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DZISIAJ KOŚCIÓŁ ŻYWY TO TAKI 
KOŚCIÓŁ, KTÓRY ŻYJE W RODZINIE
Z ks. proboszczem Zygmuntem Niewęgłowskim rozmawia Wiesław Sawicki

W SERCU PROBOSZCZA

Ten wywiad powstał na okoliczność 85-lecia parafii i jest 
w pełni zrozumiałe, że pozostajemy zapatrzeni w miniony 
czas, jakim był rok 1934, rok erygowania parafii. 
Ale 85-lecie to również historia ostatnich 10 lat, której 
Ksiądz Proboszcz nie dość, że był świadkiem, to jeszcze ją 
tworzył. 
Pierwsze pytanie dotyczy momentu, kiedy Ksiądz Proboszcz 
przyszedł do naszej parafii. Jakie było pierwsze wyrażenie 
Księdza, jakie oczekiwania i marzenia się objawiły. 
Jakie potrzeby zostały rozpoznane, ale również chętnie 
dowiemy się, co w opinii Księdza się udało, a co nie zostało 
zrealizowane.
To była parafia, do której nie chciałem trafić. Tak przynajmniej 
wówczas myślałem. Gdy przyjeżdżałem czasami do 
księdza Mężyńskiego, mówiłem, że nie chciałbym żyć w tej 
parafii. Jakoś nie wiem dlaczego, nie umiem tego nazwać, 
ale tak wtedy czułem, że to miejsce chyba nie dla mnie. 
A później okazało się, że biskup spytał mnie, czy przyjmuję 
wyzwanie. Wiedziałem, że posłuszeństwo ważniejsze jest od 
nabożeństwa i natychmiast podjąłem decyzję. 
Na początku musiałem rozeznać się w sytuacji parafii, ocenić 
jej kondycję, poznać potrzeby itd. 
Takie zresztą było moje pierwsze expose, że nie przychodzę 
tutaj jako ktoś, od kogo świat się zaczyna, tylko wchodzę 
w pracę kapłanów poprzednich pokoleń i chciałbym ich 
dzieło rozwijać i kontynuować, chociażby sztuki teatralne – 
tak, jak to robił ksiądz Julian Chrościcki. Niby nic wielkiego, 
ale takie inicjatywy bardzo integrowały społeczność 
parafii. Gdy tylko nadarzyła się sposobność wystawienia 
przedstawienia w odnowionej sali teatralnej, zdecydowanie 
wsparłem ks. Jacka Gomulskiego, a on przygotował kilka 
inscenizacji. 
Oczywiście zmiana proboszcza zmienia wiele, ale są takie 
rzeczy, które zależą przede wszystkim od świeckich. Właśnie 
to się nie do końca udaje. Wiem, że są ludzie z talentami 
aktorskimi, którzy mogliby kontynuować pewne dzieła 
duchownych, albo inaczej mówiąc – charyzmaty parafii, ale 
niechętnie się włączają, więc w tej dziedzinie czuję niedosyt.
Chciałem zawsze mieć pod opieką duży kościół. Okazuje 
się, że mam chyba jeden z największych, a najwyższych na 
pewno. Podziwiałem pracę księdza Chrościckiego i to, co 
stworzył w czasach bardzo, bardzo trudnych. To fascynujące. 
Teraz trzeba to zadanie kontynuować i poszerzać. I wtedy 
okazało się, że zaistniała pilna i niespodziewana potrzeba 
wzmocnienia fundamentów kościoła, które zaczęły pękać. 
Trzeba było wymienić okna, zmienić nagłośnienie itd. 
Teraz przed nami nowe zadania, takie jak dokończenie 
budowy nowej plebanii, remont domu katechetycznego 
i dotychczasowej plebanii czy rozbudowa domu pielgrzyma, 
aby parafia się materialnie utrzymała. Nadzieje? One 
oczywiście zawsze towarzyszą każdemu wyzwaniu, żeby 
się powiodło, żeby nastąpiła aktywizacja. Może to niezbyt 
trafne słowo, ale powiedziałbym – troszkę wielkoduszności 
wobec parafii od ludzi świeckich czy też przyjmowania 

odpowiedzialności za parafię i współpracę. Już na 
pierwszym moim kazaniu powiedziałem: „…wierzę, 
że jeżeli będziecie wymagać od proboszcza, to 
proboszcz będzie się rozwijał. Jeżeli ja będę 
wymagał od parafian, to parafia będzie się 
rozwijać”. Ta myśl przyświeca mi cały czas i wciąż 
powstają takie dzieła, za które ludzie też przyjmują 
odpowiedzialność. 
Marzenia moje się spełniają. Pragnąłem, by 
powstała kaplica adoracji i odbywała się adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Dzięki księżom 
wikariuszom, którzy mnie przynaglali, powstało 
dzieło adoracji. I jeszcze odnalezienie w parafii 
relikwii Męczenników Rzymskich i wzbogacenie 
nazwy parafii… Tego bym w życiu nie wymyślił i się 
nie spodziewał. 
Jestem dumny, że powstają i rozwijają się 
nowe wspólnoty, np. Domowe Kręgi Biblijne 
czy Bractwo św. Michała Archanioła. Niestety, 
niektóre ruchy się wypaliły. Skończył się ich 
czas w naszej parafii, czego bardzo żałuję. 
Ostatnie 10 lat było czasem fascynującym, 
przepełnionym wiarą, że Pan Bóg tutaj u nas 
działa i Michał Archanioł także. Ja mówię o tych 
sprawach duszpasterskich, bo o tych remontowo-
budowlanych trudniej wspominać, ale one też 
w jakiś sposób wpływają na fakt, że mamy się 
gdzie spotykać. 
Czyli w wymiarze duszpasterskim marzenia 
i nadzieje ks. Proboszcza ziściły się tutaj?
Niewątpliwie cieszę się, że powstały nowe 
wspólnoty neokatechumenalne. Cieszę się 
najbardziej z adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Zebrało się kilka powodów do radości i dumy. 
Chociażby kult świętego Michała Archanioła, 
może szczególnie cieszy też zmiana nazwy parafii, 
poszerzenie jej o Męczenników Rzymskich. 
Bardzo wzrósł prestiż parafii. W przyszłości moim 
marzeniem jest, żeby tutaj powstało sanktuarium 
świętej Tereski od Dzieciątka Jezus i Męczenników 
Rzymskich. Może Pan Bóg tak poprowadzi, że 
to przedsięwzięcie się powiedzie. Poza tym 
z duszpasterskich spraw – powstały kręgi biblijne, 
których nie było.
Na przykład była oaza. W tej chwili parafia nie 
ma oferty dla młodzieży starszej czy nastolatków. 
Poza ministrantami i bielankami, odradzającymi 
się dziś, ku wielkiej radości mojej żony. 
Miejsca w parafii na spotkania jest dużo, np. sala 
teatralna, sale i kawiarnia. Najpoważniejszą ofertą 
naszej parafii są Wspólnoty Neokatechumenalne, 
w których uczestniczy również młodzież.

DOKOŃCZENIE WYWIADU NA STRONACH 50-54
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Drodzy Czytelnicy!
8 grudnia, przeżywać będziemy uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny oraz 85 rocznicę powstania naszej 
parafii. Jak wiadomo parafia św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus powstała z inicjatywy 
wiernych włochowian przy wielkim poparciu 
ówczesnego proboszcza parafii św. Wawrzyńca 
ks. Prądzyńskiego. Włochy należały do tego 
kościoła. Z tej okazji obecny numer naszego 
kwartalnika poświęcony, jest temu wydarzeniu. 
Obecny numer powstał z inicjatywy proboszcza  
ks. Zygmunta. Zlecił on opracowanie historii 
parafii redaktorowi naczelnemu „Uwierzyć” 
i jest to pierwsza próba opracowania 
historycznego.
Oprócz stałych informacji z życia parafii jakie 
zamieszcza się w kwartalniku, przygotowano 
wiele artykułów i fotografii aby na nowo 
przybliżyć Szanownym Czytelnikom 85. letnią 
historię. W numerze zamieszczono ważne 
dokumenty, fragmenty kronik oraz parafianie 
przedstawili postaci naszych poprzednich 
proboszczów. 
Zachęcam do lektury kwartalnika. To wydanie 
nie było wstanie zamieścić wszystkich ważnych 
informacji z okresu tych 85 lat.
W tym miejscu składam serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy włączyli 
się w przygotowanie zimowego numeru 
kwartalnika „Uwierzyć”. Bez tych osób nie 
powstałby kolejny numer parafialnego pisma, 
a jego redaktor naczelny przepadłby jak 
przysłowiowa „ciotka w Czechach”. 

Ks. Marcin A. Różański
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Każdy człowiek ma swoją historię życia, 
można powiedzieć używając języka św. Teresy, 
każda dusza ma swoje dzieje. W dziejach du-
szy św. Teresy momentem przełomowym było 
to, co się wydarzyło w Boże Narodzenie 1886 r. 
W dziejach mojej duszy może nie momentem 
przełomowym, ale bardzo ważnym było spo-
tkanie z pewnym człowiekiem w dawnych 
już czasach, podczas mojego pobytu w semi-
narium w Tarnowie, bo pochodzę z diecezji 
tarnowskiej. To spotkanie utwierdziło mnie 
w moim powołaniu kapłańskim, było znakiem 
wyraźnym od Pana Boga. Szedłem ulicą, żeby 
odwiedzić moich rodziców i spotkał mnie pe-
wien człowiek, tak mi się wydawało, że jest 
w wieku, powyżej trzydziestki. I myślałem, że 
padnie pytanie może o Trójcę Świętą…, a on mi 
zadał następujące pytanie: 

– Proszę księdza – bo myślał, że jestem księ-
dzem, szedłem w sutannie – niech mi ksiądz 
powie, czy Pan Bóg nie będzie miał do mnie 
pretensji na sądzie ostatecznym? 

– Dlaczego Pan Bóg miałby mieć do pana 
pretensje na sądzie ostatecznym? 

– Widzi ksiądz, kiedy byłem młodym czło-
wiekiem, chciałem zostać księdzem. Ale spo-
tkałem dziewczynę, zakochałem się w niej i już 
księdzem nie jestem, mam żonę, dzieci. Czy Pan 
Bóg nie będzie miał do mnie pretensji? 

Moi drodzy, nie jest ważne albo inaczej, nie 
jest najważniejsze, czy ktoś jest księdzem, czy 
jest mężem, ojcem… Ale najważniejsze to żyć, 
kierując się miłością. Nie jest ważne, kim kto 
jest albo w jakim stanie żyje, jaką pełni funkcję, 
jaka odpowiedzialność na nim spoczywa. Tyl-
ko to, że Bóg nas wypełnia miłością. Była tego 
świadoma św. Teresa od Dzieciątka Jezus. 

Żyć miłością nie znaczy spędzić tutaj życia, 
ale rozpiąć swój namiot na Taborze życia, aby 
wspólnie z Jezusem iść drogą. To jest właśnie 
żyć miłością. To jest właśnie prawdziwa świę-
tość. Wspólnie z Jezusem iść drogą życia. Ażeby 
iść wspólnie z Jezusem drogą życia, na to trze-
ba być świętym. To trzeba Mu się dobrze przy-
patrywać. Trzeba mieć w Niego utkwione spoj-
rzenie. Trzeba go dobrze widzieć, żeby się nie 
pomylić, żeby nie zejść na manowce. Żeby móc 
naśladować Jezusa w każdym wymiarze życia 
zarówno w relacji do Boga, jak i w relacji do 
drugiego człowieka. To jest właśnie miłość, to 
jest świętość, do której jesteśmy wszyscy powo-
łani. Naśladować Jezusa w jego relacji do Boga 

i do drugiego człowieka. Każdego dnia podczas 
rachunku sumienia należy zadać sobie pytanie, 
czy Jezus postępowałby tak, gdyby był na moim 
miejscu? Jak postępuję w relacji do męża, do 
żony, do dzieci, w relacji do Boga, w relacji do 
swoich obowiązków. Czy Jezus by tak wykony-
wał pracę jak ja to czynię? Czy Jezus by spędzał 
tak czas wolny, jak ja to czynię, spędzając wol-
ny czas? 

Jednym ze sposobów dostrzeżenia oblicza 
Pana Jezusa, oprócz Słowa Bożego, jest spoj-
rzenie na jego obecność w Eucharystii, w Naj-
świętszym Sakramencie, na adoracji. Słowo 
adoracja ma dwa znaczenia. W pierwszym 
oznacza: ukorzenie się. A drugie oznacza usta 
przy ustach, twarz przy twarzy. Nie może być 
większej jedności między nami, kiedy Jezusa 
adorujemy, kiedy przyjmujemy komunię świę-
tą. To jest moment najchlubniejszy, który prze-
kracza nawet relacje między mężczyzną a ko-
bietą. Jego ciało staje się jedno z moim ciałem. 
Między mną a Jezusem nie ma żadnego dystan-
su. Ja i Jezus jedno jesteśmy. Więc korzystajcie, 
drodzy bracia i siostry z tej okazji, by adorować 
Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. 

Oprac. Elżbieta i Wiesław Sawiccy

Fragmenty homilii
biskupa Wiesława Lechowicza,

delegata Konferencji Episkopatu Polski 
ds. duszpasterstwa emigracji polskiej z 1 X 2019 r. 

Bp Wieslaw Lechowicz
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Kino – "Nieplanowane"

Święci górą!1 października 
– Odpust parafialny ku czci św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus pod 
przewodnictwem bpa Wiesława 
Lechowicza – zob. fotorelacja.

..................
22/23 października 
– niezidentyfikowany sprawca 
dopuścił się wandalizmu, 
zawieszając obraźliwy napis pod 
figurą Matki Bożej, znajdująca 
się na terenie kościoła

..................
21 października 
– Wizyta chóru z Boliwii – zob. 
fotorelacja..................
30 października 
– Bal Wszystkich Świętych..................
1 listopada
– Uroczystość Wszystkich 
Świętych – zob. fotorelacja..................

Kalendarium:

Piękna inicjatywa ks. Jerzego przyjmuje się w naszej parafii. Już po raz drugi w hi-
storii naszej wspólnoty została zorganizowany Bal Wszystkich Świętych. W dniu 30 
października br. po wieczornej Mszy Świętej w Sali teatralnej przy kościele uczest-
ników balu przywitał ksiądz proboszcz Zygmunt Niewęgłowski. W tym roku w roli 
organizatora wystąpiła Fundacja im. Ks. Ryszarda Rumianka, która przy współudziale 
parafian przygotowała salę, poczęstunek dla uczestników, kącik zabaw dla najmłod-
szych, kolorowanki dla starszaków. Gry i zabawy przy muzyce prowadził profesjo-
nalny wodzirej. Nie obyło się bez konkursu na najlepsze przebranie za świętego lub 
postać z Biblii. Inwencja twórcza dzieci i rodziców w przygotowaniu kostiumów nie 
zna granic. Jury pod przewodnictwem ks. Janusza miało naprawdę twardy orzech do 
zgryzienia, stąd też poza głównymi 3 miejscami wyróżniono ponad 20 uczestników, 
którzy również otrzymali drobne upominki.

Monika Woźniak

Parafialny Bal Wszystkich Świętych
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1 LISTOPADA

Wizyta chóru z Boliwii



8

W PARAFII

Kalendarium:
8 grudnia 
– Uroczystość 
85-lecia parafii, 
homilię wygłosi 
ks. Jacek 
Grabowski

..................
15 grudnia 
– Mikołajkowa zawierucha..................
20-22 grudnia 
– rekolekcje 
adwentowe 
poprowadzi 
ks. Łukasz 
Kadziński

..................
22 grudnia 
– wigilia dla samotnych..................
24-26 grudnia 
– Wigilia i Boże Narodzenie..................
31 grudnia 
– Nabożeństwo dziękczynne za 
2019 r...................
1 stycznia 
– Uroczystość Bożej Rodzicielki..................
6 stycznia 
– Objawienie Pańskie, 
poświęcenie kredy i kadzidła..................
26 lutego 
– Środa popielcowa, rozpoczęcie 
Wielkiego Postu
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18 września, w święto św. Stanisława Kostki na Mszy św. o godz. 18.00, mini-
stranci, lektorzy i bielanki rozpoczęli inaugurację nowego roku liturgicznego. 
Po Mszy świętej na agapie nie zabrakło również rodziców. Był to wyjątkowy 
dzień, humory dopisywały, a poczęstunek był słodki i kaloryczny.

Od tego roku opiekunem ministrantów został 
ksiądz Janusz. Wraz z księdzem Jerzym zainicjo-
wali współpracę służb liturgicznych.

Naszym pierwszym wyjściem integracyjnym 
było Hulakula.

W niedzielę 20 października, wraz z całymi ro-
dzinami rozpoczęliśmy wspólną zabawę w kręgiel-
ni. Z wypiekami na twarzach, po wcześniejszej roz-
grzewce turlaliśmy kule jak kto umiał. Wybrańcy 
dostąpili zaszczytu krótkiego instruktarzu naszego 
lokalnego mistrza – księdza Jerzego.

Hulakula to także świetne miejsce dla najmłod-
szych, gdzie bielanki z rodzeństwem miały moż-
liwość innej zabawy, nie tylko dźwigając ciężkie 
kule. Kolorowy, przestronny plac zabaw z piłkami, 
zjeżdżalniami i tajnymi przejściami tylko czekał na 
naszych milusińskich.

W przerwie między rzutami rozgrywano także 
mecze przy stołach z piłkarzykami. Jak na praw-
dziwych sportowców przystało, wszyscy chrupali 
słodko – chipsowe przekąski.

Gdy hulanka na placu zabaw i zmagania na 

torach dobiegły końca, czekało nas jeszcze jedno 
ważne zadanie – szczególne miejsce do odwiedze-
nia.

Z okazji 35. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki my również chcieliśmy mu zło-
żyć hołd, dlatego pojechaliśmy razem na Jego grób.

Na miejscu, w imieniu nie tylko służby litur-
gicznej, ale i całej naszej parafii, złożyliśmy kwiaty 
i zapaliliśmy znicze. Zmówiliśmy różaniec i pomo-
dliliśmy się w swoich intencjach.

Nasza niedzielna wspólna wyprawa dobiegła 
końca. W wyśmienitych humorach i nutką nostal-
gii wróciliśmy do domów.

To było wspaniałe popołudnie. Bielanki z mini-
strantami ramię w ramię, nie tylko podczas Mszy 
Świętych, ale i w zabawie tworzą fajny team.

Ciekawe, co nas czeka w przyszłości. Na pewno 
w grudniu poświęcenie sztandaru ministrantów, 
przyrzeczenia i odnowienie przyrzeczeń Dziew-
częcej Służby Maryjnej, Wigilia, Święta.....Oj, bę-
dzie się działo.

Monika Woźniak

Męska i żeńska służba 
liturgiczna naszej Parafii 
świętuje rozpoczęcie roku
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Nabożeństwa Adwentowe
Jutrznia (5,30)

Roraty (6,30)
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Śniadanko (7,15)
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Śląski Rembrandt, jak nazywano Michała Leopolda Willmanna, jest 
autorem bardzo wielu obrazów i malowideł. Aby go lepiej poznać, 
Czytelnik obowiązkowo powinien odwiedzić pocysterski klasztor 

w Krzeszowie, nazywany „Polską Sykstyną”. Tam znajduje się kościół p.w. 
św. Józefa w którym można podziwiać dzieło życia naszego bohatera. 

W PARAFII

Michał Leopold 
Willmann
Śląski Rembrandt w naszej parafii

św. Juda 
Tadeusz

zdjęcia
obrazów 

wykonał:
Arkadiusz

Podstawka
(MNWr)
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Wśród wielu dzieł Willmana, znajduje się 
cykl wielkich obrazów z cyklu Męczeństwo 
Apostołów. Choć badacze różnie mówią, co do 
ich liczby, to przyjmuje się, że autor wykonał 
szesnaście prac: Męczeństwo dwunastu aposto-
łów, a oprócz tego ukazał Ukamienowanie św. 
Szczepana, Męczeństwo św. Wawrzyńca oraz 
Podniesienie krzyża i Ścięcie św. Pawła. Willman 
namalował te obrazy, które wisiały w prezbi-
terium, transepcie i nawie głównej kościoła 
klasztornego w Lubiążu, największego zespo-
łu klasztrono-pałacowego, zaraz po innym 
obiekcie, a mianowicie monumentalnym archi-
tektonicznym zespole pałacowo-klasztorno-
-bibliotecznym w San Lorenzo de El Escorial 
(Hiszpania). Różnica między tymi budowlami 
jest taka, że ta hiszpańska przyciąga tysiące 
turystów, a nasz zespół pałacowo-klasztor-
ny, pomimo podejmowanych wysiłków, nadal 
w wielkim trudzie podnosi się z zapomnienia. 

Co zatem łączy cystersów, Lubiąż, Will-
mana i naszą parafię? Gdy wchodzimy do na-
szego parafialnego kościoła, po obu stronach, 
w nawach bocznych nad kaplicami chrzcielną 
i Matki Bożej wiszą dwa ogromne obrazy, któ-
re niegdyś wchodziły w skład Męczeństwa Apo-
stołów. Nasza parafia jest depozytariuszem: 
Męczeństwa św. Jakuba Młodszego oraz św. 
Judy Tadeusza. Oba obrazy to dzieła olejne, na-
malowane na zdublowanym płótnie. Obraz św. 
Jakuba ma wymiary 395 × 311 cm. Wizerunek 
posiada inskrypcję umieszczoną na kartuszu 
inskrypcyjnym ramy: SANCTUS. / JACOBUS / 
MIN. Drugi, św. Juda o rozmiarach 392 × 313 
cm, także posiada inskrypcje oraz znaki: L. A. L. 
1700 z herbem opatów lubiąskich (u dołu, na 
środku); St: / JUDAS= / THADDÆUS (na kar-
tuszu inskrypcyjnym ramy).

Wspominane dwa obrazy oraz inne dzieła 

W PARAFII

Śląskiego Rembrandta po II wojnie światowej trafiły do 
Warszawy i zostały przekazane prymasowi Wyszyńskie-
mu. Tenże umieszczał je w różnych kościołach, m.in. w na-
szym parafialnym. Do parafii przekazano je 4 VIII 1952 r. 
i od tego czasu zdobią nasz kościół.

