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Świątynia męczenników
Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich 
w Warszawie posiada imponującą liczbę relikwii… W ciągu kilkudziesięciu 
lat w parafii nikt nic wiedział o istnieniu duchowego bogactwa 
z pierwszych wieków chrześcijaństwa. 

– Znalazłem relikwie 
w magazynku w kościele. 
Kości leżały w tekturowym, 
żółtym pudełku, miały przyklejone 
banderole z oznaczeniem św. Symforozy. 
Oddałem sakramentalia do badań na Uniwersytet 
Medycyny Sądowej w Szczecinie. Podczas prac 
laboratoryjnych udało się ustalić płeć i wiek relikwii. 
Najbardziej prawdopodobne jest, że budowniczy kościoła ks. 
Julian Chrościcki, otrzymał sakramentalia od ks. kard. Wyszyńskiego 
– wspomina proboszcz ks. Zygmunt Niewęgłowski.
– Warto przypomnieć, że św. Teresa od Dzieciątka Jezus darzyła żarliwym 
nabożeństwem pierwszych chrześcijan, którzy oddali życie za wiarę – dodaje.

Ks. Niewęgłowski zwrócił się do kar. Kazimierza Nycza o rozszerzenie nazwy 
parafii na Włochach ze „św. Teresy od Dzieciątka Jezus” do „św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus i Męczenników Rzymskich”. Zmiana dokonała się w czerwcu 2016 r. i była 
związana z odnalezieniem relikwii męczenników, a także problemami administracyjnymi, 
wynikającymi z obecności dwóch parafii w Warszawie pod tym samym wezwaniem.

Spośród grup modlitewnych największe są wspólnoty neokatechumenalne, które zrzeszają 
około 100 osób. Raz w miesiącu, w trzeci piątek, odbywają się Msze Święte w intencji 
prześladowanych chrześcijan. – Podczas Eucharystii zbieramy pieniądze na pomoc rodzinom 
w Syrii, wspierając akcję Caritas „Rodzina Rodzinie” – opisuje ks. Niewęgłowski.

W parafii istnieje kult św. Michała Archanioła. który przejawia się w Bractwie św. 
Michała, nabożeństwie oraz parafialnej figurze. Wspólnota parafialna wydaje kwartalnik 
„Uwierzyć”, biuletyn jest również do pobrania na stronic internetowej parafii. Przy 
Kościele znajduje się także Dom Pielgrzyma. W najbliższych miesiącach chciałbym, 
aby powstała wspólnota wdów, których patronką jest św. Symforoza. Warto odświeżyć 
troskę o wdowy, która zawarta jest w historii Kościoła oraz Piśmie Świętym – podkreśla 
ks. Niewęgłowski.

Patryk Lubryczyński
Wybrane fragmenty z Idziemy nr 37/2020
Za zgodę autora i redakcji dziękujemy.
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Drodzy 
czytelnicy!

Październikowy numer naszego biuletynu jest 
moim debiutem. Mam pewne doświadczenie 
w pisaniu do gazetki parafialnej. W poprzedniej 
parafii wydawaliśmy, cotygodniową „Epifanię” 
oraz „Epifanka” dedykowanego najmłodszym 
parafianom. Tym razem przeszło mi redagować 
kwartalnik, o dużo większej objętości. 
Zapraszam do zapoznania się z nim. Pewnie 
najciekawszy będzie wywiad z nowymi 
kapłanami. Chcesz się coś więcej dowiedzieć 
o ks. Robercie czy o ks. Pawle zajrzyj do tego 
periodyku.
Rozpoczynam cykl; „W oczekiwaniu na 
beatyfikacje sługi Bożego kardynała 
Wyszyńskiego”. Odwołaną beatyfikację 
Prymasa Tysiąclecia, można odczytać 
jako znak, że jeszcze na nią nie jesteśmy 
gotowi. Spróbujmy się razem do niej lepiej 
przygotować. 
Nie zabraknie informacji o wydarzeniach 
z naszej parafii. Dowiecie się co za nami i co 
przed nami. Przeczytacie o wizycie nuncjusza 
apostolskiego, o baroku który zagościł w naszej 
parafii i o znajomych ks. Pawła którzy będą 
u nas gościć. 
Jeśli odczuwasz w sobie pragnienie poznawania 
Pisma Świętego to znajdziesz opis jednego ze 
sposobów czytania Biblii. Nieznajomość Pisma 
Świętego jest nieznajomością Boga.
Pierwsze soboty to natomiast zaproszenie do 
wynagradzania sercu Maryi. Jak i dlaczego 
warto to robić? O tym i innych rzeczach 
dowiesz się czytając nasze artykuły.
Jeśli chcesz współtworzyć „Uwierzyć” 
zapraszam do współpracy! 

Ks. Paweł Paliga
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Witamy nowych 
kapłanów

w naszej parafii
Decyzją księdza kardynała Kazimierza Nycza do naszej parafii zostali posłani dwaj nowi 
wikariusze. Niestety z funkcji duszpasterzy naszej parafii zostali odwołani ks. Marcin 

Różański i ks. Jerzy Król. Księdzu Jerzemu dziękujemy za 4 lata posługi, teraz Bóg 
posłał go do par. Zwiastowania NMP w Ojrzanowie a księdzu Marcinowi dziękujemy za 
rok, kolejne lata duszpasterzować będzie w Piasecznie w kościele pod wezwaniem św. 
Anny. Życzymy im owocnego posługiwania na nowych placówkach i wielu życzliwych 

ludzi. Nowi księża to już 85 i 86 kapłani w naszej parafii. 
Kim są, skąd są, gdzie byli, to jedne z pytań do nowych kapłanów, jakie nam podsuwa 
ludzka ciekawość. Więc jeśli chcesz ich poznać zapraszamy do lektury tego wywiadu. 
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chórem siedząc w ostatniej ławce. Z ostat-
niej ławki widać wszystkich i tak rozglądając 
się myślałem ten zostanie księdzem ten ma 
powołanie a tu Pan zrobił taki numer, że to 
mnie powołał. Jest to powołanie z ostatniej 
ławki.
W  wychowaniu dużą rolę odgrywają 
szkoły jakie ksiądz kończył? 

Wpierw szkołę podstawową nr 11 w Gło-
gowie, następnie ukończyłem zasadniczą 
szkołę zawodową – specjalność mechanik 
pojazdów samochodów, potem otworzono 
szkołę wieczorową. Ja tak mówiłem: Panie 
Boże, jak zdam maturę, to dla mnie będzie 
znak, że następny etap to będą studia i for-
macja do kapłaństwa. Święcenia kapłańskie 
przyjąłem z  rąk abp kar. Józefa Glempa 31 
maja 2003 r w  święto Nawiedzenia NMP. 
Przez to Matka Boża jest bliska mojemu ser-
cu. Wraz z Maryją, która zaniosła Pana Jezu-
sa do swojej krewnej Elżbiety, tak ja przez 
kapłaństwo muszę nieść Pana Jezusa innym 
ludziom. Wtedy kościół warszawski otrzymał 
17 nowych kapłanów. Niestety po 23 dniach 
nasze grono się skurczyło, ksiądz Robert 
Skrzypek zginął w wypadku samochodowym 
pod Nadarzynem 23.06.2003 r. Niech odpo-
czywa w pokoju wiecznym. Amen. 
Jak rozpoznaje się powołanie? 

Ja jeździłem na rekolekcje powołaniowe do 
księży Marianów, które odbywały się w  Li-
cheniu lub Rzepiskach koło Bukowiny Ta-
trzańskiej. To był bardzo dobry czas. Na te 

Ks. Robert
Przy poznawaniu nowej osoby jedno z pierwszych py-
tań to jak się nazywasz?

Mam na imię Ks. Robert Jarosław Walantyk. Imię 
z bierzmowania wybrałem Jan. Chodziło o św. Jana Ap., 
który wytrwał pod krzyżem i  jest dla mnie wzorem wy-
trwałości.
Ile ksiądz ma lat?

Jak dzieci pytają ile mam lat proszę by sami sobie odpo-
wiedzieli na to pytania i często tych lat mi dodają, wszyst-
ko przez te siwe włosy. Mam 45 lat.
By lepiej poznać człowieka dobrze dowiedzieć się 
coś o jego rodzinie więc z jakiej rodziny się ks. wy-
wodzi?

Pochodzę z  rodziny robotniczej, wielkiego wykształ-
cenia w tej rodzinie nie było. Tata pracował na kopalni, 
mama natomiast na hucie w kuchni. Pochodzę z okręgu 
polskiej miedzi.

Tata zmarł jak miałem 17 lat. Zachorował na miażdży-
cę tętnic mózgowych i  umarł w  47 r. życia, mama żyje 
ma 67 lat. Urodziłem się w Zielonej Górze, która słynie 
z winobrań a wychowywałem się w miejscowości Głogów, 
który znany z bitwy z 1109 roku. Jest tam pomnik dzieci, 
które zginęły w obronie tego grodu. Mieszkałem tam, aż 
do wstąpienia do seminarium. Mam brata o rok ode mnie 
młodszego, który pracuje w kopalni i wraz z żoną hodują 
grzyby boczniaki. Mają córkę, która jest w 6 klasie szkoły 
podstawowej.
Od kiedy pojawiło się pragnienie służenia Bogu? 

Takie pragnienie odczuwałem od dziecka aczkolwiek ni-
gdy nie byłem ministrantem, lektorem ani nie należałem 
do żadnej innej wspólnoty. Moje powołanie rodziło się pod 
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rekolekcje zjeżdżali się młodzi ludzie, którzy 
mieli w  sobie chęć rozpoznania powołania 
do kapłaństwa lub zakonu. To tam podejmo-
wałem decyzję i umacniałem się na drodze 
do kapłaństwa. 

Pracę magisterską napisałem z  teologii 
dogmatycznej z  eklezjologii u  ks. Janusza 
Strojnego Dotyczyło tajemnicy sakramentu 
„Kościół jako sakrament zbawienia”.
Jak rodzina przyjęła decyzję wstąpienia 
do seminarium? 

Mama powiedziała bym w  tym wyborze, 
który dokonuję był „szczęśliwym człowie-
kiem”. Bym to co miał realizować przynosiło 
mi dużo satysfakcji. Z kolei babcia z dziad-
kiem tak jak najczęściej popierają inicjatywę 
wstąpienia do seminarium u mnie byli tro-
chę przeciwni, oni sobie tego nie wyobraża-
li. Dla nich powołaniem był praca i rodzina 
a nie życie kapłańskie. 
Gdzie ksiądz realizował się jako duszpa-
sterz? 

Moją pierwszą parafią została nowo utwo-
rzona na Ursynowie pw. bł. Edmunda Boja-
nowskiego, która to znajduje się na skarpie. 
Byłem tam pierwszym wikariuszem. Jak de-
kret wręczał mi w kurii kardynał Józef Glemp 
powiedział mi, że będzie miał ksiądz piękne 
widoki na budowę świątyni Opatrzności Bo-
żej i  wieżę kościoła św. Anny wtedy wśród 
pól i łąk wilanowskich. Można powiedzieć, że 
były to wtedy dziewicze tereny, na których 
można było spotkać bażanty i  sarny. W  tej 
parafii spędziłem 3 lata; były to piękne lata. 
Tam przeżyłem chorobę i  śmierć naszego 
papieża. Proboszcz wyjechał na rekolekcje 
z  szafarzami do Tyńca. Wtedy kościół był 
cały czas otwarty dla ludzi. Wierni mogli się 
gromadzić w świątyni na modlitwie, przycho-
dziło wtedy bardzo dużo ludzi. Zaprosiłem lu-
dzi na 2 kwietnia na godzinę 21. Kościół był 
wypełniony po brzegi, zakończyliśmy róża-
niec o 21.30. Wróciliśmy do swoich domów. 
Ja włączyłem telewizor i  pojawił się czer-
wony napis umarł nasz papież Jan Paweł II. 
Usłyszałem bicie dzwonów u św. Anny w Wi-
lanowie a ludzie którzy przed chwilą opuści-
li kościół zaczęli się z  powrotem pojawiać. 
Zaczęliśmy odmawiać część chwalebną ró-
żańca, został zapalony paschał i  podjąłem 
decyzję, że odprawimy Mszę wigilijną z uro-
czystości Bożego Miłosierdzia. Ludzie głę-
boko przeżywali śmierć papieża, na oczach 
pojawiły się łzy. To była pierwsza msza od-
prawiona za zmarłego papieża w tej parafii.

Kolejną parafię otrzymałem w 2006 r. Była 
to parafia Matki Bożej Różańcowej w  Pia-
secznie. W tej parafii codziennie był odma-
wiany różaniec, było tam też nabożeństwa 

ku czci Matki Bożej np. pierwsze soboty miesiąca. 
Następna parafia to Lewiczyn koło Grójca, jest to para-

fia pw. św. Wojciecha bpa i Marcina, ale przede wszystkim 
dla mieszkańców ziemi grójeckiej to sanktuarium Matki 
Bożej Pocieszenia. Znajduje się tam niewielki drewniany 
kościół z początków XVII w, z tego samego wieku jest Ob-
raz. W drugiej połowie XVII wieku bp Stefan Wierzbowski 
uznał ten obraz za cudowny. Zachowana jest księga łask 
z tamtego czasu. Zebrały się komisje teologów i uznali za-
pisane tam cuda za działanie Boga za pośrednictwem Ma-
ryi. Bł. o. Stanisław Papczyński został uzdrowiony w Lewi-
czynie i to też zostało zapisane w księdze łask. Lewiczyn 
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to była ciekawa parafia, bo to byli przede wszystkim 
sadownicy więc ksiądz tam pracujący miał bardzo dużo 
owoców do jedzenia. Był w tej parafii piękny zwyczaj. Kie-
dy kończyła się oktawa uroczystości Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa, po procesji wszyscy ludzie stawali przy 
zakrystii i czekali na wychodzących księży a kiedy księża 
wychodzili, wszystkie kwiaty, które nie były wykorzystane 
podczas procesji, były sypane z wielkim szacunkiem na 
księży. To był piękny znak wielkiego szacunku do kapła-
nów. Tak jak kwiatki były sypane podczas procesji przed 
Jezusem Chrystusem Najwyższym Kapłanem tak po pro-
cesji były sypane na księży. 

Kolejna parafia była w tym dekanacie ursynowskim p.w. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam przeżyłem śmierć 
ks. proboszcza Janusza Sajnóga, który umarł w  marcu 
2017 r. Następną placówką była parafia p.w. Zwiastowa-
nia NMP w Ojrzanowie-Żelechowie. Z tej parafii pochodzi 
abp warmiński Józef Górzyński. Biskup Józef ma tam ro-
dzinę i każdego roku w pierwszą sobotę marca odprawia 
Mszę św. w  intencji swoich zmarłych rodziców a potem 
spotyka się w gronie swoich bliskich. 

Od 26 sierpnia rozpocząłem pracę w tej parafii ufam że 
z księdzem proboszczem i pozostałymi kapłanami będzie-
my stanowić zgrany zespół, który będzie prowadził ludzi 
do Pana Boga. 
Czy pojawiały się zwątpienia co do kapłaństwa?

