnia Kościół
w swym kalendarzu liturgicznym wspomina Wszystkich Świętych - i tych znanych, i nieznanych, a wśród nich także
naszych świętych patronów, od których
pochodzą nasze imiona.
Ośmielę się powiedzieć coś z czego nie
do końca zdajemy sobie sprawę, że są to
najbardziej rodzinne święta w całym roku,
bardziej niż Boże Narodzenie czy Wielkanoc. To właśnie dziś i jutro, we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, spotykamy się na cmentarzach, przyjeżdżając
nieraz z bardzo daleka, odwiedzamy rodzinę. Spotykamy się w te dni z wieloma
krewnymi, przyjaciółmi, znajomymi. Z niektórymi nie widzieliśmy się cały rok, o innych dowiadujemy się, że są już po tamtej
stronie. To niekiedy jedna z niewielu okazji,
aby spotkać się fizycznie z żyjącymi i zarazem jedyna, aby spotkać się jednocześnie
duchowo z tymi, którzy stanęli już przed
miłosiernym Bogiem.
Już dziś, tu na cmentarzu, doświadczamy mistycznej wspólnoty między dwoma
światami. Doświadczamy pełnej wspólnoty Kościoła, zarówno tego ciągle pielgrzymującego, jeszcze pokutującego, jak i już
triumfującego. Doświadczamy wzajemnej
obecności, komunii między nami, przebywającymi na tym świecie, a tymi, którzy
już odeszli, ale żyją i co do których mamy
prawo wierzyć, że są już tam, gdzie kiedyś
- daj Boże - wszyscy się spotkamy.
To dzisiaj niebo łączy się z ziemią, by
wspólnie cieszyć się radością zbawienia.
Dla nich radością już spełnioną, dla nas
żyjących jeszcze w nadziei, radością oczekiwaną. Wzajemnie wspieramy się modlitwą. Mamy świadomość, a zapewne wielu
z nas ma w tej materii głębokie doświadczenie, że święci - a wśród nich zapewne i wielu naszych bliskich - nieustannie
nr 9/2013

orędują za nami przed Bogiem. Doświadczamy ich wstawiennictwa. I dlatego my
także winniśmy się odwdzięczyć za ich
pomoc i polecać w modlitwach, ofiarować
odpusty za tych, co do których nie mamy
jeszcze pewności czy dostąpili pełni radości zbawienia.
To przedziwne, ale to właśnie w te dni
- zarówno ci wielkiej wiary, jak i ci małej,
wątpiący, ci co porzucili już dawno codzienną modlitwę, praktyki religijne i na
co dzień nie zwracają już uwagi na sprawy
duchowe - zatrzymują się, w chwili refleksji nad swoim życiem, patrząc na groby bliskich. Te dni zmuszają do refleksji nad podstawowym, egzystencjalnym pytaniem dla
każdego człowieka - Kim jestem? Dokąd
zmierzam? Po co to wszystko? Czy warto?
Zadaj sobie dziś te pytania…
Jeśli nie ma nic, to dlaczego nadal kocham i tęsknię za tymi, którzy już nie żyją?
Dlaczego nie zanika we mnie tęsknota i miłość do tych osób? Skąd bierze się we mnie
przeczucie, że kiedyś z nimi się spotkam?
Nie możemy pozwolić na to, aby
odarto nas z pełnego wymiaru człowieczeństwa, który może jedynie spełnić się
w otwarciu na Boga i w nieśmiertelności
człowieka. Jesteśmy ludźmi stworzonymi
dla miłości i z miłości, która jest nieśmiertelna - i dlatego nasza godność domaga się,
abyśmy nasze ziemskie życie przeżyli dla
wyższych celów, niż tylko by konsumować, odpoczywać i używać…
A jeśli odczuwam, że w moim życiu
właśnie tak jest, że tylko wegetuję jak roślina lub żyję jak zwierzątko, zaspokajając
swoje potrzeby cielesne i emocjonalne, to
może przyszedł czas, aby to zmienić? Czy
piękne świadectwa życia tych, którzy byli
przed nami i leżą także na tym cmentarzu,
nie powinny nas motywować, aby wymagać od siebie czegoś więcej - walczyć
o ludzką godność, pozostanie w pamięci
potomnych? Tak, aby - gdy już mnie nie
będzie na tym świecie - moi krewni i bliscy
mogli szczycić się, że mnie znali, a następne pokolenia mej rodziny z dumą wspominały swego przodka.
Dopóki żyję, jest to możliwe. Możemy
się zmienić, nawet wtedy, gdy już nikt w to
nie wierzy, nawet my sami. Musimy tylko
uwierzyć, że nie jesteśmy sami - że jest
wszechmogący Bóg i cała rzesza świętych,
którzy wspierają nas modlitwą. Ludzie
z krwi i kości, którzy tak jak my przeżywali
trudności, zmagali się z pokusami i z wielkim wysiłkiem wywalczyli swoją świętość.
Uwierzyć, że jesteśmy przeznaczeni wraz
z innymi ludźmi do świętości i z pomocą
Bożą możemy ją osiągnąć.

Niech nasza obecność dziś i jutro na
cmentarzu i w kościele, wypełniona modlitwą, będzie dumną odpowiedzią światu,
który w swej bezradności wobec przemijalności cynicznie bawi się życiem i kpi sobie ze śmierci. Jestem we wspólnocie, która przekracza ramy doczesności. Śmierć
dla mnie nie jest końcem, tylko przejściem
do lepszego, pełniejszego wymiaru.
Na koniec, Bracia i Siostry - jak w każde imieniny - pragnę Wam i sobie złożyć
życzenia:
Niech pragnienie świętości, to jest
wiecznego życia (których symbolem są
dzisiaj przyniesione przez was kwiaty),
rozgrzewa nasze ziemskie życie, tak jak
płomyki ognia zapalonych lampek na grobach. Życie niekończące się, przeżywane w obecności miłosiernego Boga i we
wspólnocie z tymi wszystkimi, których
kochaliśmy, moimi bliskimi i tymi, których
znałem i z tymi, których będę miał radość
dopiero poznać na tamtym świecie. Oni
już tam na nas czekają!
Niech nikt w nas nie zabije tego pragnienia, które zostało wszczepione w każdego człowieka przez Boga w akcie stwórczym, pragnienia świętości. Słyszeliśmy
dziś słowa świętego Pawła - „obecnie jesteśmy Synami Bożymi, ale jeszcze się nie
ujawniło, czym będziemy”. Pełnię człowieczeństwa osiąga się jedynie przez świętość.
Święta Maryjo - módl się za nami,
Wszyscy święci Aniołowie
- módlcie się za nami,
Wszyscy święci i święte Boże
- módlcie się za nami.



fot. D.Bronz
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Sanktuarium
zmarłych
Włochowian



fot. D.Bronz
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Uwierzyć

O

d samego początku swojego istnienia, Kościół otaczał ciała zmarłych wyjątkową czcią. Dlatego też
grzebano ciała zawsze w specjalnie do tego
przygotowanych miejscach – na cmentarzach, które kojarzyły się wiernym z miejscem szczególnej modlitwy za tych, którzy
już odeszli. Cmentarz to miejsce święte,
które przypomina o przemijaniu, ale również o nadziei na spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem w wieczności. Pamięć o zmarłych i modlitwa na cmentarzu
są więc wyrazem naszej prawdziwej wiary
w to, co wyznajemy w Credo – w świętych obcowanie, ciała zmartwychwstanie
i żywot wieczny.
Każdy cmentarz jest również historią
danego miasta, miasteczka, dzielnicy, parafii – historią danej społeczności. Nasz
cmentarz parafialny został założony dzięki
staraniom ks. Prałata Juliana Chrościckiego, pierwszego proboszcza naszej parafii,
w 1937 roku. Wcześniej zmarłych parafian
chowano na cmentarzu na Woli (przy parafii
św. Wawrzyńca). W naszej parafialnej kronice znajduje się zapis, że w 1937 roku parafia
zakupiła od Władz Państwowych tereny ca.
5 ha na zlokalizowanie cmentarza grzebalnego w dzielnicy Włochy-Solipse. Cmentarz powstał częściowo na
terenie dawnego carskiego
fortu Włochy V. Tak poświęcenie cmentarza, które odbyło się w 1937 r., opisywał
w „Przeglądzie Podmiejskim” ks. Julian Chrościcki:
Do Włoch przybył delegat
biskupi, ksiądz kanonik
Celiński, i dokonał poświęcenia cmentarza grzebalnego rzymsko-katolickiego.
Uroczystość odbyła się dnia
2 października. W białych
szatach liturgicznych wyruszyła procesja. Piękna
pogoda oraz czas sobotniego popołudnia zgromadził
kilkatysięcy ludzi na nowootworzonym cmentarzu.
W ciszy i skupieniu odprawiono rytuałem przepisane
modły. Chór odśpiewał dostosowane pieśni i antyfony.
Po dokonaniu poświęcenia
miejscowy proboszcz dowodząc o konieczności ciszy
i szacunku dla sanktuarium
umarłych, oddał cmentarz
pod opiekę całej parafii.
W latach 70. XX wie
ku teren nekropolii został
nr 9/2013