Obecnie włochowskie obrazy Willmana, w porozumie-
niu z kardynałem Kazimierzem Nyczem oraz proboszczem 
parafii ks. Niewęgłowskim w lipcu 2019 r. zostały wypo-
życzone przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu, które 
przygotowuje wernisaż prac Willmana. Bardzo ciekawym 
doświadczeniem było asystowanie przy ich zdejmowaniu 
ze ścian. Nad całością prowadzonych prac czuwał pra-
cownik muzeum, p. Jarosław Michał Gawron, a z ramienia 
naszej parafii – ks. Jacek Grabowski. Piszący ten artykuł 
był obecny wyłącznie z powodu ludzkiej ciekawości. Ak-
cja ściągnięcia obrazów i ich przygotowanie do transportu 
trwały całą noc. Gdy je zdjęto, dopiero wówczas okaza-
ło się jakich są rozmiarów. Zauważono także, że kartusze 
z podpisami wizerunków zostały pomylone, co zapewne 
zostanie naprawione, kiedy obrazy po wernisażu powrócą 
do parafii. Od 21 grudnia 2019 r. dzieła Willmana będzie 
można podziwiać we Wrocławiu. I wśród nich będą eks-
ponowane także dwa włochowskie. 

Kim zatem są bohaterowie obrazów? Pierwszy z nich 
to apostoł Juda Tadeusz, w Polsce uznawany za patrona 
od spraw beznadziejnych. O życiu św. Judy nie wiemy 
prawie nic. Miał przydomek Tadeusz, czyli „Odważny”. Był 
bratem św. Jakuba Młodszego, Apostoła, którego wizeru-
nek przedstawia drugi obraz. Juda to autor jednego z li-
stów Nowego Testamentu i na jego podstawie wiadomo, 
że Apostoł był człowiekiem wykształconym. Najprawdo-
podobniej Juda Tadeusz poniósł śmierć męczeńską w Li-
banie lub w Persji.

Ciekawostką z życia Świętego od spraw beznadziej-
nych, jest fakt, który podał Hegezyp, autor żyjący w II w. 
Twierdzi on, że Apostoł Juda był żonaty, kiedy wstąpił do 
grona Apostołów i doczekał się wnuków. Cesarz Domi-
cjan, podejrzliwy na punkcie władzy, bojąc się wzrastają-
cego znaczenia potomków Apostoła i ewentualnego za-

Kompleks pałacowo-klasztorny w Lubiążu Kościół w Lubiążu, pierwotne miejsce obrazów Willmana
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grożenia z ich strony, kazał wezwać do Rzymu 
wnuków św. Judy. Zdziwił się bardzo, gdy ich 
zobaczył. Bowiem byli to ludzie prości i… wi-
dząc, że nie są żadnym dla niego zagrożeniem, 
odesłał ich do domu.

Drugi bohater włochowskich obrazów to 
św. Jakub Młodszy (Mniejszy). Był synem Alfe-
usza zwanego Kleofasem i Marii Kleofasowej, 
a bratem świętego Judy Tadeusza. Nosi on 
przydomek Młodszy lub Mniejszy, aby odróż-
nić go od św. Jakuba Starszego, Większego. Te 
przydomki nie oznaczają różnicy w wieku, tyl-
ko kolejność powołania do grona Apostołów. 
Jest on autorem listu do wiernych Kościoła na-
rodowości żydowskiej, który wchodzi w skład 
Nowego Testamentu. Św. Jakub Młodszy cie-
szył się wielkim szacunkiem wśród Apostołów 
i przewodniczył wspólnocie Kościoła w Jero-
zolimie. Wzbudzał zazdrość prześladowców 
Kościoła, którzy postanowili go zgładzić. Gdy 

św. Jakub Młodszy
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nie było w Jerozolimie przedstawiciela władzy 
rzymskiej, postanowiono wydać na niego wy-
rok śmierci i bez zgody władz cywilnych, nie 
czekano bowiem na przybycie rzymskiego na-
miestnika, nakazano go wykonać. Ta decyzja 
wywołała wiele komplikacji. Tak to opisuje Jó-
zef Flawiusz, historyk, żyjący w I w. p. Ch.: „Ce-
sarz otrzymawszy wiadomość o śmierci Festu-
sa, wysłał do Judei jako prokuratora Albinusa. 
Król (Agryppa II) natomiast pozbawił godności 
arcykapłańskiej Józefa i następcą jego na tym 
urzędzie mianował Ananosa (Annasza) o tym 
samym, co ojciec, imieniu. Młodszy Ananos... 
był z usposobienia człowiekiem hardym i nie-
zwykle zuchwałym... Otóż Ananos...sądząc, że 
nadarzyła się dogodna sposobność, ponieważ 
umarł Festus, a Albinus był jeszcze w drodze, 
zwołał Sanhedryn i stawił przed sądem Jaku-
ba, brata Jezusa, zwanego Chrystusem oraz 
kilku innych. Oskarżył ich o naruszenie prawa 

i skazał na ukamienowanie”, (Dawne dzieje Izraela, 20, 9, 1). 
Za ten czyn został pozbawiony urzędu arcykapłana. 

Dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego we Wro-
cławiu, zamieszczamy zdjęcia naszych dwóch obrazów 
autorstwa Arkadiusza Podstawki. Jak nas poinformowano 
obrazy zostały poddane oczyszczeniu i zawerniksowaniu. 
Na zdjęciach uwidoczniono kilka detali z włochowskich 
obrazów. Jak mówi p. Gawron, te detale pełnią formę 
ilustracyjną, stąd trudno je dostrzec, ze względu na to, 
że obrazy zarówno w ich pierwotnym miejscu, Lubiążu, 
jak i w naszej parafii, wiszą wysoko. Detale i postacie, 
wg. słów p. Gawrona poza postaciami męczenników św. 
Jakuba i Judy Tadeusza, nie mają żadnych konkretnych 
znaczeń, są elementami tła. Willmann skupiał się na histo-
rii świętego, a cała kompozycja miała być jak najprostsza, 
ponieważ obrazy wisiały wysoko nad głowami wiernych. 
Wyjątkiem w jego pracach były obrazy św. Piotra i Pawła. 
Na nich tło jest bogate, bo obrazy zdobiły ściany boczne 
prezbiterium.

Ks. Marcin A. Różański
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Dokument zapisu ziemi pod budowę kościoła (str. 1)
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Dokument zapisu ziemi pod budowę kościoła (str. 2)
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Dokument zapisu ziemi pod budowę kościoła (str. 3)
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Protokół zebrania mieszkańców Włoch i okolicznych miejscowości w sprawie budowy kościoła we Włochach, które 
odbyło się w nowej sali Czytelni Powszechnej przy ul. Mickiewicza 14 w dniu 10 lutego 1929 roku.
O godz. 12 min. 50 przy udziale około stu dziesięciu osób otworzył zebranie gospodarz lokalu p. 

Wacław Dąbrowski, uwydatniając cel I – znaczenie dzisiejszego zebrania z  jednoczesnem podaniem 
następującego porządku dziennego:
1. zagajenie
2. wybór prezydium zebrania
3. przemówienie x. Prałata Prądzyńskiego
4. wybór komitetu budowy kościoła
5. wolne wnioski
Po przyjęciu do wiadomości powyższego porządku dziennego zostali powołani przez  aklamację 

wójt gminy p. Władysław Hass na przewodniczącego oraz redaktor p. Zbigniew Jankowski na sekreta-
rza zebrania.
Poczem nastąpiło dłuższe przemówienie duszpasterza dotychczasowej parafii naszej ks. Prałata W. 

Prądzyńskiego, który wskazał na ważność zadań, jakie stać będą przed nowo tworzącym się komitetem 
i objaśnił zebranym o stanie prawnym zarówno samej sprawy budowy kościoła, jak I komitetu budow-
lanego, tak z punktu widzenia prawa kanonicznego jak i ogólnopaństwowego.
Następnie przystąpiono do wyboru komitetu budowy kościoła, w skład którego zostali powołani przez 
aklamację:
Ks. Prałat W. Prądzyński na honorowego przewodniczącego komitetu, P. Wacław Dąbrowski plenipo-
tent dóbr Włochy na prezesa komitetu oraz P. P. Władysław Hass, Dr. Władysław Szaniawski, Stefan 
Makowski i Zygmunt Traszkiewicz na członków tegoż komitetu.
Na tym zebranie o godz. 2 min. 10 zostało zamknięte.

Przewodniczący zebrania 
Wł.Hass

Sekretarz zebrania 
Z.Jankowski

Komitet 
Budowy kościoła we Włochach 
Włochy, ul. Mickiewicza 14

KOMITET
BUDOWY KOŚCIOŁA we Włochach
ul. Mickiewicza 14
tel. 431-91

Do Przewielebnego
Księdza Prałata W. Prądzyńskiego

w Warszawie

Przesyłając przy niniejszem protokół zebrania mieszkańców Włoch i okolicznych osiedli, proszę 
o zwrócenie się do księdza kardynała arcybiskupa Warszawskiego w celu zatwierdzenia Komitetu Bu-
dowy Kościoła we Włochach, wybranego przez mieszkańców Włoch i okolicznych miejscowości na 
zebraniu w dniu 10 lutego 1929 roku w następującym składzie:

Honorowy przewodniczący Komitetu ks. prałat Wiktor Prądzyński
Prezes Komitetu Wacław Dąbrowski 

Wice Prezes Władysław Hass
Sekretarz dr Władysław Szaniawski

Skarbnik Zygmunt Taraszkiewicz
oraz członek Komitetu Stefan Makowski

Włochy, dnia 28 marca 1929 r
Prezes Komitetu 

Budowy Kościoła we Włochach

Źródło: Kronika parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Opracował: Grzegorz Ustaszewski
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KOMITET
Budowy Kościoła we Włochach
Włochy, ul. Mickiewicza nr 14

Do JEGO EMINENCJI 
A. KAKOWSKIEGO
Arcybiskupa Warszawskiego
w Warszawie

Z dnia na dzień rozwijające się osiedle Włochy, osiedle, które obecnie liczy około 8500 
mieszkańców, posiada liczne zakłady przemysłowe, a ostatnio pozyskało szereg placówek kultu-
ralno-oświatowych jak “Dom Ludowy”, “Czytelnia Powszechna”, lokalny organ “Wiadomości 
Włochowskie” i t.p. z dawna już odczuwało przykry brak miejscowej świątyni i człowieka, któ-
rego zadaniem byłoby przewodniczyć rzeszom wiernych. Wyrazem odczucia wyżej wymienio-
nego braku, było stałe dążenie obywateli osiedla do wybudowania we Włochach kościoła i stwo-
rzenia odrębnej parafji. Dążenia ta miały niebawem przybrać konkretne kształty i zamienić się w 
fakt dokonany, gdy nagle zjawiła się nieprzewidywalna przeszkoda – śmierć światłego duszpa-
sterza śp. prałata W. Prądzyńskiego, który sprawę tyle dla nas ważną wszelkiemi siłami popierał. 
Śmierć śp. prałata Prądzyńskiego ustawiła sprawę budowy kościoła na martwym punkcie.

Za sobą mamy już wiele dokonanej pracy: ·Dnia 4 stycznia b.r. przed notariuszem K. Ko-
sińskim został spisany przy udziale księdza prałata K. Bączkiewicza, jako przedstawiciela Waszej 
Eminencji akt, mocą którego plac nr 286a lit.F., położony w mieście – ogrodzie Włochy, o ogól-
nym obszarze 8774 m2, wartości 72000 zł, został przekazany przez właścicieli dóbr Włochy, 
braci bar Koelichenów, tytułem darowizny na rzecz rzymsko-katolickiego Kościoła, przyczem 
przedstawiciel Waszej Eminencji złożył oświadczenie, w którym zapewniał, że władza archidie-
cezjalna użyje wszelkich rozporządzalnych środków, aby sprawa budowy świątyni we Włochach 
mogła być rozpoczęta jak najprędzej, a mianowicie by zgodnie została wszczęta jeszcze w roku 
1929, a budowa kościoła w roku 1930. Dnia 10 lutego r.b. przy udziale proboszcza parafji 
św. Wawrzyńca na Woli, śp. prałata Prądzyńskiego odbyło się zebranie mieszkańców Włoch 
i miejscowości okolicznych na którem został powołany komitet budowy kościoła. Prezesurę 
honorową objął prałat Prądzyński, prezesem obrano plenipotenta dóbr Włochy, Dąbrowskiego, 
zaś jako członkowie komitetu weszli pp. Władysław Hass, dr. Władysław Szaniawski, Stefan 
Makowski i Zygmunt Taraszkiewicz. Ksiądz prałat Prądzyński przyrzekł nam przedstawić Wa-
szej Eminencji, Dostojny Arcypasterzu, całokształt naszej sprawy i prosić Waszą Eminencję o 
zatwierdzenie składu osobowego Komitetu Budowy Kościoła. Zamierzeniom jego położyła 
kres śmierć.

Wobec smutnego tego faktu i wobec pragnienia jak najrychlejszego przystąpienia do pra-
cy, Komitet Budowy Kościoła we Włochach ma zaszczyt zwrócić się do Waszej Eminencji z 
prośbą o jak najszybsze zatwierdzenie załączonej listy członków Komitetu Budowy Kościoła, 
przychylne potraktowanie sprawy utworzenia odrębnej parafji we Włochach oraz ewentualne 
mianowanie tymczasowego duszpasterza. Ponieważ duże oddalenie od kościoła i utrudniona 
komunikacja osiedla z dotychczasową parafią (koleją do centrum Warszawy, a z tamtąd na 
odległą Wolę) zniechęcają mniej gorliwych do korzystania z tych wszelkich usług, jakie dać 
mogą kościół i pasterz, ponieważ fakt ten wpływa na krzewienie się prądów wywrotowych, 
ateistycznych i występnych, tuszymy sobie, że prośba nasza mająca na celu duchowe dobro oby-
wateli znajdzie zrozumienie w Waszej Eminencji, Dostojny Arcypasterzu i zostanie przychylnie 
wysłuchana.

Włochy, dn. 21 czerwca 1929 r.
PREZES KOMITETU

Wacław Dąbrowski

Źródło: Kronika parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Opracował: Grzegorz Ustaszewski
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Dokument powołujący ks. Juliana Chrościckiego na administratora nowo powstałej parafii
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Protokół

Działo się to dnia 2 grudnia 1934 r. w pierwszą niedzielę adwentu w osiedlu Włochy pod War-
szawą. Jako zastępca dziekana warszawskiego extra urbem ks. Kan. Jakóba Dąbrowskiego ja, Ks. 
Edward Tyszka, proboszcz par. św. Kazimierza w Pruszkowie, stosownie do rozporządzenia Kurji 
Metropolitalnej z dnia 1-go grudnia 1034 roku N 6781 przybyłem w dniu dzisiejszem do Osiedla 
Włochy pod Warszawą i tutaj w miejscowem kościele, podczas sumy, ogłosiłem zebranemu ludowi 
dekret Jego Emin. Ks. Kardynała Alex. Kakowskiego Arcybiskupa Warszawskiego o utworzeniu w 
Osiedlu Włochy, z dniem 8-ym grudnia r.b. Parafji pod wezwaniem św. Teresy od Dz.J. ze szcze-
gółowym określeniem granic nowej parafji: jednocześnie podałem do wiadomości, iż Władza Du-
chowna mianowała tymczasowym administratorem nowoutworzonej parafji Włochy WJ. Ks. Dr. 
Juliana Chrościckiego, dotychczasowego prefekta szkół warszawskich. Po sporządzeniu 
spisu inwentarza w trzech odpisach, majątek Kościoła i nowej parafji przekazałem mianowa-
nemu Księdzu administratorowi. Ks. Proboszcz Juljan Chrościcki ponadto przejął kasę Stowarzy-
szenia Żywego Różańca z saldem na dzień dzisiejszy 69 zł 75 gr.; akt hipoteczny darowizny placu 
pod kościół, ofiarowanego przez w.p.p Koelichenów; przyjął do wiadomości, iż w osiedlu Włochy 
istnieje Komitet dla zakupu (ziemi) gruntu pod cmentarz grzebalny z panem Koelichenem, jako 
prezesem na czele. Wyżej wymieniony Komitet grunta pod cmentarz zakontraktował wpłacając 
1.000zł (tysiąc) zadatku i jest w posiadaniu około 2.800zł z ofiar złożonych przez mieszkańców 
osiedla. Pan Józef  Koelichen oświadczył, iż po porozumieniu się z pozostałymi członkami Ko-
mitetu w najbliższym czasie przekaże wszystkie rachunki i pozostałą sumę Ks. proboszcz. Dekret 
erekcyjny parafji Włochy, jak również jeden egzemplarz spisu inwentarza pozostawiłem Ks. 
Proboszczowi dla przechowania w archiwum parafjalnem. Na tem protokół zakończono i przez 
obecnych: Ks. proboszcza Dr-a Juljana Chrościckiego, Ks. wikariusza Br. Piórkowskiego i pana Jó-
zefa Koelichena oraz przeze mnie podpisany został.

Ks. Dr. Juljan Chrościcki
Ks. Ed. Tyszka zastępca Dziekana Warszawskiego extra urbem

Józef  Koelichen
Ks. Br. Piórkowski wikarjusz

Źródło: Kronika parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Opracował: Grzegorz Ustaszewski

Dekret powołujący włochowską parafię św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Ks. Julian Chrościcki w Częstochowie (pierwszy z lewej)



24

DOKUMENTY O ZNACZENIU HISTORYCZNYM

Dekret ustanawiający odpusty w parafii
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Dokument powołujący Koła Żywego Różańca
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Dekret o zmianie nazwy parafii
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Dekret o odpustach
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HISTORIA PARAFII

Budowy Kościoła i wybierają jego władze. 
Honorowym przewodniczącym komitetu zo-
staje ks. prałat Witold Prądzyński, proboszcz 
parafii Św. Wawrzyńca. Wkrótce na podaro-
wanym placu zostaje wybudowana niewielka 
drewniana kaplica. Zostaje ona poświęcona 
w dniu 9 listopada roku 1930 przez biskupa 
ordynariatu polowego Stanisława Galla. Od 
tej pory do kaplicy jest przydzielony stały 

W 1928 roku następuje parcelacja dóbr braci Koeli-
chenów, powstaje osada Włochy należąca do parafii Św. 
Wawrzyńca na Woli. Nowe osiedle rozwija się w szyb-
kim tempie, a mieszkańcy chcą powstania kościoła na 
miejscu. Dnia 4 stycznia 1929 roku bracia Koelichenowie 
przekazują jako darowiznę na rzecz Kościoła Rzymsko-
-Katolickiego działkę gruntu we Włochach w celu wybu-
dowania na niej kościoła. Niezwłocznie, bo już 10 lute-
go, mieszkańcy Włoch spośród siebie powołują Komitet 

Zarys historii
parafii Włochy

W 1928 roku następuje parcelacja dóbr braci Koelichenów, powstaje osada 
Włochy należąca do parafii Św. Wawrzyńca na Woli. Nowe osiedle rozwija 
się w szybkim tempie, a mieszkańcy chcą powstania kościoła na miejscu. 
Dnia 4 stycznia 1929 roku bracia Koelichenowie przekazują jako darowi-
znę na rzecz Kościoła Rzymsko-Katolickiego działkę gruntu we Włochach 
w celu wybudowania na niej kościoła. 



28

HISTORIA PARAFII HISTORIA PARAFII

29

wikariusz z parafii Św. Wawrzyńca (co rok 
inny). Mimo śmierci ks. prałata Prądzyńskie-
go nie ustają działania mieszkańców o po-
wołanie nowej parafii we Włochach. Zostają 
one uwieńczone powodzeniem. Parafia pod 
wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
zostaje erygowana przez ks. kardynała Alek-
sandra Kakowskiego, biskupa metropolity 
warszawskiego, prymasa Polski dnia 08 grud-
nia 1934 roku. Na jej administratora został 
powołany ks. dr Julian Chrościcki, dotychcza-
sowy prefekt szkół warszawskich. Pierwszym 
wikariuszem w nowej parafii został miano-
wany ks. Bronisław Piórkowski pracujący już 
we Włochach od listopada. „Granice nowej 
parafii zostały wyłączone z parafii św. Waw-
rzyńca i określone następująco: na północ od 
linii kolejowej dawnej Kaliskiej i granicy m.st. 
Warszawy, na zachodzie z parafią Babice, na 
południe-zachód z Piastowem, na południe 
z par. Służew, na wschodzie z par. Św. Jakuba, 
i na wschodzie-północy z par. św. Stanisława 

Biskupa, według dotychczasowych granic tych parafii” 
(pisownia oryginalna wg dokumentu erygującego para-
fię). W marcu 1935 roku wieś Solipse zostaje odłączona 
od parafii Służew i przyłączona do parafii Włochy.

Ksiądz proboszcz energicznie zabrał się do organi-
zacji życia parafii. Jeszcze w grudniu zostały powołane 
parafialne Stowarzyszenie Caritas i Stowarzyszenie Mło-
dzieży Męskiej i Żeńskiej. Nastąpiła dalsza rozbudowa 
kaplicy, powiększonej uprzednio w 1933 roku. Zosta-
ła ogłoszona zbiórka złomu srebrnego i miedzianego 
z przeznaczeniem na dzwony. W dniu 8 grudnia 1935 r. 
została poświęcona przez ks. Chrościckiego wybudowa-
na na dziedzińcu kościelnym drewniana dzwonnica, na 
której zawisły trzy dzwony i którym nadano imiona: Te-
resa, ku czci patronki parafii, Julian, na cześć pierwszego 
proboszcza i Bronisław, na cześć pierwszego wikarego. 
Jednocześnie podejmowane są starania na rzecz posia-
dania przez parafię własnego cmentarza grzebalnego. 
Pierwszy zakupiony teren okazał się nieodpowiedni. 
W 1936 roku został zakupiony inny, obok fortu na Solip-
sach, gdzie władze państwowe zezwoliły na urządzenie 
cmentarza. Teren ten został uporządkowany i już wkrót-
ce dokonano tam pierwszego pochówku. Z kolei cegła 
pozyskana z rozbiórki zabudowań oraz drewno wyko-
rzystano przy budowie domu parafialnego, który miał 
pomieścić kancelarię parafialną, mieszkania dla księży 
oraz salę widowiskową. Ze względu na stały wzrost licz-
by mieszkańców w parafii przybywa jeszcze jeden wika-
riusz, stały organista i kościelny. W 1937 roku ks. Chro-
ścicki kupuje z własnych funduszy budynek, w którym 
mieszka. W oddanym do użytku, częściowo ukończo-
nym domu parafialnym jest m.in. kancelaria parafialna, 
mieszkania księży wikariuszy i organisty, pomieszczenia 
służące Caritasowi. Sala widowiskowa zostaje pokryta 
dachem dopiero jesienią 1939 roku. Mimo trwającej woj-
ny sporządzony zostaje projekt nowego kościoła, który 
władza duchowna zatwierdza w 1942 roku.