Do tej pory nie miałem zwątpienia co do wyboru drogi, 
to było „marzenie od dziecka” i żadna parafia dotąd mnie 
fizycznie czy psychicznie nie zmęczyła. Zawsze każdą 
z nich opuszczałem z radością, zadowolony, i każdą nową 
parafię rozpoczynam z  nową nadzieją. Jak mnie tu Bóg 
posyła, to tyle Bożej łaski otrzymam aby tym wszystkim 
zadaniom podołać.
Jakie są księdza zainteresowania ?

Bardzo lubię wyjeżdżać w  góry, zdobywać szczyty, bo 
góra jest symbolem wytrwałości. Trzeba nieraz się prze-
łamać, by osiągnąć szczyt. Ten trud się opłaca, gdy zdo-
bywa się cel, ogląda piękną panoramę tej góry. Lubię tak-
że pielgrzymki do Ziemi Świętej. Już pięć razy z grupami 
odwiedziłem Ziemię Świętą, i  gdyby nadarzyła się taka 
okazja to może i z tej parafii zbierze się grupa i udamy się 
do ziemi Jezusa. 
Księdza ulubiony fragment z Pisma Świętego ?

Moim ulubionym fragmentem jest zdanie z  ewangelii 
wg. Św. Jana, które mówi, że tak Bóg ukochał świat, że dał 
nam swojego syna, by każdy kto w niego wierzy nie zgi-
nął, ale miał życie wieczne. Jest to też obraz posługi ka-
płańskiej, że idziemy do tych ludzi żeby nie zginęli a przez 
sakramenty obdarzamy ludzi życiem wiecznym.
Księdza ulubiona modlitwa?

Moją ulubioną modlitwą jest modlitwa do Anioła Stróża, 
bo często właśnie modlitwa do Anioła Stróża się wydaje 
taką bardzo infantylną, tylko dla dzieci. Dzieci bawią się 
gdzieś tam i wtedy Anioł Stróż chroni ich od zła, by nic 
złego się nie przytrafiło. A  jednak Anioł Stróż jest dany 
po to, aby człowieka doprowadził do Życia Wiecznego, do 
Pana Boga. 
Jakim duszpasterzem ksiądz chce być?

Pasterzem według serca Pana Jezusa, bo Serce Pana 

Jezusa tak jak serce każde jest obrazem tę-
sknoty, doskonałej miłości. Rozpoczynam 
nową posługę z  tęsknotą, by jak najwię-
cej ludzi z  tej parafii poprowadzić do Pana 
Boga. Z  drugiej strony Serce Pana Jezusa 
jest też obrazem ludzkiego zranienia, roz-
poczynając posługę w  tej parafii człowiek 
musi być przygotowany na pewne zranie-
nie, niezrozumienie, bo to rzecz ludzka, lecz 
Serce Jezusa jest sercem kochającym, prze-
baczającym, prowadzącym wszystkich ludzi 
do zbawienia, jest to serce otwarte. To moje 
kapłaństwo jest otwarte na wszystkich ludzi 
do których Bóg mnie pośle. 
Jakie pierwsze wrażenie?

Wraz z  ks. Pawłem jesteśmy pielgrzyma-
mi, zamieszkaliśmy w  parafialnym domu 
pielgrzyma oczekując ukończenia budowy 
nowej plebanii. 
Jakie będą księdza obowiązki na nowej 
parafii?

Podczas wizyty duszpasterskiej na moich 
barkach będzie rozpisywanie tzw. kolędy. 
Jaki ksiądz, kiedy i gdzie pójdzie?

Kolejnym obowiązkiem jest dbanie o  ga-
bloty parafialne, ściąganie nieaktualnych 
ogłoszeń wiszenie nowych plakatów itp. 

Duszpastersko będę troszczył się o narze-
czonych, organizując dla nich kursy, a  gdy 
pojawią się dzieci, oczywiście w  małżeń-
stwie, zadbam o  odpowiednie przygotowa-
nie przed chrztem. Ksiądz proboszcz wyzna-
czył mnie do opieki nad Kręgami Biblijnymi, 
Akcją Katolicką, Kołami Żywego Różańca, 
bractwem św. Michała Archanioła. 

Zacząłem katechizację w  SP nr 66 i  od-
powiadam za przygotowanie tych dzieci do 
pierwszej Komunii świętej. W  każdy trzeci 
piątek miesiąca, będę modlił się o godzinie 
20 za prześladowanych chrześcijan. Stały 
dyżur w konfesjonale przy kaplicy adoracji 
pełnię w piąty piątek miesiąca od 19 do 20 
godziny. W kancelarii czekam na interesan-
tów w poniedziałek rano i wieczorem a we 
wtorek po południu. Najczęściej w niedzielę 
przewodniczę Mszy o godzinie 9.30.
Jakieś ma ksiądz plany na tę parafię?

”Nasze plany i nadzieje, ktoś niweczy raz 
po raz, tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi 
nigdy nas” (odpowiedź śpiewająca).
Czego można Księdzu życzyć ?

Życzyć trzeba dużo zdrowia, w dobie epi-
demii korona wirusowej nawet jak się kich-
nie i  jest się lekko przeziębionym, nie wia-
domo czy to jest wpływ wirusa czy to tylko 
przeziębienie. Więc trzeba życzyć dużo 
zdrowia i pokoju serca, bo jak jest pokój ser-
ca to wiele trudności jest człowiek w stanie 
pokonać.
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Ks. Paweł
Tradycyjne pytanie proszę się przedsta-
wić?

Ksiądz Paweł Andrzej Paliga. Imię z bierz-
mowania Andrzej. Urodziłem się w Sosnow-
cu, w wigilię urodzin św. Matki Teresy z Kal-
kuty. Jak to za trudne, to podpowiem inaczej: 
w  wigilię uroczystości NMP Częstochow-
skiej w 1984 roku.
Kiedy pojawiły się u  księdza pierwsze 
myśli o tym, aby zostać kapłanem?

Odpowiadając na to pytanie muszę się 
cofnąć pamięcią do dzieciństwa, bo już tam 
mogę doszukiwać się pewnych okruchów 
powołania. Jak to z dziećmi bywa – bawią się 
odgrywając różne sceny z życia. Jedni bawią 
się w lekarzy, inni w policjantów, jeszcze inni 
w  sprzedawców w  sklepie, ja się bawiłem 
w księdza. Oczywiście – nie każdy, kto bawił 
się w strażaka nim został, ale z perspekty-
wy czasu można było już tam zobaczyć pew-
ne symptomy powołania. Ta myśl wróciła 
mocniej przed maturą, gdy trzeba było się 
decydować na jakieś studia. Pamiętam – po-
jechałem do seminarium na jeden dzień sku-
pienia, ponieważ następnego dnia miałem 
studniówkę. Był to bardzo owocny czas, jed-
nak postanowiłem skończyć jakieś inne stu-
dia, a  potem zobaczymy. Rozpocząłem stu-
dia magisterskie na AWF-je w  Katowicach 
na kierunku wychowanie fizyczne i edukacja 
dla bezpieczeństwa. Na studiach ta myśl 
o kapłaństwie do mnie wracała. Przez rok po 
zakończeniu studiów pracowałem we Wspól-
nocie Przymierza Rodzin Mamre, gdzie mo-
głem swoje powołanie poddać rozeznaniu: 
przez codzienną modlitwę, Eucharystię, Ad-
orację Najświętszego Sakramentu.
Czy zanim rozpoznał ksiądz „głos Boży” 
w sercu miał wcześniej jakieś inne pla-
ny, co do swojej przyszłości?

Oczywiście, myślałem o założeniu rodziny. 
Myślałem o  pracy, jako trener czy nauczy-
ciel wychowania fizycznego albo edukacji 
dla bezpieczeństwa. Pracowałem przez rok, 
jak wcześniej pisałem, przy Mamre, gdzie 
zajmowałem się przygotowaniem otwartych 
spotkań ewangelizacyjnych. Pracowałem 
również na budowie, w  hipermarkecie na 
reklamach towarów, jako kelner, sprzedawa-
łem w sklepach, które prowadzili moi rodzi-
ce, dorabiałem jako opiekun na wyjazdach 
kolonijnych i obozach młodzieżowych. Opie-
kowałem się dziećmi w  domach podczas 
nieobecności rodziców. Prowadziłem Aqua 
aerobik na basenie. 
Wielu księży na pewnym etapie swoje-
go młodzieńczego życia spotkało ka-

płana, który ich w pewien sposób zainspirował. Czy 
i w księdza przypadku było podobnie?

Oczywiście, przykład oddanych kapłanów jest bardzo 
potrzebny, aby rozpoznać w sobie głos Boga. Niewątpli-
wie był to mój pierwszy proboszcz ks. Prałat Jan Szkoc. 
Niektórzy mówili o  nim: „Janosik w  sutannie”. Zabierał 
bogatym a oddawał biednym. Zawsze był ubrany w sutan-
nę, czy na dworze było + 35 czy – 20. Poruszał się komuni-
kacją miejską a mimo to był wszędzie tam, gdzie byli jego 
parafianie, także na innych kontynentach w ramach świa-
towych dni młodzieży. Byli nimi również księża, których 
spotkałem na rekolekcjach wyjazdowych, niektórzy moi 
wikariusze oraz ks. Włodzimierz Cyran. Tym ostatnim 
Bóg posłużył się, abym przeżył tzw. „drugie nawrócenie”, 
bym poznał żywego Jezusa.
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Kiedy zapadła ostateczna decyzja o  wstąpieniu do 
wyższego seminarium duchownego?

Było to na rekolekcjach, na których pełniłem funkcje 
administratora. Zaraz po powrocie do domu razem z ks. 
Wojciechem Koryto pojechałem złożyć dokumenty do se-
minarium.
Jak otoczenie przyjęło księdza decyzję?

Wachlarz reakcji był bardzo różny w zależności od oso-
by: od radości do sprzeciwu. Były osoby, które – aby mnie 
zniechęcić – mówiły o negatywnych aspektach i przykła-
dach rozmaitych kapłanów. Ja im tylko odpowiadałem: 
„ale ja taki nie będę”.
Jak wspomina ksiądz lata spędzone w seminarium?

Seminarium to czas formacji intelektualnej, osobowej, 
a przede wszystkim duchowej. To bardzo uporządkowa-
ny czas, gdzie wszystko ma z  góry ustalone miejsce. 
Jest czas na modlitwę, lekturę duchową, studia i rekre-
ację. Dzięki różnego rodzaju wydarzeniom, takim jak 
posługa lektora, otrzymanie stroju duchownego, akoli-
tat i  diakonat czas szybciej płynął. Seminarium to też 
nowi znajomi klerycy, ale i księża. Czas seminarium to 
też praktyki w  domu dziecka, domu pomocy społecz-
nej, w hospicjum, na parafiach, w szkole, ale także po-
moc w  roznoszeniu Komunii w  szpitalu. A  wakacje to 
czas rekolekcji w  drodze, które odbywają się podczas 
pielgrzymki do Częstochowy, wyjazdy z  młodzieżą czy 
rekolekcje. Dzięki nim mogłem poznać specyfikę posłu-
gi z  dziećmi, młodzieżą, rodzinami, osobami chorymi 
i w podeszłym wieku.
Czy zdarzały się chwile zwątpienia?

Tak. Człowiek przeżywa różne chwile w  swoim życiu 
i zadaje sobie różne pytania. Gdy pojawiało się zwątpie-
nie, szukałem odpowiedzi na modlitwie, ale też u kapła-
nów czy przyjaciół. Największą próbę wiary miałem na 
przełomie trzeciego i czwartego roku. Wtedy pomogła mi 
pewna kobieta, była nią święta Matka Teresa z Kalkuty. 
Czytałem jej książkę pt. „Bądź Moim światłem”, czułem 
jej pomoc i obecność podczas mojej nocy wiary.

A co ksiądz wspomina najlepiej z czasów 
seminaryjnych?

W seminarium warszawskim jest codzien-
nie godzinna Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu w ciszy, dla chętnych. Codziennie ko-
rzystałem z tego czasu. Można powiedzieć, 
że to setki godzin spędzonych przed Panem. 
Wiem, że ten czas już nie powróci, ale będzie 
owocował. Dobrze wspominam czas praktyk 
na parafii, gdzie można było zobaczyć i do-
świadczyć codziennego życia duszpasterza.
Na trzecim roku przyjmuje się sutannę. 
Jakie uczucia towarzyszą, gdy po raz 
pierwszy pokazuje się w  nowym stroju 
w domu?

To niesamowite uczucie. To taki moment, 
w którym najbardziej widać zmianę, ludzie 
odbierają cię jako księdza. Jeden z ojców du-
chownych powiedział, że sutanna to też swo-
ista tarcza. Bo pewnych głupich rzeczy nie 
zrobisz już, bo nie wypada, np. przechodzić 
na czerwonym świetle. Spotkałem się z wiel-
ką życzliwością ludzi, którzy dziękowali mi, 
że chodzę po ulicy w sutannie, że to jest dla 
nich umocnienie. Niewiele razy spotkałem 
się z jakąś słowną agresją.
Kandydaci na diakonów i  kapłanów 
bezpośrednio przed przekazaniem im 
przez księdza biskupa władzy święceń 
padają na twarz. O czym myśli się leżąc 
krzyżem na posadzce kościoła, podczas 
gdy nad głową słychać śpiew litanii do 
wszystkich świętych?

Jest to moment chyba najbardziej wzrusza-
jący. Jest to czas intensywnej modlitwy. Leżąc 
na posadzce, modliłem się słowami litanii 
i wyobrażam sobie te zastępy świętych i bło-
gosławionych, którzy wzywani przybywają do 
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kościoła otaczają nas i nas umacniają.
Jakim chcesz być duszpasterzem?

Chcę być kapłanem „dla ludzi”, otwartym 
i  miłosiernym. Chcę być tym, który będzie 
drogowskazem wskazującym dobrą drogę, 
drogę do Nieba, drogę do Boga. Chcę być 
drabiną, po której ludzie będą się przybliżali 
do Boga.
Skąd ksiądz do nas przybył, z  jakich 
stron, z jakiej rodziny?

Jestem synem Zbigniewa i  Mirosławy, 
mam jeszcze o trzy lata starszą siostrę Ewe-
linę. Pochodzę z  województwa Śląskiego, 
dokładniej z ziemi Zagłębiowskiej. Mieszka-
łem w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Czę-
stochowie, Albertowie, Krakowie, Bliznem 
i oczywiście w Warszawie. 
Z czego ksiądz pisał swoją pracę magi-
sterską?

Pracę magisterska napisałem z  teologii 
duchowości. Jej tytuł brzmi: „Teologiczno 
– sakramentalne środki w  posłudze egzor-
cyzmów na podstawie wybranej literatury”. 
Opisuję w niej, co pomaga nam w walce ze 
złym duchem. Zająłem się tym tematem, po-
nieważ przez rok towarzyszyłem kapłanowi, 
który jest również egzorcystą.
Czym oprócz pobożnych zajęć ksiądz się 
interesuje?