ogrodzony. W 1983 roku, w czasie przygotowań do wizytacji kanonicznej, ks. Henryk
Miastowski, ówczesny proboszcz naszej
parafii, przewidywał, że miejsca na naszym
cmentarzu wystarczy jeszcze na około 10
lat. Jak widać wystarczyło i na 30 lat – choć
trzeba przyznać, że jest go coraz mniej. Tym
bardziej cieszy niedawno uchwalony nowy
plan zagospodarowania przestrzennego dla
Dzielnicy Włochy, obejmujący poszerzenie
cmentarza parafialnego.
Przez te wszystkie lata chowano na naszym cmentarzu zmarłych parafian, a także
tych, których śmierć zastała we Włochach,
choć byli tu tylko przejazdem – głównie
w czasie II wojny światowej. W latach 1941
i 1944 pochowano na naszym cmentarzu
najwięcej zmarłych w całej jego historii.
Wielu pochowanych w tamtym czasie pozostało bezimiennymi – w księgach parafialnych znajdują się pochówki osób opisanych
jako np. N.N., w granatowym płaszczu,
w kieszeni różaniec, zapałki i klucz. W czasie wojny w jednej z mogił przechowano
trzy dzwony kościelne, które zostały zdjęte w nocy przez odważnych strażaków –
dzięki temu ocalały i nie zostały przetopione. W czasie wojny cmentarz był miejscem
stracenia ok. 30 osób (Polaków, Żydów

i Romów), po wojnie ich ciała ekshumowano. 16 września 1944 roku, w dniu wywózki mężczyzn z Włoch, na cmentarzu
ukrywało się ok. 70 mężczyzn. Na naszym
parafialnym cmentarzu są również groby
wojenne, groby poległych i pomordowanych żołnierzy Armii Krajowej i Gwardii
Ludowej. Prowadzone obecnie od kilku lat
prace związane z ewidencją osób pochowanych na naszym cmentarzu i porządkowaniem dokumentacji służą nie tylko wypełnieniu przepisów prawa cmentarnego,
ale również zachowaniu od zapomnienia
tych, którzy na naszym cmentarzu są pochowani – nawet jeśli miejsce ich pochówku jest już niemożliwe do zlokalizowania.
Przede wszystkim jednak nasz parafialny cmentarz jest miejscem pochówku naszych najbliższych, gdzie prosimy
w modlitwach o wypełnienie słów wypowiadanych w czasie poświęcenia cmentarza: Ciebie więc, Boże, prosimy – niech ta
ziemia, przeznaczona do grzebania ludzkich
ciał, będzie miejscem spoczynku i nadziei.
Niech ciała zmarłych, spoczywające tutaj
w pokoju, powstaną nieśmiertelne w dniu
chwalebnego przyjścia Twojego Syna.
Kościół uczy nas modlitwy za zmarłych,
ofiarowywania za nich odpustów, wspierania ich ofiarą i aktami miłosierdzia. Jest to
widoczne szczególnie
w listopadzie, jednak
nie powinniśmy o tym
zapominać w ciągu
całego roku. Troska
o cmentarze, o groby, o znaki pamięci –
uprzątnięcie grobu, znicze, kwiaty – nie może
ograniczać się tylko do
czysto ludzkiej pamięci o przodkach. Największą miłością wobec zmarłego członka
rodziny jest zadbanie
o jego zbawienie przez
modlitwę, ofiarowanie
odpustu i odprawioną
Mszę świętą. Wtedy
zapalony przy grobie
znicz nie będzie tylko
„światełkiem pamięci”,
ale stanie się tym, czym
powinien być – świadectwem wiary w zmartwychwstanie, które
przyniesie zmarłemu
Chrystus,
Światłość
Świata.

fot. Archiwum „Uwierzyć”

Agnieszka Dzięgielewska
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CARITAS
Okno życia

Caritas dla życia najmłodszych i bezbronnych
W naszej Archidiecezji z inicjatywy metropolity warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza funkcjonuje „Okno życia”, w którym schronienie znajdują dzieci porzucane przez
matki, które z różnych powodów ukrywają fakt ciąży i nie
mają możliwości przyjęcia dziecka czy zaopiekowania się nim.
Warszawskim „oknem” zajmują się Siostry Rodziny Maryi
przy ul. Hożej 53. Pełnią przy nim nieustanny dyżur i to one
uruchamiają procedurę przejęcia opieki nad dzieckiem. Matka zachowuje anonimowość i nie jest poszukiwana przez sąd.
Natomiast dziecko bezzwłocznie trafia do szpitala na oddział
noworodków, gdzie przechodzi badania, a o jego dalszym losie decydują sąd i ośrodki adopcyjne.
17 października 2013 r. przed południem do „Okna życia” przy ul. Hożej 53 trafiło niemowlę, dziewczynka. Jest to
czternaste dziecko pozostawione w warszawskim „Oknie
życia”. „Okno” to działa pod opieką Caritas Archidiecezji,

a w jego funkcjonowanie zaangażowani są: Siostry Rodziny
Maryi, Duszpasterstwo Rodzin
Archidiecezji
Warszawskiej,
Pogotowie Ratunkowe, Szpital
im. Św. Rodziny oraz ośrodki
adopcyjne.
Warto wiedzieć, że „okna życia” nie są jakimś współczesnym pomysłem, ale mają kilkusetletnią historię. Zaczął je otwierać bł. Gwidon z Montpellier, który założył męską i żeńską
gałąź Zakonu Ducha Świętego. Bracia duchacy i siostry duchaczki (istnieją do dziś i zajmują się m.in. opieką nad dziećmi),
jako pierwsi spośród istniejących w tamtym czasie zakonów,
składali czwarty ślub - służby biednym, chorym oraz porzuconym dzieciom. Pierwsze takie okno powstało w Rzymie 800 lat
temu w prowadzonym przez zakon Szpitalu Ducha Świętego.
Na zdjęciu: Kardynał Kazimierz Nycz otwierający okno życia
w Archidiecezji Warszawskiej fot. R. Rzepecki

AKCJA POMOCY ŚWIĄTECZNEJ
Okres Adwentu to czas, kiedy wpatrujemy się w postać
Maryi, która - po przyjęciu radosnej obietnicy zwiastowanej
przez anioła Gabriela - udaje się z posługą do swojej krewnej Elżbiety. Jest w tej ewangelicznej scenie podpowiedź, jak
trzeba przeżywać Adwent. Warto rozejrzeć się wokół siebie,
dostrzec tych, którzy mnie potrzebują. Warto wejść w takie
przygotowanie na spełnienie się Bożej obietnicy, które pomaga nam stawać się lepszymi. W Adwencie chcemy zachęcić
do współpracy naszych parafian, członków ruchów i stowarzyszeń, ale i tych, którzy nie należą do żadnej z grup, aby
włączyli się w projekty realizowane w najbliższym czasie na
rzecz potrzebujących.
W dni powszednie Adwentu zapraszamy dzieci do kawiarenki na śniadanie po Roratach. Wszystkich rodziców, dziadków, starsze rodzeństwo czy studentów, którzy chcieliby pomóc, prosimy o kontakt z ks. Krystianem.
Zgodnie ze zwyczajem panującym w naszej parafii, w III
Niedzielę Adwentu na każdej Mszy świetej będzie mozna złożyć dary, które zostaną rozdzielone pośród potrzebujących.
W drugą i trzecią niedzielę Adwentu (8 i 15 grudnia)
w naszej sali teatralnej spotkamy się na KIERMASZU ADWENTOWYM, gdzie można będzie kupić świąteczne prezenty, ozdoby wykonane przez dzieci i dorosłych, książki,
kartki i świece na stół wigilijny. W tym roku kiermasz organizowany będzie pod patronatem Caritas - do Akcji Katolickiej dołączą się inne grupy parafialne oraz Fundacja ks.
Rumianka. Cały dochód pozyskany w trakcie kiermaszu zo-
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stanie przeznaczony na zorganizowanie wigilii dla osób samotnych i w podeszłym wieku w IV niedzielę Adwentu oraz
na paczki świąteczne dla dzieci. Prosimy o zgłaszanie nam
osób, o których należałoby pamiętać w tym czasie. Zależy
nam, by wspólnymi siłami pomnożyć radość i uśmiech na
twarzach naszych parafian.
Wszystkim,
którzy modlitwą, ofiarami,
życzliwością
i zaangażowaniem
wspierają dzieło
pomocy potrzebującym składamy serdeczne
podziękowanie.
Zapraszamy na
Mszę świętą, która sprawowana
będzie w naszym
kościele z okazji
Dnia Wolontariusza – 5 grudnia
o godz. 18.00. Po
Mszy św. zapraszamy na spotkanie w kawiarence.

