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Po raz kolejny w naszej parafii gościliśmy 
tych, którzy odpowiedzieli na słowa Jezusa 
„Idźcie na cały świat i głoście ewangelię”. 

W niedzielę 21 sierpnia, trzy siostry zakonne 
ze Zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny, 

mówiły o posłudze misyjnej.

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny założyła 
bł. Bolesława Lament w 1905 roku w Mohylewie nad Dnieprem. 
Pierwsze Konstytucje Zgromadzenia, zgodnie z myślą Założyciel-
ki, bazują na duchowości ignacjańskiej.

Duchowość Zgromadzenia
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny kształtuje 

swoją duchowość na wzorze Świętej Rodziny, która czerpie swój 
ideał jedności z Trójcy Przenajświętszej. Zatem „...potrzeba nam, 
choć w przybliżeniu poznać życie Jezusa, Maryi i Józefa Świętego 
i starać się przy łasce Bożej wstępować w ich ślady» (Bł. Bolesława 
Lament). (z Konstytucji, p.1)

Podobnie, jak Święta Rodzina włączyła się w  zbawczy plan 
Boga, wypełniając najwierniej swoje posłannictwo na ziemi, tak 
siostry, naśladując Ją przez swoje włączenie się w dzieło zbawie-
nia, mają przyczyniać się do wzrostu Królestwa Bożego, pracując 
w duchu swego specjalnego powołania, przekazanego przez Mat-
kę Założycielkę. (z Konstytucji, p.2)

Jako misjonarki Świętej Rodziny, powołane przez Boga do pra-
cy w służbie jedności, mamy – pamiętając o osobistej konsekracji 
– we wzajemnych stosunkach, jak również w kontaktach z ludźmi 
kierować się miłością i szacunkiem oraz pokorą i prostotą, z goto-
wością służenia innym. (z Konstytucji, p.6)

Siłą mobilizującą, w pracy właściwej zgromadzeniu, ma być – 
zgodnie z myślą przewodnią Matki Założycielki – nasze zjednocze-
nie z Jezusem Eucharystycznym i nabożeństwo do Jego Boskiego 
Serca, którego miłość w Eucharystii się wyraża. Nasza miłość do 
Serca Jezusowego ma być nacechowana duchem wynagrodzenia. 
(z Konstytucji, p.7)

Definitywne zatwierdzenie Zgromadzenia na prawie papie-
skim nastąpiło 7 lipca 1967 roku. Przez pierwszych 16 lat Zgroma-
dzenie prowadziło działalność na terenie Cesarstwa Rosyjskiego 
(Mohylew, Petersburg, Wyborg), ukrywając swój zakonny charak-
ter. Wybuch rewolucji październikowej spowodował przerwanie 
pracy na tych terenach.

W 1922 roku nastąpiło przemieszczenie sióstr do Polski. Pierw-
szą przystanią było Chełmno na Pomorzu. Tam po raz pierwszy 
siostry ubrały się w strój zakonny. Poczuły się na wolności, nie mu-
siały więc ukrywać swojej przynależności do zakonu, co niestety 
miało miejsce na terenach Rosji carskiej.

Konstytucje Zgromadzenia podały zasady wychowania dzieci 
i młodzieży, jakimi mają kierować się siostry w pracy oświatowo-
-wychowawczej: Mamy zdążać do tego, aby wyrobić w naszych 
wychowankach charakter i silne zasady życiowe, oparte na miłości 
Boga i bliźniego; aby rozbudzać w ich duszach poczucie obowiąz-
ku i pracy; aby zapalać je do wytrwałej i bezinteresownej pracy dla 
społeczeństwa i kraju; aby rozwijać i utrwalać w ich sercach przy-
wiązanie do Świętej Matki Kościoła i jego głowy – Ojca Świętego.

Druga wojna światowa przyniosła dotkliwe straty w działalno-
ści zgromadzenia. Z istniejących 33 ośrodków zgromadzenia po-
zostało tylko sześć. 

Po 1945 roku Polska znalazła się w nowej rzeczywistości poli-
tycznej. Komuniści przejęli władzę i rozpoczęli w Polsce realizację 
sowieckiego modelu społeczeństwa i państwa. Decyzje władz pań-
stwowych miały fatalny wpływ na działalność Kościoła, która była 
konsekwentnie ograniczana przez odbieranie prowadzonych dzieł.

Od 1966 roku Zgromadzenie Sióstr Misjonarek rozszerzyło 
swoją działalność misyjną, wysyłając siostry do pracy apostolskiej 
w Stanach Zjednoczonych. Tam siostry pracują w szpitalach, by 
wspomagać finansowo misje na Czarnym Lądzie.

Cztery lata później siostry wyjechały na misje do Zambii, 
a w 1976 roku – do Libii, zaś w 1990 roku do Kenii. Siostry słu-
żą kościołowi misyjnemu, angażując się w życie parafialne przez 
formację katechistów, głoszenie rekolekcji, opiekę nad starcami, 
prowadzenie przedszkoli i szkół przygotowujących do życia i pra-
cy zawodowej dziewcząt oraz młodych mężatek. Siostry próbują 
zaradzić palącej potrzebie dzieci wałęsających się po śmietnikach, 
bo ich rodziców nie stać na opłacenie nauki, organizują adopcję 
duchową tych dzieci. W  Kenii, wśród wielorakiej służby, siostry 
podjęły: pracę nauczycielską w szkole parafialnej, medyczną, cha-
rytatywną, świadczoną szerokiej biedzie, szczególnie dzieciom.

W Polsce siostry służą kościołowi w 25 placówkach, głównie 
jako nauczycielki-katechetki, organistki, kancelistki, zakrystianki, 
opiekunki w  świetlicach, pielęgniarki w  szpitalach i  hospicjach, 
opiekunki parafialne, w posłudze bezdomnym i samotnym.

Obecnie Zgromadzenie liczy 347 sióstr pracujących w Polsce, 
we Włoszech, w Zambii, w Kenii, w Stanach Zjednoczonych, na 
Białorusi, na Litwie i w Rosji.

OpracOwał na pOdstawie strOny internetOwej 
ZgrOmadZenia ks. paweł paliga

W celu umożliwienia jak największej liczbie dzieci 
ukończenia szkoły podstawowej od kilku lat prowadzony 
jest projekt tzw. adopcji dziecka. Opieką tego projektu 
objętych jest około 200 dzieci. W misji jest jeszcze dużo 

dzieci nie chodzących do szkoły.
Pieniądze można przesłać na adres:
Konto misyjne Zgromadzenia:

PKO Bank Polski S.A. Oddział 99 w Warszawie
ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
Numer rachunku: 29 1440 1299 0000 0000 0187 6112 (PLN)

Siostry pracują bezpośrednio na terenach misyjnych, 
ale bez Waszej pomocy nie są w stanie pomóc tym 

ludziom. Poprzez Waszą pomoc – Wy również jesteście 
misjonarzami.
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Zapraszam do lektury
powakacyjnego numeru „Uwierzyć”. W naszym 
periodyku znajdziecie opisy parafialnych 
wyjazdów kajakowych, rowerowych czy 
biegowych. Niech to będzie zachętą 
dla niezdecydowanych, że warto razem 
pielgrzymować. W zasięgu naszych nóg 
i portfela są piękne miejsca pod względem 
religijnym, jak Loretto, Radzymin, Osuchowa. 
Przyrodniczych, jak dolina Wkry Sanu i rzeki 
Liw. W numerze przeczytamy o drugiej odsłonie 
szlaku rowerowego „Green Velo”, o niezwykłych 
miejscach i jeszcze wspanialszych ludziach, 
spotkanych na naszej trasie. Przypomnimy 
sobie odpust ku czci Święch Męczenników 
Rzymskich i kazanie byłego wikariusza naszej 
parafii, ks. prof. Roberta Skrzypczaka. Polecam 
wywiad z panią Iwoną Wilman, która pracuje 
w kancelarii parafialnej oraz z ks. Januszem 
Kapustą. Pokrótce prezentujemy jego następcę 
ks. Macieja Stasiaka, życzymy mu wielu Bożych 
owoców posługi duszpasterskiej w naszej 
parafii.
Dziękujemy darczyńcom, którzy wspierają 
działalność misyjną oraz siostrom misjonarkom 
Świętej Rodziny za ich zaangażowanie 
w szerzenie Dobrej Nowiny na krańcach świata. 
Niech nasza wspólna patronka, parafii i misji, 
św. Teresa od Dzieciątka Jezus, wyprasza nam 
deszcz łask.
Kontynuujemy naszą refleksję nad słowami bł. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz naszą 
edukację w sprawach bioetycznych.
Fundacja ks. prof. Ryszarda Rumianka 
dokonała niemożliwego, zorganizowała czas dla 
dzieci i młodzieży bez telefonu. Jak to się stało? 
Więcej w artykule.
Domowe Kręgi Biblijne, wraz z opiekunem 
ks. Robertem Walantykiem, zapraszają do 
tworzenia wspólnot czytających i żyjących 
na co dzień Słowem Bożym. O mocy płynącej 
z Pisma Świętego i wspólnoty dowiemy się 
z tekstu Zuzanny Ustaszewskiej.
Zapraszamy do bezpłatnego majsterkowania 
w „Męskiej Szopie”, w której projekty „z głowy” 
i papieru ożywają i powstają piękne rzeczy.

Miłej lektury życzy ks. Paweł 
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Święcenia kapłańskie przyjął ksiądz 20.06.2018 
roku. Czyli to pierwsza księdza parafia?
Tak, to moja pierwsza parafia – chociaż mam już 49 
lat. Późno poszedłem do seminarium.

Jak się księdzu pracowało w naszej parafii?
Podczas pobytu w seminarium, a byłem tam 10 lat, 
pracowałem w  różnych miejscach. Przez 3 lata by-
łem w seminarium w Holandii. Odbywałem praktyki 
misyjne we wspólnotach diecezji poznańskiej. W róż-
nych miejscach głosiłem Słowo Boże.