Interesuje się sportem, ale nie tym na 
ekranie czy w gazecie, ale w realu. Sam bie-
gam, jeżdżę na rowerze, rolkach, chodzę po 
górach, wspinam się po skałkach, pływam. 
Moim sportowym osiągnięciem jest prze-
biegnięcie maratonu. Jeśli chodzi o  plany 
na przyszłość chciałbym przebiec królewski 
dystans w  3 godziny i  ukończyć triathlon 
na dystansie ½. Wiem żeby to zrealizować 
trzeba mieć czas i dyscyplinę, ale niekiedy 
marzenia się spełniają.
Jakie słowa zamieścił ksiądz na obraz-
ku prymicyjnym i dlaczego właśnie taki 
wybór?

Na obrazku prymicyjnym zamieściłem sło-
wa z  rytu przyjęcia kandydata na członka 
do wspólnoty Mamre, które brzmią: „Czy 
przyjmujesz wolę Bożą nawet, jeśli będzie 
krzyżem? Przyjmuję.” Wypowiadałem je kil-
kakrotnie, trzymając krzyż w ręku. Naszym 
głównym powołaniem jest pełnienie woli Bo-
żej, ponieważ wtedy będziemy prawdziwie 
szczęśliwi, nawet, jeśli po ludzku, wydaje się 
to trudnością. To moje motto na lata kapłań-
skie, zdaje sobie sprawę z  wagi tych słów, 
ale Bóg nigdy nie wymaga od nas tego, co 
niemożliwe z Jego pomocą.
Na jakich parafiach ksiądz posługiwał?

Na praktyce jeszcze jako kleryk byłem na 
Żoliborzu u  św. Jana Kantego. Z  tej parafii 

wspominam najbardziej śmierć i  pogrzeb jednego z mi-
nistrantów 10 letniego Antka, który wyszedł ze zbiórki 
ministrantów i już nie dotarł do domu. Został potrącony 
na pasach przechodząc na zielonym świetle. 

Odbywałem również praktyki akolickie w  Świątyni 
Opaczności Bożej, a jako diakon w św. Jadwidze w Mila-
nówku. Jako neoprezbiter ksiądz kardynał posłał mnie do 
Bliznego parafii p.w. Objawienia Pańskiego jest ona odda-
lonej o 6 km od obecnej parafii. Mówi się że pierwsza pa-
rafia to wielka miłość i ja tak mogę powiedzieć o poprzed-
niej parafii bardzo dobrze ją wspominam. Świetny zespół, 
zaczynając od księdza proboszcza Mariana Rowickiego, 
który był jak ojciec, przez rezydenta ks. Janusza Stańczu-
ka, którego kazań słuchałem z  przyjemnością dziękuje 
mu za bardzo szeroką wiedzę, przez panią gospodynię 
Grażynę, która dbała bym nie chodził głodny, panu Sylwe-
strowi kościelnemu który dbał by wszystko do Mszy było 
należycie przygotowane, pani organistce Stanisławie za 
śpiew i  grę. W  tej parafii panowała rodzinna i  domowa 
atmosfera. Gdy wypadały imieniny, księdzu oprócz życzeń 
i kwiatów parafianie przynosili domowe ciasta i wszyst-
kich obecnych w tym dniu w kościele zapraszało się na 
plebanię na herbatkę. Wielu parafian znało się po imie-
niu. Były też smutne chwile jak śmierć i pogrzeb mamy 
ks. Proboszcza śp. Zofii i mamy ks. Janusza śp. Teresy. 
Czym się ksiądz zajmował w Bliznę?

Śmieje się, że byłem tam najlepszym wikariuszem, bo 
byłem jedyny i to mnie zawsze przypadało pierwsze miej-
sce wśród wikariuszy. Można powiedzieć, że zajmowałem 
się wszystkim. Młodzieżą, dziećmi, ministrantami, lekto-
rami gazetką, stroną parafialną. 
Co należy teraz do księdza obowiązków?

Ksiądz proboszcz poprosił mnie bym prowadził przy-
gotowanie do bierzmowania, uczę w  Zespole Szkół na 
Promienistej w  podstawówce i  w  liceum. Opieką dusz-
pasterską obejmę wszystkich, którzy są blisko ołtarza 
tj. Bielanki, kandydatów na ministrantów, ministrantów 
lektorów szafarzy, scholę i chór. Mam utworzyć w parafii 
wspólnotę wdów. Będę tworzył gazetę parafialną Uwie-
rzyć i  zajmę się stroną parafialną. Już teraz zapraszam 
wszystkich od współpracy i  do włączenia się w  służbę 
przy ołtarzu. Osoby śpiewające grające do tworzenia 
oprawy muzycznej podczas liturgii. Wdowy by znalazły 
swoje miejsce i zadania w kościele, by się spotkać poroz-
mawiać, zrobić coś dla siebie i innych. Tych którzy mają 
tzw. dobre pióro do współtworzenia naszej gazety. W kan-
celarii mój dyżur przypada we wtorki rano a w środy rano 
i popołudniu serdecznie zapraszam. Oprócz rotacyjnych 
dyżurów w konfesjonale miłosierdzia Bożego, będę udzie-
lał w trzeci piątek miesiąca w stałym konfesjonale. Naj-
świętszą ofiarę sprawuje codziennie w różnych godzinach 
a w święta stałą godziną jest 18. 
Czego Księdzu życzyć?

Bym w tym wyborze wytrwał do końca, bym coraz bar-
dziej kochał Boga i ludzi. Bym stawał się święty i innych do 
świętości prowadził, by nie było rozdźwięku między tym, 
co mówię, a tym jak żyję. Bym zawsze szukał i pełnił wolę 
Boga, by moja i  Jego wola była jedna. Bym odnalazł się 
w nowej placówce przynajmniej tak dobrze jak na Blizne.

W PARAFII
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Niecodzienny sakrament 
udzielony przez 

niecodziennego gościa

Bierzmowanie jest kolejnym spośród 
sakramentów wtajemniczenia chrześci-
jańskiego. Przyjęcie tego sakramentu 
jest konieczne jako dopełnienie łaski 
chrztu. Nazwa sakramentu pochodzi 
od łacińskiego słowa  confirmatio, któ-
re oznacza potwierdzenie. Etymologia 
polskiego słowa wskazuje na staro-
polskie bierzmo, które oznacza belkę 
podtrzymującą strop domu. Sakrament 
bierzmowania jest więc sakramentem 
umacniającym i  podtrzymującym życie 
w wierze.

Bezpośrednie przygotowanie do tego 
sakramentu prowadził ks. Marcin Ró-
żański wraz z katechistami ze wspólno-
ty neokatechumenalnej.

Tego dnia Duch Święty zstąpił na 25. 
Sakrament bierzmowania, można 

przyjąć osoba ochrzczona po odpo-
wiednim przygotowaniu do którego 
wchodzi pełny udział w  katechizacji 
szkolnej. W ostatniej klasie szkoły pod-
stawowej dodatkowo rozpoczynamy ka-
techizacje przy kościele, która kończy 
się w  pierwszej klasie szkoły średniej. 
Oczywiście dla tych którzy z jakiś przy-
czyn się zagapili, takie przygotowanie 
można rozpocząć później. Zwyczajowo 
ten sakrament udziela ksiądz biskup. 
Widzialnym znakiem niewidzialnej ła-

W niedzielę 21 czerwca w naszej wspólnocie 
parafialnej gościliśmy przedstawiciela papieża 
Franciszka, nuncjusza apostolskiego w Polsce  

Abp Salvatore PENNACCHIO. Przybył do naszej parafii, 
by uczcić Świętych Męczenników Rzymskich i udzielić 

młodzieży sakramentu bierzmowania. Ksiądz abp 
ofiarował tę Eucharystię w intencji ożywienia wiary 
w naszej parafii oraz by nasza świątynia stała się 

Sanktuarium Męczenników Rzymskich.
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ski jest namaszczenie głowy kandydata 
świętym olejami krzyżma wraz z wypo-
wiedzeniem słów „Przyjmij znamię Du-
cha Świętego”. Pierwszy raz w murach 
kościoła św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
i  Męczenników Rzymskich sakramenty 
sprawował bezpośredni przedstawiciel 
Piotra naszych czasów.

Warto kilka słów powiedzieć kim jest 
nuncjusz. Nuncjusz Apostolski w  Pol-
sce jest reprezentantem Ojca Świętego 
i  Stolicy Apostolskiej zarówno wobec 
Kościoła, jak i  władz państwowych. 
Stosunki dyplomatyczne między Stoli-
cą Apostolską i Polską trwają od XVI w. 
Nasz gość jest 73. nuncjuszem rezydu-
jącym w Polsce.

Zamieszczamy również homilię 
Jego Ekscelencji księdza arcybisku-
pa a w niej przesłanie jakie zostawił 
młodym ludziom.

Drodzy Bracia i Siostry,
cieszę się, że mogę odwiedzić waszą 
parafię, która poświęcona jest świętej 
Teresie od Dzieciątka Jezus i  szczyci 
się również drugim tytułem: świętych 
Męczenników Rzymskich, wiernych Ko-
ścioła pierwszych wieków, którzy o swo-
jej wierze zaświadczyli aż do oddania 
życia.
Pozdrawiam waszego proboszcza, księ-
dza Zygmunta i jego współpracowników, 
pozdrawiam was wszystkich, a  szcze-
gólnie pozdrawiam młodzież, która dziś 
przyjmie sakrament bierzmowania. Po-
zdrawiam też ich rodziców, rodzeństwo, 
przyjaciół, katechetów i świadków tego 
sakramentu. Pozwólcie, że teraz do 
bierzmowanych skieruję kilka zdań.

Moi Drodzy!
Dziś jest wasze święto. Ważne święto, 
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chcecie; potraficie sami powiedzieć, co 
uważacie za dobre i  słuszne; sami po-
traficie powiedzieć także to, czego nie 
chcecie, co wydaje się wam zbędne. 
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„Stabat Mater”
 Pergolesiego

W niedzielę 13 września br. odbył się 
w naszym kościele wyjątkowy koncert. 
Zabrzmiała sekwencja „Stabat Mater” 

skomponowana przez Giovanniego 
Battistę Pergolesiego w oryginalnym 

opracowaniu Pawła Kucharczyka 
na dwa głosy żeńskie i organy. 
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Pierwotnie koncert miał odbyć się w Nie-
dzielę Palmową, ale z racji obowiązujących 
wtedy ograniczeń wynikających ze stanu 
epidemicznego został przeniesiony właśnie 
na wrzesień. – Do samego koncertu nie by-
liśmy pewni czy się odbędzie, bo w każdej 
chwili mogą pojawić się nowe ograniczenia 
administracyjne dotyczące organizacji wy-
darzeń kulturalnych. Nie wiedzieliśmy też, 
jaka będzie frekwencja. Pandemia skutecz-
nie odciągnęła słuchaczy od sal koncerto-
wych – mówi Krzysztof Golachowski, prezes 
Fundacji Nauka i Sztuka, która koncert zor-
ganizowała.

Mimo obaw, wszystko się udało. Wyko-
nawcy stanęli na wysokości zadania i  za-
chwycili swoim kunsztem licznie zgroma-
dzonych słuchaczy. XIII-wieczna sekwencja 
Stabat Mater Dolorosa (Stała Matka Bole-
ściwa) wyrażająca cierpienie Matki Boskiej 
przeżywającej śmierć Swego Syna na Krzy-
żu od stuleci stanowi niesłabnącą inspirację 
dla poetów, malarzy i kompozytorów. – Zna-
my około 4500 opracowań i wariantów me-
lodycznych tej sekwencji, które przetrwały 
w mszałach i graduałach od średniowiecza 
do czasów współczesnych. U  Pergolesiego 
obsada Stabat Mater jest niezwykle skrom-
na: sopran, alt, dwoje skrzypiec i  basso 
continuo, tzw. bas cyfrowany, realizowany 
w  kościołach na organach. Tak niewielka 
obsada może dziwić w epoce baroku, która 
przepych i wirtuozerię: głosów oraz instru-
mentów ukochała nade wszystko. Zgodnie 
z intencją kompozytora dzieło zostało prze-
znaczone do wykonywania w kościele fran-
ciszkańskim San Luigi di Palazzo w Neapo-
lu podczas Wielkiego Postu, gdy nieczynne 
były teatry operowe – powiedziała Barbara 
Szczęsna-Remisz, muzykolog, we wprowa-

dzeniu do koncertu. Do opisanej przez nią 
praktyki powrócił Paweł Kucharczyk, pre-
zentując Stabat Mater w postaci dotychczas 
nieznanej: na organy i  dwa głosy żeńskie: 
sopran i mezzosopran. 

Dwunastoczęściowa kompozycja Gio-
vanniego Battisty Pergolesiego, została na-
pisana na zamówienie lokalnej wspólnoty 
– konfraterni Cavalieri della Vergine dei Do-
lori w  Neapolu. Kompozytor miał wówczas 
dwadzieścia pięć lat, kilka sukcesów na polu 
opery i zaledwie parę miesięcy życia przed 
sobą. Według legendy Pergolesi miał na łożu 
śmierci stawiać ostatnie nuty, tocząc bezlito-
sny bój z czasem, aby ukończyć swe dzieło, 
podobnie jak czynił Wolfgang Amadeusz Mo-
zart pracując nad słynnym Requiem.

Zdaniem Barbary Szczęsnej-Remisz 
być może to właśnie organy, o  zadziwiają-
co giętkich możliwościach kolorystycznych 
i  barwowych, doskonale mogłyby spełnić 
oczekiwania kompozytora, który przecież 
był organistą. Wszak w kompozycji na plan 
pierwszy wysunięty został czynnik kolory-
styczny. – Kameralny skład kompozycji jest 
w zupełności wystarczający, nadaje brzmie-
niu klarowność, a jednocześnie pozbawia je 
egzaltacji. Broni się niezwykłym pięknem 
splecionym z liturgiczną duchowością – do-
dała. 

Historia „Stabat Mater” sięga chorało-
wych, średniowiecznych wersji tekstu, który 
miał ułożyć franciszkanin Jacopone da Todi. 
Współcześnie uznaje się, że jest to dzieło 
anonimowego twórcy, nie wiemy jednak czy 
był on tylko autorem tekstu, czy może skom-
ponował również melodię. Niezależnie od tej 
zagadki, której zapewne nigdy nie uda się 
rozwiązać, sekwencja “Stabat Mater” docze-
kała się mistrzowskich wizerunków muzycz-
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nych, m.in. Josquina des Prez, Antoniego Vi-
valdiego, Karola Szymanowskiego czy Karla 
Jenkinsa. 