Uwierzyć

Archidiecezja Warszawska
ma nowych biskupów

We wspomnienie św. Karola Boromeusza, gorliwego pasterza z XVI w., Nuncjatura Apostolska ogłosiła decyzję
papieża Franciszka o powołaniu dwóch nowych biskupów pomocniczych w Warszawie.
Zostali nimi ks. Józef Górzyński i ks. Rafał Markowski.

Z

adaniem biskupa pomocniczego
jest pomoc ordynariuszowi diecezji w sprawowaniu obowiązków pasterskich.

Proboszcz, liturgista i wychowawca
Ks. prałat dr Józef Górzyński urodził się
5 marca 1959 roku w Żelechowie. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1985
roku z rąk kardynała Józefa Glempa. Przez
dwa lata pracował jako wikariusz w parafii
św. Mikołaja w Grójcu, a następnie wyjechał na studia specjalistyczne do Rzymu.
Studiował liturgikę na Papieskim Instytucie
Liturgicznym św. Anzelma. Po powrocie
ze studiów został prefektem, czyli wychowawcą, w warszawskim seminarium duchownym oraz wykładowcą liturgiki.
W latach 2004-2012 był proboszczem
parafii Niepokalanego Poczęcia NMP
w Warszawie na Wrzecionie. Od półtora
roku pełnił funkcję moderatora wydziałów duszpasterskich Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Z racji specjalizacji
w dziedzinie liturgii, od lat uczestniczy
w pracach wielu komisji diecezjalnych
i krajowych. Jest też moderatorem nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
w Archidiecezji Warszawskiej.
Religioznawca i rzecznik prasowy
Ks. prałat dr Rafał Markowski urodził
się 16 kwietnia 1958 roku w Józefowie
koło Otwocka. Wyświęcony 6 czerwca
1982 przez kard. Józefa Glempa, w latach 1982-1985 był wikariuszem w parafii św. Mikołaja w Warce. W roku 1985
rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu religioznawstwa w Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie. W latach 19871993 był prefektem (wychowawcą)
w warszawskim Wyższym Seminarium
Duchownym. Od 1992 jest wykładowcą
nauk religioznawczych na Wydziale Teologicznym UKSW oraz na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.
W 1993 roku kard. Józef Glemp zlecił
ks. Markowskiemu zadanie zorganizowania katolickiego Radia Józef. Funkcję
dyrektora radia pełnił do 2002 roku - objął wtedy funkcję rektora kościoła Matki
nr 9/2013

ks. Józef Górzyński

Bożej Jasnogórskiej. W 2008 został mianowany rzecznikiem prasowym Archidiecezji Warszawskiej oraz dyrektorem
Archidiecezjalnego Centrum Informacji.
Od 2012 r. jest też administratorem Domu Arcybiskupów Warszawskich.
Jednocześnie Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację bp. Mariana Dusia
z pełnienia posługi biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej.
Związki z parafią św. Teresy
W maju gościliśmy ks. Józefa Górzyńskiego, który przewodniczył Mszy św.
w rocznicę święceń ks. Jacka Gomulskie-

fot. D. Bronz

go i ks. Bartłomieja Pergoła. Otoczony
gromadą kapłanów przeżywających swój
mały jubileusz mówił wówczas: „Chyba
nie byłem takim złym wychowawcą, skoro po latach jeszcze księża chcą mnie zapraszać na takie uroczystości!”. W homilii
podkreślał rolę kapłaństwa jako służby
i miejsca osobistego uświęcenia księdza.
Ks. Rafał Markowski w grudniu 2011
roku opublikował na łamach naszego biuletynu parafialnego wspomnieniowy artykuł o ks. prof. Ryszardzie Rumianku.
Konsekracja biskupia odbędzie się
7 grudnia o godz. 11.00 w Archikatedrze
Warszawskiej.
ks. Jacek Gomulski
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Katolicy na Białorusi

Druga niedziela Adwentu obchodzona jest w Polsce jako dzień modlitwy
i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Z tej okazji pani
Ewa Golachowska – nasza parafianka i pracownik naukowy Instytutu
Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, autorka książki „Jak mówić
do Pana Boga? Wielojęzyczność katolików na Białorusi na przełomie
XX i XXI wieku”, przybliża nam Kościół na Białorusi.


T

ereny współczesnej Białorusi stanowiły przez kilka wieków część
Wielkiego Księstwa Litewskiego,
a po Unii Lubelskiej weszły w skład Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Pojawienie
się na Białorusi religii katolickiej wiąże się
więc z przyjęciem przez Wielkiego Księcia Litewskiego Jagiełłę chrztu w tym obrządku w roku 1386. Od tego momentu
rozpoczyna się chrystianizacja pogańskich
terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego,
budowa sieci katolickich parafii oraz stopniowe przemiany kulturowe włączające
ludność Wielkiego Księstwa Litewskiego
w krąg kultury łacińskiej.
Pamiętać jednak trzeba o tym, że na
ziemiach ruskich Wielkiego Księstwa Litewskiego katolicyzm od początku współistniał z prawosławiem, a w czasach późniejszych z Kościołem unickim. Obecnie
prawosławie przeważa na większej części
obszaru Białorusi, a dominację katolicyzmu obserwujemy jedynie w północno-zachodniej części kraju (na pograniczu
z ziemiami etnicznie litewskimi). Współistnienie wielu religii na tym terenie nie było
nigdy źródłem konfliktów.
Wiek XIX, kiedy to tereny dzisiejszej
Białorusi znalazły się pod zaborem rosyjskim, nie były dla Kościoła katolickiego
łatwe. Administracja carska próbowała
wyrugować język polski ze sfery religii.
Domagano się usunięcia go z kazań, nabożeństw, kościelnych druków, zabraniano
budowy nowych świątyń. Jednak te działania były niczym wobec prześladowań,
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jakie dotknęły Kościół katolicki, całą katolicką i polską społeczność na wschodniej Białorusi w XX wieku. Za wschodnią
Białoruś uznaję się tę część Republiki Białoruś, która po Traktacie Ryskim weszła
w skład ZSRR. Granica polsko-radziecka
z okresu międzywojennego jest do dziś
ostrą granicą zjawisk kulturowych, językowych i religijnych.
Walka z Kościołem w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku wynikała
z konsekwentnie prowadzonej przez państwo radzieckie ateizacji. Wierzenia i praktyki religijne zostały uznane za niezgodne
z nauką i szkodliwe społecznie. Prześladowanie Kościoła Katolickiego nasiliło się
w drugiej połowie lat trzydziestych. Zostały zamknięte wszystkie świątynie, a księża
aresztowani lub rozstrzelani. Skutkiem tego
był brak dostępu wiernych do sakramentów
i posługi kapłanów. Zlikwidowano otwarte
tuż po rewolucji polskie ośrodki oświatowe
i kulturalne (szkoły, czytelnie), a Polaków
przesiedlano na Syberię i do Kazachstanu.
Wszelkie przejawy polskiego patriotyzmu
były traktowane jako polski nacjonalizm
i groziły wywózką lub rozstrzelaniem.
Jednak wszędzie tam, gdzie kościoły były zamknięte, istniało ukryte życie religijne.
Był to konspiracyjny Żywy Różaniec, nabożeństwa majowe, czerwcowe, październikowe, spotkania modlitewne w prywatnych domach i na cmentarzach. Modlitwy
prowadzone były w języku polskim, doskonale rozumianym przez ogół wiernych
dzięki tradycji rodzinnej.