Od chwili wybuchu wojny ks. Chrościcki organizuje 
pomoc dla uciekinierów z Warszawy i innych potrzebu-
jących. Dzwony kościelne, aby nie oddać ich Niemcom, 
zostają „pochowane” na cmentarzu kościelnym. Orga-
nizowana jest pomoc Żydom z getta urządzonego na 
terenie fortu. Za tę pomoc ks. Julian Chrościcki zostaje 
aresztowany w 1942 roku wraz z kilkoma innymi miesz-
kańcami Włoch i uwięziony na Pawiaku, a następnie wy-
wieziony do więzienia w Lublinie. W 1944 roku zostaje 
zwolniony z więzienia i wraca do parafii. Po wybuchu 

Zdjęcie u góry:
Organy – dar od parafian dla ks. Chrościckiego

Zdjęcie po lewej stronie:
Pierwotna kaplica (po rozbudowie)

Tabliczka dedykacyjna organów od darczyńców
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Obrazy z bocznych ołtarzy w kościele



30 31

proboszcz Chrościcki. Dzieło to jest możliwe dzięki ofiar-
ności i niejednokrotnie wkładu pracy własnej parafian.

W 1951 roku dokonuje się kolejna korekta granic 
parafii, zostają przyłączone Budki Szczęśliwickie oraz 
ul. Jakubowska na Wiktorynie (odłączone z parafii św. 
Franciszka z Asyżu na Okęciu). Również po komasacji 
gruntów wsi Solipse następuje ponowne polubowne 
ustalenie granic cmentarza parafialnego. 

Budowa nowego kościoła postępuje nadal mimo prze-
szkód ze strony władz państwowych. Prace kilkakrotnie 
są wstrzymywane, raz nawet na siedem miesięcy. Dnia 
8 grudnia 1953 w lewej nawie nowo budowanego ko-
ścioła zostaje odprawiona pierwsza msza św. W 1956 
odprawiona zostaje msza św. w prawej nawie kościoła, 

powstania warszawskiego organizuje pomoc 
dla walczącej Warszawy oraz szpitale dla 
rannych. W dniu 16 września 1944 następuje 
wywózka włochowskich mężczyzn przez hi-
tlerowców do obozów, jest to kara za pomoc 
powstańczej Warszawie. Większość z nich nie 
powróciła do domów, pozostały wdowy i sie-
roty.

Po zakończeniu wojny parafia zmie-
nia swoje oblicze. Przybywa wielu nowych 
mieszkańców. Właściciele domów nie dys-
ponują swoimi mieszkaniami, gdyż zostały 
zajęte przez kwaterunek. Osada zamieszkana 
wcześniej głównie przez inteligencję zamie-
nia się powoli w osiedle inteligencko-robotni-
cze. Na dodatek przez pewien czas po wojnie 
stacjonuje tu wojsko, w tym siły radzieckiego 
NKWD. W tym trudnym otoczeniu ks. Chro-
ścicki na nowo organizuje życie parafialne. 
Drewniany kościółek staje się zbyt mały. Dla-
tego podjęte zostają starania na rzecz wybu-
dowania kościoła murowanego. Lecz władze 
państwowe nie zgadzają się na realizację za-
twierdzonego projektu, twierdząc, że jest on 
„niedemokratyczny”. Nowy kościół będzie 
budowany wg projektu zmienionego przez 
dr arch. Stefana Kozińskiego, bryła budyn-
ku została zmniejszona, wieże kościelne ob-
cięte, zmieniono też układ sklepienia dachu. 
W dniu 23 października 1946 następuje roz-
poczęcie budowy kościoła, pierwsze łopaty 
betonu pod fundamenty położył osobiście ks. 

HISTORIA PARAFII HISTORIA PARAFII

Sarkofag ks. Chrościckiego

Tablica na budynku parafialnym
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a od 1958 roku msze św. odprawiane są przed 
tymczasowym ołtarzem głównym nowo zbu-
dowanego kościoła (choć prezbiterium trzeba 
dopiero urządzić). W 1957 roku trzy dzwony 
zostają przeniesione z drewnianej dzwonnicy 
i zawieszone na wieżach kościoła.

W sierpniu 1957 roku stary drewniany 
kościółek zostaje rozebrany i przewieziony 
na Stare Włochy, gdzie po ponownym złoże-
niu służy nadal jako filialny kościół parafial-
ny. W 1958 roku z parafii zostaje wydzielona 
parafia Stare Włochy i oddana pod opiekę Sa-
letynów (formalnie parafia na Starych Wło-
chach jest utworzona dopiero w 1976 roku ze 
względu na sprzeciw Urzędu do spraw Wy-
znań). Przy parafii Św. Teresy pozostają Nowe 
Włochy i Solipse.

Kontynuowana jest budowa kościoła św. 
Teresy. W 1960 roku zostaje ukończona kapli-
ca Św. Łazarza, z mozaiką na ścianie przedsta-
wiającą wskrzeszenie Łazarza. Trwa budowa 
ołtarza w nawie głównej kościoła. Postępują 
prace nad wykończeniem kościoła: zrobio-
ne zostają metalowe drzwi, ambona, ołtarz 
główny i prezbiterium, kościół zostaje obło-
żony płytami z piaskowca. Dnia 24 czerwca 
1965 roku następuje wielkie święto w parafii 
– konsekracja kościoła pod wezwaniem św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus dokonana przez 
J.E. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zaś 
rok 1966 to uroczyste obchody roku mille-
nijnego zakończone 3-dniowymi uroczysto-
ściami Millenium Parafialnego połączonego 
z uroczystością obchodów 50-lecia kapłań-
stwa ks. Juliana Chrościckiego w dniach 7-9 
grudnia 1966.

Dnia 9 września 1973 – umiera ks. prałat 
Julian Chrościcki. Zostaje pochowany w pod-
ziemiach kościoła, a na następnego probosz-
cza parafii zostaje powołany ks. Henryk Mia-
stowski. Pełni on swoje obowiązki oficjalnie 
od 1.11.1973. Nowy proboszcz kontynuuje 
prace nad wykończeniem wnętrza kościoła. 
Wykonane zostają ławki i konfesjonały oraz 
nowe stacje drogi krzyżowej. W latach 1983 
– 1989 następuje przebudowa prezbiterium 
wg wytycznych II Soboru Watykańskiego, po-
wstaje mozaika na ścianie za ołtarzem głów-
nym oraz witraże w oknach kościoła. Duża 
sala widowiskowa zostaje przekazana na 
rzecz drukarni archidiecezji warszawskiej, 
a w 1988 r. zostaje położony przez kardyna-
ła Józefa Glempa kamień węgielny pod nowy 
budynek dla drukarni, przyległy do domu pa-
rafialnego. Drukarnia działa na terenie para-
fii do roku 2010 (???).

Dnia 12 kwietnia 1993 umiera ks. pra-
łat Henryk Miastowski i zostaje pochowany 
na miejscowym cmentarzu, na następnego 
proboszcza parafii zostaje powołany ks. Jan 
Mężyński, który pełni swoje obowiązki od 
27.06.1993. W roku 1994 powstaje parafia św. 

HISTORIA PARAFII

Kościół parafialny (stan obecny)

Relikwie Rzymskich Męczenników
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Rodziny, a Solipse (tzn. ulice za torami kolei 
pasażerskiej) zostają odłączone od parafii św. 
Teresy i przyłączone do nowej parafii. W 2005 
roku parafia przeżywa uroczyście peregryna-
cję relikwii św. Teresy. 

W roku 2009 ks. Jan Mężyński zostaje 
przeniesiony do parafii w Milanówku. Na 
nowego proboszcza zostaje powołany ks. Zyg-
munt Niewęgłowski. W 2011 r. zostaje powo-
łana fundacja im. ks. prof. Ryszarda Rumian-
ka. W odremontowanych pomieszczeniach 
zwróconych przez drukarnię powstaje hote-
lik i kawiarenka, a sali widowiskowej zostaje 
przywrócona pierwotna funkcja. W tym też 
roku uporządkowano teren wokół kościoła 
i rozpoczęto budowę nowej plebanii. W la-
tach 2014-2015 przeprowadzono prace zwią-
zane z ustabilizowaniem fundamentów ko-
ścioła. W 2014 r. parafia drugi raz przeżywała 
nawiedzenie kopi cudownego obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej, a w 2016 r. miało 
miejsce nawiedzenie kopi figury św. Michała 
Archanioła z Góry Gargano. W tym też roku, 
na prośbę ks. Niewęgłowskiego, po odnalezie-
niu relikwii Rzymskich Męczenników, kardy-
nał Kazimierz Nycz rozszerzył nazwę parafii: 
Parafia Rzymskokatolicka Świętych Teresy od 
Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich. 
Odnalezione relikwie umieszczono w 2018 
r. w odnowionej kaplicy gdzie rozpoczęto 
adoracje Najświętszego Sakramentu oraz cy-
kliczne Msze św. w intencji prześladowanych 
chrześcijan. 

Elżbieta Sawicka
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Budowa nowej plebanii

Ołtarz główny w kościele

Tablica pamiątkowa
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Pierwsza kaplica wybudowana staraniem parafian, wykonana m.in. z podkładów kolejowych (1929-1930)

protokół, przekazując nowemu proboszczo-
wi spis inwentarza, majątek Kościoła, Kasę 
Bractwa Żywego Różańca z saldem na dzień 2 
grudnia kwote 69zł 75 groszy, akt hipoteczny 
placu pod kościół, darowany przez Rodzinę 
p.p. Koelichenów.

Ks. Vice-Dziekan również podał do wia-
domości Komitetowi i proboszczowi, iż za 
pośrednictwem p. Józefa Koelichena zakon-
traktowano we Włochach plac na cmentarz 
grzebalny i wpłacono na ten cel jeden tysiąc 
zł. – okazało się, że teren ten nie nadawał się 
na grzebanie ciał. Sprawa upadła, a zadatek 
przepadł. Trzeba było szukać terenu gdzie 
indziej, terenu piaszczystego – wsiąkliwego.  
Protokół Komitetu starającego się o utworze-
nie parafii zawierał wiadomość dla nowego 
proboszcza, że do podjęcia jest suma 2.800zł. 
na urządzenie parafii. Prezes zakomuniko-

In Nomine Sanctissimae Tinitatis 
et ad Honorem Beatae Mariae 
Immaculatae Virginis

Dzień 8 grudnia 1934 roku stał się początkiem nowej 
Parafii pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
we Włochach.

J. Em. Kardynał Aleksander Kakowski dekretem 
z dnia 1 grudnia 1934r. erygował parafię w Osiedlu Wło-
chy, które należało do parafii św. Wawrzyńca na Woli, 
pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus, z waż-
nością od dnia 8 (ósmego) grudnia 1934r. Wykonanie de-
kretu polecono dopilnować Przewiel. Księdzu Vice-Dzie-
kanowi extra urbem Edwardowi Tyszce, proboszczowi 
św. Kazimierza w Pruszkowie.

Powiadomiony o powyższym Ks.Vice Dziekan przy-
był do Włoch wcześniej, bo mianowicie dnia 2 grud-
nia 1934r i w obecności Ks. Bronisława Piórkowskiego 
i prezesa budowy parafii p. Józefa Koelichena sporządził 

Z „Kroniki parafialnej”:

Wspomnienia ks. Chrościckiego 
z objęcia parafii i pierwsze  
miesiące jego pracy

HISTORIA PARAFII
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Pierwotny wystrój głównego ołtarza. Mszę św. celebruje ks. Chrościcki

wał, iż po rozliczeniu się z członkami Komite-
tu suma będzie wraz z protokołem przekaza-
na proboszczowi. Co wkrótce uczyniono.

Tak wyglądało objęcie nowej parafii we 
Włochach.

Teraz trzeba było potrudzić się i przygoto-
wać kościół na inaugurację parafii św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus.

Dekret erekcyjny wskazał termin pierw-
szego parafialnego nabożeństwa mianowicie 
dzień 8 grudnia Niepokalane Poczęcie Najśw. 
Maryji Panny. Włochowianie czekali dość 
niecierpliwie, chcieli bowiem uczestniczyć 
w pierwszej swojej parafialnej Mszy św., wy-
słuchać kazanie i poznać nowego proboszcza. 
Rzecz słuszna! Mieli do tego prawo, ale i prze-
szkody. Deszcz lał jak z cebra, błoto i śnieg 
z deszczem zagradzały drogę. Nota bene 
chodnik na ulicy przy Kościele stanowił jedną 
płytę pojedynczą zatopioną w błocie-glinie!

Na tę uroczystość zaofiarowali się samo-
chodem dwaj moi przyjaciele: Ks. Kanonik 
Roman Archutowski i Ks. Kanonik Wacław 
Celinski. 

Punktualnie o godzinie 10-ej dnia 8 grud-
nia byłem powitany przez grupę Włochowian 
i Księdza Wikarego Bronisława Piórkowskie-
go. Procesjonalnie wprowadzono mnie do 
Kościoła. Odprawiłem sumę. Podczas Mszy 
świętej wygłosiłem kazanie ku czci M. B. Nie-
pokalanej, patronki parafii. I korzystałem 
z uroczystości i w głównych szkicach nakre-

śliłem plan mojej pracy, która mnie czekała, mianowicie: 
budowa domu kościelnego, żeby mieć gdzie mieszkać 
i pracować, mieć oparcie w parafii, urządzić cmentarz 
grzebalny, budowa Kościoła oraz zbudować dom gospo-
darczy. Ten plan utrzymałem i realizowałem do końca. 
W krótkim czasie posypały się słowa krytyki, pod adre-
sem nowego proboszcza: “nic on tu u nas nie zrobi, bo 
ani pieniędzy nie ma, ani Włochy nie będzie stać tyle 
instytucji powołać do życia. Nie była to krytyka przy-
jemna!” Ale tym nastrojom nie poddawałem się. Zdrowy 
rozum nakazywał nie wycofywać się z parafii, ale prze-
ciwnie, robić, wyciągać do pracy parafian i jej wynikami 
interesować pesymistów, duchowo podnosić, zachęcać. 
Postanowiłem powiększyć i kulturalniej urządzić kośció-
łek-kaplicę, którą zastałem. Nie przychodziło to łatwo! 

W ołtarzu zastałem obraz patronki parafii św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus. Dano mi wyraźnie do zrozumienia, 
że tego obrazu nie wolno poruszać, ma zostać na tym 
samym miejscu. W bocznej nawie zawieszono obraz św. 
Antoniego.

Również ofiarodawcy wzbraniali mi przenieść obraz 
na inne miejsce. Uważano, że ja mogę wystrój kościoła 
raczej popsuć niż coś lepszego zbudować. Podchodziłem 
do tych spraw bardzo ostrożnie, żeby nie wywołać za-
draźnień lub walki z osobami, które mogłyby w klimacie 
życzliwym – wiele proboszczowi pomóc.

Upłynęło kilka tygodni, a niewiele mogłem robić. 
Trzeba było łamać opory moich parafian inną metodą, 
przez “zaskakiwanie”. Tę metodęm zastosował. W dwa 
tygodnie po Bożym Narodzeniu zamówiłem u jedne-
go ze stolarzy 5 m 3 listewek, w języku rzemieślników 
zwanych “drankami” i sprowadziłem ten materiał na 

HISTORIA PARAFII HISTORIA PARAFII



36

plac Kościelny. Ciekawość i krytyka nie miały końca. Na 
pytania, w jakim celu to uczyniłem, nie dawałem odpo-
wiedzi. Bądźcie cierpliwi! Czekajcie! Dowiecie się! Gdy 
nadeszła niedziela – nowa niespodzianka. Proboszcz b. 
spokojnie, ciepłym słowem zwrócił się do parafian o po-
moc: “potrzeba mi kilkadziesiąt młotków i tyleż rąk, kil-
ka drabin i parę godzin czasu w ciągu tego tygodnia”, 
a był to już okres Wielkiego Postu, mianowicie 3 tydzień 
t.j. dz. 4 marca 1935 r. Zaangażowałem również dwóch 
cieśli, którzy zgodzili się pokierować robotą. Pociągnię-
cie to przypadło im do gustu. Ponieważ kaplica była zbu-
dowana z ofiarowanych podkładów kolejowych, żerdzi 
nieokreślonego koloru i zakupionych desek nowych, 
trzeba było to pokryć jednym kolorem, żeby wnętrze es-
tetycznie wyglądało!

Prośbie mojej stało się zadość. Każdy z parafian, czu-
jąc trochę sił fizycznych i mając wolny czas spieszył, żeby 
czarodziejsko zmieniać “dzieło”, którego nie wolno było 
ruszyć (wyraz nieczytelny).

Rozpoczął się łoskot przybijanych do ścian “dranek”. 
Kilkadziesiąt młotków w ręku wprawionych i doświad-

czonych mężów, którzy przecież w większości 
sami u siebie budowali. Tydzień czasu trwało 
obijanie ścian kaplicy, w parafii zaczęło być 
rojno i gwarno. Duże zainteresowanie kościo-
łem. Pytano mnie w kościele, na ulicy, w szko-
le, w domach u chorych, gdzie mnie spoty-
kano: co dalej, jak to się zakończy, co Ksiądz 
więcej będzie robił?

Nie wskazanem było mówić co dalej, nato-
miast śpieszyć, aby jak najwięcej zrobić. Umó-
wionych było trzech murarzy, którzy podjęli 
się obite wnętrze listewkami otynkować. Ro-
bota popłynęła raźno. Wystarczyło czasu dwa 
tygodnie i kaplica została otynkowana, podło-
ga oczyszczona i uzupełniona.

Niedziela Palmowa /25 III 1935/ stała się 
nową niespodzianką. Wnętrze kaplicy jeszcze 
nie wyschło, ale już nie było widać brzydkich 
różnokolorowych desek, bali i t.p. Obserwu-
jąc parafian więcej związanych z Kościołem 
widziałem ich twarze uśmiechnięte, pogod-
ne, rozradowane. Poczułem, że do proboszcza 
rodzi się ich zaufanie. Wkrótce po Niedzieli 
Przewodniej kaplica została pomalowana na 
kolor biały. Oczom wszystkich kaplica wydała 
się czystą i przyjemną, i estetyczną. Rangę es-
tetycznego wyglądu podniosły ołtarze nowe 
oraz zakupione obrazy: w głównym ołtarzu 
obraz M. B. Częstochowskiej i obrazy św. An-
toniego i Serca Pana Jezusa, dzieła pendzla 
p. (nieczyt.) i piękna dębowa ambona, która 
znajduje się w kościele M. B. Saletyńskiej. Pa-
rafianie pokochali swoją świątynię. Frekwen-
cja do niej w niedziele i święta była b. duża. 
Trzeba było prosić Władzę Archidiecezjalną 
o powiększenie liczby Mszów św., mianowicie 
z 4-ech do 7. Od tej pory dostosowano godziny 
służby Bożej do potrzeb parafian. Praca dusz-
pasterska szła według ustalonego porządku. 
Władza Duchowna przydzieliła do pomocy 
drugiego ks. wikarego, gdyż liczebnie parafia 
się szybko powiększała. We Włochach w cią-
gu 1936 r. przybyło 200 domów kilkupiętro-
wych, w dodatku z naszej kaplicy korzystał 
Ursus nie mający kościoła oraz przyległe wio-
ski dookoła parafii. Stwierdzić trzeba, że pra-
ca duszpasterska poszerzała się i pogłębiała. 
W roku 1935 do Komunii św. przystąpiło 52 
tysiące.

Rozbudził się zapał w parafii, żeby jak naj-
prędzej budować i urządzać parafię. Wydało 
mi się, że zapał ten trzeba wykorzystać, sami 
parafianie zaproponowali mi sprawić dzwo-
ny dla kościoła we Włochach. Komitet szyb-
ko zakrzątnął się koło tej sprawy. Parafianie 
chętnie złożyli różne dary miedziane jak ko-
tły, rondle, blachę, bloki miedziane, piecyki 
i inne. Razem około 3 tysięcy kilogramów zło-
mu miedzianego.

Źródło: Kronika parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Opracował: Grzegorz Ustaszewski
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Ks. Julian
Chrościcki
BIOGRAFIA Z ARCHIWUM PARAFIALNEGO

Ksiądz Julian Feliks Chrościcki urodził się 26 V 
1892 roku w Szymonach parafii Kałuszyn, w powie-
cie Mińsk Mazowiecki. Julian był drugim synem pań-
stwa Marianny i Władysława Chrościckich. Pochodził 
z wielodzietnej rodziny. Miał dwóch braci, starszego 
Jana i młodszego Stanisława oraz trzy siostry.
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przy ulicy Traugutta 1.
Studia ukończył w 1927 roku i uzyskał 

najpierw magisterium, a następnie doktorat 
z teologii moralnej. Praca doktorska nosiła 
tytuł Jałmużna w świecie etyki katolickiej.

Ksiądz Julian był człowiekiem wszech-
stronnie wykształconym, a w swojej pracy 
doktorskiej udowadniał, iż idee socjalistycz-
ne nie prowadzą do równości i bogactwa, 
lecz do niedostatku i nędzy. Dalej dowodził, 
że człowiek w swojej naturze posiada nie tyl-
ko wolność wyboru oraz odpowiedzialność 
za własność, ale ma potrzeby duchowe i pra-
gnienie dążenia do prawdy i dobra. Praca 
naukowa księdza Chrościckiego znajdowała 
odzwierciedlenie w jego życiu: ksiądz był 
bardzo wrażliwy na krzywdę innych i za-
wsze gotowy do pomocy.

Przez cały okres pobytu w Warszawie, 
ksiądz Julian mieszkał w mieszkaniu pry-
watnym u swojego starszego brata przy ul. 
Targowej 61, który był kupcem.

Jako Prefekt Archidiecezji Warszawskiej 
ksiądz Chrościcki zobowiązany był przez 
Statuty Synodu należeć do Koła Księży Pre-
fektów. Koło organizowało zjazdy, kursy, 
odczyty, wydawało książki, podręczniki, 
czasopisma, organizowało rekolekcje i nabo-
żeństwa a także koncerty muzyki religijnej. 
Prowadziło różne sekcje, w których ksiądz 
Julian brał czynny udział.

Po reformie szkolnej przeprowadzonej 
w 1933 roku ksiądz Julian został członkiem 

Edukację rozpoczął od szkoły elementarnej w Kału-
szynie. Pilność i staranność Juliana zaważyła na jego 
dalszej edukacji. Rodzice zapisali syna do Gimnazjum 
im. Rocha Kowalskiego przy ul. Świętokrzyskiej 27 
w Warszawie. Świadectwo z wyróżnieniem było podsta-
wą do rozpoczęcia nauki w Seminarium Duchownym. 
Radość z podjętych studiów w Warszawie mieszała się 
ze smutkiem po stracie ojca, który zmarł 7 X 1911 roku.

Studia trwały do 1916 roku, aż do 30 listopada, kie-
dy to otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa 
Aleksandra Kakowskiego w kościele św. Krzyża w War-
szawie.