Koncert “Stabat Mater” we włochow-
skim kościele jest pierwszym takim wyda-
rzeniem zorganizowanym i  zrealizowanym 
przez Fundację Nauka i  Sztuka. Wśród ce-
lów jej działania są m.in. rozwijanie kultury 
muzycznej oraz pomoc artystom z  rozwo-
ju artystycznym. – Realizujemy to przede 
wszystkim poprzez współpracę w  młodymi 
muzykami, którzy mają utrudniony dostęp 
do sal koncertowych i niewielkie możliwości 
realizacji swoich ambicji i  planów. Chcemy 
to zmieniać. Co szczególnie istotne, dwoje 
wykonawców: Barbara i  Paweł Kucharczy-
kowie oraz Barbara Szczęsna-Remisz są sil-
nie związani z Włochami i naszą parafią. To 
bardzo ważne, że mogą prezentować swoją 
twórczość “u  siebie” – podkreśla Krzysztof 
Golachowski, włochowianin i  nasz parafia-
nin od urodzenia.

Pomysł na realizcję “Stabat Mater” 
przez Fundację Nauka i  Sztuka wyszedł 
od Barbary Kucharczyk. Do tej pory znana 
była przede wszystkim z  działalności chór-
mistrzowskiej – od 2016 r. jej dyrygentem 
Chóru Kameralnego “In Laetitia”, z którym 
przygotowała i wielokrotnie wykonała m.in. 
“Pasję wg św. Jana” i  motet “Jesu, meine 
Freude” Jana Sebastiana Bacha, “IV Litanię 
Ostrobramską” Stanisława Moniuszki czy 
“Ceremony of Carols” Benjamina Brittena. 
Barbara Kucharczyk jest absolwentką Uni-
wersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 

w Warszawie na kierunku dyrygentura chó-
ralna. Śpiewu solowego uczyła się w PSM II 
st. im. J. Elsnera w Warszawie u prof. Walerii 
Przelaskowskiej-Rokity, a  obecnie kształci 
się u Aleksandry Chacińskiej – tak samo jak 
Paulina Makulska, która ukończyła Akade-
mię Muzyczną im. K. i G. Bacewiczów w Ło-
dzi w klasie śpiewu prof. Ziemowita Wojtcza-
ka. Paweł Kucharczyk, organista pracujący 
w naszej parafii od 2013 r. jest absolwentem 
Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Cho-
pina w klasie organów prof. Józefa Serafina 
i dra hab. Jarosława Wróblewskiego. 

Paulina Makulska oraz Barbara i  Paweł 
Kucharczykowie mieli już okazję wspól-
nie koncertować, ale w  innych rolach niż 
w “Stabat Mater”. 11 listopada 2019 r. wzię-
li udział w wykonaniu “IV Litanii Ostrobram-
skiej” Stanisława Moniuszki. Paulina Makul-
ska wykonała partię mezzosopranu, Paweł 
Kucharczyk – tenora (jest absolwentem 
UMFC również w klasie śpiewu!), a Barbara 
Kucharczyk dyrygowała Chórem Kameral-
nym “In Laetitia” i solistami.

W “Stabat Mater” Pergolesiego Barbara 
Kucharczyk zaśpiewała partię sopranową, 
Pailina Makulska altową, a  Paweł Kuchar-
czyk akompaniował na organach. Ich głosy 
i dźwieki wypełniły kościół wprawiając słu-
chaczy w  zadumę i  zachwyt. Zadumę, bo 
w kompozycji Pergolesiego nuty podkreślają 
przejmujący tekst sekwencji. Gdy w drugiej 
części słyszymy sopranowe “pertransivit 
gladius” nie mamy wątpliwości, że miecz 
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przeszył duszę Matki bolejącej przy krzyżu. 
Zachwyt, bo Paulina Makulska i  Barbara 
Kucharczyk precyzją wykonawczą, dojrzało-
ścią interpretacji i niezwykłą muzykalnością 
oddały emocje zapisane w nutach i słowach, 
jak choćby w części ósmej (“Fac, ut ardeat 
cor meum”) – najtrudniejszej i jednocześnie 
najpiękniejszej muzycznie i  jakże ludzkiej 
w  przesłaniu. Do tego dodać należy wirtu-
ozerię Pawła Kucharczyka i bogactwo orga-
nowej barwy. 

 – Pandemia uśpiła kulturę. Jak się cie-
szę widząc was tak licznie uczestniczących 
w dzisiejszym koncercie – mówiła do słucha-
czy szczerze wzruszona Barbara Szczęsna-
-Remisz. Artyści również nie kryli wzrusze-
nia i satysfakcji z możliwości wzięcia udziału 
w prawdziwym koncercie z prawdziwym au-
dytorium. 

– Koncert „Stabat Mater” mógł się odbyć 
dzięki dofinansowaniu m.st. Warszawy oraz 
mecenatowi ENERGOINFO.PL. Fundacja 
Nauka i  Sztuka będzie organizować kolej-
ne koncerty oraz inne projekty – deklaruje 
Krzysztof Golachowski, odsyła po szczegó-
ły do strony internetowej www.NiSz.org.pl 
i  dziękuje ks. Proboszczowi Zygmuntowi 
Niewęgłowskiemu za możliwość organiza-
cji koncertu w  kościele pw. św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich. 
Na internetowej witrynie Fundacji Nauka 
i Sztuka niebawem pojawią się też nagrania 
z koncertu „Stabat Mater”. 

przeszył duszę Matki bolejącej przy krzyżu. 
Zachwyt, bo Paulina Makulska i  Barbara 
Kucharczyk precyzją wykonawczą, dojrzało-
ścią interpretacji i niezwykłą muzykalnością 
oddały emocje zapisane w nutach i słowach, 
jak choćby w części ósmej (“Fac, ut ardeat 
cor meum”) – najtrudniejszej i jednocześnie 
najpiękniejszej muzycznie i  jakże ludzkiej 
w  przesłaniu. Do tego dodać należy wirtu-
ozerię Pawła Kucharczyka i bogactwo orga-
nowej barwy. 

 – Pandemia uśpiła kulturę. Jak się cie-
szę widząc was tak licznie uczestniczących 
w dzisiejszym koncercie – mówiła do słucha-
czy szczerze wzruszona Barbara Szczęsna-
-Remisz. Artyści również nie kryli wzrusze-
nia i satysfakcji z możliwości wzięcia udziału 
w prawdziwym koncercie z prawdziwym au-
dytorium. 

– Koncert „Stabat Mater” mógł się odbyć 
dzięki dofinansowaniu m.st. Warszawy oraz 
mecenatowi ENERGOINFO.PL. Fundacja 
Nauka i  Sztuka będzie organizować kolej-
ne koncerty oraz inne projekty – deklaruje 
Krzysztof Golachowski, odsyła po szczegó-
ły do strony internetowej www.NiSz.org.pl 
i  dziękuje ks. Proboszczowi Zygmuntowi 
Niewęgłowskiemu za możliwość organiza-
cji koncertu w  kościele pw. św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich. 
Na internetowej witrynie Fundacji Nauka 
i Sztuka niebawem pojawią się też nagrania 
z koncertu „Stabat Mater”. 

Stanisław Zembrzuski

O  K O N C E R C I E :

Giovanni Battista 
Pergolesi 

„Stabat Mater”
0

Barbara Kucharczyk – sopran 
Paulina Makulska – alt 

Paweł Kucharczyk – organy

Słowo wstępne:
Barbara Szczęsna-Remisz

0
13 września 2020 r. (niedziela), 

godz. 1900

Kościół pw. Świętych Teresy 
od Dzieciątka Jezus 

i Męczenników Rzymskich 

0
Organizator: Fundacja „Nauka i Sztuka”, www.NiSz.org.pl

Projekt współfinansowany przez m. st. Warszawa
Sponsor: ENERGOINFO.PL
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Wynagradzać!
Bogactwo i  waga objawień fatimskich są ogromne, ale 
warto zwrócić uwagę niezwykle ważną prośbę Matki Bo-
żej. Podczas jednego z objawień, 13 lipca 1917 r., Matka 
Najświętsza ukazała dzieciom przerażającą wizję piekła. 
Następnie zwróciła się do nich z dobrocią i smutkiem: 
Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych 
grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce roz-
powszechnić na świecie nabożeństwo do mego Nie-
pokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam po-
wiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych 
i nastanie pokój na świecie.
Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu Nie-
pokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą 
w pierwsze soboty.
Prośba o  odprawianie nabożeństw wynagradzających 

Bluźniercze Eucharystie, procesje i nabożeństwa. Profanacja wizerunków 
Pana Jezusa i świętych. Jeszcze dwa lata temu było to nie do pomyślenia. 

Niestety, tego typu zdarzenia zaczynają się nasilać. Doczekaliśmy 
czasów, kiedy w Polsce nawet wizerunek Matki Bożej nie jest bezpieczny. 

Co my, ludzie wierzący, możemy zrobić w tej sytuacji?

w pierwsze soboty miesiąca została powtó-
rzona 10 grudnia 1925 w Pontevedra, kiedy 
siostrze Łucji objawiła się Matka Boża z Dzie-
ciątkiem Jezus. Wtedy to sam Pan Jezus zwró-
cił się do wizjonerki z Fatimy:
Miej współczucie z  Sercem Twej Naj-
świętszej Matki, otoczonym cierniami, 
którymi niewdzięczni ludzie je wciąż 
na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by 
przez akt wynagrodzenia te ciernie po-
wyciągał. 

Maryja zaś powiedziała:
Córko moja, spójrz, Serce moje oto-
czone cierniami, którymi niewdzięczni 
ludzie przez bluźnierstwa i  niewierno-

Nabożeństwo
pierwszych
sobót
miesiąca

Dlaczego to
takie ważne?
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W mojej parafii
Warto zatem zrobić wszystko, by zaszczepić nabożeństwa wynagradzające w parafiach, w których 

nie ma jeszcze tego zwyczaju. Propagowaniem pierwszych sobót miesiąca zajmuje się m.in. fundacja 
Solo Dios Basta, znana z takich przedsięwzięć jak: Wielka Pokuta, Różaniec do Granic, czy Polska pod 
Krzyżem.

Na założonej przez fundację stronie www.soboty.pl można zarejestrować parafię, w której odbywają 
się nabożeństwa wynagradzające; można stąd też pobrać rozważania różańcowe oraz materiały rekla-
mowe. Założyciele fundacji odwiedzają kościoły, by osobiście na spotkaniach z parafianami zachęcać 
do nabożeństw pierwszosobotnich. 

Należy też dodać, że gorącym i niestrudzonym orędownikiem pierwszych sobót miesiąca jest ks. 
Krzysztof Czapla SAC z Sekretariatu Fatimskiego (www.sekretariatfatimski.pl) mieszczącego się przy 
Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.

Wszystkich gorąco zachęcamy do udziału w pierwszosobotnich nabożeństwach. Proszę, 
nie bądźmy obojętni, Maryja tak bardzo teraz potrzebuje naszej obecności! W naszej parafii 
zapraszamy na godzinę 8.

ści stale ranią. Przynajmniej ty staraj 
się nieść mi radość i  oznajmij w moim 
imieniu, że przybędę w godzinie śmier-
ci z  łaskami potrzebnymi do zbawienia 
do tych wszystkich, którzy przez pięć 
kolejnych miesięcy w  pierwsze soboty 
odprawią spowiedź, przyjmą Komunię 
świętą, odmówią jeden Różaniec i przez 
piętnaście minut rozmyślania nad pięt-
nastu tajemnicami różańcowymi towa-
rzyszyć mi będą w intencji zadośćuczy-
nienia.

Nabożeństwo, które ratuje świat
Pierwszosobotnie nabożeństwo nie tylko ra-
tuje dusze grzeszników przed potępieniem, 
ale wyprasza pokój na świecie, czyli mówiąc 
wprost ratuje świat! 
Dlatego w  obecnych czasach przejęcie się 
pierwszosobotnim nabożeństwem jest nie-
zmiernie ważne. Zwłaszcza teraz, kiedy je-
steśmy świadkami szczególnie zuchwałego 
znieważania wizerunków Maryi Panny. 

Cztery warunki
Matka Boża bardzo precyzyjnie określiła jak 
powinny być odprawiane nabożeństwa wy-
nagradzające Jej niepokalanemu Sercu. I  to 
naprawdę ważne, aby w każdą pierwszą so-
botę spełnić cztery warunki, czyli:
• przystąpić do spowiedzi świętej. 

Uwaga! Spowiedź pierwszopiątkowa lub odby-
ta kilka dni wcześniej jest „ważna” w pierwszą 
sobotę, oczywiście jeśli się jest w stanie łaski 
uświęcającej.

• przystąpić do Komunii Świętej
• odmówić część różańca
• przynajmniej przez 15 min. towarzyszyć 

Maryi przez medytację jednej lub kilku ta-
jemnic różańcowych

Wszystkie cztery warunki spełniamy w  INTENCJI 
WYNAGRADZAJĄCEJ! Tego dnia nie wystarczy tylko 
uczestniczyć we Mszy Św., nie wystarczy tylko odmówić 
różaniec. Nie wystarczy uczynić obu tych rzeczy, czy speł-
nić tylko trzy warunki. Należy spełnić wszystkie CZTE-
RY WARUNKI i wszystkie w intencji zadośćuczynie-
nia Niepokalanemu Sercu Maryi.

Obietnica Maryi
Matka Boża nie dość, że daje nam wskazówkę jak rato-
wać zagrożone dusze i świat zmierzający do katastrofy, to 
jeszcze daje nam zachętę do odprawiania nabożeństw wy-
nagradzających. Każdemu, kto odprawi pięć pierwszych 
sobót miesiąca, według wskazanych czterech warunków, 
Maryja obiecuje: 
Duszom, które w  ten sposób starają się mi wyna-
gradzać, obiecuję towarzyszyć w  godzinie śmierci 
z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia.

Dlaczego pięć, a nie np. 
dziewięć pierwszych sobót?
Przyzwyczailiśmy się, że należy odprawić dziewięć pierw-
szych piątków miesiąca. Dlaczego Matka Boża prosi o pięć 
pierwszych sobót? Odpowiedział na to sam Pan Jezus uka-
zując się Siostrze Łucji w nocy z 29 na 30 maja 1930 r.:
Córko moja powód jest prosty: jest pięć rodzajów 
obelg i  bluźnierstw wypowiedzianych przeciwko 
Niepokalanemu Sercu Maryi.
Pierwsze: bluźnierstwo przeciw Niepokalanemu Po-
częciu.
Drugie: przeciwko jej dziewictwu
Trzecie: przeciwko Bożemu macierzyństwu, kiedy 
wyłącznie uznaje się Maryję jako Matkę człowieka.
Czwarte: bluźnierstwa tych, którzy starają się 
otwarcie zaszczepić w  sercach dzieci obojętność, 
wzgardę, a nawet nienawiść do Niepokalanej Matki
Piąte: bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpo-
średnio w Jej świętych wizerunkach.

Łukasz Witkiewicz
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„WSZYSTKO 
POSTAWIŁEM 
NA MARYJĘ…”
nowy cykl z myślami 
kardynała Wyszyńskiego

Kardynał Wyszyński. Prymas Tysiąclecia. Wielki Polak, 
duchowny, patriota, który bronił godności i praw człowie-
ka, narodu, Kościoła. Wszystko postawił na Maryję, a zwy-
cięstwo nad złem, jakie stało się jego udziałem, pokazuje, 
że się nie zawiódł. Czego nauczyła Go Jasna Pani podczas 
życiowej drogi?