Od początku lat dziewięćdziesiątych
na Białorusi są odnawiane lub budowane
na nowo struktury Kościoła katolickiego.
Działają dwa seminaria w Grodnie i w Pińsku. W diecezji mińsko-mohylewskiej, grodzieńskiej i pozostałych wydawana jest
katolicka prasa, modlitewniki i książki
o tematyce religijnej. Na Białorusi pracują
także polscy księża i siostry zakonne. Odrodzenie się Kościoła pozwoliło wielu katolikom, którzy otrzymali w dzieciństwie
jedynie chrzest, na uzupełnienie sakramentów. Proces ten dynamicznie przebiegał na
początku lat dziewięćdziesiątych. Do sakramentu pierwszej komunii i bierzmowania przystępowali zarówno ludzie młodzi,
jak i dojrzali, a nawet starzy. Wielu z nich
po kilkudziesięciu latach związku cywilnego wstępowało w sakramentalny związek
małżeński.
Na tle całej Białorusi wyróżnia się diecezja grodzieńska. Terytorialnie jest najmniejszą z białoruskich diecezji, ale na obszarze 25 000 km2 skupia około 591 000
wiernych, co stanowi 42% katolików na
Białorusi, a seminarium w Grodnie kształci
kapłanów jedynie na potrzeby własnej diecezji (seminarium w Pińsku służy potrzebom pozostałych diecezji). Sytuacja językowa w diecezji grodzieńskiej różni się znacznie od innych diecezji Białorusi, ponieważ
jedynie na jej terenie polszczyzna pozostaje
głównym językiem liturgii.
Dobra sytuacja katolików diecezji grodzieńskiej wynika nie tylko z faktu, że stanowią oni na tych terenach znaczny procent społeczeństwa, ale również z tego, że
nawet w okresie nasilonych represji, które
przypadły tu na lata 1944-1952 i spowodowały zamknięcie większości świątyń,
możliwe było korzystanie z posług religijnych na sąsiedniej Litwie, w miejscowości
położonych bezpośrednio po litewskiej
stronie formalnie tylko istniejącej granicy.
Tam chrzczono dzieci, zawierano małżeństwa, spowiadano się i przystępowano do
Eucharystii.
Współczesny Kościół katolicki na Białorusi czerpie zarówno z polskiej tradycji,
szczególnie drogiej najstarszemu pokoleniu
katolików Grodzieńszczyzny, jak i tworzy
nową, białoruską, która jest bliska młodym.
Stara się też sprostać wyzwaniu, jakim jest
zapewnienie wszystkim wiernym - zarówno Polakom, jak i Białorusinom - możliwości wyznawania Boga w rodzimym języku.
Ewa Golachowska

Uwierzyć

Adwent
to oczekiwanie
R

ozpoczynamy czas Adwentu, a tym
samym nowy rok liturgiczny. Za
oknami jesień, a my rozpoczynamy
nowy rok w życiu Kościoła. Jednak świat
wcale nie czeka na narodziny Bożego Syna. Ważniejsze wydaje się kupno prezentów i ozdób choinkowych. Bardzo łatwo
dać się porwać tej przedświątecznej gorączce i zagubić to, co w adwentowych
przygotowaniach najważniejsze. A najważniejsze jest oczekiwanie…
Świat uczy nas, że nie warto czekać –
wszystko musi dziać się szybko, szybko,
coraz szybciej. Leki działające w kilka minut, błyskawiczne usuwanie plam, kredyt
w kwadrans – każda potrzeba i pragnienie
człowieka muszą być zaspokojone od razu. Konieczność oczekiwania rodzi w nas
frustrację i niepokój. Tymczasem w czasie Adwentu Kościół wzywa chrześcijan
do zatrzymania się, do poświęcania czasu
dla Boga i drugiego człowieka. Święty Jan
Chrzciciel nawołuje słowami proroka Izajasza: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie
ścieżki dla Niego!” (Łk 3,4). Bóg wzywa
nas do tego, żeby się wyciszyć, oderwać
od codziennego zabiegania i wsłuchać się
w Jego słowa.
Czas Adwentu ma uświadomić nam,
że całe nasze życie jest oczekiwaniem na
spotkanie z Chrystusem. Nie jesteśmy domownikami tego świata, do domu dotrzemy dopiero w dniu naszej śmierci, kiedy
staniemy przed Bogiem. Jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga
– czytamy w Liście do Efezjan (Ef 2,19). Je-

śli tylko będziemy słuchać Bożego głosu,
Bożego słowa, to będzie dzień radosnego
spotkania z Tym, który posłał na świat
swojego Syna, aby nas zbawić.
Adwent ma więc nie tylko przygotować nas do świąt Bożego Narodzenia,
ale powinien kierować nasze myśli ku
przyszłości, kiedy Syn Boży przyjdzie po
raz drugi – w czasie Sądu Ostatecznego.
W tym też celu Kościół prowadzi rekolekcje adwentowe, kończące się zazwyczaj sakramentem pokuty, czyli pojednania się z Bogiem oraz z ludźmi, którym
wyrządziliśmy krzywdę.
Czas Adwentu wiąże się z wieloma
pięknymi zwyczajami pielęgnowanymi
przez naszych przodków z wielką pieczołowitością. Na zwyczaje adwentowe
w Polsce wpłynęły szczególnie praktyki
benedyktynów i cystersów. Do tradycji
wyłącznie polskich należy msza wotywna
odprawiana przed świtem, zwana Roratami. Jest to Msza św. ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiana przez cały
adwent w dni powszednie. Nazwa „Roraty” pochodzi od słów pieśni na wejście:
„Rorate caeli desuper” – „Spuśćcie rosę
niebiosa”, czy bardziej nam znane „Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry”. Najstarsze ślady odprawianej w Polsce Mszy św.
roratniej sięgają XII w., a w wieku XVI
Roraty były już znane w całej Polsce. Podczas nich zapala się specjalną świecę, która symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę, niosącą ludziom prawdziwą Światłość
- Chrystusa. Biała lub niebieska wstążka

na owej świecy mówi o Niepokalanym
Poczęciu NMP. Dawniej na początku Adwentu przed ołtarzem katedry stawali
przedstawiciele wszystkich stanów z zapalonymi świecami, powtarzając słowa:
„Jestem gotów na sąd Boży”. A my, czy
jesteśmy gotowi na sąd?
Bogatą symbolikę posiadają adwentowe świece i lampiony. Wyrażają one radość, ponieważ światło jest znakiem Chrystusa, zapowiadanego przez proroków
jako światłość (Iz 49, 6). Świeca jest także
symbolem życia chrześcijanina, gotowego
na spotkanie z Jezusem. Zgodnie z tradycją, dzieci i dorośli przynoszą ze sobą na
Roraty lampiony i świece. Ich nikłe płomyki
przypominają o tym, że świat, pogrążony
w ciemności, potrzebuje Bożego światła –
i czeka na nie. Umocnieni Bożym Słowem
mamy zanieść je wszędzie tam, gdzie jeszcze panuje ciemność, gdzie brakuje nadziei,
gdzie ludzie zapomnieli o miłości Boga,
który dla nich przyszedł na ziemię, aby żyć
między nami, aż po krzyż i Zmartwychwstanie. To światło można nieść na różne
sposoby – przez modlitwę, dobre słowo,
uczynki miłosierdzia, okazaną troskę, dar
wyrzeczenia i jałmużny. Tylko wtedy obudzi się w nas wszystkich tęsknota za Panem i zaczniemy z nadzieją oczekiwać Jego
przyjścia. I choć kolorowe wystawy kuszą
nas świątecznym nastrojem, warto zastanowić się nad słowami Koheleta: Wszystko
ma swój czas i jest wyznaczona godzina na
wszystkie sprawy pod niebem. A czas Adwentu ma w nas wzbudzić tęsknotę i wyczekiwanie na spotkanie z Panem – tu, na
ziemi, w symbolicznej bożonarodzeniowej
stajence, w rzeczywistości sakramentu
Eucharystii (i my czekamy, na Ciebie, Pana,
a skoro przyjdziesz na głos kapłana, padniemy
na twarz przed Tobą), a przy końcu czasów
– w wieczności, już na zawsze.
Agnieszka Dzięgielewska

Wydarzenia adwentowe w naszej parafii:
Od poniedziałku do piątku
zapraszamy na godzinę 5.45
na Jutrznię z Godziną Czytań.
Od poniedziałku do soboty
o godz. 6.30
będzie sprawowana Msza św. roratnia
ku czci Najświętszej Maryi Panny. W tych
dniach nie będzie Mszy św. o godz. 7.00.
W czasie roratnich spotkań, na które
szczególnie zapraszamy dzieci, będziemy
się uczyli modlitwy, czyli dowiemy się jak
rozmawiać z Panem Jezusem, poznamy
różne modlitwy i postaramy się znaleźć
nr 9/2013

tę ulubioną. Uzupełniana przez cały
Adwent książeczka dla dzieci, stanie się
ich wyjątkowym, własnym modlitewnikiem. Na Roraty przynosimy świece
roratnie lub lampiony. Po Roratach zapraszamy wszystkie dzieci do kawiarenki
parafialnej na śniadanko – ciepłe kakao
i drożdżówkę.
W II i III niedzielę Adwentu,
czyli 8 i 15 grudnia,
zapraszamy na kiermasz adwentowy – szczegóły na plakatach
w kruchcie kościoła.