Nowo wyświęcony neoprezbiter podjął pracę dusz-
pasterską jako wikariusz i prefekt szkół w Warce nad 
Pilicą. Po roku władze duchowne przeniosły księdza 
Juliana na wikariat do Łowicza, do parafii Św. Ducha. 
We wrześniu 1918 roku otrzymał wikariat i prefektu-
rę w Łodzi w parafii Przemienienia Pańskiego. W ciągu 
trzech lat pobytu w Łodzi ksiądz Chrościcki pracował 
również jako wikary w parafii św. Stanisława. Kolusz-
ki to następny etap pracy księdza Juliana, gdzie oprócz 
pracy duszpasterskiej, pracował jako wykładowca 
w Szkole Kolejowej i kierował progimnazjum dla star-
szej młodzieży.

Po utworzeniu Diecezji Łódzkiej, został skierowa-
ny na prefekta szkół warszawskich. W tym też czasie 
rozpoczął studia filozoficzne na Uniwersytecie Poznań-
skim. Za zgodą władz archidiecezjalnych przeniósł się 
na Uniwersytet Warszawski. W czasie studiów konty-
nuował pracę w szkołach. Mając etaty w szkołach po-
wszechnych, uczył kolejno przez trzy lata w trzech 
gimnazjach oraz równocześnie był kierownikiem Pry-
watnej Powszechnej Szkoły im. św. Stanisława Kostki 

Ks. Chrościcki w otoczeniu współpracowników i wychowanków (1941 r.)
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Zarządu Koła Szkolnego, będącego prawym 
właścicielem gimnazjum i szkoły podstawo-
wej.

Od dnia 8 XII 1934 roku ksiądz Chrościcki 
rozpoczął pracę w parafii Św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus we Włochach, której został pro-
boszczem. Pomimo nowych obowiązków da-
lej kontynuował pracę prefekta, aż do końca 
roku szkolnego w 1936 roku, kiedy to został 
odwołany z tego stanowiska.

We Włochach zastał ksiądz Chrościcki 
drewnianą kaplicę, w której zorganizował 
duszpasterstwo. Pierwszym zadaniem no-
wego proboszcza było urządzenie kościoła-
-kaplicy.

Ksiądz Julian często wspominał przy 
różnych okazjach o budowie nowego ko-
ścioła i domu parafialnego oraz o urządze-
niu cmentarza grzebalnego. Swoim optymi-
zmem do budowy nowych obiektów zaraził 
nie tylko niedowierzających, ale i tych, któ-
rzy go krytykowali. Ze złomu miedzianego, 
nazbieranego przez parafian, powstały trzy 
dzwony kościelne, noszące imiona: Teresa, 
Julian i Bronisław.

Po wielu trudnościach wykonano plan 
budowy, jednakże nie został on nigdy zreali-
zowany z powodu wybuchu wojny.

Problem stanowiło mieszkanie, ponieważ 
proboszcz wynajmował lokal w domu pry-
watnym. Pani Marianna Chrościcka, matka 
księdza podarowała synowi pieniądze na 
zakup nieruchomości o powierzchni 1278 m 

kwadratowych, położonej we Włochach przy ulicy Mic-
kiewicza 29, nie opodal kościoła.

Proboszcz swoją postawą i pracą zyskał zaufanie 
parafian, dzięki czemu w roku 1936 rozpoczął budowę 
domu parafialnego. W tym też czasie budowano, obok 
domu parafialnego, salę widowiskową na 500 osób. 
W domu parafialnym znalazły się lokale mieszkalne 
dla księży, jak również lokale użytkowe, gdzie urządzo-
no przedszkole, Caritas, kancelarię parafii, a w piwnicy 
kuchnię i magazyn Caritasu. Budowa trwała 3 lata do 
wybuchu II wojny światowej. Wkrótce również rozwią-
zano problem z cmentarzem grzebalnym, którego para-
fia wcześniej nie miała.

Ksiądz Julian dużo czasu poświęcał, oprócz pracy 
duszpasterskiej, działalności charytatywnej. Zorga-
nizował w domu parafialnym bibliotekę z około 2000 
pozycjami, dbał o poziom kultury mieszkańców, orga-
nizował występy różnych artystów, zapraszał aktorów 
scen teatrów warszawskich. Utworzył zespół aktorów 
ze swoich parafian, którzy przygotowywali różne spek-
takle. Organizował projekcje filmów. Widownia zawsze 
była pełna.

Przy kościele w owym czasie powstawało dużo or-
ganizacji, takich jak: Stowarzyszenie Młodzieży Katolic-
kiej, Krucjata Eucharystyczna. Istniała też drużyna har-
cerska dla dziewcząt i drużyna sportowa dla chłopców. 
Ksiądz skupiał wokół siebie młodzież i dzieci, którym 
organizował czas wolny.

Okres II wojny światowej to czas, w którym wszel-
ka pomoc humanitarna była na „wagę złota”. W domu 
parafialnym ksiądz Julian, z pomocą parafian, urucho-
mił kuchnię, która codziennie wydawała obiady dla naj-
uboższych oraz najbardziej potrzebującym.

Dyplom nadający stopień magistra ks. ChrościckiemuKs. Julian Chrościcki (1950 lub 1955 r.)
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Uczulony na krzywdę ludzką, pomagał przetrwać 
wielu cierpiącym, często ryzykując własnym życiem. 
Proboszcz, nie bacząc na rozkazy okupanta ograni-
czającego działalność duszpasterską, pełnił swoje obo-
wiązki. Plebania stała się miejscem pracy konspiracyj-
nej i pomocy charytatywnej.

Za zgodą władz niemieckich w roku 1940 w powie-
cie warszawskim powstały 52 delegatury Rady Głów-
nej Opiekuńczej, której ksiądz Chrościcki również był 
członkiem. Od 13 X 1941 roku działały pod nazwą Pol-
skiego Komitetu Opiekuńczego w Warszawie; prezesem 
był Maurycy Potocki, a wiceprezesem ksiądz Julian 
Chrościcki. Komitet udzielał pomocy najbardziej po-
trzebującym mieszkańcom Warszawy i okolic.

21 VIII 1941 roku pod osłoną nocy z zaufanymi pa-
rafianami zdemontował dzwony kościelne i ukrył je na 
cmentarzu, w grobowcu, chroniąc je przed zarekwiro-
waniem. W zamian oddał okupantowi inne, małe, bez 
wartości.

Ksiądz Julian nie bacząc na swoje bezpieczeństwo, 
pomagał ludności pochodzenia żydowskiego (wysta-
wiał fałszywe metryki oraz pomagał przy ucieczce z get-
ta). Za swoją działalność został aresztowany i osadzony 
na Pawiaku w dniu 18 IX 1942 roku. Parafianie często 
ostrzegali księdza o grożącym mu niebezpieczeństwie.

Po kilkudniowej kwarantannie, odbytej w zawilgo-
conej i ciemnej oraz pełnej insektów celi oddziału VII 
– ks. Chrościcki został przeniesiony na oddział V do 
jednoosobowej celi nr 185, gdzie mieściło się już ośmiu 
innych więźniów. Wśród nich znajdował się ksiądz Le-
wandowski z parafii Pniewo. Mimo zakazu odbywania 
praktyk religijnych, ksiądz Julian nie rezygnował ze 
swoich kapłańskich obowiązków, a przy codziennej 
modlitwie porannej prowadził rozważania na temat 
wartości życia i śmierci, podnosząc w ten sposób na du-
chu towarzyszy niedoli.

Jego wiara nie zachwiała się pod ciężarem szykan 
ze strony wachmajstrów, nawet w więzieniu nie zmie-
nił stroju na cywilne ubranie. Nosząc sutannę i ciemne 
okulary rzucał się w oczy. Widok jego postaci rozwście-

Dyplom nadający stopień doktora ks. Chrościckiemu

czył pijanego oberwachmajstra Ottona Zan-
dera, który pod koniec września 1942 roku 
przyszedł z wilczurem na inspekcję oddzia-
łu. Oberwachmajster zauważywszy postać 
księdza, kazał wszystkim wyjść na korytarz 
szczując więźniów psem i rozpoczynając 
uciążliwe ćwiczenia gimnastyczne. Rozkazał 
więźniom czołgać się na kolanach i łokciach, 
a następnie kazał skakać „żabką”. W mo-
mencie kiedy zobaczył, że ksiądz Julian nie 
ma już siły, poszczuł go psem. Pies rzucił się 
na księdza, powalił go i zaczął szarpać.

Ksiądz, dotkliwie pogryziony, cierpliwie 
znosił niesamowity ból. Bardzo cierpiał, le-
karze wkładali maksimum wysiłku w jego 
ratowanie, rany jednak nie chciały się goić, 
ciągle krwawiły i przez dłuższy czas utrzy-
mywała się gorączka. Mimo rozległych ran 
na nogach i rękach był pogodny i życzliwy, 
zawsze znajdował chęci i siły, aby wspie-
rać duchowo współwięźniów. Spowiadał, 
udzielał rad duchowych, modlił się razem 
z innymi, podnosił na duchu tych, którzy 
tego potrzebowali. Od rana do wieczora 
pochłonięty był pomocą innym, zapominał 
o swoim cierpieniu. Podczas pobytu w izbie 
chorych ksiądz Julian był przesłuchiwany po 
raz kolejny. Nie znajdując żadnych dowodów 
oprawcy zarzucili mu wrogi stosunek do na-
rodu niemieckiego.

Parafianie i osoby zaprzyjaźnione bar-
dzo długo i z wielkim wysiłkiem starali się 
o uwolnienie swojego proboszcza i przyja-
ciela, jednak rezultaty były znikome. Nie 

Ks. Chrościcki jako rektor Wyższego Seminarium 
Duchownego w Warszawie
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udało się uzyskać zwolnienia, udało się jedy-
nie przesyłać paczki żywnościowe.

W dniu 17 I 1943 roku, kiedy to mróz do-
chodził do minus 30 stopni, ksiądz Chrościcki 
opuścił Pawiak. W bydlęcym wagonie, z ko-
cem i małą poduszeczką podróżował przez 
przeszło dobę do obozu koncentracyjnego 
na Majdanku. Otrzymał numer obozowy 
3689. W obozie ksiądz Julian rozpoznawalny 
wśród więźniów jako kapłan, mimo surowe-
go zakazu, organizował niedzielne nabożeń-
stwa z czytaniem Ewangelii oraz niesieniem 
duchowego wsparcia.

Z początkiem marca 1943 roku ksiądz 
Chrościcki został przeniesiony na Zamek 
Lubelski, było to więzienie śledcze dla więź-
niów politycznych. Jednak dopiero w paź-
dzierniku tegoż roku został wykreślony 
z ewidencji obozu na Majdanku.

W dniu 15 V 1944 roku ksiądz Chrościc-
ki powrócił do domu, uwolniony, wrócił do 
Włoch, choć był schorowany i wyczerpany. 
Mimo ostrzeżeń rodziny, przyjaciół i para-
fian ksiądz wrócił do codziennych obowiąz-
ków proboszcza. Dom jego, jak i jego osoba 
była obserwowana, przysłuchiwano się jego 
kazaniom.

Władze kościelne powierzyły księdzu Ju-
lianowi funkcję Kanonika Kapituły Łowic-
kiej dekretem z dnia 1 XII 1944 roku.

W niedługim czasie w Warszawie wybu-
chło powstanie. Ksiądz nie bacząc na siebie 
rozpoczął działalność charytatywną wraz 
z młodymi parafianami. Dzięki staraniom 
proboszcza wielu mieszkańcom Włoch 
udało się uniknąć aresztowań. Po upadku 
powstania i wysiedlaniu ludności z Warsza-
wy do obozu przejściowego w Pruszkowie, 
ksiądz Julian nie szczędzi sił na uratowanie 
chorych, rannych i młodych ludzi, nie ko-
niecznie powstańców.

Każdy, kogo udało się wyprowadzić, był 
natychmiast ukrywany bądź u mieszkańców 
Włoch, bądź też na plebani. Ksiądz Chrościc-
ki spał na podłodze, aby jak najwięcej osób 
znalazło u niego schronienie. W sali widowi-
skowej ksiądz zorganizował najpierw punkt 
pomocy, a z chwilą gdy przybywało rannych 
zorganizował mały szpital, który się rozra-
stał, ponieważ potrzeby były duże. Pracowa-
ły w nim sanitariuszki z Armii Krajowej oraz 
harcerki z miejscowego zastępu Orłów.

Po wojnie w lutym 1945 roku ksiądz Chro-
ścicki otrzymał trudne zadanie. Abp Antoni 
Szlagowski, rządca Archidiecezji Warszaw-
skiej z siedzibą w Milanówku, powierzył 
księdzu zorganizowanie Seminarium Du-
chownego Warszawskiego w majątku Czubin 
koło Warszawy. Majątek położony w odległo-
ści 23 kilometrów od stolicy, był miejscem 
wypoczynkowym alumnów i profesorów 
Warszawskiego Seminarium Duchownego 

św. Jana Chrzciciela. Ksiądz Chrościcki oprócz obowiąz-
ków regensa seminarium (1945 – 1949) nadal pełnił 
obowiązki proboszcza parafii we Włochach. Pomimo 
trudności i dolegliwości związanych z nabytym na Pa-
wiaku kalectwem ksiądz Julian przystąpił do organiza-
cji seminarium, jak też do rekrutacji kleryków. Ogółem 
zebrało się około 40 kleryków. Jednym ze znanych nam 
obecnie był ksiądz Jan Twardowski.

Ksiądz Regens borykał się z wieloma trudnościa-
mi, ale największą troską było, jak wyżywić alumnów 
i księży profesorów. Zapasy żywności po przejściu fron-
tu wiosną 1945 roku były znikome, ale dzięki zaradności 
księdza Juliana nikt nie głodował. Wystarał się dla se-
minarium o paczki żywnościowe z UNRRA (United Na-
tions Relief and Rehabilitation Administration). Ksiądz 
Julian pomimo swojej choroby intensywnie zajmował 
się organizowaniem seminarium w gmachu przy Kra-
kowskim Przedmieściu 52 w Warszawie. Codziennie 
pokonywał drogę pieszo z Włoch do Warszawy i z po-
wrotem. Podróże te były dla niego bardzo męczące. 
Ksiądz Chrościcki zabiegał, aby nowy rok akademicki 
alumni mogli rozpocząć w nowym gmachu seminarium

Fundusze na budowę seminarium brał częściowo ze 
swojej parafii, ale też pisał odezwy do ocalałych miast: 
Łodzi, Krakowa, prosząc o pomoc w odbudowie semi-
narium. Pisał do różnych instytucji o wsparcie, adresy 
często brał z książki telefonicznej.

Ksiądz Chrościcki dbał o swoich alumnów z tą samą 
gorliwością, z jaką opiekował się swoimi parafianami. 
Troszczył się o wszystkie potrzeby, także te, które były 

Przy budowie nowego kościoła
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Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński 24 VI 
1965 roku dokonał konsekracji kościoła pod 
wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
we Włochach. Budowę kościoła zakończono 
w latach siedemdziesiątych.

Ksiądz Chrościcki, mimo swoich chorób, 
do ostatniej chwili był człowiekiem bardzo 
aktywnym. Pracował w swojej parafii, jak 
również tam, gdzie władze kościelne powie-
rzały mu inne obowiązki. Pełnił Funkcję egza-
minatora posynodalnego oraz przewodniczą-
cego Kolegium Księży Dziekanatów Stolicy.

Wymagał od swoich współpracowników, 
ale również i od siebie. Nieustannie pra-
cował i podejmował nowe zadania. Dbał 
o swoich parafian, w pracy duszpasterskiej 
obejmował szeroką skalą dzieci, młodzież 
i dorosłych. Czuwał nad rozwojem ducho-
wym swoich parafian, jak również kleryków, 
będąc ich profesorem.

W ostatnich latach swego życia ksiądz 
Chrościcki dużo czasu i wysiłku poświęcał 
pracom wykończeniowym i upiększającym 
prowadzonym w nowej świątyni, a także pra-
com związanym z cmentarzem grzebalnym.

Pracował do ostatniej chwili. W niedzie-
lę 9 IX 1973 roku, po odprawieniu porannej 
Mszy św. ksiądz Chrościcki zasłabł w zakry-
stii. Przewieziony został do szpitala, gdzie 
zmarł tego samego dnia o godzinie 23.00. Or-
ganizm księdza był bardzo wyniszczony dłu-
gotrwałą cukrzycą. Wiadomość ta pogrążyła 
w smutku wszystkich jego parafian, przyja-
ciół i rodzinę.

Mieszkańcy Włoch darzyli ogromną sym-
patią swego proboszcza, nawet ci, którzy do 
kościoła chodzili rzadko łub wcale. Cenili 
tego człowieka za jego wielką wiarę w Boga, 
za jego trudy pracy, ale też za talent organi-
zacyjny.

Do dzisiejszego dnia parafianie opiekują 
się grobowcem w podziemiach kościoła dba-
jąc o kwiaty i znicze.

Ze wspomnień przyjaciół, kolegów, kle-
ryków, parafian i przełożonych postrzegany 
był jako osoba świętobliwa o wielkim sercu, 
pokorny, bardzo kulturalny, używający pięk-
nego języka. Cechowała Go dbałość o ludzi 
samotnych i chorych. Był oddany ludziom, 
służył im z życzliwością i starannością, pe-
łen troski i ciepła. Kierował się ewangeliczną 
miłością. Miał wielką miłość i szacunek dla 
swojej matki. Dla dzieci nosił pełne kieszenie 
cukierków. Żył bardzo skromnie, często cho-
dził bez skarpetek bo były potrzebne innym. 
Kochał swoich parafian i kleryków, tak że 
zrezygnował z proponowanego mu urzędu 
biskupa.

Kiedy sprawował eucharystię zawsze był 
bardzo skupiony. Nie wypuszczał z rąk ró-
żańca. Służył Chrystusowi w braciach.

związane z ich rozwojem intelektualnym, kulturalnym 
czy spędzeniem wolnego czasu. Był dla nich jak ojciec.

W roku 1946 rozpoczęła się budowa kościoła we Wło-
chach. Parafianie wspomagali proboszcza w jego pra-
cach. Nowy, większy kościół miał być wotum wdzięcz-
ności za uratowanie życia i wypełnieniem przysięgi 
złożonej Maryi, którą ksiądz Julian związał się podczas 
pobytu na Majdanku.

Ksiądz sam nadzorował budowę, codziennie przy-
chodził na plac budowy. Piętrzyły się trudności, brak 
materiałów budowlanych, brak pieniędzy, władze ko-
munistyczne nakładały na parafię dodatkowe podatki. 
Nie zapłacony podatek powodował zagarnięcie pry-
watnego mienia księdza. Sukcesywnie zabierano mu 
wszystko od łyżki po biurko. Jednak mimo narastania 
terroru przez władzę komunistyczną kościół wzno-
sił się do góry, choć proboszcz był pod ciągłą kontrolą 
władz. W roku 1953 w dniu 18 XII w lewej nawie ko-
ścioła odprawiona została pierwsza msza w całkowicie 
pokrytym dachem kościele.

Pełniąc funkcję budowniczego nowej świątyni, re-
gensa w seminarium, pełnił jednocześnie funkcję Peni-
tencjariusza diecezjalnego (do roku 1959).

Za ogromny wkład w życie Kościoła, władza du-
chowna powołała księdza w 1946 roku do grona Kapi-
tuły Metropolitalnej, a w roku 1953 Ojciec św. Pius XII 
mianował Go Prałatem Domowym. W roku 1953 ksiądz 
Chrościcki otrzymał nowe obowiązki, wraz z zaufa-
niem przełożonych, pełnił funkcję Dziekana dekanatu 
Warszawa-Okęcie.