Rozpoczynamy cykl, w którym będziemy publikować krót-
kie myśli kardynała o Matce Bożej i nasz komentarz do 
nich. Mamy nadzieję, że w okresie, gdy wciąż oczekujemy 
nowego terminu beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, uda nam 
się przybliżyć jego osobę i nauczanie, a przy tym choć tro-
chę lepiej zrozumieć istotę Boga. Zachęcamy do śledzenia 
jakże aktualnych słów Prymasa!
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Dziś trzy pierwsze myśli kardynała: 

„Wszystko postawiłem na Maryję. 
I to Jasnogórską”

Te wypowiedziane 14 lutego 1953 roku sło-
wa stały się życiowym mottem kardynała Wy-
szyńskiego. Dla nas są zaś kluczem do tego, by 
zrozumieć jego myśl. 

Prymas Wyszyński heroicznie wierzył Bogu 
i  „wszystko postawił na Maryję”, oddał się Jej 
bez granic, od Niej czerpał moc i siłę w czasie 
uwięzienia, w cierpieniu, w służbie Kościołowi 
i  Ojczyźnie. W  swoich wypowiedziach często 
podkreślał, że najbardziej bezpośrednią mocą 
w jego życiu jest właśnie Maryja. 

Postawa ta towarzyszyła Prymasowi w życiu 
osobistym i duchowym. 

Pragnął zaszczepić ją także w życiu Narodu 
i Kościoła Polskiego – i dlatego zachęcał do niej 
Polaków w licznych kazaniach, listach i rozmo-
wach. 

Dlaczego właśnie Maryja? Ponieważ Maryja 
to doskonały przykład naśladowania Chrystusa. 
Wiedziała, jak owocnie słuchać Boga. Jak kon-
templować Jego Słowo. I  jak być dla nas przy-
kładem zbliżania się do Jezusa i  stawania się 
Jego uczniem. Bo sama żyła pełnią Jego nauki. 

Maryja jest też wzorem modlitwy kontempla-
cyjnej, ponieważ zachowywała w Sercu i rozwa-
żała tajemnice przekazane jej przez Boga. Mo-
żemy więc uczyć się od Niej pokornego i ufnego 
słuchania Słowa. Zatem i my postawmy wszyst-
ko na Maryję!

„Naród Polski ma swój wspaniały 
nałóg: wrażliwość wiekową na Matkę 

Chrystusową. To jakby delikatna struna 
chopinowska, którą wystarczy tylko lekko 
tknąć, aby ożywiła wszystkie wspomnienia 
i uczucia. Taką delikatną struną Narodu 

jest Maryja. Na to imię otwiera się 
w Polsce każde serce”

Maryja, Matka Chrystusa, jest w przedziwny 
i cudowny sposób złączona z narodem Polskim. 
Wezwania do Matki Bożej rozbrzmiewały przy 
okazji niejednego zwycięstwa w  dziejach Pol-
ski. Poprzez wieki, lata kryzysów, wojen i klęsk 
Maryja była tarczą i obroną przed każdym złem 
mającym spaść na naród polski. 

Swą moc okazała broniąc Jasnej Góry i całej 
Polski przed Szwedami (1655), oraz w  bitwie, 
która przeszła do historii jako „Cud nad Wisłą” 
– gdy za Jej wstawiennictwem w 1920 roku wy-
graliśmy z bolszewizmem.

Centralnym momentem w historii kultu ma-
ryjnego w Polsce było obranie Maryi za Królo-
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„Soli Deo per Mariam”
Zdanie to znaczy „Wszystko Bogu przez Ma-

ryję”. To kolejne motto Kardynała Wyszyńskie-
go, który przez lata służby nawoływał naród 
polski do obrania drogi maryjnej, do naślado-
wania życia Maryi‚ życia oddanego Jezusowi‚ 
skupianiu się na czynach‚ a nie słowach, ponie-
waż naśladowanie Maryi kieruje do wierności‚ 
sumienności‚ pracowitości‚ do wyrzekania się 
siebie.

Maryja jest i powinna być dla każdego chrze-
ścijanina wzorem piękna, posłuszeństwa, poko-
ry, mądrości, kontemplacji, wzorem matki, ko-
biety, przykładem człowieka. Matka Boża uczy 
nas ufać Bogu w  każdej sytuacji. Niezależnie 
w  jakim była położeniu, zawsze mówiła Bogu 
„tak”. Pozwoliła, aby Bóg się w niej narodził. 

Wzorując się na Maryi, również powinnyśmy 
mówić Bogu „tak” i pozwalać, by rodził się w na-
szych sercach, by móc później nieść Go innym 
ludziom, tak jak robiła to Maryja. Nawet wtedy, 
gdy nasze życie nie jest takie, jakbyśmy chcieli. 
Maryja nie zatrzymała Jezusa tylko dla siebie, 
lecz pobiegła zanieść Go swojej krewnej Elżbie-
cie. Pomimo trudnych warunków nie narzekała, 
że za daleko, że się zmęczy, że się pobrudzi, czy 
że nie ma czasu. Szła przez góry 150 km, bez 
niczyjej pomocy, bez środka transportu. Po pro-
stu poszła…

Warto zadać sobie pytanie, czy jestem jak 
Maryja? Czy ufam bezgranicznie Bogu nawet 
wtedy, gdy nie wszystko się układa tak jakbym 
chciał(a)? Większości z nas bez trudu przycho-
dzi mówić o zaufaniu, lecz nie chodzi tu o teo-
rię, a o praktykę. Bo o ile łatwiej jest nam ufać 
Bogu, gdy w naszym życiu wszystko się układa. 
Gdy spotyka nas cierpienie i  trudności, bywa 
z tym już znacznie trudniej…

Agnieszka Szymajda 

wą Polski przez króla Jana Kazimierza w roku 
1656.

Kardynał Wyszyński osobiście oddał się Ma-
ryi w niewolę miłości i pielgrzymował ze wszyst-
kimi sprawami na Jasną Górę. To właśnie z ini-
cjatywy uwięzionego Prymasa – w trzechsetną 
rocznicę ślubów Jana Kazimierza – Episkopat 
Polski dokonał ponownego zawierzenia całego 
kraju Maryi i odnowienia ślubów królewskich. 
26 sierpnia 1956 roku ok. miliona wiernych na 
Jasnej Górze złożyło Jasnogórskie Śluby Narodu 
Polskiego. 

Może warto i  w  dzisiejszym świecie oddać 
się w osobistą niewolę Maryi, skoro przez wieki 
przyzywano Jej wstawiennictwa do obrony wia-
ry i wolności?
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SKRUTACJA PISMA ŚWIĘTEGO,
czyli o tym, jak czytać swoje życie 

Bożym słowem

Skrutacja, czyli badanie
Samo słowo „skrutacja” jest zaczerpnięte 

z łacińskiego tłumaczenia fragmentu Ewan-
gelii św. Jana: „Badacie Pisma, ponieważ 
sądzicie, że w nich zawarte jest życie wiecz-
ne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo” 
(J 5,39 – po łacinie: Scrutamini Scripturas, 
quia vos putatis in ipsis vitam aeternam ha-
bere: et illae sunt, quae testimonium perbi-
bent da me). Oznacza ono badanie, śledze-
nie, zgłębianie, studiowanie czegoś. 

Jezus mówi do uczonych w Piśmie, że ba-
dają Pisma, ponieważ sądzą, że w nich jest 

Skrutacja Pisma Świętego 
powszechnie kojarzona 
jest ze wspólnotami 
neokatechumenalnymi, 
dla których stanowi jedno 
z podstawowych narzędzi 
formacji biblijnej. Jest to 
piękny i owocny sposób 
kontaktu ze słowem 
Bożym. Na czym polega 
skrutacja Pisma Świętego 
i jak może wpłynąć na 
nasze życie?
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ukryte życie wieczne, a  one mówią o Nim. 
Najogólniej ujmując skrutacja to forma 
kontaktu ze słowem Bożym, które czyta się 
w kontekście całej Biblii i odnosi do swojego 
życia. To oznacza, że są dwa tak samo waż-
ne obszary, których dotyka skrutacja – słowo 
Boga i  życie czytającego. Nie jest owocna 
skrutacja przeprowadzana tylko po to, by 
zaspokoić ciekawość, poszerzyć horyzonty, 
czy dać upust intuicji biblijnej zgłębiającego 
słowo Boże. 

Słowo – jak wiemy – jest czymś więcej niż 
Pismo, ono angażuje, przemienia, oddziału-
je. Pismo jest tylko zapisem doświadczenia 
słowa Bożego w historii. Nie do końca zatem 
słusznie myśli się o  skrutacji jako badaniu 
Pisma, jest to raczej zgłębianie słowa Boże-
go i nie tyle nawet próba wniknięcia w sens 
biblijnego tekstu, ile poddanie się jego od-
działywaniu. Okazuje się zatem, że to nie my 
badamy Pismo, lecz słowo Boże bada nasze 
życie. Jeśli dobrze prowadzimy skrutację, 
rzeczywiście okazuje się, że to my jesteśmy 
skrutowani słowem Bożym, a  nie że nam 
dane było skrutować Pismo, a to dlatego że 
„żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne 
i  ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, 
przenikające aż do rozdzielenia duszy i du-
cha, stawów i  szpiku, zdolne osądzić pra-
gnienia i myśli serca” (Hbr 4,12).

Istota skrutacji – dialog z Panem
Zanim omówimy techniczny przebieg 

skrutacji, trzeba nam podrążyć jej istotę. 
Jak zauważyliśmy, nie jest to zwykłe czyta-
nie Pisma Świętego. Skrutacja jest bowiem 
formą modlitwy. Jeśli słowo ma być odczyta-
ne w świetle całego Pisma, to znaczy, że po-
trzeba do tego Ducha Świętego. Pismo – jak 
nam podpowiada Kościół – ma być czytane 
w Duchu, w którym zostało napisane. Owoc-
na lektura duchowa jest możliwa tylko wów-
czas, gdy słuchacz słowa jest w przestrzeni 
tego Ducha, który ożywia nieustannie Ciało 
Chrystusa, kiedy to czyni w Kościele i z Ko-
ściołem. 

Niewątpliwie ta uwaga ustawia też właści-
wie sens skrutacji. Nie jest to czas poświęco-
ny na przewracanie kartek Biblii i zgłębianie 
aparatu krytycznego, ale czas poświęcony na 
modlitwę. Dlatego skrutację zaczyna się od 
przywołania Ducha Świętego i Jego światła, 
od wezwania Jezusa i  prośby o  Jego słowo. 
Nikt z nas nie może rościć sobie prawa do 
tego, by je otrzymać. Słowo jest przy tym 
darem, który możemy przyjąć lub odrzucić, 
dlatego ważna jest dyspozycja naszego ser-
ca. To Duch Święty może nas otwierać na 
słowo i sprawić, że rozgości się ono w nas, 

a  jego ziarno znajdzie właściwy grunt w naszym wnę-
trzu. Cała skrutacja powinna przebiegać w atmosferze 
modlitwy, ma od modlitwy wychodzić, być modlitwą i ku 
modlitwie prowadzić. Czasem będzie to wołanie o mi-
łosierdzie, czasem uwielbienie, czasem dziękczynienie. 
Ważne, żeby poddać się działaniu Ducha, który przema-
wia przez słowo Boże, i wejść w dialog z Panem. 

W  przywoływanym fragmencie Ewangelii św. Jana 
Jezus stwierdził, że Pisma mówią o Nim i rzeczywiście 
ten, kto – prowadzony przez Bożego Ducha – szuka tam 
Jezusa, ten Go odnajdzie i  zacznie z Nim rozmawiać. 
Wiadomość o Nim jest bowiem – jak pięknie pisał św. 
Ireneusz z Lyonu – „wszędzie posiana” w Piśmie.

Jak się za to zabrać?
Skrutacja to zatem modlitewna lektura słowa Bo-

żego w kontekście całego Pisma Świętego. Nikt z nas 
jednak nie zna tak dobrze tekstu biblijnego, żeby sa-
modzielnie znajdować odniesienia do niego w  innych 
księgach. Mamy gotową pomoc – różne wydania Pisma 
Świętego, które zawierają solidny aparat krytyczny 
(naukowy bądź popularyzatorski), z  którego możemy 
korzystać. Chodzi nie tyle o wyjaśnienie słów, ich od-
cieni znaczeniowych czy różnych zachowanych wersji 
poszczególnych fragmentów, ile o wskazanie do jakie-
go tekstu w Piśmie odsyła dany fragment. 

Powszechnie do skrutacji stosuje się Biblię Jero-
zolimską, owoc pracy zespołu katolickich biblistów 
francuskich z  dominikańskiej Szkoły Biblijnej z  Jero-
zolimy (École biblique et archéologique française de 
Jérusalem; pierwsze wydanie ukazało się w  1954 r.). 
Od kilkunastu lat mamy przetłumaczony na język pol-
ski aparat krytyczny Biblii Jerozolimskiej umieszczony 
przy tekście Biblii Tysiąclecia w tak zwanej „Jerozolim-
ce”, wydanej przez Pallotinum po raz pierwszy w 2006 
roku. Nie ma więc żadnych przeszkód, żeby swobodnie 
korzystać z owoców wieloletniej pracy światowej sławy 
biblistów, która – jak pisał śp. ks. Prymas Józef Glemp 
w słowie do pierwszego wydania –„spełnia bardzo waż-
ną rolę w doktrynalnym przekazie słowa objawionego 
dzięki wprowadzeniom, komentarzom i  odnośnikom 
zamieszczonym na marginesach, umożliwiającym po-
głębienie znajomości czytanych tekstów oraz nawiąza-
nie do bogactwa całego przekazu Pisma świętego”. 

Iść drogami słowa Bożego
Zaczynamy zatem od modlitwy do Ducha Święte-

go i od prośby do Pana, aby nas prowadził. Następnie 
czytamy fragment, który chcemy skrutować. Może to 
być jakaś większa perykopa albo kilka zdań jakiegoś 
fragmentu lub nawet jedno konkretne zdanie. Czytamy 
ten tekst kilka razy i zerkamy w Biblii Jerozolimskiej, 
czy są tam odnośniki (na marginesach) i  komentarze 
(na dole strony), bez nich przecież nie będziemy mogli 
ruszyć w drogę. 

Z  przeczytanego fragmentu zapisujemy na kartce 
to, co wybraliśmy do skrutacji. Jak dokonać tego wy-
boru? Najlepiej wziąć to, co przykuło naszą uwagę, co 
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nas poruszyło, zaintrygowało, co chcielibyśmy zgłębić. 
Ważne jest, żeby to zapisać, bo wtedy dajemy szansę 
słowu, aby nas jeszcze bardziej przeniknęło. Zapisa-
ny tekst zakreślamy i zaznaczamy, skąd pochodzi (za-
pisujemy biblijny adres). Jeśli już w tym momencie to 
słowo jakoś odnosi się do naszego życia, to pod tym 
przepisanym i  zakreślonym cytatem dopisujemy nasz 
komentarz, jakąś naszą myśl, czy najlepiej nasze do-
świadczenie życia. 