Rekolekcje adwentowe
w naszej parafii
będą głoszone na wszystkich
Mszach św. niedzielnych w II, III i IV
niedzielę Adwentu Nauki będzie
głosił ks. prof. Jerzy Pałucki
W sobotę 21 grudnia
w godzinach 20.00-24.00
obędzie się w naszym kościele
Wieczór Konfesjonałów.
Sprawowany sakrament pokuty
będzie okazją do pojednania się
z Bogiem i bliźnimi.
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Co się stało
z wiarą

w Roku
Wiary?

Każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej,
a także zastanowić się nad samym aktem wiary. Przypominał o tym rok temu papież Benedykt XVI w liście
apostolskim na Rok Wiary pt. „Porta fidei”. W jakim stopniu udało się to zrealizować?

P

apieska decyzja ogłoszenia Roku
Wiary była próbą skierowania naszej uwagi na odnowę wyznawania wiary i życia nią w codzienności. Od
każdego z nas wymagało to zaangażowania i osobistego pogłębienia zarówno
znanych już treści, jak i poszukiwania
nowych dróg wyrażania przyjętych wartości. Wszelkie inicjatywy duszpasterskie,
katechezy, spotkania czy rekolekcje były
jedynie propozycjami, z których każdy
mógł skorzystać, jednak ożywienie wiary
zależy od indywidualnej decyzji każdego
chrześcijanina.
Parafialne przeżywanie Roku Wiary
zaczęliśmy już przed formalnym ogłoszeniem tego czasu. Na początku października zeszłego roku Ojcowie Oblaci przeprowadzili Misje Parafialne, gromadząc na
rozmaitych celebracjach i nabożeństwach
rzesze wiernych. Stojąc pod Krzyżem Misyjnym decydowaliśmy się przyjąć postanowienia misyjne, mające być wyrazem
odnowionego życia religijnego. Prowadzący Misje O. Józef Czarnecki OMI tak
mówił: „Może to jest postanowienie
większej regularności w życiu sakramentalnym, może jest to postanowienie, aby
bardziej szanować tych, z którymi żyjesz
na co dzień. Może jest to postanowienie,
by bardziej zgłębiać Słowo Boże w Piśmie
Świętym”.
„Chrystus pragnie, byś był wierny postanowieniom” – podkreślał misjonarz.
16

Czy ta wierność trwa jeszcze w naszych
sercach?
Początek Roku Wiary, ustalony przez
Benedykta XVI na 11 października,
nie zgromadził dużej liczby wiernych
w naszej świątyni. Przyszli rzeczywiście
ci, którzy chcieli. Patrząc na wystawioną
najstarszą księgę chrzcielną naszej parafii
modlili się o odnowienie życia wynikającego z przyrzeczeń Chrztu. Wniesiono
wówczas uroczyście do świątyni jeszcze
dwie inne księgi – Dokumenty Soboru
Watykańskiego II i Katechizm Kościoła Katolickiego. Przez cały rok były one
publicznie wystawione, jako swoisty znak
i wyrzut sumienia. Okazuje się bowiem,
że są w naszej parafii rodziny, które nie
posiadają w swoich domach egzemplarza
Katechizmu! Trudno jest wierzyć, gdy nie
wie się, w co się wierzy.
Kilkakrotnie podczas tego roku proponowaliśmy zatrzymanie się nad nauczaniem zawartym w Katechizmie Kościoła. Może najbardziej było to wyraźne
w każdą niedzielę października, gdy ks.
Krystian oraz ks. Jacek głosili katechezy
odnoszące się do filarów wiary chrześcijańskiej, jakimi są: Credo, Sakramenty,
Dekalog i Modlitwa Pańska. Księgę Katechizmu podpisywaliśmy na Zakończenie
Roku Wiary w symboliczny sposób przyjmując spisane tam nauczanie za swoje.
Warto też przypomnieć katechezy mistagogiczne, będące wprowadzeniem do

zrozumienia i pogłębionego przeżycia
Triduum Paschalnego. Z faktem uczestnictwa w takich katechezach łączyła się
łaska otrzymania odpustu.
W każdą niedzielę odśpiewywaliśmy
w uroczysty sposób Credo. Dodatkowo
poprzedzone ono było specjalnym wprowadzeniem, zwracającym uwagę na którąś z wyznawanych prawd.
To wszystko – misje, rekolekcje adwentowe i wielkopostne, Słowo Boże głoszone w homiliach przez różnych kapłanów, okazja do Adoracji Najświętszego Sakramentu - w jaki sposób przekłada się to
na gorliwość codziennego życia Ewangelią?
Jakąś odpowiedzią może być reorganizacja i rozwój parafialnego oddziału
Caritas czy Akcji Katolickiej. Można powiedzieć, że chcemy mieć, jak ujął to bł.
Jan Paweł II, „wyobraźnię miłosierdzia”.
Jest to jednak kropla w morzu potrzeb.
Podczas corocznego liczenia wiernych okazało się, że zaledwie 13 procent
mieszkańców naszej parafii uczęszcza
na niedzielną Mszę św. Reszta czeka na
świadectwo mocno wierzących chrześcijan. Te pozostałe 87 procent żyje tuż
obok nas. Mijamy ich na ulicy, wymieniamy uprzejmości na schodach, siadamy
obok w autobusie. Co w nas widzą? Czy
mogą dostrzec Dobrą Nowinę o Bogu,
który ich kocha? Kończy się Rok Wiary,
ale wezwanie do życia wiarą trwa.
Ks. Jacek Gomulski
Uwierzyć

DZIECI
W ROKU WIARY
Rodzice i Kościół towarzyszą dzieciom w dojrzewaniu ich wiary
(Lumen fidei, 53). Na zamknięcie Roku Wiary przypominamy, co udało
nam się przygotować dla dzieci w tym czasie poza niedzielną Mszą świętą
o godz. 11.00, przygotowaniami do sakramentu pokuty i Eucharystii, komunią rocznicową czy stałymi spotkaniami służby liturgicznej, bielanek i scholi.

P

rzez cały rok szkolny dzieci otrzymywały ZIARENKO z tekstem niedzielnej Ewangelii i zadaniami mającymi
na celu przybliżyć treść głoszonego Słowa
Bożego i aktualnych wydarzeń roku liturgicznego. Od września tego roku w ramach
cyklu tematycznego „Wierzymy w Jezusa”
dzieci otrzymują obrazek ze sceną ewangeliczną, pytaniami do wspólnej refleksji
z rodzicami i przypomnieniem o ważnych dla dziecka sprawach (np.: „Pamiętaj
o odrabianiu zadań domowych”, „Pamiętaj
o spowiedzi w nowym roku szkolnym”,
„Pamiętaj o roratach”, „Pamiętaj o opiece
nad swoim zwierzątkiem”, itd.).
W ramach przygotowań do Adwentu
dzieci w szkołach i na zajęciach przygotowanych przez Fundację ks. Rumianka
wykonywały lampiony roratnie. Były one
przygotowaniem do Rorat, które odbywały się pod hasłem „Jezusowa klasa” i miały
za zadanie wprowadzić dzieci w tajemnicę uczniostwa Jezusowego, a zarazem
zmobilizować do nauki w szkole. Dzieci
otrzymały dzienniczki Jezusowej klasy
i codziennie w kościele podejmowały inną
lekcję. Na koniec Rorat najwytrwalsi uczniowie Jezusowej klasy otrzymali piekne
dyplomy jej ukończenia. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu rodziców, dziadków
i innych parafian udało się zorganizować
akcję „Śniadanko w kawiarence” dla dzieci,
które uczestniczyły w Mszy św. roratniej.
Od poniedziałku do piątku po Mszy św.
o godz. 6.30 dzieci, przed udaniem się do
szkoły, mogły zjeść w kawiarence słodką
bułkę i wypić kakao. W tym roku zamierzamy to powtórzyć.
Dzieci z Koła Biblijnego w SP 66 przygotowały i zaprezentowały Jasełka. Na
zakończenie przedstawienia ks. Zygmunt
Niewęgłowski, proboszcz parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wraz z panią dyrektor Marzeną Pilińską, wręczyli nagrody
laureatom szkolnego konkursu o naszym
patronie, ks. prałacie Julianie Chrościckim.
Prace konkursowe można było oglądać
nr 9/2013