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej - wotum parafian
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Jaki cel postawiła sobie Pani zbierając wspo-
mnienia do książki „Ojcowskie serce – zbiór 
wspomnień o księdzu doktorze Prałacie Julianie 
Chrościckim”?
Książka została wydana w 2002 r. w przeddzień 
110 rocznicy urodzin ks. Juliana Chrościckiego. 
Zawiera łącznie 71 wspomnień, w tym 28 osób 
duchownych i 43 osób świeckich. Głównym ce-
lem tej publikacji było aby przekazane wspomnie-
nia przyczyniły się do przybliżenia i niejako oży-
wienia postaci kapłana. Ks. dr Julian Chrościcki 
jako kapłan, proboszcz parafii Św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus w Warszawie – Włochach, rektor Se-
minarium Metropolitalnego św. Jana Chrzciciela 
w Warszawie, profesor teologii pastoralnej, cieszył 
się ogromnym szacunkiem wśród tych, którzy go 
znali, bądź u tych, którzy kiedykolwiek zetknęli się 
z nim. Dali temu wyraz w swoich wspomnieniach. 
Określany był jako człowiek niezwykły. Przez wie-
lu nazywany ojcem, a na takie określenie całym 
swoim życiem w pełni zasłużył.
Co skłoniło księdza proboszcza do wybudowa-
nia nowej obszerniejszej świątyni?
Kardynał Aleksander Kakowski erygował parafię 
pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, a obo-
wiązki najpierw administratora, a potem probosz-
cza powierzył ks. Julianowi Chrościckiemu. Przy-
bywając do Włoch, 8 grudnia 1934 r. w święto 

Niepokalanego Poczęcia NMP sprawował On pierwszą 
uroczystą mszę św. W uroczystości uczestniczyły osoby du-
chowne i ogromna rzesza parafian. Zastał tu niedużą drew-
nianą kaplicę zwaną również kościółkiem. Włochy w okresie 
międzywojennym stały się atrakcyjnym terenem, na którym 
zaczął rozwijać się przemysł, powstawały fabryki i zakłady 
pracy, przybywało mieszkańców. Istniejąca kaplica nie była 
w stanie pomieścić wszystkich wiernych. Ta niedogodność 
stała się dla księdza proboszcza głównym powodem do bu-
dowy świątyni na miarę potrzeb. Gdyby nie wybuch wojny 
w 1939 roku, myśl związana z budową byłaby realizowana 
w latach czterdziestych dwudziestego wieku.
Jakie plany miał Ksiądz Prałat?
Plany ks. Juliana Chrościckiego były wyjątkowo ambitne. 
Myśl o wybudowaniu nowej świątyni powstała krótko po 
przybyciu do Włoch. Dla poprawy warunków całości dzia-
łań duszpasterskich w okresie od 1936-1939 roku został 
wybudowany dwupiętrowy dom parafialny. Znalazła tu po-
mieszczenie kancelaria parafialna, mieszkania dla księży wi-
kariuszy pracujących w parafii oraz dla organisty. Bibliote-
ka mieszcząca się na drugim piętrze posiadała zasób około 
2500 książek. W dolnej części budynku działał „Caritas” i Ra-
da Główna Opiekuńcza. W okresie II wojny oraz po wojnie 
niosły one pomoc ludziom ubogim i potrzebującym. Poprzez 

Wywiad z Anną Kaczmarek
redaktorką książki: „Ojcowskie serce”
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Spotkanie młodzieży wraz z ks. J. Chrościckim

Ks. Chrościcki w parafialnej bibliotece

„na piasku” nie przyniesie trwałych efektów tak 
w sferze duchowej jak i materialnej.
Jak tworzyła się Wspólnota w parafii pod we-
zwaniem Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus?
Mieszkańcy Włoch w swoich kontaktach przyja-
cielskich i współdziałając przy parafii żyli tworząc 
jakby wielką rodzinę. Życzliwość, serdeczność, 
wzajemna bezinteresowna pomoc, to wielka ka-
płańska zasługa Księdza Prałata i współpracują-
cych z nim Księży wikariuszy. Przy parafii skupia-
ły się i współdziałały wielokrotnie całe rodziny. 
Mężczyźni czas swojego odpoczynku po pracy 
zawodowej poświęcali pomagając fachowcom 
przy budowie świątyni. Dzieci spontanicznie 
przychodziły powiększając grono bielanek i mini-
strantów, służąc tym samym Panu Bogu. Nasza 
parafia mogła pochwalić się imponującą liczbą 
modlących się dzieci. Było około 100 ministran-
tów i tyleż bielanek. Członków innych wspólnot 
było znacznie więcej. Miały one charakter np. 
tylko modlitewny lub związany z działalnością 
charytatywną.
A jak wyglądało życie towarzyskie parafii?
Sala teatralna była miejscem, do którego przy-
jeżdżali zapraszani artyści warszawscy. Wier-
ni z Włoch i okolic mieli możliwość oglądać ich 
występy. Ksiądz Julian Chrościcki przyczyniał się 
do rozwoju i krzewienia kultury wśród młodzieży 
i całej społeczności. Tym samym pomagał utrzy-
mywać się aktorom warszawskim pozbawionym 
domu i pracy. W domu parafialnym były organi-
zowane bale sylwestrowe, a dla dzieci i młodzie-
ży – głównie bieli i ministrantów, zabawy.
W latach 50-tych i 60-tych w sali teatralnej 
młodzież skupiona przy parafii pod kierunkiem 
wcześniej Księdza Jana Żukowskiego, później 
Księdza Kazimierza Olszewskiego wystawiała 

organizowanie dożywiania wielu ludzi zostało uratowanych 
od śmierci głodowej. Przed wojną wybudowana została tak-
że sala teatralna, zwana przez nas, uczniów, również salą 
katechetyczną. Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie od 
drugiej połowy sierpnia 1944 r. sala ta w związku z potrze-
bą chwili, została zamieniona na szpital powstańczy. Później 
powierzchnia szpitala powiększyła się o parter domu para-
fialnego, a kancelarię przeniesiono w inne miejsce tego bu-
dynku. Wszystkim tym działaniom patronował ks. Chrościcki, 
który ranny na Pawiaku, dotkliwie pogryziony przez gesta-
powskie psy, przeszedł jeszcze Majdanek i Zamek Lubelski. 
Po powrocie do parafii 15 maja 1944 r. mimo bardzo słabego 
zdrowia i wielkiego wyczerpania dalej niósł pomoc bliźnim.
Ks. Julian Chrościcki z wielką skrupulatnością i dokładnością 
doglądał prac na wszystkich etapach budowy. Kapłan w swo-
im życiu budował „na skale”. Miał świadomość, że budowanie 
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W nowym kościele urządził kaplicę Matki Bożej Częstochow-
skiej, która w dzień powszedni i święto zawsze wypełniona 
była wiernymi. Tu odbywały się nabożeństwa ku czci NMP, 
którym przewodził. Całe swoje życie związał z Matką Bożą, 
mając przekonanie, że Maryja spełniła w życiu Jezusa taką 
rolę, jaką pełni w jego kapłaństwie.
Czy postać Księdza Juliana Chrościckiego może być wzo-
rem dla współcześnie żyjących?
Cała działalność kapłańska, jego cechy osobowe mogą 
stanowić wzór dla współcześnie żyjących i to nie tylko dla 
świeckich, również dla duchownych. Wielu księży wspomi-
nając ks. Chrościckiego zaznaczała, że ta droga kapłańska 
stanowi przykład, jak należy postępować. Trudno nie wymie-
nić, jakie cechy kapłana są aktualnie obecne. W najtrudniej-
szym momencie życia obozowego Kapłan odznaczał się wiel-
ką odwagą i bohaterstwem w sprawowaniu swojej posługi. 
Był wielkim patriotą. Swoją postawą świadczył, jak bardzo 
kochał Ojczyznę. Mimo wielu zaszczytów i tytułów, jakie 
posiadał, był człowiekiem cichym i pokornym. Nie słyszeli-
śmy nawet w czasie kazań czy w bezpośredniej rozmowie, 
podniesionego głosu. Każdemu człowiekowi, bez względu 
na wiek i stan posiadania, oddawał wielki szacunek. Odzna-
czał się wielką pracowitością i wytrwałością przy wszelkich 
przedsięwzięciach. Słuchał swoich parafian i kochał ich, 
troszcząc się o ich formację religijną. Był człowiekiem wyso-
kiej kultury osobistej. Dla nas, współcześnie mu żyjących, był 
i jest drogowskazem na ścieżkach naszego życia. W służbie 
drugiemu człowiekowi i w całej swojej posłudze kapłańskiej 
można dostrzec promieniowanie jego kapłaństwa. Urzeczy-
wistniał słowa Chrystusa: „Syn człowieczy nie przyszedł, aby 
mu służono, lecz aby służyć.”
Ksiądz dr Julian Chrościcki odszedł do domu ojca 09.09.1973 
roku, w opinii świętości .

Wywiad przeprowadziła Monika Woźniak

jasełka i Golgotę. Dochód z biletów na występy 
był w całości przeznaczony na budowę świątyni. 
Oprócz tego były organizowane loterie fantowe, 
gdzie każdy los wygrywał. Były także akcje zbiór-
ki makulatury, znaczków pocztowych, opakowań 
szklanych oraz metali kolorowych. Przez każdą 
z tych działalności każde pozyskiwane fundusze 
były przekazywane na nową świątynię.
Jakie cechy charakteru szczególnie ujmowały 
jego parafian?
Ksiądz Julian był człowiekiem bardzo skromnym. 
Mimo wielu potrzeb i słabego zdrowia nie posia-
dał dla własnej wygody, w celu przemieszczania 
się po obszernym terenie Włoch, nawet roweru, 
nie mówiąc już o najskromniejszym samocho-
dzie. Cechowała go cnota roztropności, czyli 
umiejętność dobierania w swoim działaniu takich 
środków, które pozwolą osiągnąć zamierzony 
cel. Gdy w życiu człowieka zabraknie roztropno-
ści, pojawia się bezład i chaos. Pamiętam, że ks. 
Prałat, głosząc z ambony kazania niejednokrot-
nie poruszał problem pijaństwa szerzącego się 
w społeczności włochowskiej i wzruszał się aż 
do łez. Był szczególnie wrażliwy na ludzką biedę. 
Nawiedzając rodziny po kolędzie, zwłaszcza pa-
rafian w podeszłym wieku, dostrzegał, jak i gdzie 
w możliwie najszybszym terminie mogą znaleźć 
pomoc, która była organizowana przez „Caritas” 
i Radę Główną Opiekuńczą.
Gdyby przyszło mi oceniać to, co było najważ-
niejsze w życiu Kapłana, należałoby stwierdzić, 
że w czasach, w których przyszło mu żyć, zwy-
ciężała zawsze jego wielka miłość do Boga i czło-
wieka. Wszelkie troski zawierzał Matce Bożej. 

W roli Chrystusa – Janusz Musiał W roli Marii Magdaleny – Marzena GrudzińskaW roli Judasza – Wojciech Jarosławski

HISTORIA PARAFII HISTORIA PARAFII



46

Po życiu i łasce wiary najbardziej cenił kapłaństwo, 
a najważniejszym dla niego świętem był dzień kapłań-
ski, nie imieniny czy urodziny. Eucharystia i sakrament 
pokuty nigdy nie były jego obowiązkiem, lecz najgłębszą 
potrzebą serca. Kościół był jego domem, tutaj spędzał 
najwięcej czasu. Dlatego po śmierci był wprowadzony do 
kościoła, a nie na plebanię, a na wyprowadzenie oczeki-
wał w kaplicy Matki Bożej, której nie zdążył odnowić. Te 
plany nie zostały zrealizowane.

Ksiądz Proboszcz wcześnie rano otwierał kościół, 
przygotowywał się do Mszy św. – był również na wła-
sne życzenie kościelnym – potem siadał w konfesjonale 
i modlił się. Mawiał: „Ja mam stały dyżur” – wikariu-
szom dyżury wyznaczał, ale bardzo był niezadowolony, 
gdy któregoś zabrakło, spóźnił się lub wyszedł wcześniej. 
Dlatego na niedzielę i pierwsze piątki miesiąca zaprosił 
do stałej pomocy ks. prof. Mieczysława Bombika i ks. Ta-
deusza Glińskiego. Kapłani ci byli dla wielu kierownika-
mi duchowymi, a nie tylko przypadkowymi spowiedni-
kami. Pytaliśmy też, który dzień w tygodniu ksiądz ma 

wolny, a on odpowiadał z uśmiechem, że każ-
dy, bo najlepiej odpoczywa w kościele. 

Ksiądz prałat troszczył się o piękno litur-
gii i głębię głoszonego Słowa Bożego. Para-
fianie doceniali stały grafik Mszy św. Każdy 
z kapłanów miał wiernych słuchaczy, którzy 
przychodzili na konkretną godzinę. Ksiądz 
Proboszcz głosił kazania, zawsze przemyśla-
ne, przygotowane. Gdy 8 marca poszedł na 
badania do szpitala z nadzieją, że to tylko na 
kilka dni, już miał przygotowane kazanie na 
rezurekcję, na 11 kwietnia. 

Wymagał dużo od siebie. Każdego dnia 
przed snem miał przygotowany plan na dzień 
następny i go realizował. W zeszytach miał 
zanotowane intencje Mszy św., które odpra-
wił przez całe życie. Często wspominał, że 
modli się za tych, za których odprawiał Msze 
św.

Ksiądz Proboszcz dbał o formację ducho-
wą parafian na każdym etapie ich życia, ale 
szczególnie dbał o dzieci i młodzież. Któż 
z czterdziestolatków i starszych nie pamięta 
egzaminu i balu maturalnego, nocnych czu-
wań na Jasnej Górze, dni skupienia, pielgrzy-
mek czy spotkań opłatkowych i jasełek? Któ-
ry ministrant czy bielanka nie pamiętają tych 
wielu procesji i godzin adoracji Najświętsze-
go Sakramentu? To były błogosławione noce 
i dnie z Jezusem i Jego Matką. W ostatnich 
latach posługi księdza Proboszcza również 
dzieci po I Komunii św. jechały do Matki Bożej 
na Jasną Górę – początkowo pociągiem, potem 
autokarami ze swoimi wychowawczyniami 
i Dyrekcją szkoły. To było piękne świadectwo 
wiary i znak wspólnoty szkoły i Kościoła. 

Gdy katecheza odbywała się przy koście-
le, ksiądz Proboszcz przed lekcją spotykał się 
z katechetami, był obecny w czasie każdej 
przerwy i na zakończenie zajęć. Znał uczniów 
i rodziców, którzy oczekiwali na swoje dzieci, 
a gdy uczestniczyli z dziećmi w katechezie, 
bardzo to chwalił. Przed nabożeństwami dla 
dzieci witał ich przed kościołem, a potem dys-

To motto pochodzi z tablicy pamiątkowej drugiego Proboszcza tej parafii,  
ks. prałata Henryka Miastowskiego. 2 grudnia minęła 100 rocznica jego uro-
dzin. Kapłan kochał Boga i ludzi, szczególnie tych, do których został posłany.

Powiedzcie ludziom, 
że ich kochałem

Wspomnienie o ks. Henryku Miastowskim
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Bóg dał, by na Zmartwychwstanie Pańskie parafia nie 
została bez proboszcza. Ich wierny Ojciec dotrwał do 
końca. 

W Wielką Sobotę stan księdza się pogorszył. Ordy-
nator pozwolił czuwać przy chorym cały czas, mimo że 
był na Oiomie. Taka była wola chorego. Ksiądz pochodził 
z Woli. W czasie Powstania Warszawskiego stracił całą 
rodzinę. Odtąd jego rodziną byli współpracownicy i pa-
rafianie. Wielokrotnie mówił, że nie chciałby umierać 
sam za szpitalnym parawanem. 

W Wielką Niedzielę po południu wraz z księdzem 
Marianem na szpitalnym łóżku odprawił Mszę św. 
Ksiądz Marian obiecał przyjechać także następnego dnia 
po południu. Ksiądz proboszcz czując, że czasu ma nie-
wiele, od rana pytał, kiedy przyjedzie ksiądz Marian. 
Poprosiliśmy, aby przyjechał wcześniej. Msza św. odbyła 
się przed południem. Ksiądz uczestniczył w niej bardzo 
świadomie, recytował teksty kanonu, przyjął komunię 
świętą, a po Mszy św. powiedział: – „ To był mój wiatyk 
– dziękuję wam za wszystko”. Zachowywał się tak, jak-
by żegnał się przed podróżą. A po południu rozpoczęła 
się agonia. Odszedł do domu Ojca z imieniem „Jezus” na 
ustach i znakiem krzyża na czole o godz. 18.45, gdy koń-
czyła się ostatnia msza św. wielkanocnego poniedziałku. 
Po wielkim cierpieniu na jego twarzy zagościł spokój, 
a nawet radość. Spotkał się z Tym, którego kochał i które-
mu służył przez całe życie. Dzwony kościelne obwieściły 
odejście Pasterza tej wspólnoty. 

Uroczystości pogrzebowe zgromadziły wielu, szcze-
gólnie młodzież i dzieci wraz z wychowawcami. W kon-
dukcie żałobnym został odprowadzony na miejscowy 
cmentarz. 

W szpitalu prosił: „Pochowajcie mnie na cmentarzu, 
do ziemi, wraz z moimi parafianami. Może parafianie, 
nawiedzając groby swoich bliskich i za mnie odmówią 
modlitwę”.

Na stronie Urzędu dzielnicy Włochy pozostał wpis: 
„Odszedł człowiek, którego życie było służbą i miłością”. 
Rzeczywiście służył kochając i kochał służąc.

Danuta Jaguś

kretnie w konfesjonale wspierał swoją modli-
twą. Cieszył się ich i obecnością i aktywnością.

Ksiądz Proboszcz pamiętał o najbardziej 
potrzebujących, Caritas wspierała starszych 
i dzieci, fundował paczki świąteczne i obiady. 
Szczególnie ważna była posługa sakramen-
talna wobec chorych i niepełnosprawnych. 
Opiekunki chorych umawiały msze św. w cią-
gu tygodnia w domu osoby chorej i zapraszały 
starsze sąsiadki, którym trudno było dotrzeć 
do kościoła. Ksiądz Proboszcz szedł do nich, 
aby wyspowiadać i odprawić przy ich łóżku 
mszę św. W ostatnich dniach życia otrzymał 
tę łaskę, że mógł wraz z księdzem Marianem 
odprawiać Mszę św. na szpitalnym łóżku. 

Wielki Post roku 1993 był czasem odcho-
dzenia księdza Proboszcza do Ojca. 8. III po-
jechał do szpitala na badania i mimo wspa-
niałej opieki doktora Fabisiewicza i całego 
personelu już nie wrócił do parafii. Potrzebna 
była operacja, potem niespodziewanie druga. 
26 marca przyjął sakrament chorych i ze spo-
kojem podziękował wszystkim i pożegnał się. 
Było to święto Zwiastowania Matki Bożej, któ-
rą tak bardzo miłował, otrzymał jeszcze kil-
kanaście dni życia. To były trudne a zarazem 
piękne dni. Bywało bardzo dobrze i bardzo 
źle. Ksiądz przyjmował wszystko ze spoko-
jem. Mieliśmy nadzieję, że wróci do pracy. 

Nadszedł czas Triduum Paschalnego. 
Ksiądz Marian i ksiądz Janusz mimo wielu 
obowiązków w parafii każdego dnia nawie-
dzali z Komunią świętą swojego Proboszcza. 
Towarzyszyła im ogromna troska i życzli-
wość parafian. Służyli pomocą o każdej porze 
dnia i nocy. 

W Wielki Piątek po przyjęciu komunii św. 
Ksiądz prałat przez wiele minut trwał w mil-
czeniu wpatrzony w krzyż. Potem powiedział: 
„Powiedzcie ludziom, że ich kochałem”. Ale 

Ks. Henryk Miastowski podczas uroczystości I komunii
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Tablica pamiątkowa poświęcona ks. Miastowskiemu
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Kanoniczne objęcie parafii przez nowego probosz-
cza nastąpiło 27.06.1993 roku. Funkcję tę pełnił do 
czerwca 2009 roku, kiedy został przeniesiony, również 
na stanowisko proboszcza, do Milanówka, do parafii 
Matki Bożej Bolesnej.

Jaki był proboszcz naszej parafii? Co było charakte-
rystyczne dla jego 17-letniej posługi kapłańskiej w No-
wych Włochach?

Ks. kanonik Jan Mężyński urodził się w Miedniewi-
cach, urokliwej miejscowości, w powiecie żyrardow-
skim, słynącej z Sanktuarium Matki Bożej Świętoro-
dzinnej. 13 lat wcześniej, 16 grudnia 1938 roku również 
w Miedniewicach przyszedł na świat sławny kardiochi-
rurg, Zbigniew Religa.

Święcenia kapłańskie ks. Jan Władysław Mężyński 
otrzymał 15.06.1975 roku w bazylice archikatedralnej 
Św. Jana Chrzciciela, z rąk kardynała Stefana Wyszyń-
skiego.

Swoją posługę kapłańską rozpoczął jako 
wikariusz w parafii w Klembowie, potem 
pracował w Sulejówku, następnie w Warsza-
wie, w parafii Św. Michała Archanioła, póź-
niej w Słomczynie – już jako proboszcz, a od 
1993 roku we Włochach.

Parafianie zapamiętali go jako bardzo 
dobrego gospodarza, skromnego, powścią-
gliwego człowieka. Prawie każdego dnia, 
przed godz. 6 rano ks. proboszcz otwierał 
kościół, a wieczorem można go było spotkać 
sprawdzającego, czy wszystko na terenie 
parafii jest w porządku. O podejmowanych 
inwestycjach jakie podejmował opowie pan 
Pyrak. 

Od 1987 roku ks. Jan Mężyński był mode-
ratorem archidiecezjalnym Ruchu „Światło-
-Życie”. W tym czasie w naszej parafii pręż-
nie działała Oaza oraz Kościół Domowy.

Każdego roku, na Triduum Paschalne 
przyjeżdżała do nas duża grupa młodzieży 
oazowej, która tu, u Świętej Tereski we Wło-
chach przeżywała te Święte Dni. Ci młodzi 
ludzie spali w naszych domach, wnosząc 
do włochowskich rodzin świadectwo wiary. 
Włochowianie, dzięki księdzu proboszczo-
wi gościli okazjonalnie także rekolekcjoni-

Ks. Jan Mężyński
– trzeci proboszcz
Po śmierci ks. prałata Henryka Miastowskiego, ks. kardynał Józef Glemp mia-
nował nowym proboszczem parafii ks. Jana Mężyńskiego, dotychczasowego 
proboszcza parafii Słomczyn k. Konstancina. 

Parafianie 
zapamiętali go jako 
bardzo dobrego 
gospodarza, 
skromnego, 
powściągliwego 
człowieka. 

Ks. Jan Mężyński
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i gzymsów kościoła na wykonane z blachy miedzianej, 
wraz z wykonaniem powierzchniowego zabezpiecze-
nia gzymsu żelbetowego w poziomie dachu na nawami 
bocznymi i kaplicami.

Wykonawcą robót remontowych był Stanisław Paw-
łowicz. Ocenę stanu technicznego dachów przed re-
montem, technologię wykonania robót i rozwiązania 
konstrukcyjno-materiałowe opracował i konsultował 
w czasie realizacji parafianin Stefan Pyrak. Roboczą 
opiekę i kontrolę realizacji sprawował parafianin Do-
minik Kochanowicz. Parafianie wykonywali swoje za-
dania bezinteresownie. 

W roku 1998, dzięki inicjatywie ks. Jana Mężyńskie-
go – przy Parafii pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
w Warszawie Włochach został powołany Parafialny 
Oddział Akcji Katolickiej. Funkcję prezesa pełnili kolej-
no: Stefan Pyrak, Tadeusz Kolasiński, Zbigniew Mrotek, 
a obecnie pełni ją Paweł Polcyn. 

Zuzanna Ustaszewska
Stefan Pyrak

stów oraz organizatorów i wykonawców 
koncertu w rocznicę śmierci Papieża Św. 
Jana Pawła II.

W czasie, gdy proboszczem był ks. Mężyń-
ski duża grupa dzieci i młodzieży wyjeżdżała 
co roku na rekolekcje oazowe. Parafianie cie-
pło wspominają ks. Jana Mężyńskiego.