Powiem szczerze, że dziękowałem Panu Bogu, że 
skończyłem seminarium, że jestem w parafii. W su-
mie cały czas się dziwiłem, że jestem księdzem, że 
mi się życie zmieniło, że Mszę Świętą odprawiam, 
że ludzi spowiadam. Ale to odbierałem jako łaskę 
Pan Boga, że z  takiego grzesznika po prostu coś 
zrobił. 

W parafii spotkałem wielu ciekawych i wartościo-
wych ludzi. Poznałem problemy dnia codziennego 
niektórych parafian, ich troski, zmartwienia. 

Jak żyło się księdzu we wspólnocie kapłańskiej? 
Ja tam Panu Bogu dziękuję. Cenne było na przykład 
to, że mieliśmy tutaj wspólnotę stołu, czyli jedliśmy 
razem posiłki. Można było w  tym czasie poruszyć 
wiele zagadnień związanych z  działalnością parafii, 
sporo spraw ustalić.

Bywa tak, że księża zaraz po seminarium, gdy 
trafiają do parafii, zaczynają pracę w  szkole, 
pracę w  kancelarii, odczuwają to jako pewną 
trudność…
Oczywiście, że były trudności – nie powiem, że nie – 
ale zawsze jakoś odczuwałem tą wdzięczność za to, 
gdzie mnie Pan Bóg posłał…

W konfesjonale poznałem różne problemy, takie 
zwykłe, ludzkie, przyziemne: walka od pierwszego 
do pierwszego, jakieś trudności w rodzinie, trudności 
wychowawcze.

Dzieci i młodzież spotkane w szkole, to również 
szkoła dla nas, kapłanów i wychowawców. W dzisiej-
szych czasach trudno znaleźć wspólny język, zwłasz-
cza, jeśli rozmawia się z młodzieżą o wierze, Bogu, 
wartościach. 

W  czasie swojej posługi spotykałem się z  ludź-
mi, którzy potrzebują pomocy. Albo z takimi, którzy 
udają, że nie potrzebują pomocy, a jak poświęcić im 
trochę więcej czasu i uwagi okazywało się, że każdy 
ma w sobie pewną wrażliwość, jeśli chodzi o, relację 
z  Panem Bogiem. Każdy jednak szukał Pana Boga 
w swoim życiu. 

Czy miał ksiądz jakieś szczególne nabożeństwo 
do św. Tereski, patronki swojej pierwszej parafii?
Nigdy nie było to jakieś szczególne nabożeństwo, 
ale św. Teresa towarzyszyła mi przez całe życie. Nie 

Wywiad rzeka
Ks. Janusz Kapusta
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zwracałem na to większej uwagi, dopiero, gdy przy-
szedłem do tej parafii uświadomiłem sobie, że ona 
zawsze była gdzieś blisko mnie.

W moim w domu zawsze był taki mały obrazek 
świętej Teresy, podczas misji w  Holandii udało mi 
się pojechać do Lisieux, odwiedzić grób św. Teresy, 
klasztor i grób jej rodziców.

Jest ksiądz we wspólnocie Neokatechumenal-
nej, jest ksiądz na Drodze…
We wspólnocie jestem od roku 2000. Zacząłem Dro-
gę w Malborku. Do dziś mam z tą wspólnotą kontakt. 
To jest moja wspólnota wyjściowa. Kiedyś Jan Paweł II 
powiedział do innego biskupa z Peru, który skończył 
Redemptoris Mater, żeby nie zapominać o  swojej 
pierwszej wspólnocie. I  ja też nie mogę zapomnieć 
o niej. Bo stamtąd wyszedłem. 

Dziś należę do jednej z  warszawskich wspólnot. 
Wiem, że wspólnota dała mi życie. Że wspólnota 
z powrotem przywróciła mnie do Kościoła. Wiem, że 
wspólnota tak naprawdę uratowała mnie od wielu 
rzeczy, dzięki niej urosło również moje powołanie.

Jak, według księdza, czasy pandemii odbiły się 
na wspólnocie Kościoła?
To był trudny czas dla nas wszystkich. Ludzie przesta-
li przychodzić do kościoła. I było to pewnego rodzaju 
zmartwienie. Ale potem zdarzały się takie sytuacje, 
gdy ludzie po dwóch latach przychodzili do spowiedzi 
i mówili, że brakowało im Kościoła. To pokazuje, że 

Pan Bóg gdzieś był w ich sercu, że chciał działać. Mu-
simy pamiętać, że Pan Bóg działa przez pewne wyda-
rzenia. Takim wydarzenie właśnie była ta pandemia. 
Żeby człowiek się zastanowił. To nie jest tak, że Pan 
Bóg coś da, dopuści, człowieka każe. Pan Bóg nam 
daje coś do zrozumienia. 

Co chciałby ksiądz powiedzieć naszym parafia-
nom na pożegnanie?
Nieraz tak się zachowujemy, jakbyśmy myśleli, że 
będziemy żyć tutaj wiecznie. Musimy zawsze patrzeć 
na życie ziemskie z perspektywą Nieba. Trzeba mieć 
ufność w Chrystusie. Każdy codziennie, powinien się 
nawracać. 

My również, jako kapłani, powinniśmy się na-
wracać. Nie tylko mówić o  nawróceniu innych, ale 
też sami starać się nawracać każdego dnia. I to nie 
w sposób jednorazowy, ale codziennie, jak rano wsta-
jemy. Wstajemy i mamy się nawracać. 

Pamiętajmy, że nawrócić może tylko Słowo Boże. 
To jest to. 

Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dzięku-
jemy za księdza posługę: wielu udzielił ksiądz 
sakramentu Chrztu, wielu przyjęło pierwszy 
raz Komunię Świętą z  księdza rąk. Dziękuje-
my również za to, że zawsze był ksiądz obecny 
w konfesjonale. 

prZeprOwadZił jędrZej Odyniec 
kOrekta iwOna wilman
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Homilie powinny być wygłaszane, a  nie 
czytane. W związku z  tym, z  jednej stro-
ny dziękuję ks. Proboszczowi Zygmuntowi 
Niewęgłowskiemu za zaproszenie w  cha-
rakterze kaznodziei na dzisiejsze obchody, 
a zarazem proszę o wybaczenie, że zwra-
cam się tekstem napisanym. Do końca 
miałem nadzieję, że uda mi się pokonać 
zdrowotną niedyspozycję, ale, niestety, 
dolegliwości się wzmagały. Dlatego proszę 
przyjąć tych kilka myśli w formie spisanej.

Jaka okazja nas dzisiaj tu gromadzi? Rocz-
nica nadania nowego imienia parafii włochow-
skiej po tym, jak ks. Proboszcz odnalazł relikwie 
kilku męczenników czasów rzymskich z  cer-
tyfikatami, pozyskanych przez legendarnego 
pasterza czasów wojny i  trudnego okresu po-
wojennego, budowniczego tego kościoła, księ-
dza dra Juliana Chróścickiego. Jako wikariusz 
pracujący w tej parafii w latach dziewięćdzie-
siątych ubiegłego stulecia, nieraz słyszałem od 
ludzi pełne ciepła i wdzięczności słowa parafian 
dotyczące ks. Juliana. „Do budowy kościoła po-
trafił zmobilizować nawet pijaczków – mówili 
– Zbierali butelki i kapsle, by mieć w tym two-
rzeniu parafii swą cząstkę”. Okazuje się, że ks. 
Proboszcz Chróścicki nie tylko zadbał o gmach 
kościelny, o wspólnotę parafialną, ale i  o  reli-
kwie, mogące być podwaliną pod jej przyszły 
duchowy rozwój. Nie do wiary, że komuniści 
i  służby specjalne PRL, inwigilujące ks. Chró-
ścickiego i przeprowadzające mu stałe rewizje 
– wynosząc mu z  domu nawet meble i  sztuć-
ce – nie natknęły się na kostki świętej Symfo-
rozy, św. Juliana z  Le Mans oraz św. Teodory. 
Od 17 czerwca 2018 roku parafia cieszy się 
przywilejem drugiego odpustu z racji ocalałych 
i  na nowo wystawionych do kultu szczątków 
pierwszych męczenników Kościoła rzymskie-
go. Kości świętych są otaczane, jako relikwie, 
szacunkiem, bo noszą w  sobie żywego Ducha 
Świętego. Ale noszą również swoiste przesła-
nie, wyjątkową katechezę dla ludzi tu żyjących 
i  tu przychodzących na modlitwę. Św. Symfo-
roza została zamęczona i rzucona z kamieniem 
u szyi do rzeki, jej siedmiu synów, przywiąza-
nych do kołowrotów, oddało po kolei życie dla 
Chrystusa, przyjmując brutalność oprawców: 
przebite gardło, cios mieczem w  pierś, cios 
w  serce, rozpłatany brzuch, złamany kręgo-
słup, przeszyte boki, wreszcie rozcięcie ciała 
na pół. Nikt z nich się nie uląkł ani nie wycofał. 
Nikt nie wyrzekł się Chrystusa. „Któż nas może 
odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, 
ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, nie-
bezpieczeństwo czy miecz?... Ale we wszystkim 
tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, 
który nas umiłował” (Rz 8, 35. 37).