zadania Maryjnego Detektywa. W książeczkach, które otrzymały dzieci, mogły
codziennie wkleić naklejkę z wydarzeniami
z życia Matki Jezusa. Odkrywały w ten sposób rolę Maryi w tajemnicy wiary.
Dla popularyzacji śpiewu dzieci w naszej parafii istnieje nie tylko schola dziecięca, ale organizowany jest - od tego
roku wspólnie przez SP 66 i Fundację
im. ks. prof. Ryszarda Rumianka działającą
przy naszej parafii - konkurs piosenki religijnej Sacro Song. Fundacja organizowała też
zajęcia dla dzieci, powiązane w bieżącymi
wydarzeniami roku liturgicznego i przygotowywała je w ten sposób do świadomego
uczestnictwa w życiu Kościoła.
Przez cały rok trwał konkurs Biblijna
Akademia Najmłodszych, mający na celu
popularyzację Słowa Bożego wśród dzieci.
We wrześniu rozpoczęliśmy jego kolejną
edycję. Zapraszamy rodziców, by zachęcić
swoje dzieci do udziału w Akademii.
Tematy związane z dziećmi ukazywały
się regularnie na łamach parafialnego pisma
„Uwierzyć” i na stronie internetowej parafii. Od listopada rozpoczęliśmy cykl artykułów o przekazywaniu wiary dzieciom.

w grudniu w holu szkoły. Nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców
i parafię trafiły do uczniów we wszystkich
kategoriach wiekowych.
W styczniu 2013 r. młodzież przygotowująca się do wyjazdu na Światowe Dni
Młodzieży w RIO zaprezentowała w naszej
parafii Jasełka. Opowieści o narodzinach
Jezusa wysłuchali z uwagą zarówno starsi,
jak i najmłodsi parafianie. W kwietniu młodzież zaprezentowała u nas Pasję. Była to
warszawska premiera przedstawienia.
W lutym odbyły się rekolekcje dla SP 66
ks. Krystian Chmielewski
im ks. Juliana Chrościckiego i Integracyjnej
Podstawowej Szkoły
Montessori ELIPSOIDA we Włochach.
Z pomocą sióstr Kingi i Kasi z Koinoii św.
Pawła w Kielcach
rozważaliśmy temat
miłości Bożej. Dzieci
z klas 0-2 miały okazję
wybrać Króla swojego życia, a starsze
przypomnieć sobie,
co naprawdę liczy się
w życiu człowieka.
Przed Wielkim
Postem zaprosiliśmy
dzieci, by zbudowały
Bramę Wiary. Otrzymały szablon bramy
do sklejenia w domu,
a poźniej po nabożeństwach Drogi Krzyżowej i niedzielnych
Mszach św. - naklejki
z artykułami CREDO.
Była to okazja, by pośród najmłodszych
utrwalić
tajemnice
naszej wiary.
W maju zaprosiliśmy dzieci do odkrywania tajemnic życia
Na koniec przypominamy modlitwę przygotowaną dla dzieci na Rok Wiary.
Warto do niej wracać, by wspólnie z dziećmi wołać: „Panie, przymnóż nam wiary”.
Matki Bożej i podjęcia
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CZĘŚĆ II

Błogosławić swoje dziecko
Chcemy dziś zaproponować Wam jeden
z najprostszych i najbardziej prawdziwych
gestów, którym możecie modlić się za
Wasze dziecko: jest to znak pobłogosławienia go znakiem krzyża. Uczyniliście
to już w dniu chrztu, teraz zapraszamy
do ponownego odkrycia go i częstego
używania. Macie daną od Boga moc, by
błogosławić swoje dziecko. Jest to moc,
do której Bóg się przyznaje. To jednocześnie znak, który wyraża waszą wiarę,
bo przez wiarę w rzeczy przyszłe biblijni
patriarchowie błogosławili swoje dzieci
(por. Hbr 11,20-21). Poprzez ten znak
naprawdę przychodzi łaska Boża. Jednocześnie dziecko wprowadzane jest w rzeczywistość życia chrześcijańskiego, które
jest naznaczone krzyżem. To pobłogosławienie życia przez krzyż jest naszą chlubą.

Znak krzyża jest modlitwą
Znak krzyża jest modlitwą. Czynimy go
w każdą niedzielę na początku i na końcu
Mszy Świętej, a także każdego dnia rano
i wieczorem, kiedy się budzimy i kiedy
zasypiamy.
Gdy zostajemy rodzicami, możemy
czynić ten znak także na naszym dziecku.
Naznaczamy je znakiem krzyża, by błogosławić Boga za nie oraz by prosić Go
o opiekę nad nim.
Znak krzyża mówi nam przede wszystkim o tym, kim jest Bóg: Bóg jest Ojcem,
Synem i Duchem Świętym. Bóg jest miłością od zawsze: nie zaczął kochać, gdy
stworzył świat i nas samych, ale od zawsze
jest miłością Ojca, Syna i Ducha Świętego.
A my, Jego stworzenia, mamy potrzebę
być kochani i kochać właśnie dlatego, że
zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Jego Samego, który jest miłością. Nie tylko.
Ten znak przypomina nam, że Jezus objawił nam Bożą miłość aż do poniesienia za
nas śmierci na krzyżu. On obciążył się całym złem tego świata, żebyśmy my mogli
zostać od niego uwolnieni. Nie istnieje miłość większa od tej. Chrystus nie pokochał
18
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nas dlatego, że byliśmy sprawiedliwi, ale
w czasie kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Od tej chwili zło nie ma ostatniego słowa w historii, bo miłość Boga objawiła się
jako słowo ostateczne, silniejsze niż śmierć.
Dlatego właśnie naznaczamy nasze dzieci
znakiem krzyża, ponieważ są one kochane
przez Ojca, Syna i Ducha Świętego. Miłość
Boga jest prawdziwą ochroną przed złem.
Naznaczamy nasze dzieci znakiem krzyża,
żeby On je ochraniał.
Mała wieczorna liturgia rodzinna
Z tego powodu zapraszamy Was wieczorem do przeżywania liturgii rodzinnej,
krótkiej, ale intensywnej, kiedy jesteście
razem w domu, a malec przygotowuje się
do spania.
Najpierw pozostajemy chwilę w ciszy, potem kreślimy znak krzyża na czole dziecka (zostanie przez nie uznany za
jakiś nowy, różny od dotychczasowych
rodzaj pieszczoty) odmawiając przy tym
krótką modlitwę, może być ona zawsze
taka sama albo różnić się, w zależności od
tego, co Wam podpowiada serce.
Znak ten, powtarzany codziennie,
stanie się dziecku dobrze znany. Będzie go codziennie wieczorem od Was
oczekiwało, jako znaku miłości. Będzie
go odbierało jako wyraz czułości odmienny (ze względu na wyjątkowość
tego gestu, na ton głosu, cichy lecz znaczący), bo zawierający coś więcej, co
powoli nauczy się odkrywać. Rosnąc
będzie zdobywało coraz więcej świadomości tego gestu, aż – skończywszy
2 lata - będzie w stanie z Waszą pomocą samo zrobić go na sobie.
Zresztą nawet gdy osiągnie już niezależność, możecie nadal kreślić mu na
czole ten znak, żeby pamiętało, że Wasze
błogosławieństwo jest nadal nad nim.
Będzie to znak powtarzany przy okazji różnych uroczyści: urodzin, imienin,
świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy
i innych okoliczności życiowych; przy
okazji pierwszego dnia szkoły i w innych
ważnych wydarzeniach. Znak krzyża nabierze znaczenia szczególnego błogosławieństwa, którego my rodzice będziemy
udzielać naszym dzieciom także wtedy,
gdy dorosną i zdobędą niezależność.
Doświadczenie wielu rodzin mówi
nam, że to same dzieci - już duże - będą
domagać się od nas w pewnych momentach (egzaminów, prób życiowych, podróży, ważnych wydarzeń…) tego znaku,
którego bogactwo znaczeń poznają. Ale
będzie to owoc rodzinnej tradycji, która
swoje korzenie ma właśnie w dzieciństwie.
nr 9/2013

Znak, który jest ważny
dla mamy i taty
Poczynając od drugiego roku życia,
kiedy dziecko zrobiło już wielkie postępy w rozumieniu słów, gestów,
postaw dorosłych, z którymi wchodzi
w intensywne interakcje, spostrzeże ono, że znak ten czyniony na nim,
jest także gestem, którym my rodzice
naznaczamy także siebie podczas różnych momentów życiowych, po przebudzeniu, przed jedzeniem, przechodząc obok kościoła.