Dalej zerkamy na przypisy, które czasami rozja-
śniają tekst biblijny, na coś konkretnego naprowadzają 
albo precyzują jego sens. W Biblii Jerozolimskiej czę-
sto w  przypisach znajdziemy odniesienie do jakiegoś 
słowa czy motywu biblijnego, który będzie w  bardzo 
syntetyczny sposób przedstawiony wraz z odsyłaczami 
biblijnymi. To, wraz z odnośnikami na marginesach, na-
sze tropy do pójścia ścieżką słowa. Czytamy to i wybie-
ramy któryś z odnośników. Czytamy kolejny tekst, me-
dytujemy go na modlitwie i jeśli wzbudza w nas jakąś 
refleksję, to wraz z tym tekstem zapisujemy ją na kart-
ce. Posuwamy się w ten sposób do przodu, wychodząc 
od pierwotnego tekstu i idąc w głąb Pisma Świętego. 

Może się zdarzyć, że jakiś kolejny tekst nie będzie 
już miał odnośników albo nie będzie wzbudzał żadne-
go oddźwięku w  naszym życiu, wtedy można zrobić 
krok wstecz i pójść jeszcze raz innym tropem. Można 
w czasie jednej skrutacji przejść kilka ścieżek, choć 
najczęściej udaje się iść jedną i jest na niej kilka wio-
dących tekstów, które rzucają światło na poprzednie 
fragmenty. 

Nie mamy żadnego prawa, żeby słowo do nas prze-
mawiało, więc w sytuacji „braku” słowa, warto wołać 
do Pana o to, żeby dał nam to przyjąć. Można też wra-
cać do innego słowa, które w nas utkwiło z poprzednie-
go spotkania z Panem, czy to na modlitwie osobistej, 

czy w czasie liturgii. Jeśli będziemy przeży-
wać rozproszenia, warto wtedy, jak zachęcał 
św. Józef Sebastian Pelczar, odganiać te my-
śli, które próbują przeszkodzić w spotkaniu 
z  Panem niczym ptactwo drapieżne, które 
chciało przeszkodzić w  przymierzu Boga 
z Abrahamem (Rdz 15,11). 

Ma to być czas, kiedy próbujemy wnik-
nąć w nasze serce, by usłyszeć, co jest tam 
schowane, jaki odzew budzi w nas Boże sło-
wo. Nie będzie to zatem – jak każdy moment 
duchowy – czas bez zmagania o  to, by wy-
trwać przy Panu. Nie walczmy sami. Prośmy 
wtedy o Bożego Ducha. Z  jego pomocą bę-
dziemy odkrywać, że Słowo życia naprawdę 
rzuca światło na nasze rozmaite sytuacje 
i przychodzi nam z pomocą. Zobaczymy, że 
Słowem życia daje się uchwycić nasze życie. 
I podobnie jak słowo Boże, możemy sporzą-
dzić tego zapis, który będzie jak nasze du-
chowe EKG. 

Zapis drogi
Czasami zapis skrutacji robi się w formie 

„drzewka”, w którym pień stanowi cytat wyj-
ściowy, a kolejne gałęzie i liście – następne 
fragmenty, do których prowadzą teksty bi-
blijne. W  tej plątaninie tekstów na koniec 
ukazuje się piękny kształt czegoś, co Bóg 
odsłonił nam jako swoje dzieło – droga, któ-
rą przebyliśmy prowadzeni przez Pana. 

Na koniec warto skrutację przeczytać 
albo się nią z kimś podzielić, wtedy bowiem 
mamy szansę usłyszeć, jak to samo słowo 
(jeśli skrutowany był podobny fragment) 
przenikało innych. To pozwala nam też za-
chwycić się tym, jak Bóg traktuje każdego 
z nas w sposób wyjątkowy, prowadząc inny 
dialog z  każdym ze swoich dzieci, ale każ-
dego prowadząc do życiodajnego spotkania 
z Jezusem. Często w kontekście tego intym-
nego dialogu przywołuje się spotkanie Jezu-
sa z Natanaelem (J 1,41-51), którego Jezus 
– w sobie znany sposób – widział wcześniej 
pod figowcem, być może właśnie na modli-
twie czy rozważaniu słowa Bożego. 

Do zapisu skrutacji można wracać (naj-
lepiej mieć do tego przygotowany duży ze-
szyt), ścieżką przebytą się dzielić lub ją 
udostępniać. Są w  internecie strony, na 
których znaleźć można gotowe opracowane 
już ścieżki skrutacji. Czasem lektura jakiejś 
skrutacji sprzed kilku lat może rzucić świa-
tło na naszą obecną sytuację albo pokazać, 
jaką drogę w  relacji z  Bogiem przeszliśmy 
od tamtego czasu. To żywa pamiątka nasze-
go dialogu z Bogiem. Skrutacja tego samego 
słowa po latach na pewno będzie inna, sko-
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ro – jak pisał św. Grzegorz – „słowo wrasta 
wraz z tym, kto go słucha”.

Owoce skrutacji 
Spróbujmy zobaczyć, jakie są owoce 

skrutacji. Nie różnią się one zasadniczo od 
owoców innych sposobów duchowej lektury 
słowa Bożego. By je uchwycić, posłużymy 
się słowami z „Sentencji” św. Izydora z Se-
willi, który pisał o sposobach i owocach czy-
tania Pisma. Skrutacja daje nam po pierw-
sze szansę pobycia z  Bogiem. Daje nam 
doświadczenie żywego słowa, Bóg mówi do 
nas. Zawsze jest szansa, że usłyszymy coś 
na daną chwilę swojego życia. I dlatego też 
ważne jest, żebyśmy tego głosu nie zigno-
rowali, bo on pogłębia naszą więź z Panem. 
Naprawdę, jak wskazywał św. Izydor, „każdy 
rozwój wywodzi się z Pisma i z rozmyślania. 
Tego, czego nie znamy, uczymy się z czyta-
nia; to, co poznaliśmy, strzeżemy przez roz-
myślanie”. Owoce tego rozmyślania mają 
nas z kolei przybliżyć do tego, co było i jest 
pragnieniem Jezusa – by pełnić wolę Ojca. 
Słowo ma zawsze moc, by nas upomnieć 
i  skorygować nasze drogi; by nas umocnić 
w zmaganiu i by dać nam nadzieję. 

Jest przy tym oczywiście ważny stały kon-
takt z Pismem – nie okazjonalny, ale regular-
ny. „Nikt nie może poznać znaczenia Pisma 

Świętego, jeśli nie przywykł do czytania Pisma”, powia-
da przywołany przed chwilą święty Izydor, dodając, że 
„im bardziej ktoś się przykłada do słów świętych, tym 
bardziej uzyskuje od nich głębokie poznanie; podobnie 
jak ziemia, im bardziej jest uprawiana, tym obfitszy da 
owoc”. Skrutacja jest, jak pamiętamy, doświadczeniem 
łaski, bowiem „bez pomocy łaski, wskazania Pisma, 
choć są wprowadzone uszami, nigdy nie dotrą do ser-
ca; dźwięczą od zewnątrz, ale wewnątrz nie służą ni-
czemu”. Łaska musi wewnętrznie dotrzeć do naszego 
umysłu, abyśmy coś pojęli. Pan sam musi nas otworzyć, 
abyśmy rozumieli Pisma (Łk 24,45). 

Skrutacją często posługują się ci, którzy przygo-
towują homilie czy konferencje i  to wyraźnie ukazuje 
praktyczny wymiar skrutacji w życiu Kościoła. Znajo-
mość Pisma, jeden z najważniejszych owoców skrutacji, 
nie jest jednak dla naszej chwały, czy dla wywyższania 
się zdobytą wiedzą. Jej owoce – poznanie Chrystusa, 
a zatem i woli Bożej – mają służyć przede wszystkim 
temu, by rozszerzało się Boże Królestwo, byśmy na co 
dzień żyli według Bożego słowa. „Badacie Pisma, po-
nieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: 
to one właśnie dają o Mnie świadectwo” (J 5,39). Jezus 
przekonuje nas w tym fragmencie, że On jest tym, któ-
ry daje życie. I do Niego zawsze ma nas prowadzić sło-
wo Boże, do Niego ma nas zawsze prowadzić skrutacja 
Pisma Świętego. 

Ks. Krystian Chmielewski

Przedruk z Słowo wśród nas Nr 8 (324) 2020
Dziękujemy za zgodę autorowi i redakcji
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Słowo Boże jest z nami
„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, 

i Bogiem było Słowo. W Nim było życie, a życie było 
światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci 

i ciemność jej nie ogarnęła.” (J 1, 1.4n)
I dalej św. Jan mówi: „A Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwa-
łę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, 
pełen łaski i prawdy” (J 1,14). Jezus Chrystus jako 
człowiek zamieszkał wśród nas i nauczał nas o swo-
im Ojcu, który z miłości do ludzi własnego Syna wy-
dał na ziemskie cierpienie, pohańbienie i okrutną 
śmierć, aby otworzyć dla nas drogę do zbawienia 
naszych dusz. Ten obraz miłującego i miłosiernego 
Boga Jezus ukazywał nam przez całe swoje życie. 
Pozostawił nam swoje słowo zawarte w Ewangelii.

Bracia i siostry! Czy sięgasz czasami po Ewange-
lię? Czy modlisz się czytając i rozważając fragment 
Ewangelii? Jakiej odpowiedzi udzielasz Bogu, gdy 
przynagla Ciebie do odpowiedzi na otrzymane Sło-
wo? Czy masz świadomość, że ono stale Ci towarzy-
szy, choć starasz się tego nie zauważać? Jaką glebę 
stanowisz dla boskiego ziarna: żyzne pole czy może 
drogę, skałę albo ciernie (patrz Łk 8, 4-15)? Każdy 
z Was może zmienić swoje życie oraz życie bliskich 

sobie ludzi wdrażając się w praktykę regularnego za-
znajamiania się ze Słowem Bożym, tak, by stać się 
dla niego żyzną glebą.

Domowe kręgi biblijne zapraszają do kawiaren-
ki parafialnej na doroczne spotkanie otwarte dla 
wszystkich chętnych. Tematem jego będzie „Imię 
Jezusa Chrystusa – Słowo Boże jest z nami”. Od-
będzie się ono 17 października 2020 w godzinach 
9:30 – 17:30. Poprowadzi je znany już nam ks. Jan 
Kruczyński oraz towarzysząca mu ekipa. Będzie 
również okazja do wymiany naszych doświadczeń, 
co w obecnym czasie ma nieocenione znaczenie. 
W programie oprócz konferencji przewidziane są 
przerwy na kawę, obiad oraz rozmowy, a wszystko 
przy zachowaniu obowiązujących reguł ze względu 
na COVID. Ze względów organizacyjnych bardzo 
prosimy o uprzednie zgłoszenie swojego udziału 
w spotkaniu do kancelarii parafialnej lub zakrystii 
do ks. Roberta Walantyka.

Zapraszamy! Przyjdź i odmień swoje życie! Wystarczy 
jedno spotkanie, byś poznał skuteczną metodę!
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Jako nowy wikariusz zapoznałem się z terenem parafii, szczególnie 
kościoła i odkryłem, że do dyspozycji jest sala teatralna. W parafii 

Objawienia Pańskiego na Blizne działał amatorski teatr o niebiańskiej 
nazwie „Bliżej Nieba”. Pomyślałem że to miejsce pełne inspiracji 
należałoby wykorzystać. Najlepiej jakby u nas powstała parafialna 
grupa teatralna. Jednak zanim ona powstanie, można zaprosić już 

istniejącą, jako wzór do naśladowania. Jestem przekonany, że warto. 
Nadarzyła się okazja i zaprosiłem ich na 11 października 2020 na 

godzinę 12.00.

 Czarny
 Garnek
dla każdego

Co rok powstają nowe spek-
takle pisane specjalnie przez 
ks. Janusza Stańczuka, 
którego większości nie 
trzeba przedstawiać, 
bo przed laty był tu wi-
kariuszem. Ks. Janusz jest 
autorem wielu baśni, książek 
dla dzieci, redaktorem miesięcznika 
„Anioł Stróż” oraz „Tak Rodzinie”.

Teatr „Bliżej Nieba” tworzą para-
fianie i przyjaciele. Są to rodzice, nauczycie-
le, informatycy, bankowcy, studenci i... moż-
na by wiele wymieniać. Pochodzą z różnych 
miejsc, mają różne wykształcenie i są w róż-
nym wieku, jednak jedno ich łączy – pragną 
poprzez spektakle opowiadać o miłości Boga 
do człowieka.

W przedstawieniach chcą w sposób dow-

cipny, ale i  wzruszający, opo-
wiadać o wartościach, o któ-
rych często zapominamy. 
Chcą zwrócić uwagę widzów 

na to, iż czasem warto spoj-
rzeć w swoją codzienność i do-

strzec w  niej obecność Boga, 
jak również docenić obecność 

najbliższych ludzi. Tworzą spek-
takle głównie dla dzieci, ale w każ-

dym przedstawieniu dorośli znajdą 
coś szczególnego także dla siebie.

Swoją działalność rozpoczęli we wrze-
śniu 2015 r. Do tej pory zrealizowali 6 przed-
stawień:  Osiołek z  Betlejem, premiera sty-
czeń 2016; Gazetowe Miasteczko, premiera 
czerwiec 2016; Wielki wyścig Osiołka, pre-
miera styczeń 2017; Bajka o Dobrym Wilku, 
premiera październik 2017,  Konik na bie-
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gunach  premiera marzec 2019, Czarny 
Garnek premiera marzec 2020

***
Teatr Bliżej Nieba przygotował kolej-

ne barwne i rozśpiewane przedstawienie 
dla całych rodzin pt. „Czarny Garnek”. 
Tym razem zapraszamy na dwór królew-
ski, gdzie wraz z bohaterami spektaklu 
będziemy starali się rozwikłać zagadkę 
na temat czarnego garnka. Kto przyniósł 
ten garnek do pałacu? Co niezwykłego 
wydarzyło się w  królestwie Marmara? 
Kto zasłużył na miano królewskiej niani? 
Tego dowiecie się już niedługo. 

Zapraszamy wszystkich parafian 
w  szczególności dzieci na spektakl 
pt. „Czarny Garnek”, który odbę-
dzie się 11 października 2020 roku 
po Mszy z udziałem dzieci ok. godz. 
12.00 Wstęp wolny.

Zwiastun dostępny jest w internecie 
na platformie YouTube, do znalezienia 
pod hasłem „Czarny Garnek" Teatr Bli-
żej Nieba.

Po przedstawieniu będzie możliwość 
nabycia książki teatru pt. „Czarny gar-
nek” autorstwa ks. dr Janusza Stańczuka.