Ks. Jan Mężyński w okresie sprawowania 
funkcji proboszcza podjął się dużych inwe-
stycji przy naszym kościele. Są to m.in.: wy-
konanie nad nawą główną kościoła nowego 
pokrycia dachu blachą miedzianą grubości 
0,6 mm na nowym deskowaniu grubości 
32 mm. Rozebranie istniejącego dachu nad 
nawami bocznymi kościoła i jego ponowne 
wykonanie według poprawionego rozwią-
zania konstrukcyjno-materiałowego oraz 
wymiana i zmodernizowanie pokryć kopuł 
dachu nad kaplicami: Chrzcielną i Matki Bo-
żej. wymiana obróbek blacharskich dachów 

Ks. Jan Mężyński i katechetka Danuta Jaguś z dziećmi pierwszokomunijnymi
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DOKOŃCZENIE WYWIADU ZE STRONY 2

W kościele powstają pewne charyzmaty, czasami 
znikają, bo są na dany czas. To przede wszystkim kwestia 
kondycji rodziny. Jeżeli duchowa kondycja rodziny była 
naprawdę bardzo dobra i było wiele powołań kapłańskich, 
była formacja. Teraz wiele powołań kapłańskich jest 
w neokatechumenacie. Tak więc mamy nowe charyzmaty. 
Neokatechumenat jest w świecie i się dynamicznie rozwija. 
U nas młodzież spotykała się, modliła, ale nie promieniowała 
na swoje środowisko, na pozostałą młodzież. Nie 
przyprowadzała do oazy innych. Była w stagnacji. Zabrakło 
dynamizmu właściwego młodym. Na pewno jest to bolączka, 
tak samo jak kwestia bierzmowania. Przygotowania trwają 
dwa lata. Mówią, że długo, ale jest to kwestia współpracy 
rodziców z proboszczem, księżmi, którzy prowadzą spotkania, 
ze szkołą. Natomiast kondycja rodziny jest słaba, szczególnie 
w Warszawie. Tego nie muszę nikomu uświadamiać. Z tego 
powodu młodzież jest dosyć często na nie.
Tak więc, może pewne charyzmaty osłabły i ja nad tym 
ubolewam, bo się sam z oazy wywodzę.
Próbuję założyć Kościół Domowy, założyć nową wspólnotę. 
Ale pytanie jest czy to działa. Możemy mieć złoty zegarek, 
który nie chodzi. Nie cyka. Podobnie jest z wiarą i ze 
wspólnotami. Mamy wiele rzeczywistości, które jednoczą.
A post cresima (formacja młodzieży przed i po 
bierzmowaniu) rozwijane przez neokatechumenat?
Ja pragnę tego, tylko mamy wspólnoty neokatechumenalne 
małe. Bo potrzeba młodzież przywieźć na spotkanie 
i odwieźć, bo też są spotkania w domach animatorów. 
Kwestie organizacyjne są trudne. Ks. Marcin czy księża, 
którzy ukończyli Redemptoris Mater (Diecezjalne Seminarium 
Misyjne) i którzy są we wspólnotach, podejmują wyzwanie. 
Proszę ich, żeby prowadzić takie spotkania już nawet teraz, 
by doprowadzić to tego, żeby były spotkania po domach. 
Wielką wartością tej formacji jest możliwość zobaczenia 
przez młodzież, jak żyje i funkcjonuje normalna rodzina 
z siedmiorgiem czy ośmiorgiem dzieci i w łączności z Bogiem. 
Ale też nie są ukrywane przed nimi sposoby poprawy sytuacji 
i wspólnie pokonuje się trudności. W dzisiejszym świecie 
tendencją jest usuwanie pyłku spod nóg dziecka, które 
gdy dorasta o słomkę się zabije. Więc dwiema rękami się 
podpisuję pod tą działalnością. Aby tylko była możliwa. 
A jak ksiądz ocenia kondycję pozostałych wspólnot naszej 
parafii?
Jeśli chodzi o grupy modlitewno-formacyjne, które są 
mniejsze lub większe, to nie jest kwestia tylko liczb. Jest 
wymiar, którego my czasami nie doceniamy, na przykład 
kwestie kółek różańcowych. Osoby, które należą do kółek 
różańcowych, troszczą się o parafię, modlą się za parafię. Co 
to jest różaniec, nie muszę nikomu tłumaczyć ani opowiadać, 
jak Matka Boża zachęcała do odmawiania różańca. Sługa 
Boży, ks. Blachnicki mówił, że to jest proca na goliata. 
To są rzeczy niewymierne. Nie da się ich policzyć i my 
musimy to widzieć. Czasem mała wspólnota pielęgnuje 
wymiar modlitewny, np. Wspólnota Ciała i Krwi Chrystusa 
i ofiarowuje bardzo wiele swoją modlitwą. Sama nazwa już 
mówi o czymś istotnym. Oczywiście, może czasami dobrze 
by było troszkę pisać o nich w naszej gazecie, trochę mówić 
o ich charyzmacie.
Stała się ona (Wspólnota Ciała i Krwi Chrystusa) trochę 
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niewidoczna
Ależ jeżdżą na spotkania, zachęcają. W każdym 
razie nie ubywa tych osób. Jest rzeczą 
najważniejszą zobaczyć, że rzeczywiście, 
nawet kilka osób wspierających dzieła parafii 
przez modlitwę i też przez udział w adoracji 
w pierwszy czwartek miesiąca. Są to ważne 
sprawy i niedocenione, jeżeli ktoś wypełnia swój 
charyzmat. Może też tego nie tego nie robić, 
tylko (na przykład oaza), urządza się spotkania – 
spotykamy się, modlimy i nam fajnie jest, ale nie 
ma promieniowania na zewnątrz i ewangelizacji 
na zewnątrz, i młodzież nie ma odwagi mówić 
o Chrystusie, świadczyć o Chrystusie, czy tak 
jak my w socjalizmie, odprawiać drogę krzyżową 
w centrum miasta. Nie baliśmy się. A dzisiaj jest 
lęk przed tym, żeby powiedzieć słowo Chrystus, 
a nie można powiedzieć bez Ducha Świętego 
Panem jest Jezus. Jeśli coś nie działa, to albo 
likwiduje się to, albo rozwija się charyzmat.
Mówiliśmy o tych parafianach, którzy są 
zaangażowani we wspólnoty. A jak widzi 
ksiądz Proboszcz kondycję tych, którzy są poza 
wspólnotami? Przychodzą do kościoła lub nawet 
nie przychodzą, czy też przychodzą dwa razy do 
roku, od święta. 
Po tych, po których mógłbym się spodziewać 
więcej, którzy chodzą do kościoła – niestety, 
została taka, tylko naturalna religijność. Czasami 
mówię, że do kościoła przyjdzie pies czy kot, tylko 
trzeba wiedzieć po co. Oczywiście, większość 
ludzi wie, że idzie do kościoła na mszę świętą, że 
jest tam ciało Chrystusa. Tylko jest pytanie, czy 
to wystarczy? Czy wiara nie zobowiązuje do tego, 
żeby jakieś stanowisko zająć wobec ludzi, którzy 
atakują kościół. Nie chodzi o to, żeby nie wiadomo 
ile tam gadać i nawracać, ale wyraźnie powiedzieć, 
że jestem dumny z wiary, z Kościoła. Trzeba 
naprawdę włączać się w pewne dzieła. Oczywiście 
mamy wiele osób, chociażby wśród tych, którzy 
się tu sprowadzili, bardzo wartościowych, co do 
których wciąż się zastanawiam, jak ich włączyć 
w dzieła parafii. Stąd też poszerzyłem Radę 
Duszpasterską o kilka małżeństw, o osoby, 
które są z zewnątrz, żeby taki świeży powiew 
nastąpił. Trochę próbowałem przeorganizować 
funkcjonowanie parafii. Jest kilka osób, które 
bliżej współpracują z proboszczem i załatwiają 
pewne rzeczy, bo nie da się wszystkiego 
samemu zrobić. Jest para animatorska, są 
szafarze odpowiedzialni za dyżury przy adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Oczywiście mamy 
ludzi, którzy są wspaniali, mają głęboką wiarę. 
Oczywiście mamy też dużo ludzi niewierzących. 
Stawiam sobie pytanie i księża też, jak do nich 
podejść. Nie mogę wymagać od niewierzących 
tyle, co od wierzących. Wiara zobowiązuje. Ale nie 
nakłada się ciężarów na słabych ludzi. Też muszę 
ustępować nieraz w różnych rzeczach, żeby ci 
ludzie nie poszli z kwitkiem i by nie zapomnieli 
o kościele na zawsze. 
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Czy ksiądz Proboszcz ma prośby o rozmowy 
duszpasterskie od takich zwykłych parafian, tych, 
którzy nie są blisko księdza Proboszcza? Czy 
przychodzą do zakrystii z prośbą o rozmowę?
Tak, przychodzą osoby wierzące i niewierzące, 
i rozmawiam z nimi. Więcej jednak rozmawiałem 
o Panu Bogu z ludźmi niewierzącymi, więcej niż 
nieraz z wierzącymi. Niewierzący są zaciekawieni 
albo czegoś chcą od kościoła. Siadamy sobie 
przy zakrystii i rozmawiamy. Cieszy mnie to, że 
naprawdę dużo ludzi przychodzi do sakramentu 
pokuty w naszej parafii. Spośród tych, którzy 
chodzą do kościoła. Sam Chrystus ich formuje. 
I to jest nieocenione, że czerpią siłę i moc 
z sakramentu pokuty, bo sakrament pokuty daje 
moc do życia. W nich też się dzieją wielkie cuda, 
że człowiek, który wierzy, jest bardziej świadomy 
swojej wielkości, ale też swojej małości, świętości 
Boga i autentyczności swojej wiary. Takich osób 
jest coraz więcej. Konfesjonał to szczególne 
miejsce, bardzo się cieszę ze świadomych, 
pięknych spowiedzi.
A jak ksiądz Proboszcz widzi wiedzę religijną? 
Bo gdy spotykam człowieka, który się chełpi 
tym, że naprawdę książki religijnej nie bierze do 
ręki, bo jemu wystarcza to, co usłyszy w kościele 
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na kazaniu, to mam wątpliwości, czy jest to właściwa 
postawa. 
Z kazaniami jest tak, jak z wodą, co się do koszyka wlewa. 
Wydaje się, że nie zostanie nic, najwyżej koszyk będzie 
czyściejszy. Jeżeli chodzi o intelektualne rozumienie wiary, 
o wiarę uzasadnioną intelektualnie, to no pewno jest wiele 
osób i ja je spotykam, które mnie czasem zawstydzają swoją 
wiedzą, ale też i rozumieniem tej wiedzy w sensie rozeznania 
wewnętrznego. Natomiast jest dużo osób takich, które 
pozostały na poziomie 2 klasy szkoły podstawowej. Uważam, 
że ci, którzy chcą czegoś więcej, to w dzisiejszym świecie 
sami coś przeczytają czy nawet zapiszą się na kursy, studia 
czy jakieś szkolenia na Papieskim Wydziale Teologicznym 
albo przy uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego. Dzisiaj 
dostęp do wiedzy jest bardzo szeroki. Tylko trzeba chcieć.
Nie zapominajmy, że teologia jest wlana dla tego, kto 
uczestniczy w mszach świętych, kto systematycznie się 
modli i przychodzi do miłosierdzia Bożego po odpuszczanie 
grzechów, niewątpliwie jest nie mniejszą niż dla tego, kto 
ma wielką wiedzę teologiczną, lecz w tej wiedzy może być 
niewiele ducha.
Podczas ostatniego odpustu, ks. biskup Wiesław Lechowicz 
zapytał, kto zna pewien przytoczony przez niego cytat. 
Zgłosiły się dwie czy trzy osoby. A był to cytat ze świętej 
Tereski od Dzieciątka Jezus, naszej patronki. 
Większość parafian zapomniała, że jest odpust, że jest 
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obowiązek Mszy świętej. Sporo parafian, także tych, którzy 
chodzą do kościoła zapomniała, że rekolekcje to jest 
obowiązek. Nawet z tego się nie spowiadają, że nie byli na 
rekolekcjach. Pewne rzeczy gdzieś tak uciekają. Rodzice mieli 
wiarę i tak dzieci wychowywali. One zaś przyjeżdżają do 
Warszawy, depczą święte wartości własnych rodziców.
A jak ks. Proboszcz widzi naszą parafię jako część całego 
Kościoła katolickiego? Dzieją się w naszym kościele rzeczy 
nie przez wszystkich rozumiane, np. synod o rodzinie 
i możliwość udzielania komunii świętej związkom 
niesakramentalnym po pozytywnym indywidualnym 
rozpatrzeniu lub ostatni Synod, a w nim 3 czy 4 rzeczy 
mocno kontrowersyjne. Jakim to odbija się echem w parafii? 
Czy ktoś przychodzi i mówi, że czegoś nie rozumie? 
Czy jednak zdają się na media ogólne, które są szybsze, 
łatwiejsze w dostępie, ale nie zawsze rzetelne? 
Cóż, synod o rodzinie… mnie samemu rozjaśnił wiele rzeczy. 
Oczywiście, musimy się liczyć z tym, że również polityka 
nadaje ton interpretacji pewnych wydarzeń. Niesamowity 
jest wpływ poprzez media na reformy w kościele. Dla mnie 
reforma w Kościele jest tą, która rośnie od dołu do góry, a nie 
od góry do dołu. Więc wytrwać w wierze ojców naszych to 
jest nasz podstawowy obowiązek, co by się nie działo na 
świecie. Pan Bóg jest w niebie. Człowiek największy jest na 
kolanach.
A komunia święta dla małżeństw niesakramentalnych? Trzeba 
dokument synodu o rodzinie dobrze przeczytać i spróbować 
zrozumieć. Jeżeli chcesz przystępować do komunii świętej, 

Objęcie urzędu proboszcza w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus

HISTORIA PARAFII

to nie wystarczy nie współżyć. Bo mogą rodzice 
nie współżyć ze sobą, ale to wpływa na klimat 
w rodzinie, mogą częściej zdarzać się kłótnie, 
może być odczuwana niechęć do siebie. Lepiej 
współżyć i trzymać się Pana Boga za nogi, modlić 
się z dziećmi, chodzić do kościoła, uczestniczyć 
w dziełach miłosierdzia, w dziełach parafii. Życie 
sakramentalne jest wtedy najkrótszą drogą do 
zbawienia. 
Następna rzecz, czy ludzie czynią pokutę za 
rozpad pierwszego związku? Czy są utrzymane 
kontakty z dziećmi, czy płacone jest na dzieci? 
Czy mają kontakt z dziećmi, próbują wychowywać 
swoje dzieci w wierze? Czy przebaczyli sobie 
nawzajem małżonkowie w sakramentalnym 
związku? Ludzie myślą, że spożyją Pana Jezusa 
i to wszystko załatwia. Właśnie nie! Pokutą może 
być to, że żyje się bez komunii świętej i idzie się 
dłuższą drogą zbawienia, a nie na skróty.
Odnośnie synodu dotyczącego Amazonii, to jest 
za wcześnie, by się wypowiadać, mogą być jakieś 
zachwiania i zawsze gdzieś tam odgórnie ktoś coś 
zamiesza. Luter też z pobożności rozwalił kościół. 
Nie ma pobożności bez jedności z Ojcem Świętym. 
Chociaż możemy sobie różnie myśleć i prowadzić 
różne dysputy. U nas niedługo będzie taka dyskusja 
na temat synodu, u nas w sali teatralnej. I na nią już 
teraz zapraszam. Trzeba zobaczyć rzeczywistość, 
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w jakiej żyjemy, ale wybierać zawsze to, co dziś 
Duch Święty daje nam do rozeznania i zawsze 
w jedności z Papieżem, z biskupami czy nawet 
z proboszczem. Jak nie ma jedności w małżeństwie, 
między małżonkami – to się ostoi rodzina? Jak nie 
ma w chrześcijaństwie jedności, jedności z księżmi, 
mimo że wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy 
zmierzamy do zbawienia jako grzesznicy, jeżeli nie 
ma tego zrozumienia, to można obrażać Kościół, 
księży, rodzinę, siebie nawzajem.
Ważne jest, żebyśmy się zawsze przyglądali, co 
może urosnąć na naszym poletku parafialnym 
i czy wytrwamy w wierze ojców naszych. Także 
przy tym całym niepokoju w kościele, Pan Bóg 
jest bytem prostym. Jest miłością. I zadajmy 
sobie pytanie: jak my działamy, nie patrzmy tylko, 
jak Papież działa. Dzisiaj każdy z nas ma być 
Janem Pawłem II, Stefanem Wyszyńskim itd. Czy 
tego się uczymy? Czy otwarci jesteśmy na ich 
przesłania? 
Jakie ks. proboszcz ma plany dla parafii na 
najbliższy okres, na 3-5 lat czy też więcej? 
Moje marzenie – żeby funkcjonowała sala 
teatralna i były wystawiane w niej sztuki katolickie, 
patriotyczne i polskie. Jest to moim jednym 
z największych marzeń na przyszłość. Oczywiście, 
by była wieczysta adoracja Najświętszego 
Sakramentu. Ze spraw materialnych to wiadomo, 
że plebania… i myślę, że to będzie niedługo. 
Rozbudowa domu pielgrzyma, żeby parafia miała 
środki na utrzymanie. W tej chwili mam na myśli 
konkretne rzeczy duszpasterskie – na pewno 
musimy się przygotować na 90. rocznicę powstania 
parafii . Pewnie trzeba będzie zaplanować 
i przeprowadzić misje, bo upłynął już jakiś czas od 
poprzednich.
Kwestia młodzieży – na pewno mi się marzy 
post cresima, to jest jedno z największych 
moich marzeń, żeby młodzież zasmakowała 
autentyczności wiary tych rodzin, które składają 
naprawdę wielką ofiarę wychowywania swoich 
dzieci. Nie zawsze jest to w duchu katolickim, 
bo któreś z dzieci odwróci się od rodziców, 
od kościoła. Ale jest wiele pięknych rodzin, 
małżeństw, które naprawdę mają wspaniałe dzieci 
i dobrze wychowane, i nie żałują trudu dla nich. 
Katechezy w szkole też są moim oczkiem w głowie. 
Dbam, aby w szkole był dobry katecheta, dobrzy 
nauczyciele religii.
Zapytam jeszcze o nasz cmentarz parafialny. Miał 
być rozszerzony i …?
Został zatwierdzony plan zakładający poszerzenie 
cmentarza o ok. 90 arów, lecz nie ma politycznej 
woli aby go wcielić w życie. Systematycznie 
wysyłam pisma do Rady Warszawy. Po Nowym 
Roku złożę kolejne pismo w tej sprawie. Jest 
potrzebne dodatkowe wsparcie ze strony 
mieszkańców. 
Na koniec poproszę jeszcze słowo da parafian
Dziękuję Bogu, że coraz więcej osób adoruje 
Pana Jezusa. Bogu dziękuję również za sprawy 
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materialne, które dało się ogarnąć, których nie widać 
i dlatego plebania dłużej się buduje, ale było tych spraw 
zbyt dużo do ogarnięcia. Mam też głębokie pragnienie, żeby 
uruchomić ludzi, którzy naprawdę są wielkimi talentami, 
zaprosić do pracy w Kościele. Mam na myśli czasem proste 
rzeczy, nie jesteśmy przyzwyczajeni na przykład, aby świeccy 
zbierali tacę. Oczywiście mogliby zbierać, w Stanach byłem 
na polskich mszach – wchodzi 4 mężczyzn, zbierają tacę 
i przynoszą do ołtarza. Jest to dar ludu bożego.
Msza święta dla dzieci – nie ma u nas prawdziwej Mszy 
św. dla dzieci, może być u nas Msza św. z udziałem dzieci, 
ponieważ rodzice nie włączają się w przygotowanie i oprawę 
tej Mszy. Nie możemy później wymagać, żeby młodzież 
brała udział w wymagających spotkaniach formacyjnych.  
Rodzice podjęli z katechetą decyzję, że zostanie utworzona 
schola. Próbujemy ją uruchomić i chciałbym, żeby taka była 
każdą niedzielę. Pytanie, czy cała rodzina jest formowana, 
bo czasami małżeństwa się formowały, jak na przykład 
patrzyłem w kościele domowym. A dzieci mówią: „znowu 
rodzice uciekają do kościoła przed nami”. Jeżeli nie ma w tym 
samym czasie formacji dzieci, to mogą rodzice się formować. 
Formuje się dzisiaj całą rodzinę i rodzina jest też formatorem 
swoich dzieci. Dzisiaj kościół żywy to taki kościół, który żyje 
w rodzinie. Parafia ma wspierać, dawać możliwość i poszerzać 
horyzonty.
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Wykaz kapłanów pracujących 
w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

i Rzymskich Męczenników

Księża pochodzący z parafii
Ks. Andrzej Buczel, Ks. Jacek Brociek, Ks. Jerzy Dziurzyński, Ks. Edward Engelbrecht, 
Ks. Jacek Kijewski, Ks. Krzysztof Liman, Ks. Marian Mirecki, Ks. Zdzisław Nowak,  
Ks. Andrzej Pawlak, Ks. Robert Pawlak, Ks. Bartłomiej Pergoł, Ks. Waldemar Rybicki, 
Ks. Aleksander Seniuk
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1934 – 1937 – ks. Bronisław Piórkowski 
1937 – 1940 – ks. Marian Przybyłko 
1937 – 1938 – ks. Ryszard Szklarski 
1938 – 1939 – ks. Józef Kołodziejski 
1939 – 1945 – ks. Antoni Kurczak 
1940 – 1945 – ks. Mieczysław Grabowski 
1940 – 1945 – ks. Kazimierz Kaik 
1943 – 1944 – ks. Andrzej Marczak 
1944 – 1945 – ks. Bolesław Perka 
1945 – 1946 – ks. Kazimierz Dankowski 
1945 – 1946 – ks. Jan Sapota 
1945 – 1947 – ks. Konstanty Kruk 
1946 – 1947 – ks. Stanisław Lewarski 
1947 – 1947 – ks. Józef Oberbek 
1947 – 1948 – ks. Lucjan Szymański 
1947 – 1948 – ks. Wojciech Dąbkowski 
1948 – 1952 – ks. Franciszek Gwóźdź 
1948 – 1959 – ks. Bronisław Krassowski 
1948 – 1950 – ks. Jan Bartosiewicz 
1950 – 1958 – ks. Władysław Wypych 
1950 – 1952 – ks. Stanisław Łach 
1952 – 1954 – ks. Antoni Karasiński 
1948 – 1958 – ks. Władysław Baran 
1954 – 1957 – ks. Stanisław Wygonik 
1954 – 1955 – ks. Andrzej Poradowski 
1955 – 1960 – ks. Jan Żukowski 
1954 – 1958 – ks. Stefan Mycak 
1960 – 1966 – ks. Kazimierz Ciszewski 
1958 – 1962 – ks. Jan Durka 
1960 – 1966 – ks. Kazimierz Olszewski 
1961 – 1967 – ks. Ryszard Bieńkowski
1963 – 1964 – ks. Marian Panek 
1964 – 1967 – ks. Ludwik Wnukowicz 
1966 – 1971 – ks. Henryk Sobiecki 
1966 – 1969 – ks. Jan Hawryn 
1967 – 1971 – ks. Ignacy Tomczyk
1969 – 1973 – ks. Ryszard Skrzypek 
1971 – 1972 – ks. Zbigniew Skiełczyński
1971 – 1973 – ks. Ryszard Skrzypek
1972 – 1975 – ks. Stanisław Wyszyński
1972 – 1982 – ks. Bolesław Stokłosa

1975 – 1978 – ks. Jan Gorgoń
1977          – ks. Jan Zieliński
1978 – 1979 – ks. Jan Pikulski
1978 – 1980 – ks. Ryszard Szurgociński
1978 – 1980 – Ks. Zygmunt Żelaźnicki
1978 – 1993 – ks. Mieczysław Bombik 
1980 – 1983 – ks. Michał Tewiaszew
1982 – 1983 – ks. Eugeniusz Jankowski
1983 – 1988 – ks. Władysław Michalczyk 
1983 – 1984 – ks. Zygmunt Rudzik
1984 – 2011 – ks. Henryk Rokicki 
1987 – 1990 – ks. Krzyztof Kłosiewicz 
1988 – 1991 – ks. Roman Borkowski
1990 – 1995 – ks. Włodzimierz Czerwiński 
1991 – 1996 – ks. Marian Rowicki
1991 – 1995 – ks. Janusz Stańczuk
1995 – 1999 – ks. Paweł Rosa
1996 – 1998 – ks. Arkadiusz Wójtowicz
1998 – 1999 – ks. Robert Skrzypczak 
1999 – 2000 – ks. Ryszard Rabijewski
1999 – 2011 – ks. Andrzej Pawlak
2000 – 2008 – ks. Adam Petakiewicz 
2000 – 2008 – ks. Piotr Kozłowski
2007          – ks. Michał Płoszajski
2008 – 2012 – ks. Jarosław Wojcieski
2008 – 2009 – ks. Robert Ogrodnik
2009 – 2010 – ks. Dariusz Olejniczak 
2009 – 2011 – ks. Lucjan Musielak
2010 – 2011 – ks. Andrzej Grochowski 
2011 – 2017 – ks. Jacek Gomulski 
2011             – ks. Artur Avdalyan 
Od 2011       – ks. Zenan Piskorski 
2012 – 2016 – ks. Krystian Chmielewski 
2012 – 2013 – ks. Jerzy Jastrzębski 
2013 – 2016 – ks. Jan Różycki 
2016 – 2017 – ks. Damian Petk 
Od 2016       – ks. Jerzy Król 
2017 – 2019 – ks. Jacek Grabowski 
Od 2018       – ks. Janusz Kapusta 
Od 2019       – ks. Marcin A. Różański

1934 – 1973 – ks. Julian Chrościcki – proboszcz
1973 – 1993 – ks. Henryk Miastowski – proboszcz
1993 – 2009 – ks. Jan Mężyński – proboszcz
Od 2009 – ks. Zygmunt Niewęgłowski – proboszcz
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Wasza Eminencjo, 

Czcigodny nasz 

Arcypasterzu!