Tak jak dziecko zauważa wasze gesty
wyrażające czułość (przytulenie, całus), tak
samo będzie umiało rozpoznać ten gest,
tak różny od innych, jak również wymówić
słowa, które mu towarzyszą, żeby poczuć
obecność Boga, który nas kocha i który jest
blisko nas. Kiedy zacznie mówić pierwsze
słowa, ono samo będzie w stanie podsumować modlitwę końcowym Amen. A potem, gdy urodzi mu się brat lub siostra, ono
także będzie uczestniczyć w tej małej wieczornej liturgii rodzinnej, kreśląc na czole
noworodka znak krzyża.

27 października z okazji Dnia Rodziny
obchodzonego w ramach Roku Wiary
papież Franciszek zawierzył wszystkie rodziny świata Świętej
Rodzinie z Nazaretu.
Jezusie, Maryjo i Józefie
ku Wam, Święta Rodzino z Nazaretu,
kierujemy dziś nasze spojrzenie
z podziwem i zaufaniem;
w Was rozważamy
piękno jedności w miłości prawdziwej;
Wam polecamy wszystkie nasze rodziny,
aby odnowiły się w nich cuda łaski.
Święta Rodzino z Nazaretu,
pociągająca szkoło świętej Ewangelii:
Naucz nas naśladować Twoje cnoty
mądrą dyscypliną duchową,
daj nam jasne spojrzenie
umiejące rozpoznać dzieło Opatrzności
w codziennych realiach życia.
Święta Rodzino z Nazaretu,
wierna strażniczko tajemnicy zbawienia:
spraw, by odrodził się w nas szacunek dla milczenia,
uczyń nasze rodziny Wieczernikami modlitwy
i przekształcić je w małe Kościoły domowe,
odnów pragnienie świętości,
wspieraj szlachetny trud pracy, wychowania,
słuchania, wzajemnego zrozumienia i przebaczenia.
Święta Rodzina z Nazaretu,
rozbudź w naszym społeczeństwie świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
dobra nieocenionego, którego nic nie może zastąpić.
Niech każda rodzina stanie się gościnnym mieszkaniem dobroci i pokoju
dla dzieci i osób starszych,
dla chorych i samotnych,
dla ubogich i potrzebujących pomocy.
Jezusie, Maryjo i Józefie
z ufnością Was błagamy,
Wam się z radością powierzamy.
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INTENCJE MSZALNE
01 grudnia 2013 r. (I niedziela Adwentu)
7.30 za zmarłych z rodziny Szymańskich i Żakietów
za śp. Stanisławę, Stanisława, Tadeusza Orlińskich oraz Stefana, Zofię
9.30
i Franciszka Widyńskich
dziękczynno-błagalna w 18. rocznicę urodzin Krzysztofa, i z prośbą
11.00
o Boże błogosławieństwo dla Barbary
12.30 w intencji Kółek Żywego Różańca
18.00 za śp. Izabelę i Jana Lewandowskich i Stanisława Smyla
02 grudnia 2013 r. (poniedziałek)
6.30 wolna intencja
8.00 1) wolna intencja
2) wolna intencja
18.00 za śp. Teresę Kozera w 30. dzień po śmierci
03 grudnia 2013 r. (wtorek)
6.30 wolna intencja
8.00 1) wolna intencja
2) wolna intencja
18.00 wolna intencja
04 grudnia 2013 r. (środa)
6.30 rezerwacja
8.00 1) za śp. Mariana Ostrowskiego
2) wolna intencja
18.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks. Krystiana w dniu imienin
05 grudnia 2013 r. (czwartek)
6.30 wolna intencja
8.00 za śp. ks. Andrzeja Buczela i jego rodziców
1) o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz o bło18.00 gosławieństwo Boże dla kapłanów pracujących w naszej parafii (intencja
Wspólnoty Krwi Chrystusa)
2) o Boże błogosławieństwo dla wolontariuszy pracujących w naszej
parafii i Fundacji
06 grudnia 2013 r. (piątek)
6.30 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Julii
1) za żyjących i zmarłych członków Straży Honorowej Najświętszego
8.00
Serca Pana Jezusa
2) wolna intencja
18.00 za śp. Anielę Wojdalską
07 grudnia 2013 r. (sobota)
6.30 wolna intencja
1) za żyjących i zmarłych członków Straży Honorowej Niepokalane8.00
go Serca Maryi
2) wolna intencja
18.00 za śp. Mariannę Zyzik w 7. rocznicę śmierci
08 grudnia 2013 r. (II niedziela Adwentu)
7.30 za śp. Kazimierza Karwickiego w 1. rocznicę śmierci
za śp. Mariana Kot w 5. rocznicę śmierci, jego rodziców, braci i wnuka
9.30
oraz zmarłych z rodziny
11.00 1) za śp. Eugenię, Józefa, Józefa Bieleckich i Pelagię Tyszkiewicz
2) w intencji uczniów, rodziców i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 66
za śp. Wiesława Strzeleckiego, Kazimierę i Bolesława Strzeleckich oraz
12.30
Kazimierę i Stanisława Kuran
18.00 za śp. Marię Kruk i Stefana Kruka
09 grudnia 2013 r. (poniedziałek, uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP)
za śp. Wiesława Woźniak i wszystkich zmarłych z rodziny o miłosier6.30
dzie Boże i łaskę życia wiecznego
8.00 1) za śp. Radosława Walas w 3. rocznicę śmierci
2) wolna intencja
18.00 za śp. Krzysztofa Poławskiego
10 grudnia 2013 r. (wtorek)
6.30 za śp. Leokadię Baranek i Bolesława Kapuścińskiego
8.00 1) za śp. ks. Mariana Mareckiego i jego rodziców
2) wolna intencja
18.00 za śp. Adama Czesława Dziedzic
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11 grudnia 2013 r. (środa)
6.30 za śp. Zdzisława Szmit w 7. rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Patlów
8.00 1) za śp. Józefa Piętkę w 6. rocznicę śmierci oraz Tadeusza Śliweckiego
2) wolna intencja
o zdrowie i wszelkie łaski Ducha Św. dla Jarosława; za śp. Marię Ziem18.00
kiewicz w 2. rocznicę śmierci
12 grudnia 2013 r. (czwartek)
6.30 za śp. Michała Karwata
8.00 1) o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Zofii Rząca
2) wolna intencja
18.00 za śp. Henryka, Franciszkę, Stanisława i Franciszka Artyszuk
13 grudnia 2013 r. (piątek)
6.30 za śp. Zofię Niedziela w 5. rocznicę śmierci
8.00 1) za śp. Wiktorię Jesiona w 14. rocznicę śmierci
2) wolna intencja
18.00 za zmarłych z naszych rodzin polecanych w wypominkach
14 grudnia 2013 r. (sobota)
6.30 o Boże błogosławieństwo dla Natalii w 18. rocznicę urodzin
8.00 1) wolna intencja
2) wolna intencja
za śp. Jerzego Gorzelak w 1. rocznicę śmierci oraz Marka,
18.00
Jerzego i Czesławę Więch
15 grudnia 2013 r. (III niedziela Adwentu, Gaudete)
7.30 za śp. Jana, Łucję, Stanisława Stanków oraz Jadwigę i Andrzeja Patyków
za śp. Zbigniewa Wojciechowskiego w 9. rocznicę śmierci oraz zmarłych
9.30
z rodziny Wojciechowskich i Krawczyków
w 9. rocznicę urodzin Kasi, dziękując Panu Bogu za dar życia, prośbą o Boże
11.00
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla niej, jej siostry Uli i rodziców
12.30 za śp. Władysława Mrotek w 1. rocznicę śmierci
18.00 za śp. Henryka w 33. rocznicę śmierci i wszystkich zmarłych z rodziny
16 grudnia 2013 r. (poniedziałek)
6.30 wolna intencja
8.00 1) wolna intencja
2) wolna intencja
dziękczynno-błagalna, o kanonizację bł. Jana Pawła II i beatyfikację Sługi
Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, z prośbą o potrzebne łaski dla parafii
18.00 za ich wstawiennictwem oraz w intencji dziękczynnej za wszelkie dobro
oraz dary Ducha św. i opiekę MB Fatimskiej dla ks. Proboszcza i kapłanów
pracujących w naszej parafii
17 grudnia 2013 r. (wtorek)
6.30 wolna intencja
8.00 1) w intencji Cypriana Bednarskiego, w 18. rocznicę urodzin
2) wolna intencja
18.00 za śp. Genowefę Kujawską i Janinę Sianowską
18 grudnia 2013 r. (środa)
6.30 rezerwacja
8.00 1) wolna intencja
2) wolna intencja
o zdrowie i wszelkie łaski Ducha Św. dla Jarosława; za śp. Jakuba Basiaka
18.00
w 1. rocznicę śmierci;
19 grudnia 2013 r. (czwartek)
za śp. Barbarę, Zofię, Stanisława, Henryka, Kazimierza i Mariusza
6.30
Kotarskich
8.00 1) wolna intencja
2) wolna intencja
18.00 dziękczynna, z prośbą o potrzebne łaski w 10. rocznicę urodzin Jakuba
20 grudnia 2013 r. (piątek)
za śp. Michała, Jana, Dorotę Piórkowskich oraz Jadwigę
6.30
i Michała Wichniewicz
8.00 1) o dary Ducha Św. dla Natalii w 17. rocznicę urodzin
2) wolna intencja
za śp. Saturninę Mielcarz w 10. rocznicę śmierci oraz Jerzego i Helenę
18.00
Mielcarz
Uwierzyć
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21 grudnia 2013 r. (sobota)
6.30 wolna intencja
8.00 1) za śp. Hannę Dąbrowską
2) za śp. Genowefę i Stanisława Kropiewnickich oraz zmarłych z rodziny
18.00 za śp. Kazimierza Sulicha w 10. rocznicę śmierci
22 grudnia 2013 r. (IV niedziela Adwentu)
7.30 za śp. Waldemara Lipińskiego w 21. rocznicę śmierci
9.30 za śp. Walerię i Aleksandra Stankiewiczów, Henryka Zadrogę
11.00 za śp. Wandę i Tadeusza Grębskich oraz Henryka Górskiego
12.30 wolna intencja
18.00 za śp. Janinę Gilert
23 grudnia 2013 r. (poniedziałek)
w dniu urodzin Ewy, z podziękowaniem za otrzymane łaski
6.30
i prośbą o dary Ducha Św.
8.00 1) wolna intencja
2) wolna intencja
18.00 wolna intencja
24 grudnia 2013 r. (wtorek, Wigilia)
6.30 o błogosławieństwo Boże dla wszystkich uczestników rorat
24.00 za dusze w czyśćcu cierpiące
25 grudnia 2013 r.
(środa, uroczystość Narodzenia Pańskiego)
dziękczynno-błagalna, w 22. rocznicę ślubu Anny i Sławomira, z prośbą
9.30
o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nich i ich dzieci
11.00 za śp. Joannę i Stanisława Łotockich oraz Zenobię i Czesława Murawów
12.30 wolna intencja (chrzty)
18.00 za śp. Stanisławę i Bolesława
26 grudnia 2013 r. (czwartek, święto św. Szczepana)
7.30 za sp. Jadwigę i Tadeusza Okurowskich oraz Leokadię Szymańską
9.30 za śp. Izabelę i Jana Lewandowskich i Stanisława Smyla
za śp. Marię Sadowską, Halinę Jasińską, Stanisławę i Władysława Tyko11.00
cińskich
12.30 wolna intencja (chrzty)
w intencji Przemysława, w 19. rocznicę urodzin, z prośbą o Boże
18.00
błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz dary Ducha Św.
27 grudnia 2013 r.
(piątek, święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty)
7.00 za śp. Janinę, Jana, Szczepana, Stanisława, Władysława i Marię
8.00 1) wolna intencja
2) wolna intencja
18.00 o zdrowie i potrzebne łaski dla Anny i Adama
28 grudnia 2013 r.
(sobota, święto świętych Młodzianków)
7.00 wolna intencja
8.00 1) wolna intencja
2) wolna intencja
18.00 za śp. Jerzego Witkowskiego w 1. rocznicę śmierci
29 grudnia 2013 r. (niedziela, święto Świętej Rodziny)
7.30 wolna intencja
9.30 za śp. Bożennę i Hieronima Markowskich i ich rodziców
11.00 dziękczynno-błagalna, w 45. rocznicę ślubu Joanny i Jerzego Pieńkosz
12.30 za śp. Walerię Baranowską i jej synów: Bogdana, Longina i Witolda
18.00 za śp. Tadeusza w 35. rocznicę śmierci i Petronelę w 5. rocznicę śmierci Pabisiak
30 grudnia 2013 r. (poniedziałek)
7.00 wolna intencja
8.00 1) wolna intencja
2) wolna intencja
18.00 za śp. Jana i Janinę Kłos, Stefanię, Zygmunta i Mieczysławę Kłos
31 grudnia 2013 r. (wtorek)
dziękczynna, w 50. rocznicę ślubu Joanny i Mariana, z prośbą o Boże
7.00
błogosławieństwo
1) za śp. Genowefę Cichecką w 6. rocznicę śmierci, Mariana Cicheckie8.00
go i Tadeusza Śliweckiego
2) wolna intencja
18.00 dziękczynno-błagalna, za Parafian i księży pracujących w naszej parafii
nr 9/2013