Homilia na Uroczystość odpustową 
Świętych Męczenników Rzymskich 
w parafii św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus w Warszawie-Włochach
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Podobne męstwo okazała matka wraz 
z  siedmioma synami ze świadectwa zawarte-
go w Drugiej Księdze Machabejskiej. Bito ich, 
by zmusić do zachowań niezgodnych z Bożym 
Prawem, a potem okrutnie uśmiercano. Mat-
ka, jak powiada Pismo, „znosiła to mężnie”. Ja-
kim cudem? „Bo nadzieję pokładała w Panu”. 
Nie tylko znosiła przeciwności, ale i napomi-
nała swych synów, przypominając im, że po-
chodzą od Boga Stwórcy i że zostali stworze-
ni, by odziedziczyć życie wieczne. „Spojrzyj 
w niebo” – szeptała do ucha jednemu z jej nie-
złomnych dzieci. To wielka katecheza biblijna, 
służąca każdemu rodzicowi pytaniem: na kogo 
chcesz wychować własne dziecko? Z jakiej per-
spektywy ma spoglądać na życie, na siebie i na 
innych twój syn lub córka? Z całą pewnością 
nauczy się on tego od ciebie. To niezmiernie 
ważne, czy patrzymy na nasze codzienne spra-
wy i relacje z perspektywy własnego portfela, 
peselu czy karty zdrowotnej – czy też z  per-
spektywy nieba. W  Mediolanie, na jednej ze 
stacji metra ktoś wymalował sprayem napis: 
„Bóg jest odpowiedzią”. Ktoś inny dzień póź-
niej dopisał: „Zależy, na jakie pytanie”. Jakie 
fundamentalne pytanie towarzyszy nam przez 
całe życie? Co przede wszystkim nas intere-
suje w  tym, co robimy czy myślimy? Pytanie 
o  sens. Jaki sens ma to, że codziennie wsta-
jesz wcześnie, trwasz w  małżeńskiej wierno-
ści, wychowujesz i zarabiasz na dzieci i wnuki, 
pomagasz innym? Świat mówi: najważniejsze 
jest zdrowie. Przekonywały nas o  tym narzu-
cane pandemiczne restrykcje, trzymanie ludzi 
w izolacji, lęk wywołany obawą przed blisko-
ścią z innymi. W imię dobrego zdrówka utrzy-
mujemy pod kontrolą diety i  biegamy z  kij-
kami. Lecz jeśli zdrowie jest najważniejsze, 
wówczas wszystkim tym, co obecnie przeby-
wają w szpitalach i noszą jakieś kalectwo nale-
żałoby powiedzieć: twoje życie nie ma sensu. 
Świat mówi: najważniejsze są pieniądze, to ile 
masz odłożone na koncie w banku albo zain-
westowane w nieruchomości. Dlatego pracuj, 
oszczędzaj, ciułaj na czarną godzinę. Jeśli to 
prawda, zatem wszystkim tym, co aktualnie 
są dłużnikami, popadli w deficyty finansowe, 
są biedni, należałoby powiedzieć, że ich życie 
nie ma sensu. Tymczasem „Bóg jest odpowie-
dzią”! Na wszystkie najważniejsze pytania 
człowieka.

Mój bratanek pewnego razu pojechał, by 
odebrać swego synka, Danielka, z przedszko-
la. Zazwyczaj w piątek dzieci mogły sobie wy-
pożyczyć jakąś zabawkę do domu na weekend. 
Tymczasem tego dnia coś dzieci przeskrobały, 
coś negatywnego zademonstrowały, tak iż nie 
mogły tych zabawek, za karę, zabrać ze sobą. 
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W  domu w  pewnej chwili bratanek postano-
wił sprawdzić, co tam zaszło. Zapytał synka: 
Danielku, byłbyś gotów na poważną, męską 
rozmowę? Danielek się zapalił: Pewnie. Ale 
to będzie prawdziwa męska rozmowa. Jesteś 
na nią gotów? Malec był zachwycony. Co tam 
się dziś wydarzyło w przedszkolu? – spytał oj-
ciec. Mały Danielek milczał przez jakiś czas, 
a następnie odpowiedział: Wiesz, tato, chyba 
jeszcze nie jestem gotowy na męską rozmowę. 
Bóg nas tu, do tej parafii Świętych Męczenni-
ków Rzymskich, zaprosił na męską, kobiecą, 
prawdziwie poważną i głęboką rozmowę. Ona 
dotyczy naszej wytrwałości przy Chrystusie. 

W ewangelii słyszymy słowa Jezusa, będące 
następstwem zadanego Mu uprzednio przez 
uczniów pytania: „Jaki będzie znak Twego 
przyjścia i końca świata?”. Wtedy Jezus powie-
dział: „Strzeżcie się, by ktoś was nie zwiódł”. 
Będziecie słyszeć pogłoski o  fałszywych me-
sjaszach – o szczepionkach, Wielkim Resecie, 
Agendzie 2030, zglobalizowanym programie 
edukacyjnym mającym wytworzyć „nowego 
człowieka”, o Putinie i zwalczaniu nazistów… 
Nadejdą wojny i pogłoski wojenne. „Nie trwóż-
cie się! To ma się stać. Ale to jeszcze nie ko-
niec”. Jezus wyraźnie mówi o czymś istotnym 
w  kontekście doświadczenia końca. „To do-
piero początek boleści” – kontynuuje Jezus. 
Będziecie w nienawiści u wszystkich z Mego 
powodu, będą was wydawać, donosić na was, 
wykluczać, wyśmiewać, wzmoże się niepra-
wość, oziębnie miłość. „Lecz kto wytrwa do 
końca, ten będzie zbawiony”. Jezus wyjaśnia 
nam znaczenie postawy, która czyni z  nas 
chrześcijan – wytrwałości (hypomenein). 

To częsty temat w  nauczaniu Jezusowym 
i  listach apostolskich. Wcześniej jeszcze, 
w Księdze Daniela, prorok usłyszał od Boga: 
„Wielu się oczyści i wybieli. Źli będą postępo-
wać źle. Mądrzy zrozumieją. Ty idź do końca!” 
(12, 10-13). Wytrwać w niekorzystnych warun-
kach, gdy cię nikt nie chwali ani docenia, gdy 
w dodatku inni zadają ci ból i rozczarujesz się 
wszystkim: rodziną, państwem, Kościołem… 
W przypowieści o siewcy Jezus wyjaśnił, że ci, 
co przypominają żyzną glebę, „sercem szla-
chetnym i dobrym zatrzymują ziarno i wyda-
dzą owoc dzięki swej wytrwałości” (Łk 8, 15). 
Święty Paweł mówi o  „wytrwałej nadziei” (1 
Tes 1, 3). „Nie pozbywajcie się nadziei, potrze-
bujecie bowiem wytrwałości, abyście spełnia-
jąc wolę Bożą, dostąpili obietnicy” (Hbr 10, 
36). Musimy wytrwale biec w  wyznaczonych 
nam zawodach. Patrzmy na Jezusa: On za-
miast radości, którą Mu obiecywano, przecier-
piał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł 
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po prawicy Ojca”. Mówi nam o  tym Apostoł, 
„abyśmy nie ustawali, złamani na duchu” (Hbr 
12, 3). Chrystus doniósł swój krzyż do końca! 
„Z wytrwałością wiele zniosłeś dla Mego imie-
nia – mówi Chrystus świętemu Janowi – i nie 
znużyłeś się” (Ap 2, 2). 

Wytrwałość wiąże się z końcem: „Kto wy-
trwa do końca, ten będzie zbawiony”; „Nie 
trwóżcie się, to jeszcze nie koniec”. My często 
źle rozumiemy ten koniec. Cóż on miałby ozna-
czać? Koniec świata? Koniec czasów? Pewnej 
epoki? Historii? Albo też dochodzimy do kresu 
sił czy też oczekiwań i mówimy: to już koniec! 
I kładziemy kres swemu małżeństwu, rzucamy 
sutannę rezygnując z kapłaństwa, bronimy się 
przed macierzyństwem i ojcostwem, żadnego 
więcej dziecka mieć nie będziemy. Tymczasem 
koniec jest gdzie indziej. Jezus w dalszej części 
dzisiejszej ewangelii powiada: „Ta ewangelia 
będzie głoszona po całej ziemi. Wtedy nadej-
dzie koniec” (Mt 24, 14). A w  innym miejscu 
św. Paweł, mówiąc o  panowaniu Człowieka 
Nieprawości, antychrysta, dodaje: „ale Pan go 
uśmierci tchnieniem swoich ust” (2 Tes 2, 8). 
Koniec to Chrystus, to nagroda wytrwałości, 
życie wieczne. Im więcej przykrości i  przeci-
wieństw, tym bardziej winniśmy głosić Dobrą 
Nowinę o Jezusie; im więcej spada na nas utra-
pień i zła, tym mocniej winniśmy trwać przed 
Nim na kolanach. Koniec to nowy początek, to 
niebo. Jesteś gotowy na poważną, męską, ko-
biecą rozmowę z Duchem Świętym?

Pomyślałem sobie, że ten kościół mógłby 
stać się sanktuarium wytrwałości w  przeciw-
nościach. Tutaj będą przychodzić, by zaczerp-
nąć siły i nadziei ci, którzy są kuszeni, by coś 
skończyć: Dosyć! Nie będę z  nim dłużej żyła. 
Nie chcę mieć z nią dziecka. Nie chcę już służyć 
i dać się wykorzystywać. Tutaj Święci Męczen-
nicy Rzymscy będą nam pokazywać prawdziwy 
koniec. Bóg jest odpowiedzią. Bóg wszystkie-
mu nadaje sens. Jezu, ufam Tobie! Ty się tym 
zajmij!. By nie skończyć przed czasem swego 
biegu, powołania, dawania życia z miłości, by 
nie ulec pokusie połowiczności, zniechęceniu, 
by w  drodze do nieba nie wysiąść na jakimś 
przystanku na żądanie. Tutaj można przycho-
dzić w stanie rozgoryczenia i wyczerpania, by 
usłyszeć od Jezusa: „I wy chcecie odejść? – Pa-
nie, do kogo pójdziemy. Ty masz słowa życia 
wiecznego!” (J 6, 67-68). Ani śmierć, ani życie, 
ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani co 
wysokie, ani co głębokie, ani żadne inne stwo-
rzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga 
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Męczenni-
cy rzymscy, módlcie się za nami!

ks. rObert skrZypcZak
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10

W PARAFII

11

W PARAFII



12

W PARAFII

Nad wrogiem daj nam 
zwycięstwo, Maryjo,

Matko Łaskawa
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W sobotę 27 sierpnia odbyła się pielgrzymka biegowo-
rowerowa do Radzymina. W słoneczny poranek o godzinie 
8:00, grupa pielgrzymów wyruszyła w 42-kilometrową 
trasę spod Kościoła pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
i Męczenników Rzymskich z warszawskich Włoch, aby 
udać się do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Radzyminie 
z okazji 102. rocznicy Cudu nad Wisłą.
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Pielgrzymka miała przede wszystkim 
charakter dziękczynny, ale także błagalny. 
Jak mówił ksiądz Paweł Paliga: „Jest to piel-
grzymka dziękczynna za uratowanie Polski 
i Europy przed zalewem bolszewików. Chce-
my Matce Bożej dziękować za jej opiekę nad 
naszą ojczyzną, nad nami i  prosić o dalsze 
błogosławieństwo”. To właśnie tutaj, w oko-
licznych wsiach, niedaleko Radzymina, Mat-
ka Boża Zwycięska objawiła się dwa razy: 14 

sierpnia 1920 roku w Ossowie i 15 sierpnia 
1920 roku w Wólce Radzymińskiej. W taki oto 
sposób Matka Boża sprawiła, że ateistyczna 
armia bolszewicka, która była kilka razy licz-
niejsza od polskiej, uciekła w popłochu. 