12
5
7.00 – za śp. Elżbietę Przychodzeń 

(gr.5)
8.00 – za śp. Stanisławę i zmarłych 

z rodziny Śliweckich
18.00 – dziękczynna, w 7. rocznicę 

ślubu Anny i Pawła, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę matki 
Bożej dla rodziny

7.00 – za śp. Elżbietę Przychodzeń 
(gr.12)

8.00 – za śp. Józefę Mętrak w 13. 
rocznicę śmierci i zmarłych 
z rodziny Mętraków

18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 
polecanych w wypominkach

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Elżbietę Przychodzeń 

(gr.19)
18.00 – za śp. Mariana 

Maliszewskiego w 20. rocznicę 
śmierci

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Elżbietę Przychodzeń 

(gr.26)
18.00 – 1) za śp. Piotra
 2) za śp. Janinę Adamczyk

4
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6
7.00 – o Boże błogosławieństwo dla 

Moniki i Janusza w 30. rocznicę 
ślubu

8.00 – 1) dziękczynna, w 2. rocznicę 
ślubu Marii i Rafała Drogoń 
z prośbą o Boże błogosławieństwo

 2) za śp. Elżbietę Przychodzeń (gr.6)
18.00 – dziękczynno-błagalna, w 2. 

rocznicę ślubu Mileny i Michała 
Kozielskich

XXVII niedziela zwykła
7.30 – za śp. Stanisława Skupa w 5. rocznicę śmierci, 

Stefana Przychodzeń, Elżbietę Przychodzeń, 
Kazimierza Skup i zmarłych z rodziny Skup 
i Przychodzeń

9.30 – z okazji 10. rocznicy ślubu Anny i Macieja, 
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matkę Bożej 
i dalsze łaski dla całej rodziny

11.00 – za śp. Mirosława Golisza
12.30 – 1) w intencji Kółek Żywego Różańca (za 

zmianą tajemnic)
 2) za śp. Elżbietę Przychodzeń (gr.4)
18.00 – za śp. Mariana Mizerskiego w 22. rocznicę 

śmierci oraz Annę, Edwarda i Kazimierza Mizerskich

XXVIII niedziela zwykła
7.30 – 1) za śp. Stanisława Wańtuchowicza w 1. 

rocznicę śmierci
 2) za śp. Elżbietę Przychodzeń (gr.11)
9.30 – za śp. Kazimierza Kobyłeckiego w 19. 

rocznicę śmierci i Aleksandrę Kobyłecką
11.00 – za śp. Stanisława Mierzejewskiego
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
18.00 – za śp. Helenę, Józefa i Tadeusza 

Szaniawskich

XXIX niedziela zwykła
7.30 – 1) w 9. rocznicę urodzin Dominika (m), o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla niego 
i całej rodziny

 2) za śp. Elżbietę Przychodzeń (gr.18)
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – 1) za śp. Mariannę i Jakuba Piaseckich
 2) za śp. Andrzeja Dembowskiego w 4. rocznicę 

śmierci
12.30 – o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski 

i zdrowie dla księdza Proboszcza z okazji 60. 
rocznicy urodzin

18.00 – za śp. Marię i Edmunda Waneckich

XXX niedziela zwykła
7.30 – za śp. Władysława Jandzio w 1. rocznicę 

śmierci
9.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
11.00 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej dla Franciszka z okazji 3. rocznicy urodzin
12.30 – 1) za śp. Stanisławę i Henryka Tworek
 2) za śp. Elżbietę Przychodzeń (gr.25)
18.00 – o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski 

i opiekę Matki Bożej dla Macieja z okazji urodzin

W MODLITWIE
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7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Elżbietę Przychodzeń 

(gr.13)
18.00 – za śp. Izabelę Freliszkę

7.00 – za śp. Kazimierza Bieniek w 1. 
rocznicę śmierci

8.00 – za śp. Elżbietę Przychodzeń 
(gr.20)

18.00 – za śp. Władysława, Irenę, 
Jerzego i Janusza Kępczyńskich

7.00 – za śp. Elżbietę Przychodzeń 
(gr.27)

8.00 – za zmarłych z rodziny 
Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Sytów, Zawistowskich, 
Bocianów, Murawskich, Paplińskich, 
Dąbrowskich – Aleksandra 
i Jadwigę, Balbinę, Alinę, Adolfa, 
Józefę, Władysława i Helenę

18.00 – za śp. Tadeusza Sobkowicza

Niedziela WtorekPoniedziałek

bł. Jerzy Popiełuszko św. Jadwiga Śląskaśw. Małgorzata Maria Alacoque



21

1 2
7.00 – za śp. Elżbietę Przychodzeń 

(gr.2)
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.00 – za śp. Agnieszkę Kapuścińską

14
7.00 – za śp. Elżbietę Przychodzeń 

(gr.14)
8.00 – za śp. Elżbietę Różańską 

w 7. rocznicę śmierci i Aleksandra 
Różańskiego

18.00 – wolna intencje

7.00 – za śp. Elżbietę Przychodzeń 
(gr.3)

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

18.00 – za śp. Dianę Śliwerską w 6. 
rocznicę śmierci

29
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Elżbietę Przychodzeń 

(gr.29)
18.00 – za śp. Tadeusza 

Okurowskiego w dniu imienin i jego 
żonę Jadwigę

10
7.00 – o Boże błogosławieństwo, 

potrzebne łaski i opiekę Matki 
Bożej dla Krystyny i Mariana 
z okazji 34. rocznicy ślubu

8.00 – za śp. Elżbietę Przychodzeń 
(gr.10)

18.00 – o Boże błogosławieństwo 
dla Danieli Wojciechowskiej z okazji 
80. rocznicy urodzin

28

3
Wspomnienie NMP Różańcowej
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Elżbietę Przychodzeń 

(gr.7)
18.00 – za śp. Dominika, Czesława, 

Jana i Bogdana; za śp. Stanisława 
Adamusa w 30. dzień po śmierci;

7.00 – za śp. Elżbietę Przychodzeń 
(gr.21)

8.00 – o Boże błogosławieństwo 
i łaskę głębokiej wiary dla 
Maksymiliana z okazji 18. rocznicy 
urodzin

18.00 – za śp. Irenę Moryc-
Pietrzak z okazji imienin; o Boże 
błogosławieństwo i łaskę wiary 
dla Maksymiliana z okazji 18. 
rocznicy urodzin; za śp. Leszka 
Tomaszewskiego w 19. rocznicę 
śmierci;

W MODLITWIE W MODLITWIE
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7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Elżbietę Przychodzeń 

(gr.8)
18.00 – o Boże błogosławieństwo dla 

Marcina w 37. rocznicę urodzin

7.00 – 1) za śp. Jadwigę i Franciszka 
Szydlik, Teresę i Jana Kasprzak, 
Wandę Zadroga i Józefa 
Zabłockiego

 2) za śp. Elżbietę Przychodzeń (gr.15)
8.00 – za śp. Jadwigę Mórawską
18.00 – za śp. Jadwigę Okurowską 

w dniu imienin i jej męża Tadeusza

7.00 – za śp. Elżbietę Przychodzeń 
(gr.22)

8.00 – za śp. Eugeniusza 
Wiąckiewicza w 15. rocznicę 
śmierci oraz śp. Katarzynę i Michała 
Wiąckiewiczów

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

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Elżbietę Przychodzeń 

(gr.9)
18.00 – za śp. Honoratę w 5. rocznicę 

śmierci, Zofię, Stanisława i Józefa 
Lenarczyków

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Elżbietę Przychodzeń 

(gr.16)
18.00 – za śp. Jadwigę Kaczorek 

oraz śp. Jadwigę Kaczorek zd. 
Niewiadomską

20.00 – w intencji prześladowanych 
chrześcijan (odprawiana w kaplicy)

7.00 – za śp. Elżbietę Przychodzeń 
(gr.17)

8.00 – o Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski dla Bianki z okazji 
urodzin oraz w rocznicę ślubu 
Bianki i Cezarego

18.00 – w intencji Jarosława z okazji 
42. rocznicy urodzin, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej

7.00 – dziękczynna – za przeżyte 
lata Mieczysława i Haliny – o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej na dalsze lata

8.00 – za śp. Elżbietę Przychodzeń 
(gr.23)

18.00 – za śp. Marcjannę i Jana 
Ambroziaków oraz ich rodziców 
i śp. Annę Oksznajczyk

7.00 – za śp. Feliksa, Łucję, 
Dionizego, Jana, Józefa, Mariana, 
Artura i Mariana Kot

8.00 – za śp. Elżbietę Przychodzeń 
(gr.24)

18.00 – za śp. Józefa i Eugenię 
Bieleckich oraz Konstantego 
i Pelagię Tyszkiewiczów

7.00 – 1) za śp. Tadeusza Śliweckiego 
w dniu imienin

 2) za śp. Elżbietę Przychodzeń (gr.28)
8.00 – 1) w intencji błogosławionych 

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

 2) za śp. Tadeusza Kącę
18.00 – wolne intencje

Wspomnienie św. Teresy 
od Dz. Jezus)

7.00 – za śp. Elżbietę Przychodzeń (gr.1)
8.00 – za śp. Leokadię, Aleksandra, 

Andrzeja i Józefę Przybysz
18.00 – 1) za Parafian – odpust 

parafialny
2) o liczne, święte i charyzmatyczne 

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

30
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Elżbietę Przychodzeń 

(gr.30-ost.)
18.00 – za śp. Tadeusza 

Kolasińskiego

31
7.00 – za zmarłych z rodziny 

Trzaskomów, Pełków, Orłowskich 
i Bednarków

8.00 – za śp. Mariannę Dobrzeniecką 
i zmarłych z rodziny Falkowskich

18.00 – za śp. Antoniego Wawryków, 
Janinę, Wacława, Zygmunta, 
Jerzego Kufirskich, Irenę Wichert

św. Jan Kanty
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7.00 – za śp. Barbarę Pierścionek 
(gr.24)

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

3. rocznicę śmierci oraz Helenę i 
Stanisława Kaczorek

2
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3
7.00 – o Boże błogosławieństwo, 

potrzebne łaski i zdrowie dla 
Tomasza Woźniaka z okazji 50. 
rocznicy urodzin

8.00 – za śp. Barbarę Pierścionek 
(gr.3)

18.00 – za śp. Jadwigę i Tadeusza 
Okurowskich oraz zmarłych z ich 
rodzin

Niedziela, Uroczystość 
Wszystkich Świętych

7.30 – za śp. Władysławę i Franciszka 
Opęchowskich i ich śp. dzieci: Jadwigę, Józefa, 
Kazimierza i Henryka oraz za śp. wnuków: 
Wiesława i Tomasza i prawnuczkę Karolinę – aby 
wszyscy radowali się bliskością Boga

9.30 – 1) w intencji Kółek Żywego Różańca (ze 
zmianą tajemnic)

 2) za śp. Barbarę Pierścionek (gr.1)
12.00 – za wszystkich wiernych zmarłych 

(odprawiana na cmentarzu)
18.00 – za zm. z rodzin Michalskich, Banaszczyków, 

Piaseckich i Buzaków oraz śp. Jana Nowaka

Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych

7.00 – 1) za śp. Zofię Tober w 4. 
rocznicę śmierci i zmarłych z 
rodziny

 2) za śp. Barbarę Pierścionek (gr.2)
8.00 – o Boże błogosławieństwo, 

potrzebne łaski, zdrowie i opiekę 
Matki Bożej dla Elżbiety z okazji 60. 
rocznicy urodzin

18.00 – za wszystkich wiernych 
zmarłych polecanych w 
wypominkach

XXXII niedziela zwykła
7.30 – o Boże błogosławieństwo dla Justyny i Piotra 

w 1. rocznicę ślubu
9.30 – 1) za śp. Annę i Jana Wysotów
 2) za śp. Barbarę Pierścionek (gr.8)
11.00 – za śp. Marię i Stanisława Dudra oraz 

Małgorzatę Savinc
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
18.00 – za śp. Antonię, Kazimierza, Jana, Lecha i 

Sławka Kmiecińskich, Janusza i jego rodziców – 
Janinę i Jana Kozłowskich oraz zmarłych z rodziny 
Kmiecińskich i Kozłowskich

7.00 – o miłosierdzie Boże dla 
zmarłych krewnych, sąsiadów i 
przyjaciół oraz dusz w czyśćcu 
cierpiących

8.00 – za śp. Barbarę Pierścionek 
(gr.9)

18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 
polecanych w wypominkach

XXXIII niedziela zwykła
7.30 – dziękczynna, w 9. rocznicę urodzin Alicji, z 

prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej

9.30 – 1) w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
 2) za śp. Barbarę Pierścionek (gr.15)
11.00 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej dla Kai z okazji 14. rocznicy urodzin
12.30 – za Parafian
18.00 – za śp. Stanisława (m)

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata

7.30 – 1) za śp. Romanę i Stefana Okońskich oraz 
Marię Rembiejewską

 2) za śp. Barbarę Pierścionek (gr.22)
9.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
11.00 – za zmarłych z rodziny Stępniak i Sobańskich
12.30 – za śp. Mieczysława Bardadyna w 14. 

rocznicę śmierci oraz jego rodziców i braci
18.00 – za śp. Marię w 20. rocznicę śmierci, śp. 

Stanisława w 13. rocznicę śmierci, zmarłych z 
rodziny Lendzionów i Nowakowskich oraz śp. 
Józefa Niedolistka

7.00 – za śp. Barbarę Pierścionek 
(gr.16)

8.00 – o miłosierdzie Boże dla 
zmarłych krewnych, sąsiadów i 
przyjaciół oraz dusz w czyśćcu 
cierpiących

18.00 – za śp. Helenę Mądrą w 2. 
rocznicę śmierci

7.00 – o miłosierdzie Boże dla 
zmarłych krewnych, sąsiadów i 
przyjaciół oraz dusz w czyśćcu 
cierpiących

8.00 – za śp. Barbarę Pierścionek 
(gr.23)

18.00 – za śp. Henryka Rzącę w 39. 
rocznicę śmierci oraz Katarzynę i 
Aleksandra Ciechocińskich 24

17
10
7.00 – o miłosierdzie Boże dla 

zmarłych krewnych, sąsiadów i 
przyjaciół oraz dusz w czyśćcu 
cierpiących

8.00 – za śp. Barbarę Pierścionek 
(gr.10)

18.00 – za śp. Janusza 
Kępczyńskiego w 3. rocznicę 
śmierci

7.00 – o miłosierdzie Boże dla 
zmarłych krewnych, sąsiadów i 
przyjaciół oraz dusz w czyśćcu 
cierpiących

8.00 – za śp. Barbarę Pierścionek 
(gr.17)

18.00 – za śp. Helenę Liman w 
29. rocznicę śmierci i Wirgiliusza 
Gawora w 9. rocznicę śmierci

W MODLITWIE

36

LI
ST

O
PA

D
 2

02
0

Niedziela WtorekPoniedziałek

29 30
I niedziela Adwentu

7.30 – za zmarłych z rodziny Żakietów i Szymańskich
9.30 – 1) za śp. Czesława Bieńkowskiego w 13. 

rocznicę śmierci, Feliksa i Czesławę Bieńkowskich 
oraz Antoninę i Piotra Szustaków

 2) za śp. Barbarę Pierścionek (gr.29)
11.00 – za śp. Izabelę i Jana Lewandowskich oraz 

Stanisława Smyla
12.30 – za Parafian
18.00 – za śp. Jacka Mokrzewskiego w 3. rocznicę 

śmierci

6.30 – 1) o miłosierdzie Boże dla 
zmarłych krewnych, sąsiadów i 
przyjaciół oraz dusz w czyśćcu 
cierpiących

 2) za śp. Barbarę Pierścionek (gr.30-
ost.)