Służba
Boża

Msze św. w niedziele i święta:

7.30, 9.30, 11.00 (z udziałem dzieci), 12.30 (suma)
i 18.00 (z udziałem młodzieży i studentów)

Msze św. w dni powszednie:
6.30 (Roraty), 8.00 i 18.00

Msze św. w soboty:

6.30 (Roraty), 8.00, 18.00 (liturgia niedzielna w kościele)
i 19.00 (liturgia niedzielna w kaplicy św. Łazarza)

wieczór konfesjonałów:

sobota 21 grudnia od 20.00 (nabożeństwo pokutne) do 24.00

Jutrznia:

5.45 od poniedziałku do piątku przez cały Adwent

Nieszpory Eucharystyczne:

odprawiane są w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 17.15.

Sakrament pojednania
10 min. przed Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
w pierwszy czwartek miesiąca
po Mszy św. o godz. 18.00 do godz. 20.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu
i spotkanie dla młodzieży i studentów
piątki, godz. 19.00 w kaplicy Matki Bożej

Nabożeństwo Pierwszych Piątków

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

Nabożeństwo Pierwszych Sobót
w pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00

Nowenna
przed peregrynacją Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej
28 grudnia, po Mszy św. o godz. 18.00

Schola dziecięca

soboty, godz. 9.30, salka katechetyczna w Domu Parafialnym

Chór

poniedziałki i czwartki, godz. 19.00

Ruch Światło-Życie

piątki, po Adoracji o godz. 19.00, salka na dole Domu Parafialnego

Ruch Rodzin Nazaretańskich
wtorek 19.00, salka na dole Domu Parafialnego

Wspólnota Krwi Chrystusa
czwartki (oprócz pierwszego), godz. 17.15,
kaplica Matki Bożej Częstochowskiej

Krąg Biblijny

w rodzinach, osoby zainteresowane
proszone są o kontakt z kancelarią lub ks. proboszczem

Kancelaria Parafialna:

poniedziałek: 9.00-11.00 oraz 18.00-19.30; wtorek, środa,
piątek: 9.00-11.00 oraz 16.00-18.00; czwartek: 18.00-19.30.
tel. (22) 535 01 00
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