Z  racji wielkich upałów tego dnia, mie-
liśmy kilka postojów, żeby nawodnić orga-
nizm. Nie zabrakło również czasu na mo-
dlitwę. Ksiądz Paweł zaproponował, żeby-
śmy pomodlili się modlitwą brewiarzową. 
Najpierw około godziny 10:00 modliliśmy 
się modlitwą przedpołudniową, a następnie 
o godzinie 12:00 odmówiliśmy Anioł Pański 
oraz Godzinę czytań z  Brewiarza. Przy po-
mnikach i  grobach odmawialiśmy „Wiecz-
ne odpoczywanie…” prosząc Boga Ojca, 
aby przyjął polskich żołnierzy do Królestwa 
Niebieskiego, którzy zginęli podczas walk 
w  obronie naszej ojczyzny. Modliliśmy się 
w miejscach spoczynku naszych bohaterów 
m.in. przy Pomniku Strzelców Kaniowskich 
w Zamostkach Wólczyńskich. Indywidualnie 
modliliśmy się na różańcu. 

Po godzinie 14:00 dotarliśmy do celu. 
Przy figurze Matki Bożej Łaskawej odśpiewa-
liśmy „Apel Warszawski” – Nad wrogiem daj 
nam zwycięstwo, Maryjo, Matko Łaskawa! 
Niech Chrystus będzie nam Drogą (Prawdą, 
Życiem), dziś prosi Ciebie Warszawa! 

Po krótkim odpoczynku udaliśmy się na 
Mszę Świętą o  godzinie 15:00, którą cele-
brował ksiądz Paweł, a kazanie wygłosił pro-
boszcz Sanktuarium w Radzyminie – ksiądz 
Krzysztof Ziółkowski. Po zakończonej Mszy 
odmówiliśmy Litanię do patrona sanktuarium 
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św. Jana Pawła II. Następnie ksiądz proboszcz 
opowiedział nam o budynku kościoła, które-
go budowa jest na etapie prac wykończenio-
wych, ale pomimo tego mogliśmy już podzi-
wiać piękno świątyni. Na szczególną uwagę 
zasługują witraże: większe, ukazujące sześć 
najważniejszych momentów z życia Papieża 
Polaka oraz mniejsze, przedstawiające świę-
tych Kościoła katolickiego, którzy odegrali 
istotną rolę w  życiu Karola Wojtyły, np. św. 
Matka Teresa z  Kalkuty, św. Jan od Krzyża, 
św. Faustyna, Jan Tyranowski. Potem mogli-
śmy podziwiać monumentalny pomnik Matki 
Bożej Łaskawej, który ma aż 8 metrów wyso-
kości – 3-metrowa figura stojąca na 5-metro-
wym cokole. Dzięki temu mogą ją zobaczyć 
wszyscy kierowcy, którzy wjeżdżają do War-
szawy. Na koniec udaliśmy się do Muzeum Bi-
twy Warszawskiej 1920 roku i św. Jana Paw-
ła II, gdzie oglądaliśmy wystawę obrazów, 
zdjęć, przedmiotów oraz mundurów Wojska 
Polskiego II Rzeczypospolitej, a  także dary 
papieskie i pamiątki po Janie Pawle II. Ksiądz 
Ziółkowski zorganizował nam również pokaz 
filmowy, podczas którego mogliśmy zoba-
czyć, jak wyglądała wizyta św. Jana Pawła II 
w Radzyminie 13 czerwca 1999 roku.

Składamy serdeczne Bóg zapłać księdzu 
Krzysztofowi Ziółkowskiemu za kazanie, 
podczas którego opowiadał o  postaci św. 
Jana Pawła II, podkreślał jak wielką wagę 
i  siłę ma modlitwa różańcowa oraz zachę-
cał do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie, jednocześnie wskazując jak 
ogromnym darem jest ona dla nas. Bardzo 

dziękujemy księdzu Krzysztofowi za wnikli-
we oprowadzenie po muzeum, a  także za 
bardzo życzliwe przyjęcie.

Jestem bardzo wdzięczna Panu Bogu za to, 
że mogłam wziąć udział w takiej pielgrzymce. 
Myślę, że umocniła mnie ona duchowo i ufam, 
że z  czasem zrodzą się z niej dobre owoce. 
Chociaż nie obyło się bez trudności. W chwi-
lach walki z samą sobą prosiłam Ducha Świę-
tego, aby wlał we mnie siłę i  wytrwałość, 
powtarzałam kilka razy „Jezu, ufam Tobie”, 
a także modliłam się Koronką do Miłosierdzia 
Bożego. I  faktycznie czułam pomoc, czyjąś 
obecność. Na początku nie umiałam tego 
nazwać. Dopiero, gdy było już po pielgrzym-
ce, zdałam sobie sprawę, że to była pomoc 
z góry… Śmiało mogę stwierdzić, że tak samo 
jest w życiu, ludzie przechodzą trudne chwile, 
upadają, tracą nadzieję. Dlatego tak ważne 
jest, aby właśnie w takich momentach ucie-
kać się do Boga, naszego Ojca i bezgranicz-
nie mu zaufać. Podczas pielgrzymki Pan Bóg 
działał również przez ludzi. Dziękuję księdzu 
Pawłowi Palidze za duchowe przewodnictwo 
podczas drogi oraz za wspólną modlitwy Bre-
wiarzem. Dziękuję za pozostałych uczestni-
ków pielgrzymki, za spędzony czas, rozmowy, 
wsparcie i pomoc. Chwała Panu!

Chciałabym zachęcić do odwiedzenia 
Sanktuarium w  Radzyminie, zwłaszcza te 
osoby, które jeszcze nie znają tego miejsca. 
Tym bardziej, że jest ono oddalone o około 
30 km od Warszawy. Często szukamy miejsc 
objawień, jeździmy daleko za granicę (La Sa-
lette, Lourdes czy Fatima), a tu, w tym miej-
scu, tak blisko Warszawy, Matka Boża obja-
wiła się aż dwa razy. Dlatego odwiedzajmy 
to szczególne miejsce zjawień Maryi i dzię-
kujmy jej za ocalenie naszej stolicy, ojczyzny 
i Europy.

kinga dZiuba
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Domowe Kręgi Biblijne

D om Elżbiety i Wiesława Sawickich jest otwarty dla 
dzieci i wnuków, ale również dla mieszkańców i 

kapłanów, posługujących w parafii Świętych Teresy od 
Dzieciątka Jezus i  Męczenników Rzymskich. Jednak, 
od niemal dekady, szczególny ruch w domu Sawickich 
można zaobserwować w  jeden wieczór w  tygodniu, 
ostatnio jest to środa. To wtedy odbywają się u nich 
spotkania Domowego Kręgu Biblijnego. Wieczory te 
mają określone części stałe, które przeplatane są mo-
dlitwami – dziękczynną, uwielbienia i do Ducha Świę-
tego – oraz pieśniami oazowymi. Centralnym punktem 
spotkania jest czytanie jednego rozdziału Ewangelii 
lub Dziejów Apostolskich – Czytamy głośno i wyraź-
nie. Potem następuje tzw. Echo Słowa, czyli odczyta-
nie 2-3 zdań, które szczególnie przemówiły do danego 
uczestnika spotkania – jest możliwe podzielenie się 
refleksją odnośnie tego tekstu. Następnie komentarz 
wygłasza obecny na spotkaniu kapłan, a kiedy go nie 
ma, korzystamy z materiałów przygotowanych na DKB 
– opowiada pani Elżbieta i dodaje, że trwające ok. pół-
torej godziny spotkanie kończy się modlitwą wiernych 
i  agapą. Domowe Kręgi Biblijne (DKB) w  parafii na 
Nowych Włochach powstały z inicjatywy ks. probosz-
cza Zygmunta Niewęgłowskiego. Kapłan skontakto-
wał się z  założycielem DKB ks. Janem Kruczyńskim. 

Raz w  tygodniu spotykają się w  mieszkaniach, aby wspólnie czytać 
Pismo Święte. Doświadczyli, że Bóg zmienił ich życie. Wiedzą też, że 
mają znajomych, na których mogą liczyć.