8.00 – o Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski dla Barbary i 
Andrzeja z okazji imienin

18.00 – za śp. Amelię, Feliksa i 
Ryszarda Faberów, aby radowali się 
bliskością Boga

św. Marcin z Tours



28
7.00 – o miłosierdzie Boże dla 

zmarłych krewnych, sąsiadów i 
przyjaciół oraz dusz w czyśćcu 
cierpiących

8.00 – 1) o Boże błogosławieństwo 
dla Agnieszki z okazji urodzin

 2) za śp. Barbarę Pierścionek (gr.28)
18.00 – w intencji błogosławionych 

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

21
14
7
7.00 – 1) o miłosierdzie Boże dla 

zmarłych krewnych, sąsiadów i 
przyjaciół oraz dusz w czyśćcu 
cierpiących

 2) za śp. Barbarę Pierścionek (gr.7)
8.00 – za żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Niepokalanego Serca Maryi

18.00 – za śp. Waldemara Szustaka w 
23. rocznicę śmierci i śp. Arkadiusza 
Szustaka

7.00 – za śp. Marka Targońskiego w 
8. rocznicę śmierci

8.00 – 1) o miłosierdzie Boże dla 
zmarłych krewnych, sąsiadów i 
przyjaciół oraz dusz w czyśćcu 
cierpiących

 2) za śp. Barbarę Pierścionek (gr.14)
18.00 – za śp. Stanisława 

Węcławskiego w 15. rocznicę 
śmierci

Ofiarowanie Najświętszej 
Maryi Panny

7.00 – o miłosierdzie Boże dla 
zmarłych krewnych, sąsiadów i 
przyjaciół oraz dusz w czyśćcu 
cierpiących

8.00 – 1) o Boże błogosławieństwo 
dla Janusza z okazji imienin

 2) za śp. Barbarę Pierścionek (gr.21)
18.00 – za śp. Martę Rogulską w 20. 

rocznicę śmierci

7.00 – 1) o miłosierdzie Boże dla 
zmarłych krewnych, sąsiadów i 
przyjaciół oraz dusz w czyśćcu 
cierpiących

 2) za śp. Barbarę Pierścionek (gr.27)
8.00 – za zmarłych z rodziny 

Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Sytów, Zawistowskich, 
Bocianów, Murawskich, Paplińskich, 
Dąbrowskich – Aleksandra i 
Jadwigę, Balbinę, Alinę, Adolfa, 
Józefę, Władysława i Helenę

18.00 – za śp. Janinę Adamczyk

7.00 – 1) za śp. Barbarę Kołoszko w 
35. rocznicę śmierci

 2) za śp. Barbarę Pierścionek (gr.25)
8.00 – o miłosierdzie Boże dla 

zmarłych krewnych, sąsiadów i 
przyjaciół oraz dusz w czyśćcu 
cierpiących

18.00 – wolne intencje 2725 26
19 20
12 13
5 6

7.00 – za śp. Barbarę Pierścionek 
(gr.26)

8.00 – o miłosierdzie Boże dla 
zmarłych krewnych, sąsiadów i 
przyjaciół oraz dusz w czyśćcu 
cierpiących

18.00 – za śp. Stanisławę i Zygmunta 
Pawłowskich

18
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7.00 – o miłosierdzie Boże dla 
zmarłych krewnych, sąsiadów i 
przyjaciół oraz dusz w czyśćcu 
cierpiących

8.00 – za śp. Barbarę Pierścionek 
(gr.5)

18.00 – o liczne, święte i 
charyzmatyczne powołania 
kapłańskie, zakonne, misyjne 
z naszej parafii oraz Boże 
błogosławieństwo dla kapłanów 
pracujących w naszej parafii 
(intencja Wspólnoty Krwi 
Chrystusa)

7.00 – za śp. Barbarę Pierścionek 
(gr.12)

8.00 – o miłosierdzie Boże dla 
zmarłych krewnych, sąsiadów i 
przyjaciół oraz dusz w czyśćcu 
cierpiących

18.00 – o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej dla Ali z okazji 
13. rocznicy urodzin

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Barbarę Pierścionek 

(gr.19)
18.00 – o miłosierdzie Boże dla 

zmarłych krewnych, sąsiadów i 
przyjaciół oraz dusz w czyśćcu 
cierpiących

7.00 – 1) o miłosierdzie Boże dla 
zmarłych krewnych, sąsiadów i 
przyjaciół oraz dusz w czyśćcu 
cierpiących

 2) za śp. Barbarę Pierścionek (gr.6)
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.00 – za śp. Jadwigę Radziszewską, 
Zofię i Zygmunta Matusiaków oraz 
Anastazję Niemyjską

7.00 – o miłosierdzie Boże dla 
zmarłych krewnych, sąsiadów i 
przyjaciół oraz dusz w czyśćcu 
cierpiących

8.00 – za śp. Barbarę Pierścionek 
(gr.13)

18.00 – za śp. Hannę Piotrowską

7.00 – wolna intencja
8.00 – o miłosierdzie Boże dla 

zmarłych krewnych, sąsiadów i 
przyjaciół oraz dusz w czyśćcu 
cierpiących

18.00 – za śp. Barbarę Pierścionek 
(gr.20)

20.00 – w intencji prześladowanych 
chrześcijan (odprawiana w kaplicy)

7.00 – za śp. Barbarę Pierścionek 
(gr.4)

8.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje

102. rocznica Odzyskania 
Niepodległości

7.00 – o miłosierdzie Boże dla 
zmarłych krewnych, sąsiadów i 
przyjaciół oraz dusz w czyśćcu 
cierpiących

8.00 – za śp. Barbarę Pierścionek 
(gr.11)

18.00 – za Ojczyznę

7.00 – za śp. Barbarę Pierścionek 
(gr.18)

8.00 – o miłosierdzie Boże dla 
zmarłych krewnych, sąsiadów i 
przyjaciół oraz dusz w czyśćcu 
cierpiących

18.00 – wolne intencje
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św. Leon Wielki św. Elżbieta Węgierska św. Jozafat Kuncewicz bł. Karolina Kózkówna



6
II niedziela Adwentu

7.30 – za śp. Reginę Święcką
9.30 – za śp. Zofię Niedziela w 12. rocznicę śmierci, 

o łaskę życia wiecznego
11.00 – za śp. Stanisławę, Stanisława, Tadeusza, 

Jadwigę, Edwarda Orlińskich oraz Stefana, Zofię 
i Franciszka Widyńskich

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

18.00 – za śp. Tadeusza i Petronelę Pabisiak 7
13
20
27 28

21
14

III niedziela Adwentu
7.30 – za śp. Waldemara Lipińskiego w 28. rocznicę 

śmierci
9.30 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 

dla Sylwii i Krzysztofa w 23. rocznicę ślubu
11.00 – za śp. Agnieszkę Kapuścińską w 3. rocznicę 

śmierci i Piotra Wilczyńskiego w 2. rocznicę 
śmierci

12.30 – za Parafian
18.00 – za śp. Henryka w 40. rocznicę śmierci 

i zmarłych z rodziny

IV niedziela Adwentu
7.30 – z okazji imienin Dominika (m), o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla niego 
i całej rodziny

9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – za śp. Zbigniewa Wojciechowskiego 

w 16. rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny 
Wojciechowskich i Krawczyków

12.30 – za Parafian
18.00 – za śp. Stanisława, Eugenię, Sylwestra 

i Eugeniusza Kropiewnickich oraz zmarłych 
z rodziny Tuzińskich, Kropiewnickich 
i Dąbrowskich

Niedziela Świętej Rodziny: 
Jezusa, Maryi i Józefa

7.30 – wolna intencja
9.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
11.00 – wolna intencja
12.30 – za śp. Izabelę i Jana Lewandowskich oraz 

Stanisława Smyla
18.00 – za śp. Jerzego Witkowskiego w 8. rocznicę 

śmierci

6.30 – wolna intencja
8.00 – o miłosierdzie Boże dla 

zmarłych krewnych, sąsiadów 
i przyjaciół oraz dusz w czyśćcu 
cierpiących

18.00 – za śp. Wiolettę Cyrul w 3. 
rocznicę śmierci

6.30 – o miłosierdzie Boże dla 
zmarłych krewnych, sąsiadów 
i przyjaciół oraz dusz w czyśćcu 
cierpiących

8.00 – wolna intencja
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 

polecanych w wypominkach

6.30 – wolna intencja
8.00 – za śp. Genowefę i Władysława 

Kowalczyków i zmarłych z rodziny
18.00 – za śp. Kazimierza Sulicha 

w 18. rocznicę śmierci

7.00 – wolna intencja
8.00 – za zmarłych z rodziny 

Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Sytów, Zawistowskich, 
Bocianów, Murawskich, Paplińskich, 
Dąbrowskich – Aleksandra 
i Jadwigę, Balbinę, Alinę, Adolfa, 
Józefę, Władysława i Helenę

18.00 – za wstawiennictwem 
Czcigodnego Sługi Bożego Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego o dary 
Ducha Świętego i opiekę Matki 
Bożej dla księdza proboszcza 
i kapłanów z naszej parafii
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Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia NMP)

6.30 – za śp. Mariana Kot w 12. 
rocznicę śmierci

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

18.00 – za śp. Mariannę Zyzik w 14. 
rocznicę śmierci

6.30 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja

6.30 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Zofię i Józefa 

Marcinkiewiczów, Romana Sydonia 
oraz zmarłych z obu rodzin

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

Niedziela WtorekPoniedziałek

1
6.30 – wolna intencja
8.00 – o miłosierdzie Boże dla 

zmarłych krewnych, sąsiadów 
i przyjaciół oraz dusz w czyśćcu 
cierpiących

18.00 – za śp. Jerzego, Saturninę, 
Helenę Mielcarz oraz zmarłych 
z rodziny Bednarczyków i Parysów

św. Franciszek Ksawery św. Łucja



16
12

NMP z Guadalupe
6.30 – o Boże błogosławieństwo 

i opiekę Matki Bożej dla Kasi 
z okazji 16. rocznicy urodzin

8.00 – 1) za śp. Krzysztofa 
Poławskiego w 15. rocznicę śmierci

 2) dziękczynna – do Matki Bożej 
z Guadelupe

18.00 – za śp. Wiesławę i Zbigniewa 
Wolny, Mariana i Mieczysława 
Pietruchów, Emilię Polańską

30

543
6.30 – o miłosierdzie Boże dla 

zmarłych krewnych, sąsiadów 
i przyjaciół oraz dusz w czyśćcu 
cierpiących

8.00 – za śp. Tadeusza Mętraka w 3. 
rocznicę śmierci i Jadwigę Mętrak

18.00 – wolne intencje

6.30 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje

6.30 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje

6.30 – wolna intencja
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Niepokalanego Serca Maryi

18.00 – o miłosierdzie Boże dla 
zmarłych krewnych, sąsiadów 
i przyjaciół oraz dusz w czyśćcu 
cierpiących

6.30 – o miłosierdzie Boże dla 
zmarłych krewnych, sąsiadów 
i przyjaciół oraz dusz w czyśćcu 
cierpiących

8.00 – wolna intencja
18.00 – o liczne, święte 

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

6.30 – o Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski dla ks. Krystiana 
z okazji imienin

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

18.00 – za śp. Stanisława, 
Władysławę, Bolesława, Mariannę 
Wyszyńskich, Wojciecha, 
Stanisławę, Jana, Danutę 
Sarneckich
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6.30 – o miłosierdzie Boże dla 
zmarłych krewnych, sąsiadów 
i przyjaciół oraz dusz w czyśćcu 
cierpiących

8.00 – za śp. Radosława Walas w 10. 
rocznicę śmierci i śp. Przemysława 
Walas

18.00 – o Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski dla Mariusza 
z okazji urodzin i jego żony Anny

6.30 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Janinę Adamczyk

Wigilia Narodzenia 
Pańskiego

6.30 – o Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski dla ks. Adama 
z okazji imienin

8.00 – wolna intencja
24.00 – 1) za Parafian
 2) za śp. Ryszarda Gromadkę 

w 6. rocznicę śmierci oraz jego 
rodziców – Władysława i Honoratę 
Gromadka

6.30 – wolna intencja
8.00 – o miłosierdzie Boże dla 

zmarłych krewnych, sąsiadów 
i przyjaciół oraz dusz w czyśćcu 
cierpiących

18.00 – o Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski dla Zofii Rząca 
w 94. rocznicę urodzin

6.30 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Bożennę i Hieronima 

Markowskich
20.00 – w intencji prześladowanych 

chrześcijan (odprawiana w kaplicy)

6.30 – za śp. Zenona 
Zwierzchowskiego w 2. rocznicę 
śmierci

8.00 – za śp. Bogusława i Janinę 
Pokusa oraz zmarłych z ich rodzin

18.00 – za śp. Jerzego Gorzelaka w 8. 
rocznicę śmierci oraz Czesławę, 
Jerzego i Marka Więch

Uroczystość Narodzenia 
Pańskiego

9.30 – w 30. rocznicę ślubu 
Anny i Sławomira, o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla nich i ich dzieci

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

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

18.00 – wolna intencja

Święto św. Szczepana, 
męczennika

7.30 – za śp. Walerię, Aleksandra, 
Wiesława Stankiewicz, Krystynę, 
Wandę Henryka Zadroga

9.30 – za śp. Lucynę i Jerzego Kałasz, 
o łaskę życia wiecznego

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

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

18.00 – za śp. Andrzeja 
Kiedrowskiego w 7. rocznicę śmierci

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

2
6.30 – o Boże błogosławieństwo dla 

Alicji z okazji urodzin
8.00 – o miłosierdzie Boże dla 

zmarłych krewnych, sąsiadów 
i przyjaciół oraz dusz w czyśćcu 
cierpiących

18.00 – wolne intencje

31
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Genowefę, Mariana 

i Renatę Cicheckich
18.00 – dziękczynno-błagalna

św. Jan od Krzyża św. Katarzyna Loboure



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 środy i czwartki o 17.00

Godzinki o Niepokalanym 
Poczęciu NMP

w każdą niedzielę przed  
pierwszą Mszą św.

Gorzkie Żale
w niedziele Wielkiego Postu 

o 17.15

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

dla dzieci: w piątki Wielkiego  
Postu o 17.00

Wypominki za zmarłych
w drugie poniedziałki miesiąca 

o 17.15

KANCELARIA 
PARAFIALNA CZYNNA

Poniedziałek
9.00-11.00 

i 18.00-19.30
Wtorek, Środa, Piątek

9.00-11.00 
i 16.00-18.00
Czwartek
18.00-19.30

PIERWSZE PIĄTKI 
MIESIĄCA
9.00-11.00

KANCELARIA PARAFIALNA
tel. 22 535 01 00

kancelaria@swietateresa.pl