Podobnie jak Apostołowie Piotr i Jan, 
którzy przygotowali Jezusowi miejsce dla 
spożycia uczty paschalnej w/g słów Jego 
„Gdzie jest komnata, w której będę mógł 
wraz ze swoimi uczniami spożyć Paschę?” 
tak i my w skromności naszej ludzkiej 
przygotowaliśmy u nas również komnatę 
paschalną Panu.

Wybudowana wielotysięcznymi drobny-
mi czynami ludu pracującego, a w szczegól-
ności kierowana i realizowana przez naszej 
parafii Pasterza, Kochanego przez wszyst-
kich Proboszcza Księdza Prałata Dr Chro-
ścickiego i Jego współpracowników, pełnych 
młodego entuzjazmu, wspaniałych, dnia dzi-
siejszego Kapłanów.

Powitanie prymasa Stefana Wyszyńskiego 

przez proboszcza ks. Juliana Chrościckiego 

w dniu konsekracji kościoła 24 VI 1965 r.

Podczas konsekracji kościoła parafialnego 24. 06.1965 r., ówczesny 
proboszcz ks. Julian Chrościcki, witając prymasa Polski kardynała 
Stefana Wyszyńskiego wygłosił powitanie. Poniżej zamieszczamy  
jego tekst, przechowywany w archiwum parafialnym.

Powitanie Prymasa Wyszyńskiego w parafii

Powitanie Prymasa Wyszyńskiego w parafii

HISTORIA PARAFII HISTORIA PARAFII
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Świętobliwie pasterskie serce, nieskoń-
czenie ufne w Opatrzność Bożą, wyczaro-
wało świątynię z marzeń w realny kształt 
– świątynię kamienną pełną potęgi i suro-
wości, zaś w koronie wież swych delikatną 
i subtelną, jakby chciały one łatwiej dotykać 
niebios, by przenosić prosto tam miliony 
szeptów modlitewnych. Harmonijna surową 
prostotą we wnętrzu swym stwarza aurę po-
gody, ufności i pełni rozmodlenia bliskiego 
Panu. Dziś komnata ta czeka niecierpliwie 
przyjścia Mistrza, by ją pobłogosławił i na-
maścił świętością, by spożył z ludem swym 
w niej Paschę. Uczyń to Dobry Pasterzu 
w imieniu Jezusa, by pełna Jego łask, szcze-
gólne upodobanie znalazła u Pana i uświęca-
ła przez wieki tysiące pokoleń, wiodąc serca 
ludzkie do doskonałości i nieskończonego 
szczęścia Bożego.

Jeszcze inne kilkutysięczne komnaty cze-
kają na Mistrza – komnaty czystych serc ludz-
kich – kilkudniowe czuwanie, praca, słucha-
nie słów rekolekcyjnych i w efekcie głęboka 
zaduma dusz ludzkich przy konfesjonałach 
zgromadzonych do późnych godzin nocnych 
ubiegłego dnia rozliczających siebie sprawi-
ły, że dzisiaj – spracowani, lecz szczęśliwi, 
starzy i młodzi może kiedyś obojętni stanęli 
jednak wszyscy razem pełni gorących uczuć 
– w wielokrotnej liczbie, by uczcić Paschę 
Świątyni i serc ludzkich.

Wejdź więc Dobry Pasterzu, uświęcaj, 
namaszczaj, błogosław i łam Chleb Boże-
go Ciała, dziel między lud i sprawuj Jego 
wieczerzę w imię słów Jezusa: Czyńcie to 
na moją wieczną pamiątkę, a święto nasze 
stanie się jeszcze jednym żywym, realnym 
dowodem nieskończonego trwania życia 
Chrystusowego u nas.

Gorąco dziękujemy Ci Eminencjo, że to 
Ty właśnie umiłowany Pani Jasnogórskiej 
Wielki Kapłanie, Jej Czcicielu i Sławicielu 
wśród narodów świata, błogosławić bę-
dziesz tutaj ludowi Bożemu i wprowadzisz 
w świątynię naszą męczeńskie jestestwo 
św. Andrzeja Boboli, by siłą Jego wielkiej 
wiary umocnić serca ludzkie, które jakby 
nabywają szczególnych praw do Jego opie-
ki i wstawiennictwa za nami do Boga.

Witamy Cię jeszcze raz z pełni gorą-
cych serc Wielce Drogi nam Dostojny Oj-
cze Soboru, miłości, nadziei, zjednoczenia 
i czynnej odrodzonej wiary.

Wejdź do Komnaty i czyń Boże dzieło 
nasz Arcykapłanie – Wasza Eminencjo – 
Prymasie Polski – Księże Kardynale Stefa-
nie!

Opracowała: 
Monika Woźniak

Powitanie Prymasa Wyszyńskiego w parafii

Wspólne zdjęcie z Prymasem Wyszyńskim

Konsekracja Kościoła

HISTORIA PARAFII
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Dzwony

„imię Bronisław”
Pokój daj Panie naszej Ojczyźnie
Szczęście i dobrobyt wszystkim 

ludziom
Błogosławieństwo Boże niech 

wszędzie zawita
Włochy Roku Pańskiego 1935

„imię Julian”
Budź duchy ospałe

Upadłe dźwigaj wzwyż
Wątpiącym daj serce całe
Umarłym zbawienie zbliż

Włochy roku Pańskiego 1935

„imię Teresa”
Dzwony ufundowano roku 

Pańskiego 1935 za pontyfikatu 
papieża Piusa XI

Kiedy Prezydentem Rzeczypospolitej 
był pan Ignacy Mościcki
A rządy w Archidiecezji 

sprawował ks. dr Aleksander 
kardynał Kakowski

Koadiutorami zaś byli 
ks. dr Stanisław Gal, Arcyb.,

 i ks. bp dr Antoni Szlagowski
Proboszczem parafii Włochy 
był ks. dr Julian Chrościcki, 

wikariuszem 
ks. Bronisław Piórkowski

W naszym parafialnym kościele w roku 1935 zostały ufundowane trzy dzwony. 
Największy nosi imię Teresy, patronki naszej parafii, kolejne dwa to: Julian i Bro-
nisław.

Od lewej: "Julian", "Teresa", "Bronisław" Od prawej: "Julian", "Teresa", "Bronisław"

HISTORIA PARAFII HISTORIA PARAFII
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W dniu 19 października 2019 r. w kawiarence parafialnej od-
był się doroczny dzień skupienia Domowych Kręgów Biblijnych 
naszej  parafii.  Było  to  całodzienne  spotkanie  członków  krę-
gów, przy udziale ks. proboszcza Zygmunta Niewęgłowskiego 
oraz ks. Jerzego Króla, z ekipą, która przyjechała do nas z Cen-
trum Nowej Ewangelizacji w Witkowie k. Stargardu Szczeciń-
skiego w diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Ks. Jan Kruczyński, 
który wielokrotnie gościł u nas jako rekolekcjonista, prezbiter 
i spowiednik, tym razem przywiózł ze sobą niezwykłą ekipę – 
mianowicie zaprosił do nas krąg biblijny z Witkowa! Spotka-
liśmy  się  z  prowadzącym w  swoim domu  krąg małżeństwem 
– Mariuszem  i  Cecylią  oraz  z  ich  trojgiem  dzieci,  12-letnimi 
bliźniakami Piotrem i Gosią oraz 7-letnią Zosią. 

Mariusz i Cecylia najpierw zaprosili licznie zgromadzonych uczest-
ników spotkania na „swój” krąg domowy (należy to rozumieć, że od-
było się spotkanie wszystkich uczestników jako jednego kręgu prowa-
dzone wspólnie przez Mariusza oraz Cecylię) uświetniony wspólnym 
śpiewem przy akompaniamencie Gosi grającej na keybordzie. Ta muzy-
ka sprawiła, że zrobiło się uroczyście i radośnie. Modlitwa uwielbienia, 
którą zwykle rozpoczynamy spotkanie kręgu, zaktywizowała wszyst-
kich. Wielbiliśmy Pana za wszystko, co nam dał, za to, co nam obiecał, 
a przede wszystkim za to, że jest z nami. Wielbiliśmy również Pana 
w naszych kapłanach, naszych gościach, nas samych i naszych rodzi-
nach oraz rzeczywistości, w której żyjemy. Po uwielbieniu przeszliśmy 
do wspólnego czytania psalmu pierwszego, a po wezwaniu śpiewem 
Ducha Świętego („Duchu Święty, przyjdź”) – pierwszego rozdziału 
Ewangelii według św. Mateusza. Szanowni czytelnicy „Uwierzyć” – 
proszę sobie teraz wyobrazić chór ponad czterdziestu osób wszystkich 
pokoleń, od dzieci poprzez wiek średni aż do osób sędziwych, czytają-
cych wspólnie, pełnym głosem tekst Ewangelii! 

Atmosfera ta sprawiła, że następujące po czytaniu echo słowa (po-
nowne odczytanie przez pojedyncze osoby wersu lub dwóch, które je 
bardzo dotknęły) miało zupełnie inny wydźwięk. I znowu – uczestnicy 
nie zawiedli. Mimo, że odczytany rozdział wydawał się być ciężki, aby 
znaleźć w nim echo słowa (jest krótki, tylko 25 wersów, z czego 17 
to rodowód Jezusa Chrystusa), to jednak niemalże każdy zabrał głos, 
nawet jeśli powtarzał coś, co już było przywołane – łącznie z fragmen-
tami genealogii Jezusa. Ale też chodzi właśnie o to, aby każdy autono-
miczne głosił to, co do niego przemówiło i było dla niego najważniej-
sze! Po echu ks. Jan wygłosił krótką homilię dotyczącą przeczytanego 
rozdziału. Zwrócił nam uwagę na to, jak ważna jest genealogia Jezu-
sa – człowieka takiego samego jak my. Człowieka, który miał długą 
linię swoich przodków, począwszy od Abrahama. Przodkowie ci żyli, 
pracowali, cierpieli tak samo jak nasi przodkowie. Pan Jezus stał się 
człowiekiem takim samym jak my wszyscy, po to, aby nas ocalić i zba-
wić. Jego historia jest dowodem na to, że Bóg nas nigdy nie opuszcza 
i jest gotów nas wspierać, gdy tylko się do niego zwrócimy. Po homilii 
modliliśmy się w intencjach zarówno naszych, indywidualnych, a także 
ogólnych (za kapłanów, parafię, ojczyznę, etc.). Po wspólnym odmó-
wieniu Ojcze nasz , Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i odśpiewaniu pieśni 
zakończyliśmy krąg błogosławieństwem kapłana.

W dalszym ciągu spotkania Mariusz oraz Cecylia cierpliwie dzie-
lili się z nami swoimi doświadczeniami i wskazówkami odnośnie pro-
wadzenia domowego kręgu biblijnego, odpowiadali również na nasze 
liczne pytania. Niektóre z ich doświadczeń były dla nas zupełnie nowe 

Duchowość Domowego
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i wzbogaciły naszą wiedzę, np. jak zachęcić dzieci do udziału we wspól-
nej modlitwie kręgu – a niewątpliwie prsktykowali to, gdyż ich dzieci 
brały aktywny udział podczas całego spotkania kręgu grając, śpiewa-
jąc, a te starsze czytając Ewangelię. Dzieci później oddaliły się z opie-
kunkami i dziećmi z naszych kręgów do wspólnej zabawy.

W dalszej części spotkania ks. Jan przedstawił nam krótki rys hi-
storyczny, skąd wywodzą się domowe kręgi biblijne, wskazówki odno-
śnie ich zakładania i prowadzenia oraz wskazał, jakie owoce przynoszą 
i mogą przynosić. Domowe kręgi biblijne są formą Nowej Ewangeliza-
cji zdefiniowanej przez Jana Pawła II. Papież, jeszcze jako arcybiskup 
krakowski, widział konieczność odnowy parafii oraz wspólnoty w Ko-
ściele Katolickim. Taka odnowa winna zacząć się na poziomie parafii, 
która powinna stać się jednością świeckich z proboszczem. Do tego 
jest niezbędna ewangelizacja zarówno rodzin, jak i osób samotnych 
(z adhortacji nr 60 „O powołaniu i misji świeckich” – „Wynika z tego 
bezwzględna konieczność systematycznej katechezy…..”). Dlatego 
w parafii powinny być zakładane, przy współudziale proboszcza, grupy 
z katechezą dla dorosłych. Najprostszą formą takiej katechezy jest czy-
tanie Ewangelii. Przecież jedynym warunkiem jest umiejętność czyta-
nia po polsku! Czytając głośno Ewangelię, rozdział po rozdziale, gościsz 
u siebie w domu samego Jezusa Chrystusa. A jeśli do tego przeczytasz 
homilię, to wejdziesz w uliczkę prowadzącą do zbawienia. Trzeba tro-
chę cierpliwości – potrzeba dwóch lat, aby przeczytać 117 rozdziałów 
czterech Ewangelii i Dziejów Apostolskich. A potem powtarzasz ten 
cykl od nowa. W rezultacie możesz dołączyć do grona uczniów, którzy 
dobrze znają Ewangelię i z tej wiedzy zrobić dobry użytek. Twoja ra-
dość i satysfakcja będzie tym większa, im więcej osób podzieli ją z to-
bą poprzez wspólne uczestniczenie w spotkaniu z Jezusem. Domowe 
Kręgi Biblijne są fundamentem na drodze do spotkania z Chrystusem 
Zmartwychwstałym. Katecheza parafialna takie kręgi umacnia i łączy, 
ale jednocześnie weryfikuje. Bez niej słabe kręgi się rozsypują – potrze-
bują więcej Ducha Świętego w kręgu. W ramach katechezy parafialnej 
należy dążyć do ugruntowania faktu przyjęcia Pana jako Zbawiciela. 
Chrystus obecny w sercu człowieka sam pobudza do działania i jego 
mocą następuje dalszy rozwój. A tutaj mamy już dużo różnych ścieżek. 
Jedną z nich jest dalsze pogłębianie wiedzy biblijnej. Jednocześnie ks. 
Jan gorąco zachęcał do multiplikacji naszych kręgów (każdy członek 
kręgu może w swoim domu założyć swój własny krąg zapraszając do 
niego zupełnie nowe osoby, stary zaś krąg może, a nawet powinien, 
być uzupełniony o kolejną generację uczestników).

Na zakończenie chciałabym jeszcze dodać, że w ponad 6-cioletniej 
historii domowych kręgów biblijnych naszej parafii było to pierwsze 
tego typu spotkanie. Być może pisząca te słowa nieudolnie oddała 
naszą radość z bycia „gośćmi” kręgu z Witkowa, ale pragnę Państwu 
czytającym te słowa przekazać nieco z panującej tam atmosfery ra-
dości, uniesienia i modlitwy. Jednocześnie chcę zachęcić i zaprosić do 
udziału, bądź zorganizowania w swoim domu takiego kręgu. Można 
nas spotkać w każdą 3-cią niedzielę miesiąca na mszy świętej w inten-
cji domowych kręgów biblijnych o godz. 9:30. W każdy czwartek po-
przedzający 3-cią niedzielę miesiąca spotykamy się wspólnie po mszy 
św. wieczornej w kawiarence parafialnej (lub w domu parafialnym, wg 
ogłoszenia w poprzedzającą niedzielę). ZAPRASZAMY, bądźcie z nami 
i wpuście SŁOWO BOŻE do swojego życia!

Elżbieta i Wiesław Sawiccy

PS. Ks. proboszcz sprawił wszystkim uczestnikom spotkania niesamowitą 
frajdę zapraszając ich do podziwiania panoramy Włoch w wieży kościelnej.

Kręgu Biblijnego
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To już 3 lata odkąd w piwnicy siedziby 
Fundacji im. ks. prof. Ryszarda Rumianka 
uruchomiliśmy pierwszą w Polsce tzw. Mę-
ską Szopę czyli warsztat do majsterki. Dziś 
odwiedziło nas kierownictwo firmy Jula – 
naszego oddanego partnera i to z dalekiej 
Norwegii. Mieliśmy okazję pochwalić się 
licznymi projektami i stale zwiększającą się 
rzeszą odwiedzających nas osób. Ich pro-
jekty najczęściej dedykowane są domowi, 
rodzinie i są gestem miłości…bo kto z nas 
najbardziej nie wielbi prezentu od serca, 
własnego wykonania. W szopie powstawały 
prawdziwe dzieła od zabawek edukacyj-
nych dla ukochanego synka, po półki, szafki, 
parapety czy drewniane figurki w kształcie 
serca dla ukochanej żony. Ale dziś z ust Pani 
dyrektor z centrali firmy usłyszeliśmy miłą 
refleksję. Oczami Norweżki oceniła nas jako 
niezwykle pracowity naród, jej zdaniem 
Polacy szanują pracę wykonaną własnymi 
rękami, ciężką i uczciwą. Rozwijanie Mę-
skich Szop w Polsce jest więc podtrzymy-
waniem pewnej tradycji, to tu każdy może 
stworzyć cos niepowtarzalnego. Cieszymy 
się, że jesteśmy wzorem, że będą po nas 
kolejni pasjonaci, którzy gdzieś w Polsce 
otworzą kolejne miejsca na wzór naszego. 
Przychodźcie do nas, spędzajcie czas z uko-
chanymi ludźmi!

Karolina Burns

MĘSKA 
SZOPA
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W KUCHNI

Wigilijna zupa grzybowa
z makaronem w domu rodzinnym 
ks. Marcina A. Różańskiego

W okresie Bożego Narodzenia za-
pewne każdy z nas wraca swoimi 
wspomnieniami do domów ro-
dzinnych. Przypominamy sobie to 
wspólne świętowanie, dzielenie 
opłatkiem, śpiew kolęd oraz wigi-
lijne potrawy.

Ja, odkąd pamiętam gdy zbliża się wigilia czeka-
łem na główne danie w naszym domu rodzinnym. 
Tym daniem była i jest „Wigilijna zupa grzybowa”. 
Jej smak, towarzyszy mi przez cały rok. I zawsze 
jak tylko jest to możliwe, to co zostawało, zamra-
żano aby ów smak przedłużyć do Świąt Objawienia 
Pańskiego. Jednak rzadko się to udawało, ponieważ 
owa wigilijna grzybowa cieszyła się powodzeniem 
i szybko znikała. 

Składniki:
○ Grzyby najlepiej borowiki
○ Włoszczyzna jak na rosół(marchew, pietruszka korzeń, seler, por)
○ Kostka masła 82%
○ Śmietana 18%
○ Sól, pieprz – czarny mielony

Sposób przygotowania:
Warzywa obrać i zalać zimną wodą, dodać suszone opłukane grzyby, (czym więcej grzybków 

tym zupa będzie bardziej esencjonalna), następnie dodać do smaku sól i pieprz. To wszystko należy 
gotować na na małym ogniu aż grzyby będą miękkie. Po ugotowaniu przez gazę przecedzić wywar; 
grzyby pokroić w małą kosteczkę i dodać do przecedzonego wywaru, warzywa można użyć do 
innych potraw. Następnie dodajemy kostkę masła, która ma się roztopić w wywarze. Na koniec 
dodać śmietanę. Uwaga! Aby się ona nie zważyła należy w małym naczyniu roztrzepać z niewielką 
ilością wywaru grzybowego i dodać do zupy cały czas mieszając. Na koniec makaron, najlepiej 
wstążki, ugotować al dente i podać razem z zupą.

W domu rodzinny ks. Janusza Kapusty podawany jest śledź w mleczu oraz śledź po wileńsku. 
Przepisy to specjalność rodziny ks. Janusza, pilnie strzeżone, gdyby ktoś chciał je uzyskać, niech 
osobiście kontaktuje się z naszym księdzem.

SMACZNEGO
Ks. Marcin A. Różański

Ewa Sowińska
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Drodzy Czytelnicy, 
poniżej redakcja „Uwierzyć” publikuje zdjęcia księży obecnie posługujących w naszej pa-
rafii. Są to zdjęcia z ich dzieciństwa. W zbliżającym się okresie Bożego Narodzenia wielu 
z nas wraca do dziecinnych wspomnień i medytuje fragment Ewangelii: 

„W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: «Kto właściwie jest najwięk-
szy w królestwie niebieskim?» On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: «Za-
prawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do 
królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie 
niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje”, (Mt 18,1-5).