Wkrótce potem dyrektor Centrum 
Nowej Ewangelizacji w  Witko-
wie k. Stargardu Szczecińskiego 
przyjechał do warszawskiej pa-
rafii. Przez pierwsze 6 miesięcy 
w  kawiarence parafialnej odby-
wały się spotykania, mające na 
celu naukę prowadzenia DKB. 
Potem wyodrębniono kręgi, które 
zaczęły spotykać się w  domach. 
W krótkim czasie powstało 8 krę-
gów, mających od 4 do 8 uczest-
ników. – Kiedy widzę i  słyszę, 
jak inni obok mnie czytają Pismo 
Święte, to tak jak gdybym rozma-
wiała z  Panem Jezusem – mówi 
pani Elżbieta i podkreśla. – Kręgi 
przybliżyły nas do Kościoła, szcze-
gólnie męża, który na początku 
stał z boku. Ja sama zaś stałam się 
osobą bardziej otwartą. Dla mał-
żeństw z dziećmi – takich jak Ka-
tarzyna i Sebastian Siwińscy, któ-
rzy mają trzy córki – atutem DKB 

jest to, że spotkania są w domach. Dzięki temu łatwiej 
im tak zaplanować obowiązki rodzinne i zawodowe, by 
znaleźć czas na wspólnotowe czytanie Pisma Święte-
go. – Spotykając się z drugim małżeństwem, dzielimy 
się zarówno Słowem, jak i naszym życiem. A gdy jest 
taka potrzeba, pomagamy sobie nawzajem – opowia-
dają Siwińscy. – Widzimy działanie Boga w naszym ży-
ciu. Przez te kilka lat zawiązała się między nami przy-
jaźń – uzupełnia małżonka. Podobne świadectwa, jak 
od państwa Sawickich i  Siwińskich, można usłyszeć 
od innych uczestników DKB. Dlaczego? – Czytając Sło-
wo Boże we wspólnocie, sam Pan Jezus staje pośród 
nas. To Bóg, mówiąc do nas, przemienia nasze życie 
– mówi ks. Robert Walantyk, opiekun DKB w parafii 
i wskazuje. – Każda rodzina powinna stać się kręgiem 
biblijnym. Oprócz kręgów w domach, członkowie DKB 
spotykają się wszyscy raz w miesiącu w kawiarence 
parafialnej, w trzecią niedzielę miesiąca na Mszy św. 
o godz. 9.30, która jest im dedykowana. Ponadto raz 
w roku mają dzień skupienia, w którym bierze udział 
m.in. ks. Jan Kruczyński.

ZuZanna ustasZewska
Artykuł ukazał się w Niedzieli nr 26 w dodatku 
Niedziela Warszawska z dnia 26 VI 2022.



4 września 2022 r. przed kościołem Świętej Teresy od 
Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich w Dzielnicy 
Włochy zaparkował czerwony autobus. Niedaleko od 
niego bielanki zaczynały swój dyżur. Pierwsze przygo-
towania do przyjęcia i ugoszczenia honorowych daw-
ców krwi. Po donacji zapraszały każdego do kawiaren-
ki, częstowały przyniesionymi przez parafianki pyszny-
mi ciastami i lemoniadą, a kto miał ochotę, miał rów-
nież możliwość wypicia kawy lub herbaty. Oto wywiad 
z jedną z bielanek, biorących udział w wolontariacie: 
Co zachęciło cię do wzięcia udziału w tej akcji? 
Z.J. Do udziału w wolontariacie zachęciła mnie jedna spra-
wa: mianowicie lubię pomagać ludziom, a akurat zdarzyła 
się taka okazja jak krwiodawstwo, więc pomyślałam sobie, 
że warto spróbować i zdobyć jakieś nowe doświadczenie. 
Razem z moją koleżanką roznosiłyśmy ciasta, zapraszały-
śmy dawców do naszej kawiarenki na herbatę czy kawę. 
Czy brałaś udział wcześniej w tego typu akcjach 
na terenie naszej parafii? 
Z.J. Nie, to był mój debiut, w poprzedniej niestety nie 
miałam okazji wziąć udziału. 
Jak dogadywałaś się z innymi bielankami biorą-
cymi udział w akcji? 
Z.J. Na ogół dobrze, chociaż, jak to zawsze bywa, kiedy 
pracuje się w grupie, pojawiały się minimalne niedocią-
gnięcia. Mimo tego uważam, że nasza „komunikacja” 
była na świetnym poziomie. Pracowało mi się z  nimi 
naprawdę fajnie, czas minął bardzo szybko. Dziewczy-
ny były super pomocne, a nasza współpraca działała 
bez zarzutów. 
Co myślisz o  krwiodawstwie i  osobach oddają-
cych krew? 
Z.J. Idea krwiodawstwa jest naprawdę szlachetna. Krew 
jest teraz bardzo potrzebna, a takie akcje są cudowną 
pomocą dla osób, którzy tej krwi potrzebują. Ludzie od-
dający krew są prawdziwymi bohaterami! Podziwiam 
ich za to, że są gotowi w ten sposób pomagać potrze-
bującym. Oddając krew można uratować czyjeś życie, 
sama chciałabym to zrobić, ale niestety nie mam jesz-
cze osiemnastu lat (krew można oddawać dopiero, gdy 

jest się pełnoletnim). Podsumowując: warto uczestni-
czyć w takich akcjach i promować tę szlachetną ideę.
Czy poza pomaganiem dawcom krwi bierzesz 
udział w innych akcjach dla wolontariuszy poza 
parafią? 
Z.J. Tak ostatnio brałam udział w innym wolontariacie, 
na przykład na pikniku „pożegnanie lata” w dzielnicy 
Ursus. Akcja krwiodawstwa zachęciła mnie do wolon-
tariatu i bardzo chętnie biorę udział w różnych formach 
podobnej pomocy. 
Jesteś zadowolona z wyników waszej pracy? 
Z.J. Jestem bardzo zadowolona. Wiem też, co chciała-
bym w przyszłości zrobić lepiej i które błędy poprawić 
na następnej akcji tego typu. Pomaganie ludziom daje 
mi ogromną satysfakcję i poczucie, że faktycznie robię 
małą, ale istotną rzecz. Chciałabym bardzo podzięko-
wać wszystkim dziewczynom ze wspólnoty bielanek, 
które uczestniczyły ze mną w  tym wolontariacie, bo 
bez nich nie poradziłabym sobie: Helena, Aniela, Iza, 
Łucja Gosia i Zuzia bardzo mi pomogły i bez chociaż 
jednej z  nich, trudno byłoby doprowadzić sprawę do 
końca. Wszystkie osoby, które są już pełnoletnie, za-
chęcam do oddania krwi, bo tak jak już wcześniej mó-
wiłam, możemy uratować komuś życie! A tych, którzy 
nie mogą tego z różnych powodów uczynić, zachęcam 
do pomocy bielankom w kawiarence przez ofiarowanie 
samodzielnie wykonanych wypieków lub dostarczenie 
soków czy domowej lemoniady. 
We wrześniowej akcji krew chciało oddać 33 osoby, 
po konsultacjach lekarskich pobrano ją od 20 osób.

wywiad Z ZOfią jarecką 
prZeprOwadZiła iZabela łusZcZak

Oddaj krew,
uratuj  życ ie
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Akcja krwiodawstwa 
widziana oczami bielanek
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Z Panią Iwoną Wilman z naszej kancelarii parafialnej rozmawiamy 
o pracy, księżach, modlitwie i zawierzeniu Matce Bożej.

W PARAFII

Jak minęły Pani wakacje?
Bardzo dobrze, to mój pierwszy długi urlop po dwóch 
latach, więc wyczekany. Pierwsze dwa tygodnie spędzi-
łam w Hiszpanii, a tydzień tutaj na miejscu. Odpoczę-
łam psychicznie. Problem z moim urlopem jest zwykle 
taki, że nie bardzo ma mnie kto zastąpić; są tu sprawy 
cmentarne czy finanse parafii. Korzystam z uprzejmo-
ści koleżanki, która co jakiś czas może to zrobić. 

W Hiszpanii kościoły były otwarte czy zamknięte?
Było ich mnóstwo, przepiękne, wspaniale zdobione; 
nawet małe kościoły w małym miasteczku były pięknie 
zdobione. Tak, były otwarte w ciągu dnia, a w środku lu-
dzie się modlili. Do katedry w Sewilli nie weszliśmy, bo 
akurat była sjesta i nie mogliśmy kupić biletów. Mamy 
mocne postanowienie, że jeszcze kiedyś tam wrócimy. 
Byliśmy też na Gibraltarze, odwiedziliśmy miejsca po-
święcone generałowi Sikorskiemu. 

Od dawna pracuje Pani w kancelarii?
Już dwanaście lat. Zaczynałam od sprzątania kościo-
ła. Moja teściowa była zakrystianką. Kiedy odchowa-
łam dzieci i poszły do szkoły, wiedziałam, że do swojej 
poprzedniej pracy nie wrócę, bo godziny pracy na to 
nie pozwalały, więc zaczęłam sprzątać kościół. Po ja-
kimś czasie pani, która wtedy pracowała w kancelarii, 
zapytała, czy nie chciałabym się wdrożyć w jej pracę. 
Zaczynałam od wprowadzania danych do komputera, 
co skądinąd było świetnym przygotowaniem. Ona mnie 
wszystkiego nauczyła. Pamiętam, jak przygotowywała 
mi przeróżne egzaminy, sprawdzała, czy sobie poradzę. 
Potem odeszła, a ja zostałam. Ksiądz proboszcz uznał, 
że się nadaję, i jestem.

Jakie ma Pani obowiązki?
Prowadzę biuro, bo kancelaria to też biuro. Zajmuję się 
prowadzeniem ksiąg tzw. metrykalnych: chrzcielnych, 
małżeństw, zmarłych. Prowadzeniem dokumentacji 
cmentarza zajmuję się tylko ja; wydawanie zaświad-
czeń czy udzielanie zgód na sakramenty poza parafią 
należy do księży. Ślubów i  chrztów jest stosunkowo 
niedużo, natomiast przez to, że mamy pod zarządem 
cmentarz, to spraw cmentarnych jest najwięcej. Wcho-
dzi tu prawo kanoniczne i  prawo cmentarne, a  wa-
chlarz przeróżnych działań jest szeroki. Ponadto przy-
gotowuję ogłoszenia, zapowiedzi, intencje. Prowadzę 
korespondencję mailowo i  listownie, odbieram telefo-
ny. Robię wszystko, co może robić osoba świecka. 

Pracuję w godzinach: 9 – 11, potem 16 – 18 albo 
18 – 19.30, generalnie w godzinach otwarcia kancela-
rii. Zdarza się, że pracuję dłużej, bo nie wszystko da 

się zrobić w wyznaczonym czasie. Pracuję na 2/3 etatu. 
Nauczyłam się, że w kancelarii nie da się wszystkiego 
zaplanować; coś trzeba odłożyć, przełożyć, coś zrobić 
szybciej. 

Myślę, że ponieważ jestem również parafianką, 
mam trochę inne spojrzenie na księży. Zupełnie inaczej 
ich odbieramy, kiedy słuchamy kazań, widzimy tylko 
z ławki, jak stoją w prezbiterium. Zupełnie inaczej po-
znaje się księży, kiedy razem z nimi się pracuje, i to jest 
fajne. 

Jak się układa współpraca z księżmi?
Pracując tu 12 lat spotkałam różnych księży. Dziś 
śmiało można powiedzieć, że tworzymy zgrany zespół 
(inni pracownicy i  księża), co bardzo cieszy księdza 
proboszcza. Trzeba pamiętać, że każdy ksiądz to też 
człowiek; ze swoimi zaletami, ale i słabościami. Ksiądz 
proboszcz, wiadomo, jako nasz zwierzchnik, jest od 
spraw trudnych. Z tymi prostszymi radzimy sobie sami. 
Księża w każdej sytuacji starają się pomóc parafianom, 
którzy się do nich zgłaszają, choć muszę przyznać, że 
nie zawsze jest to łatwe, czy przyjemne. 

Dodam jeszcze, że ksiądz proboszcz ma poczucie 
humoru, choć może sprawiać wrażenie osoby niedo-
stępnej. Księdza Roberta nigdy nie widziałam zdener-
wowanego. Z kolei ksiądz Paweł jest bardzo aktywny: 
rower, bieganie i pielgrzymki. 

Rozumiem, że zna Pani pół parafii?
Niekoniecznie. Dużo się zmieniło, powstały nowe osie-
dla, jest więcej młodych, niektórzy odeszli, wyprowa-
dzili się, starsi poumierali. Są osoby, które mieszkają 
tutaj od zawsze, a ja dopiero dwadzieścia pięć lat. Na-
wet nie wiem, czy znam jedną trzecią parafii, choć z wi-
dzenia znam wiele osób. 

Kto uczył Panią się modlić?
Mama i  prababcia. Babci nie znałam, zmarła przed 
moim urodzeniem. Pamiętam takie dni, kiedy wyłącza-
no prąd i paliły się świeczki, był to dobry czas na ucze-
nie się modlitwy. Mama mi je przepisywała; pamiętam, 
że bardzo ładnie pisała. Uczyłam się z jej zeszytu. Do 
dzisiaj mam przed oczami te wieczory: zapalona świe-
ca i moje pierwsze modlitwy. 

Do prababci jeździłam na wakacje. Wiadomo, szło 
się do kościoła, usiąść trzeba było zawsze w  pierw-
szej ławce. Do kościoła szliśmy zawsze na pierwszą 
mszę, dość restrykcyjnie, nie można było pospać nawet 
w święta. Prababcia mówiła: „Masz tu pieniążek, czekaj 
na księdza”. U niej kościół był też taki duży jak u nas, 
mały człowiek siedzący w pierwszej ławce nie potrafił 

18

PRZEZ MATKĘ DO SYNA



18 19

W PARAFII

191918

ogarnąć tego ogromu. Nie bałam się, bar-
dziej mnie ciekawił. Bardzo lubię wi-
traże, a u prababci w kościele było 
ich dużo. Przyciągało mnie to. 

A potem?
Mama pilnowała, żeby re-
ligia była ważna. Moment 
buntu przeżyłam w podsta-
wówce. Wtedy lekcji religii 
nie było jeszcze w szkole, 
na początku organizowa-
no je przy parafii, a potem 
przeszły do mieszkań osób 
świeckich. Akurat w moim 
przypadku odbywały się 
u  kobiety, której piętnasto-
letnia córka zginęła w  wy-
padku. To była ogromna trage-
dia w okolicy, gdzie mieszkałam. 
W  całym domu stały zdjęcia tej 
dziewczyny; znaliśmy ją, bo cho-
dziliśmy do tej samej szkoły. Właśnie 
wtedy przestałam chodzić na religię. Jest to 
doświadczenie, którego nie zapomnę. Ówczesny wika-
riusz jeździł kolarzówką po osiedlu i zachęcał, żebyśmy 
na religię chodzili, a my próbowaliśmy się wymigiwać. 

Później, pod koniec podstawówki, przez chwilę była 
oaza. Moje liceum podlegało pod parafię Św. Krzyża 
w Warszawie. Mieliśmy bardzo fajnego księdza, który 
zresztą do dzisiaj jest w tej parafii. Lekcje były zupełnie 
na luzie, nawet jak zdawaliśmy maturę z  religii, nikt 
się nie stresował, wszyscy wszystko wiedzieli, bo tak 
dobrze nam to wyłożył i o wszystkim z nami rozmawiał. 

W  jaki sposób przekazywała Pani wiarę swoim 
dzieciom?
Teraz córki są już dorosłe, ale gdy były małe, to wia-
domo: co niedziela kościół. Modlitwy uczyły się też 
w domu, babcia zakrystianka również pilnowała, żeby 
modlitwa była obecna. Dziewczynki przez kilka lat były 
bielankami w naszej parafii. Pamiętam, wybraliśmy się 
kiedyś na wakacje ze znajomymi, którzy nie są zbyt bli-
sko kościoła. Moje dzieci wieczorem klękały do pacie-
rza i zostało to skomentowane: „Ooo, świętymi zosta-
niecie”. Powiedziałam: „Jeśli chcesz, umiesz, to klęknij 
razem z nimi”. Raz klękali, raz nie. Ale na tyle, na ile 
mogliśmy z mężem, przekazaliśmy córkom wiarę.

Dlaczego Pani zdaniem młodzi ludzie odchodzą 
z kościoła bądź do niego nie przychodzą? 
Ludzie zrobili się bardzo roszczeniowi, więcej oczekują 
niż chcą dać. Ludzie, zamiast się do siebie zbliżać, po-
magać wzajemnie, stają się wrogami, bywają agresyw-
ni wobec siebie. Wydaje mi się, że to jest to. 

Młodzi ludzie sprowadzają się do parafii. Zwykle 
było tak, że przychodzą do księdza i  zakładana jest 
karta kolędowa. Teraz często przychodzą i mówią, że 
mieszkają w  tej parafii już trzy lata, nie przyjmowali 

księdza po kolędzie, ale potrzebują zaświad-
czenie. Często są zdziwieni, że nie otrzy-

mują tego zaświadczenia „od ręki”. Nie 
rozumieją, że istnieją pewne zasady. 

Nie do wszystkiego można się na-
giąć; skoro wymagamy od innych, 
dajmy też coś od siebie. „Czy 
uczestniczysz w życiu wspólnoty, 
we Mszach Św.?”, „Czy przystę-
pujesz do Sakramentów?”. „Nie, 
bo nie mam czasu”. Przez to też 
oceniani są księża: „Nie dał mi”, 
„Nie napisał”. 

Świat za bardzo pędzi za 
zyskiem, za przyjemnościami. 
Każdy powinien mieć jeden dzień 

na ciszę, spokój, przemyślenie 
wydarzeń a potem działanie. Mło-

dzi nie mają na to czasu, bawią się, 
robią karierę. My wychowywaliśmy 

się w zupełnie innych czasach; klucz na 
szyję i na podwórko. Obecnie młodzi spo-

tykają się z rówieśnikami w mediach społecz-
nościowych. Jeżdżąc przez Warszawę z  mężem, 

widzimy, że na przystankach autobusowych wszyscy 
siedzą w telefonach, starsze osoby również. Gdzie jest 
czas na zadumę, refleksję, zatrzymanie, rozmowę z in-
nym człowiekiem? 

Uważam, że trzeba nabierać dystansu, bo w tym pę-
dzie nie da się wytrzymać. 

Ma Pani jakieś związki ze świętymi?
Bardzo lubię rozmawiać z Matką Bożą. Zawsze przed-
stawiam jej swoje sprawy. W drodze do pracy odma-
wiam dziesiątkę różańca; daleko nie mam, ale się wy-
rabiam. Poza tym codziennie zwracam się do Anioła 
Stróża. Był w naszej parafii ksiądz, który mówił, że poza 
standardową modlitwą do Anioła Stróża powinno się 
go poprosić: „Aniele Stróżu rozmawiaj z Aniołami Stró-
żami ludzi, których spotkam dziś na swojej drodze”. 
Codziennie o to proszę, to jest ważne, bo moja praca 
polega na ciągłym kontakcie z ludźmi. Anioł Stróż po-
mógł mi też w zdaniu egzaminu na prawo jazdy. Pamię-
tam, że w parafii mieliśmy wtedy misje. Zanim pojecha-
łam na egzamin weszłam do kościoła i pomodliłam się, 
prosząc go o pomoc. Wszystkie manewry, których się 
bałam, przeszły najłagodniej. A egzaminator okazał się 
nad wyraz spokojny. Po egzaminie najpierw skakałam 
z radości, a potem wstąpiłam do kościoła, żeby podzię-
kować. 

Miałam też kilka sytuacji trudnych życiowo zwią-
zanych z moimi bliskimi. Wtedy zwróciłam się o wsta-
wiennictwo do św. Tereski i otrzymałam najlepsze moż-
liwe rozwiązanie. Do Świętego Antoniego zwracam się, 
wiadomo, jeśli coś zaginie, a już szczególnie w pracy. 
Ale pierwsza jest zawsze Matka Boża; zawsze z Nią, 
wiadomo przez Matkę do Syna. Wszystko powierzam 
Matce Bożej; Ty wiesz najlepiej, co jest dla mnie dobre. 

wywiad prZeprOwadZiła katarZyna cichOsZ
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Witamy nowego 
księdza w naszej 
parafii!
Ksiądz Maciej Stasiak urodził się 6 maja 
1975 roku w Warszawie. Pochodzi z parafii 
św. Aleksandra. Ma dwoje rodzeństwa: 
starszą siostrę i brata bliźniaka, który 
jest księdzem posługującym na misji 
w Ukrainie. 