Redakcja „Uwierzyć” ogłasza konkurs! Osoba, która rozpozna na zdjęciu wszystkich 
księży i na adres mailowy: kancelaria@swietateresa.pl wyśle odpowiedź (w mailu należy 
umieścić odpowiedź i swoje dane), otrzyma nagrodę. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Odpowiedzi należy przesyłać do 15 grudnia 2019 r. 
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Niedziela Chrztu Pańskiego

7.30 – za śp. Lesława Zacharczuka (gr.12)
9.30 – za śp. ks. prałata Henryka Miastowskiego z 

okazji imienin
11.00 – za śp. Stanisława, Leokadię, Dariusza i 

Janusza Szwajewskich
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
18.00 – za śp. Tadeusza Sobkowicza

19
26

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Lesława Zacharczuka 

(gr.27)
18.00 – wolna intencja

7.00 – za śp. Lesława Zacharczuka 
(gr.28)

8.00 – wolna intencja
18.00 – w intencji beatyfikacji 

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

5

III niedziela zwykła
7.30 – za śp. Lesława Zacharczuka (gr.26)
9.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
11.00 – za śp. Marię i Tadeusza Jarczewskich i 

zmarłych z rodziny Jarczewskich 
 i Weimannów
12.30 – w 48. rocznicę ślubu Elżbiety i Jerzego, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej i potrzebne łaski dla nich i ich rodziny

18.00 – za śp. Mariannę i Mieczysława

II niedziela zwykła
7.30 – za śp. Lesława Zacharczuka (gr.19)
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej dla Franka w 6. rocznicę urodzin
12.30 – za Parafian
18.00 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej dla Jarosława z okazji urodzin 20 21
13 14
6 7

7.00 – za śp. Lesława Zacharczuka 
(gr.7)

8.00 – za śp. Michała Charłamowa w 
3. rocznicę śmierci

18.00 – za śp. Halinę i Józefa 
Lubańskich

7.00 – za śp. Lesława Zacharczuka 
(gr.13)

8.00 – wolna intencja
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 

polecanych w wypominkach

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Lesława Zacharczuka 

(gr.14)
18.00 – za śp. Janinę w 15. rocznicę 

śmierci i Jerzego w 35. rocznicę 
śmierci Sokołowskich, 

 o miłosierdzie Boże i łaskę życia 
wiecznego

7.00 – wolna intencja
8.00 – 1) za śp. Lesława Zacharczuka 

(gr.20)
 2) za śp. Stefana Maliszewskiego w 

42. rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Stanisława Pałysa w 

10. rocznicę śmierci

7.00 – za śp. Lesława Zacharczuka 
(gr.21)

8.00 – 1) za śp. Stanisława Draszkę
 2) za śp. Antoniego 

Niewęgłowskiego
18.00 – o zdrowie i potrzebne łaski 

dla Agnieszki w dniu imienin
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Niedziela WtorekPoniedziałek

Uroczystość Objawienia 
Pańskiego

7.30 – za śp. Lesława Zacharczuka (gr.6)
9.30 – w dniu imienin Kacpra, o Boże 

błogosł. i opiekę Matki Bożej dla 
niego, jego rodziców i rodzeństwa

11.00 – za śp. Mariannę i Piotra 
Jastrzębskich oraz Annę i Bolesława 
Małuszyńskich

12.30 – za Parafian
18.00 – za śp. Józefa Wojtkowskiego 

w 10. rocznicę śmierci i zmarłych z 
rodziny Wojtkowskich, śp. Michała 
Dygę w 11. rocz. śmierci i zmarłych 
z rodziny Dygów i Pietraków

II niedziela po Narodzeniu Pańskim
7.30 – za śp. Lesława Zacharczuka (gr.5)
9.30 – za śp. Wojciecha Lipowskiego w 2. rocznicę 

śmierci
11.00 – dziękczynno-błagalna, w 19. rocznicę 

urodzin Kuby i 16. rocznicę urodzin Agaty, o Boże 
błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla całej 
rodziny

12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (za 
zmianą tajemnic)

18.00 – za śp. Barbarę i śp. Emilię

Trzej Królowie św. Antoni Wielki św. Jan Bosco



29 30 31
7.00 – za śp. Olgierda Paszkiewicza w 

16. rocznicę śmierci
8.00 – za śp. Lesława Zacharczuka 

(gr.29)
18.00 – wolne intencje

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Lesława Zacharczuka 

(gr.30-ost.)
18.00 – o Boże błogosławieństwo i 

łaski dla Heleny Skibińskiej z okazji 
94. rocznicy urodzin

7.00 – za śp. Gabrielę Żądło (gr.1)
8.00 – wolna intencja
18.00 – o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie i potrzebne łaski dla Agaty 
z okazji imienin

4
7.00 – za śp. Lesława Zacharczuka 

(gr.4)
8.00 – 1) w intencji żyjących 

i zmarłych członków Straży 
Honorowej Niepokalanego Serca 
Maryi

 2) za śp. Stanisława Brzozowskiego 
w 29. rocznicę śmierci

18.00 – za śp. Annę, Marię i Edwarda 
Czarnockich3

22 23 24 25
15 16 17 18
8 9 10 11
1 2
7.00 – za śp. Zofię Niedziela o łaskę 

życia wiecznego
8.00 – za śp. Lesława Zacharczuka 

(gr.8)
18.00 – wolne intencje

7.00 – za śp. Lesława Zacharczuka 
(gr.9)

8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Lesława Zacharczuka 

(gr.15)
18.00 – wolne intencje

7.00 – za śp. Lesława Zacharczuka 
(gr.16)

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

33. rocznicę śmierci i śp. Krystynę 
Murmuchamiatow

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Lesława Zacharczuka 

(gr.22)
18.00 – wolne intencje

7.00 – za śp. Lesława Zacharczuka 
(gr.23)

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Artura Kot

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Lesława Zacharczuka 

(gr.10)

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Lesława Zacharczuka 

(gr.11)
18.00 – o Boże błogosławieństwo 

i potrzebne łaski dla Dominika z 
okazji 18. rocznicy urodzin

7.00 – za śp. Lesława Zacharczuka 
(gr.17)

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Andrzeja 

Niemiatowskiego w 26. rocznicę 
śmierci

20.00 – w intencji prześladowanych 
chrześcijan (odprawiana w kaplicy)

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Lesława Zacharczuka 

(gr.18)
18.00 – za śp. Henryka Rzącę z okazji 

imienin oraz Annę Ciechocińską i 
Honoratę Mądry

7.00 – wolna intencja
8.00 – 1) za śp. Lesława Zacharczuka 

(gr.24)
2) za śp. Genowefę Niewęgłowską
18.00 – za śp. Tadeusza Śliweckiego 

w 7. rocznicę śmierci i zmarłych z 
rodziny Śliweckich

Święto Nawrócenia 
św. Pawła Apostoła

7.00 – za śp. Lesława Zacharczuka 
(gr.25)

8.00 – z okazji urodzin Andrzeja, z 
podziękowaniem za otrzymane łaski 
i prośbą o dary Ducha Świętego

18.00 – za śp. Wincentego 
Chludzińskiego w 11. rocznicę 
śmierci
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Uroczystość Świętej Bożej 

Rodzicielki Maryi
7.30 – za śp. Lesława Zacharczuka 

(gr.1)
9.30 – za śp. Henrykę i Leona 

Kozłowskich oraz Witolda i Adama 
Szabelskich

11.00 – za śp. Stefana Widyńskiego
12.30 – za Parafian
18.00 – za śp. Stanisława 

Fabisiewicza w 8. rocznicę śmierci

7.00 – za śp. Lesława Zacharczuka 
(gr.2)

8.00 – 1) za śp. Annę Studniarek w 5. 
rocznicę śmierci

 2) dziękczynna, z okazji urodzin 
Aleksandry, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo 

 i opiekę Matki Bożej
18.00 – o liczne i święte powołania 

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

Najświętszego
Imienia Jezus

7.00 – za śp. Lesława Zacharczuka 
(gr.3)

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

18.00 – o zbawienie wieczne dla śp. 
Genowefy Warzec w dniu imienin

św. Franciszek Salezy



24

10
3
7.00 – za śp. Gabrielę Żądło (gr.4)
8.00 – za śp. Zuzannę Główka w 13. 

rocznicę śmierci
18.00 – wolna intencja

7.00 – za śp. Gabrielę Żądło (gr.11)
8.00 – wolna intencja
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 

polecanych w wypominkach

7.00 – za śp. Gabrielę Żądło (gr.18)
8.00 – wolna intencja
18.00 – o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
Doroty z okazji urodzin

7.00 – za śp. Gabrielę Żądło (gr.25)
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja

2
9
16
23

17

4
7.00 – za śp. Gabrielę Żądło (gr.5)
8.00 – o Boże błogosławieństwo dla 

sióstr i nowe powołania do Zakonu 
Anuncjatek

18.00 – za śp. Konrada 
Małuszyńskiego

Święto Ofiarowania Pańskiego
7.30 – za śp. Gabrielę Żądło (gr.3)
9.30 – w dniu 6. urodzin Kacpra – o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla niego, 
jego rodziców i rodzeństwa

11.00 – za śp. Alinę i Zdzisława Leśniewskich, 
Jerzego Marcinkowskiego i Gabrielę 
Wojciechowską

12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (ze 
zmianą tajemnic)

18.00 – za śp. Adama i Alicję Sternik i zmarłych z 
rodziny Sternik

V niedziela zwykła
7.30 – za śp. Gabrielę Żądło (gr.10)
9.30 – za śp. Sławomira Wilman w 26. rocznicę 

śmierci
11.00 – za śp. Mieczysława Walerzaka z okazji 

urodzin
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
18.00 – za śp. Marcjannę i Jana Ambroziaków

VI niedziela zwykła
7.30 – za śp. Gabrielę Żądło (gr.17)
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – za śp. Stanisławę Pawelczyk
12.30 – za Parafian
18.00 – za śp. Pawła Sobkowicza w 21. rocznicę 

śmierci i śp. Edwarda Ryszkowskiego w 13. 
rocznicę śmierci

VII niedziela zwykła
7.30 – dziękczynno-błagalna, w 34. rocznicę urodzin 

Macieja, o Boże błogosławieństwo
 i opiekę Matki Bożej dla niego i jego rodziny
9.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
11.00 – za śp. Mirosława Piwowarskiego
12.30 – za śp. Annę i Jana Wysota
18.00 – za śp. Gabrielę Żądło (gr.24)
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Najświętszej 
Maryi Panny z Lourdes, 

Światowy Dzień Chorego
7.00 – za śp. Gabrielę Żądło (gr.12)
8.00 – wolna intencja
9.30 – w intencji chorych i 

cierpiących – Msza św. z 
namaszczeniem chorych

18.00 – za śp. Tadeusza Wolskiego

7.00 – za śp. Gabrielę Żądło (gr.19)
8.00 – wolna intencja
18.00 – o Boże błogosławieństwo 

i opiekę Matki Bożej dla Danuty z 
okazji imienin

7.00 – za śp. Gabrielę Żądło (gr.26)
8.00 – wolna intencja
18.00 – dziękczynno-błagalna w 18. 

rocznicę urodzin Mateusza

Niedziela WtorekPoniedziałek

św. Piotr Damiani św. ScholastykaOfiarowanie Pańskie



1

12
7.00 – za śp. Gabrielę Żądło (gr.13)
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje

7.00 – za śp. Gabrielę Żądło (gr.2)
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Niepokalanego Serca Maryi

18.00 – za śp. Barbarę i Henryka 
Domżał, o łaskę życia wiecznego

27
7.00 – za śp. Gabrielę Żądło (gr.28)
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja

8
7.00 – za śp. Gabrielę Żądło (gr.9)
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Wiesława 

Szymańskiego w 24. rocznicę 
śmierci

26

7.00 – za śp. Gabrielę Żądło (gr.6)
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje

7.00 – za śp. Gabrielę Żądło (gr.20)
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje
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CzwartekŚroda SobotaPiątek

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Gabrielę Żądło (gr.7)
18.00 – o liczne i święte powołania 

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

7.00 – za śp. Gabrielę Żądło (gr.14)
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja

7.00 – za śp. Gabrielę Żądło (gr.21)
8.00 – za śp. Halinę Malarecką w 14. 

rocznicę śmierci
18.00 – wolna intencja

7.00 – za śp. Gabrielę Żądło (gr.8)
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.00 – za śp. Mirosława Golisza w 3. 
rocznicę śmierci

7.00 – za śp. Gabrielę Żądło (gr.15)
8.00 – za śp. Jadwigę w 50. rocznicę 

śmierci i Ludwika Borowskich
18.00 – wolna intencja

7.00 – za śp. Gabrielę Żądło (gr.16)
8.00 – za śp. Danutę Więckowską w 

1. rocznicę śmierci
18.00 – dziękczynna w 5 r. chrztu 

Maćka, w 8. rocznicę chrztu Alicji 
oraz 2. rocznicę rodzin Piotra, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej dla tych dzieci

7.00 – za śp. Gabrielę Żądło (gr.22)
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja
20.00 – w intencji prześladowanych 

chrześcijan (odprawiana w kaplicy)

7.00 – za śp. Gabrielę Żądło (gr.23)
8.00 – za śp. Elżbietę Śliwecką w 

2. rocznicę śmierci i Władysława 
Śliweckiego

18.00 – za śp. Annę, Edwarda, 
Mariana i Kazimierza Mizerskich

Środa Popielcowa
7.00 – za śp. Gabrielę Żądło (gr.27)
8.00 – wolna intencja
18.00 – o nawrócenie Magdaleny
19.30 – wolna intencja

28
7.00 – za śp. Gabrielę Żądło (gr.29)
8.00 – wolna intencja
18.00 – w intencji beatyfikacji 

Czcigodnego Sługi Bożego Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego oraz o 
dary Ducha Świętego i opiekę Matki 
Bożej dla księdza proboszcza i 
kapłanów z naszej parafii 29

7.00 – za śp. Gabrielę Żądło (gr.30-
ost.)

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Witolda Milewskiego 

w 13. rocznicę śmierci

NMP z Lourdes św. św. Cyryl i Metody św. Agata



31
7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja 

22
29

8
1

I niedziela Wielkiego Postu
7.30 – za śp. Apolonię Chludzińską w 9. rocznicę 

śmierci
9.30 – za śp. Aleksandrę i Kazimierza Kobyłeckich w 

dniu imienin
11.00 – za śp. Janinę, Franciszka i Grzegorza 

Sołtysiaków
12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (ze 

zmianą tajemnic)
18.00 – wolna intencja

9
15

30
23
16

10
7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Stanisława 

Górnickiego w 52. rocznicę śmierci 
oraz Jana i Juliannę Tomaszewskich 

II niedziela Wielkiego Postu
7.30 – za śp. Kazimierza Skup z okazji imienin, 

Stanisława Skup i Stefana Przychodzeń oraz 
zmarłych z rodziny Skup i Przychodzeń

9.30 – za śp. Mariana Furę w 3. rocznicę śmierci, o 
łaskę Nieba

11.00 – za śp. Helenę, Józefa i Tadeusza 
Szaniawskich

12.30 – o Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i 
Bartosza w 1. rocznicę ślubu

18.00 – z okazji urodzin Janka, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i prośbą o dary Ducha Świętego

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Lucynę Niedziela w 

9. rocznicę śmierci, o łaskę życia 
wiecznego

18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 
polecanych w wypominkach

III niedziela Wielkiego Postu)
7.30 – za zmarłych z rodziny Kalskich
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – dziękczynno-błagalna, o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
Zuzanny z okazji 5. rocznicy urodzin

12.30 – za Parafian
18.00 – za śp. Stanisławę w 15. rocznicę śmierci i 

Henryka Tworek

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja 

IV niedziela Wielkiego Postu
7.30 – za śp. Eugeniusza Zaborskiego w 19. rocznicę 

śmierci
9.30 – za śp. Grażynę Domżał w 14. rocznicę 

śmierci, o łaskę życia wiecznego
11.00 – o Boże błogosławieństwo dla Amelii z okazji 

13. rocznicy urodzin
12.30 – za Parafian
18.00 – za śp. Kazimierza Mizerskiego w 1. rocznicę 

śmierci i Adama Słowińskiego w 5. rocznicę śmierci

V niedziela Wielkiego Postu
7.30 – wolna intencja
9.30 – za śp. Józefa Łabędzkiego w 56. rocznicę 

śmierci
11.00 – za śp. Marię Grad w 6. rocznicę śmierci, o 

łaskę życia wiecznego
12.30 – za Parafian
18.00 – wolna intencja

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja 

7.00 – wolna intencja
8.00 – o nawrócenie Tomasza
18.00 – dziękczynno-błagalna, o 

zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
Tomasza z okazji urodzin 

24
17
7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Jana w 4. rocznicę 

śmierci i Marcjannę Ambroziaków

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja 
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Niedziela WtorekPoniedziałek

2 3
7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Kazimierza Sulicha

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Helenę Ostaszewską
18.00 – dziękczynna, w 2. rocznicę 

urodzin Wojciecha, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo

 i opiekę Matki Bożej



7
7.00 – wolna intencja
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Niepokalanego Serca Maryi

18.00 – wolna intencja

26 27 28
19 20 21
12 13 14

25
18
11

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja 

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Mirosława Ciepielę w 2. 

rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Bronisławę i Leona 

Rowickich oraz zmarłych z rodziny 
Rowickich

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – o Boże błogosławieństwo, 

potrzebne łaski opiekę Matki Bożej 
dla Iwony z okazji urodzin

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja 

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja 

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja 
20.00 – w intencji prześladowanych 

chrześcijan (odprawiana w kaplicy)

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja 

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie i potrzebne łaski dla Anny z 
okazji 54. rocznicy urodzin

7.00 – wolna intencja
8.00 – w intencji beatyfikacji 

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

18.00 – wolna intencja 

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Józefę i Mateusza 

Zwolińskich
18.00 – za śp. Gabrielę i Józefa 

Fabisiaków oraz zmarłych z rodziny 
Fabisiaków i Górniaków;

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje
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5 64
7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – o liczne i święte powołania 

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

7.00 – wolna intencja
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.00 – za śp. ks. Eugeniusza 
Kurzawę

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje

św. św. Perpetua i Felicytaśw. Patrykśw. Kazimierz Królewiczśw. Jan Boży



2827

12
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

6.00 – REZUREKCJA
9.30 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej dla Milenki w 1. rocznicę urodzin, Anny w 
38. rocznicę urodzin i dla ich rodziny

11.00 – za śp. Leokadię, Stanisława, Dariusza i 
Janusza Szwajewskich

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

18.00 – za śp. ks. prałata Henryka Miastowskiego w 
27. rocznicę śmierci

19
26

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – w intencji beatyfikacji 

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

5

III Niedziela Wielkanocna
7.30 – za śp. Janusza Mętraka w 42. rocznicę śmierci 

i zmarłych z rodziny Mętraków
9.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
11.00 – za śp. Leszka Groszewskiego w 18. rocznicę 

śmierci
12.30 – za śp. ks. prof. Ryszarda Rumianka – święto 

fundacji
18.00 – dziękczynno-błagalna, w 59. rocznicę 

ślubu Barbary i Zdzisława, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo 
na dalsze lata wspólnego życia

Niedziela Miłosierdzia Bożego
7.30 – za śp. Stefana Przychodzeń w 12. rocznicę 

śmierci, Kazimierza i Stanisława Skup oraz 
zmarłych z rodziny Skup i Przychodzeń

9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – za śp. Stefanię i Wiesława Piaseckich
12.30 – za Parafian
18.00 – za śp. Teresę Sierota w 2. rocznicę śmierci 20 21

13 14
6 7

Wielki Wtorek
7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Marzenę Grudzińską 

w 4. rocznicę śmierci oraz Irenę i 
Piotra Grudzińskich

Poniedziałek Wielkanocny
7.30 – za śp. Mariannę i Annę 

Bonieckie oraz Helenę i Bolesława 
Jastrzębskich

9.30 – dziękczynno-błagalna, w 18. 
rocznicę urodzin Dominika (m), 
o Boże błogosławieństwo i dary 
Ducha Świętego

11.00 – za śp. Jadwigę i Tadeusza 
Okurowskich oraz zmarłych z ich 
rodzin i śp. Leokadię Szymańską

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

18.00 – za śp. Pawła Sobkowicza

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Zygmunta, Ryszarda i 

Waldemara Gołębiewskich

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 

polecanych w wypominkach

7.00 – za śp. Danutę Paszkiewicz w 
11. rocznicę śmierci

8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja

70

W MODLITWIE

K
W

IE
CI

EŃ
 2

02
0

Niedziela WtorekPoniedziałek

Wielki Poniedziałek
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Stanisławę w 2. rocznicę 

śmierci i Wacława Paziewskich
18.00 – wolna intencja

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
7.30 – dziękczynna, w 4. rocznicę urodzin 

Antoniego, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
 i opiekę Matki Bożej
9.30 – za śp. ks. prałata Henryka Miastowskiego w 

rocznicę śmierci
11.00 – za śp. Tadeusza, Stanisławę, Stanisława, 

Jadwigę, Edwarda Orlińskich i śp. Stefana 
Widyńskiego

12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (za 
zmianą tajemnic)

18.00 – o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i 
zdrowie dla Sławomira w 53. rocznicę urodzin

Niedziela Palmowa św. Izydor św. Dionizy



29 30
7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje

4
7.00 – wolna intencja
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Niepokalanego Serca Maryi

18.00 – za śp. Tadeusza 
Kolasińskiego

3

22 23 24 25
15 16 17 18
8 9 10 11
1 2

Wielka Środa
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Genowefę Grześkiewicz
18.00 – wolne intencje

Wielki Czwartek
Msza Wieczerzy Pańskiej

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Lucynę i Feliksa Rygiel 

oraz Zofię i Teresę

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje

Uroczystość św. Wojciecha, 
biskupa i męczennika, 

głównego patrona Polski
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Jerzego i Czesława 

Brzozowskich
18.00 – wolna intencja

Wielki Piątek
Liturgia Męki Pańskiej

Wielka Sobota
Wigilia Paschalna

1) za Parafian
2) za śp. Krystynę i Stefana 

Szmyt, Hannę Zawadzką, Jana 
Kaczyńskiego

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Jerzego
20.00 – w intencji prześladowanych 

chrześcijan (odprawiana w kaplicy)

7.00 – wolna intencja
8.00 – dziękczynna, z okazji urodzin 

Haliny, Hanny i Anny, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej

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

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Danutę Przybek w 5. 

rocznicę śmierci
18.00 – wolna intencja

7.00 – wolna intencja
8.00 – w intencji Jerzego, Wojciecha i 

Jarosława z okazji imienin, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej

18.00 – za śp. Reginę Pyrak w 1. 
rocznicę śmierci
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CzwartekŚroda SobotaPiątek
7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Ryszarda Kucy
18.00 – o liczne i święte powołania 

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

7.00 – za śp. Andrzeja i Katarzynę 
Stańczaków

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

18.00 – o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
Ady z okazji urodzin

św. Wojciech św. Katarzyna Sieneńska



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:
7.00, 8.00 (poza okresem 

wakacyjnym) i 18.00

Msze św. w soboty:
7.00, 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 7.00, 

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.

Nocna adoracja z pierwszego 
piątku na pierwszą sobotę 

miesiąca. 

Sakrament Chrztu Św.
W II niedzielę miesiąca o 

12.30  
i w IV niedzielę miesiąca o 

9.30 (poza okresem Adwentu 
i Wielkiego Postu)

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

(tel. 22 535 01 00)
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