Ukończył technikum samochodowe a następnie 
przez trzynaście lat związany był z branżą motoryzacyjną. 
Pracował w charakterze mechanika, sprzedawcy 
części samochodowych i specjalisty w dziale zakupów 
i analiz. 

Od 22 roku życia jest związany z Drogą 
Neokatechumenalną. Tam też zrodziło się jego powołanie. 
W wieku 35 lat wstąpił do Archidiecezjalnego Seminarium 
Misyjnego „Redemptoris Mater” w Warszawie. Podczas 
ośmioletniej formacji odbył dwuletnią praktykę 
misyjną w zachodniej Polsce. W tym czasie zdobywał 
doświadczenie w ewangelizacji i pracy z rodzinami na 
misji.

Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 2018 r. z rąk kard. 
Kazimierza Nycza. Po święceniach skierowany został do 
parafii pod wezwaniem świętego Tomasza Apostoła na 
warszawskim Ursynowie, w której służył przez cztery lata.

ks. maciej stasiak

Święty Antoni z Padwy – korekta
W ostatnim, czyli 49 numerze Uwierzyć, w artykule „Święty Antoni z Padwy” autorstwa 

pani Zuzanny Ustaszewskiej, zdjęcia w nim zamieszczone nie zostały opisane, za co bardzo 
przepraszamy ich autorów.

Zdjęcia (oprócz ostatniego, autor ks. Paweł Paliga) – Archiwum OO Bernardynów z Ra-
decznicy – Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy. 

Przedstawiają odpowiednio;
– Widok na Sanktuarium 
– Główny ołtarz z łaskami słynącym obrazem św. Antoniego
– Kaplica św. Antoniego na wodzie, gdzie cudownie wytrysnęło źródełko
– Wnętrze kaplicy na wodzie
– Obraz przedstawiający scenę objawienia św. Antoniego Szymonowi Tkaczowi

Ojcowie Bernardyni zapraszają wszystkich czytelników Uwierzyć do Radecznicy. 
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„WSZYSTKO
POSTAWIŁEM
NA
MARYJĘ…”

„Spraw, Maryjo, aby hasłem 
naszym było: Czas to miłość, 
abyśmy dany nam od Boga 
czas napełniali miłością.” 
Kardynał Wyszyński

Kardynał Stefan Wyszyński powiedział: „Powszech-
nie mówi się, że czas to pieniądz. A ja wam powiem: 
czas to miłość! Bo my wszyscy, jak tu stoimy, jesteśmy 
owocem Ojcowej miłości. Nie byłoby nas na świecie, 
ani na tym placu, gdyby Bóg Ojciec każdego z nas nie 
umiłował pierwszy! On cię umiłował wcześniej, zanim 
jeszcze twoja matka ujrzała cię na swoich ramionach, 
zanim przytuliła cię do piersi. Wiedz, że nie jej miłość 
do ciebie była pierwsza, ale miłość Ojca niebieskie-
go, który wszczepił swoją miłość w serce twej matki, 
a ona ci ją tylko przekazała. Dlatego jesteśmy wszyscy 
owocem miłości Ojcowej, Bożej. A na umocnienie tej 
prawdy posłał Bóg Syna swego, wołającego: Ojcze! 
Jako znak, że Ojciec miłuje. «Tak Bóg umiłował świat, 
że Syna swego Jednorodzonego dał, aby wszelki, któ-
ry wierzy weń, nie zginął, ale miał wieczne życie» 
(J 3,16). Oto jest cała misja Chrystusa na ten świat 
przychodzącego. Potwierdzenie, że jesteśmy dziećmi 
miłości Ojcowskiej, i  że Bóg nie przestaje nas miło-
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W PARAFII

czyli myśli kardynała Wyszyńskiego (8)
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wać. Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim 
miłości.”

Papież Franciszek w homilii z 21 czerwca 2013 roku 
powiedział, że „skarbem trwałym, który bierze się ze 
sobą w wieczność, jest to, co dajemy z miłości innym. 
Ten skarb, który daliśmy innym w ciągu życia, zabie-
rzemy ze sobą po śmierci. To będzie też «naszą zasłu-
gą», a raczej «zasługą Jezusa Chrystusa w nas».”

W dzisiejszym świecie brakuje nam czasu. Czasu na 
zastanowienie się, jaki jest sens życia, skąd mamy czer-

pać siły do pracy i pokonywania codziennych trudno-
ści. Z trudem przychodzi nam ofiarować czas drugiemu 
człowiekowi, zatrzymać się przy nim choćby na chwilę. 
I dlatego przekaz kardynała Wyszyńskiego jest tak dla 
nas cenny i aktualny. Ma nam przypominać, że wszyscy 
jesteśmy stworzeni z Miłości i dla Miłości, że mamy da-
wać tę Miłość drugiemu człowiekowi, mamy kochać go, 
napełniając nasz czas Miłością.

A więc padnijmy na kolana i prośmy: „Spraw, Mary-
jo, aby hasłem naszym było: Czas to miłość…”

Do potrzebujących pocieszenia pięknie zwrócił się 
papież Franciszek 6 maja 2016 roku: „W  chwilach 
smutku, cierpienia, choroby, w  udręce prześladowań 
i bólu każdy poszukuje słowa pocieszenia. Odczuwamy 
silną potrzebę, aby ktoś był blisko nas i nam współczuł. 
Doświadczamy, co to znaczy być zdezorientowanymi, 
zmieszanymi, głęboko dotkniętymi, jak tego nigdy nie 
przypuszczaliśmy. Niepewni rozglądamy się wokół, 
by zobaczyć, czy możemy znaleźć kogoś, kto może 
naprawdę zrozumieć nasz ból. Myśl pełna jest pytań, 
ale odpowiedzi nie przychodzą. Sam rozum nie jest 
w stanie rzucić światła na nasze wnętrze, by zrozumieć 
doświadczane cierpienie i zapewnić odpowiedź, jakiej 
oczekujemy. W takich chwilach szczególnie potrzebuje-
my motywów serca, jedynych, które mogą nam pomóc 

zrozumieć tajemnicę, która otacza naszą samotność – 
powiedział papież i  dodał: W pobliżu każdego krzyża 
zawsze jest Matka Jezusa. Swoim płaszczem ociera na-
sze łzy. Swoją ręką nas podnosi i  towarzyszy nam na 
drodze nadziei.”

Przytaczając za znawcami teologii, powiedzmy, że 
Maryja została nam dana jako szczególny znak. Ona 
jak nikt z  ludzi, nikt z nas, otrzymała od Boga skarb 
życia i wykorzystała go w sposób wspaniały. Otrzymała 
wielki talent i  pomnożyła go stukrotnie. Od poczęcia 
i narodzin wybrana, została Matką Zbawiciela. Odtąd 
Jej znak zaczyna rozpalać wyobraźnię wierzących i do 
dziś nie przestaje dostarczać nam nowych inspiracji 
i natchnień.

Jedną z takich inspiracji jest przydomek Matki Bo-

„Udręczonemu kościołowi i całej zmęczonej ludzkości i coraz 
bardziej potrzeba macierzyńskich ramion Matki.” Kardynał 
Wyszyński



22

W WIERZE W WIERZE

23

„Maryja jest wzorem dobrego znalezienia się w różnych 
sytuacjach. Możemy Ją prosić (…), aby nauczyła nas 
przeprowadzać delikatnie sprawy bez najmniejszego szumu, 
abyśmy nawet wtedy, gdy jesteśmy zobowiązani do działania 
autorytatywnego, stosowali umiarkowany dobór słów.” 
Kardynał Wyszyński

żej, który zawiera się w sformułowaniu „od Pociechy”. 
Bo kiedy przychodzą na nas trudności i strapienia, wie-
my, że Bóg – tak jak w życiu Maryi – potrafi przemie-
nić je w radość. Maryja jest Matką Pocieszenia, gdyż 
to właśnie Ona dała ziemskie życie Zbawicielowi, który 
jest prawdziwym Pocieszycielem ludzi. I który zostawił 
nam po swoim chwalebnym Wniebowstąpieniu Pocie-

szyciela w Duchu Świętym (J 14, 25). Maryja była tego 
wielkim świadkiem i znakiem. Ona od samego Boga na-
uczyła się pocieszać ludzi w sposób doskonały.

Maryja zawsze jest pociechą w cierpieniu, o czym 
dobrze wiedział kardynał Wyszyński, który oddał się Jej 
osobiście, oddał Jej cały Kościół, cały nasz kraj. A więc 
i my oddajmy się Jej w całości…

Jak już wcześniej wspomnieliśmy w  naszych roz-
ważaniach, Maryja jest prawdziwym człowiekiem, za-
równo człowiekiem wiary i  pytań, jak również posłu-
szeństwa i ufności. Maryja to także Kobieta i Matka, 
w której życiu nie zabrakło ani cierpienia, ani chwały, 
ani smutku, ani radości, ani wielu innych... Ale jaka 
była i  jaka jest Maryja jako Człowiek, jako Kobieta, 
jako Matka Jezusa? Łagodna, potulna, delikatna, sub-
telna… Ale przecież, żeby przeżyć tak trudne życie, 
musiała być jednocześnie niezwykle ufna, pokorna, 
silna i  odważna. Ona podejmowała niesamowicie od-
ważne decyzje, które w ówczesnych czasach i kontek-
ście kulturowym były, i dalej są dla nas, nie do pojęcia. 
Jako Człowiek, dała dowód niewyobrażalnego zaufania 
Bogu i tym samym niewyobrażalnej siły. Jako Człowiek, 
jako Kobieta, jako Matka, nawet w sytuacjach bardzo 
trudnych, reagowała ze spokojem, była pełna ufności. 
Nawet, gdy nie rozumiała słów i  zdarzeń, rozważała 
je w cichości i skrytości Swego serca. Myślę, że wszy-
scy mamy świadomość, że bez maryjnego ”tak” pod-
czas Zwiastowania, nie byłoby Betlejem, Ofiarowania, 
Zesłania Ducha Świętego ani Wniebowzięcia. Tutaj 
wszystko się zaczęło.

Kardynał Wyszyński w  swoich listach, kazaniach, 
wypowiedziach bardzo konkretnie wskazywał, jak 
mamy się zachowywać i jacy być, jako ludzie wierzący 
w Boga i Ci, którzy są powołani do naśladowania Maryi 
i samego Jezusa. Oto kilka ważnych cytatów:

„Przykazanie miłości bliźniego musimy odnieść do 
wszystkich. Mniejsza z tym, czy wierzą czy nie wierzą, 
czy nas kochają czy nie. Wszyscy mają prawo do naszej 
miłości.”

„Każdy człowiek, choćby sponiewierany, jest dziec-
kiem Bożym. Kto rozumie to, przykłada rękę do dźwi-
gania każdego człowieka – małego czy dużego, takie-
go, który stoi na mocnych nogach, i takiego, który się 
chwieje i upada – aby ratować jego życie i godność.”

„Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś 
głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj 
łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.”

„Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, 
a pomyślmy o niesieniu pomocy innym!”

„Nasz pokój i wewnętrzna swoboda zależy od tego, 
czy odpuścimy wszystko wszystkim bez wyjątku. Wte-
dy dopiero człowiek naprawdę się wyzwala.”

A więc prośmy Maryję, nasz wzór „dobrego znajdo-
wania się w różnych sytuacjach” – „aby nauczyła nas 
przeprowadzać delikatnie sprawy bez najmniejszego 
szumu…”

agniesZka sZymajda
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700 KM NA ROWERACH
I MATKA BOŻA

…czyli relacja z kolejnej edycji „Wakacji z księdzem”
Ksiądz Paweł po raz kolejny zaprosił Parafian na sportowe 
wakacje. Tak jak rok temu, wspólnie wybrali się na szlak ro-
werowy Green Velo, na którym spędzili osiem dni. 

Green Velo to nazwa trasy o łącznej długości 2000 
km. Takie rowerowe królestwo, w  którym panuje 
jedno zasadnicze prawo: cyklista ma się tu czuć 
dobrze. Szlak jest utkany z dobrze przygotowanych 
ścieżek rowerowych, przeplatających się z  wyre-
montowanymi drogami gruntowymi. Trasa, w więk-
szości, przebiega z dala od skupisk, za to w sercu 
oszałamiającej przyrody: łąk, pól, lasów i  puszcz, 
sadów i rzek. Po drodze mijamy także liczne pomni-
ki kultury i duchowości, raz na kilkanaście kilome-
trów można odpocząć w tzw. MOR-ze, czyli w – Miej-
scu Obsługi Rowerzystów. 

Green Velo, przebiega przez obszar pięciu wo-
jewództw, położonych wzdłuż północnej i wschod-
niej ściany Polski oraz na południu (patrz: mapa). 
Przygodę na szlaku można rozpocząć i  skończyć 
w  dowolnym punkcie i  tak było w  naszym przy-
padku: w  ciągu ośmiu dni pokonaliśmy liczący 
ponad 700 km odcinek, z  miejscowości Końskie 
w Świętokrzyskiem, do Zwierzyńca w Lubelskiem.

Na rowerowe wakacje wraz z ks. Pawłem wybra-
li się m In. : fizjoterapeutka, pracowniczka urzędu 
kościelnego, policjant, elektronik, uczeń technikum 
i  licealistka. Każdy z  nich wniósł w  rowerowy wy-
jazd dawkę unikalnej energii i dobrych pomysłów. 
Historia wyjazdu została również napisana przez 
naszych dobrodziejów: niesamowitych ludzi, u któ-

rych nocowaliśmy i  jadaliśmy na poszczególnych 
etapach wyjazdu. Ale o tym za chwilę. 

Green Velo od rana do nocy 

Dni na Green Velo przebiegały wedle dość ścisłego 
planu. Każdego dnia wstawaliśmy o świcie i udawa-
liśmy się na Mszę Świętą do najbliższego kościoła. 
Witano nas ciepło: duchowni informowali z ambo-
ny, że „dziś obecni są wśród nas uczestnicy rajdu 
rowerowego z ks. Pawłem” i modlili się w naszych 
intencjach. Wielu określało nas mianem „małego 
Tour de Pologne” :-). 

Po Mszy spożywaliśmy pożywne śniadanie. 
Aspekt wspólnotowy był ważnym wymiarem Gre-
en Velo. Przygotowując posiłki i prowiant na drogę, 
usługując sobie nawzajem, prowadziliśmy intere-
sujące rozmowy. Nie wiedzieć czemu, najczęściej 
krążyły one wokół spraw ostatecznych: sądu, zba-
wienia, piekła. Ks. Paweł odpowiedział nam na wie-
le pytań, podzielił się doświadczeniem z  posługi 
i ostrzegał, aby nie wkładać ręki do ognia. 

Po śniadaniu pakowaliśmy się i  jak dobrze po-
szło, około godziny 9 wyruszaliśmy po przygodę. 

Jeździliśmy w  dwóch grupach: „wyczynowej” 
i bardziej „wyluzowanej”. „Wyczynowcom” zdarzało 
się zrobić tylko jeden/dwa postoje w ciągu całego 
dnia, za to „luzacy” zatrzymywali się co kilkanaście 
kilometrów i zwiedzali zabytki. Co ważne, mieliśmy 
do dyspozycji dwa samochody: gdyby ktoś zaczął 
niedomagać, zawsze mógł zmienić dwa kółka na 
cztery. 

Około g. 13:00 zatrzymywaliśmy się w  gospo-
dzie, aby dostarczyć organizmowi wysokobiałkowe-
go obiadu. Czasem była to pizza z dużą ilością sera 
i colą (yes! yes! yes!), czasem pożywny obiad w nie-
złej restauracji z certyfikatem kulinarnym, a czasem 
to, co rowerzyści lubią najbardziej, czyli schabowy 
w domu przemiłej cioci jednego z uczestników. 

Na miejsce docelowe dojeżdżaliśmy zwykle ok. 
17-18, a  wieczorem znów zasiadaliśmy za stołem 
i  integrowaliśmy się z  naszymi gospodarzami-do-
brodziejami. 



Przed wyjazdem ks. Paweł wykonał wiele tele-
fonów, głównie do parafii leżących na trasie Green 
Velo, abyśmy nie musieli się martwić, gdzie będzie-
my spać. Miejsca noclegów były więc z góry usta-
lone. Najczęściej spaliśmy pod namiotem, czasami 
pod dachem, a raz „na dziko”…

Rozkład jazdy 

Pierwszego dnia pokonaliśmy odcinek z Kleszczeli 
do Kielc. Noc spędziliśmy na klepce (w śpiworach) 
domu rekolekcyjnego księży pallotynów. Był tam 
wspaniały ogród z tarasem widokowym. Śniadanie 
i kolację zjedliśmy patrząc na rozświetlone, a rano 
budzące się do życia, miasto. 

Na prawie cały drugi dzień dołączył do nas gość 
– Mateusz. Ów student medycyny, który akurat spę-
dzał wakacje w rodzinnych Kielcach, wniósł do na-
szej ekipy dużo energii. Wieczorem już sami doje-
chaliśmy do Ujazdu, miasteczka, gdzie położone są 
ruiny zamku Krzyżtopór (warto wiedzieć, że przed 
powstaniem Wersalu była to jedna z największych 
tego typu budowli w Europie). 

To właśnie tam odbył się wspomniany nocleg „na 
dziko”. Dzięki uprzejmości administratorów zabyt-
ku, mieliśmy możliwość rozbić nasze namioty tuż 
pod murami krzyżtoporskiego zamku. Doprawdy, 
kolacja i śniadanie na zamkowym trawniku, smako-
wały znakomicie. 

Trasa trzeciego dnia rajdu była wyjątkowo pięk-
na. Świętokrzyskie żegnało nas połaciami sadów, 
z  drzewami uginającymi się pod ciężarem jabłek, 
brzoskwiń i wiśni. Zmęczone mięśnie domagały się 
swego (cukru!) i  trzeba było naprawdę silnej woli, 
aby nie podejść do drzewa i po prostu nie narwać 
sobie samowolnie owoców. Ostatecznie (chyba tyl-
ko z powodu obecności ks. Pawła :-)) udało się nam 
pokonać tę pokusę, a kiedy wiele kilometrów dalej 
sady wreszcie się skończyły, w pierwszych napotka-
nym sklepie kupiliśmy sobie torbę jabłek :-). 

Tego popołudnia wjechaliśmy na teren woje-
wództwa podkarpackiego. O tym regionie mówi się, 
że ludzie są tu nieco bardziej pobożni niż gdzie in-
dziej w Polsce. Rzeczywiście, podczas kilku dni jaz-
dy po tym terenie zauważyliśmy, że w kościołach, 
nawet w tygodniu, było sporo ludzi, a w niedzielę 
wielu stało na zewnątrz, bo nie mieścili się do środ-
ka. Uwagę zwrócił też fakt, że nawet młodzi czynili 
znak krzyża, przechodząc obok świątyni. 

Na nocny spoczynek przyjął nas uśmiechnięty 
proboszcz parafii w  Pysznicy. Pozwolił nam rozbić 
namioty pod plebanią, udostępnił prysznic i refek-
tarz (jadalnię). 

Psa proboszcza tak rozpierała energia, że posta-
nowiliśmy wyprowadzić go na spacer. 

Podczas śniadania ks. Andrzej opowiedział nam 
historię swojego życia. Przed laty był jednym z kilku 
tysięcy polskich kleryków, wcielonych przymusowo 
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SZLAK ROWEROWY GREEN VELO 
Green Velo biegnie z Elbląga do miejscowości 
Końskie w województwie świętokrzyskim. Pod-
czas poprzedniej edycji „Wakacji z księdzem” w 
2021 roku przejechaliśmy 816 km z Elbląga do 
Kleszczeli (na mapie: na czerwono). W tym roku 
pokonaliśmy ok. 730 km z Końskiego do Zwie-
rzyńca (na mapie: na błękitno). Maksymalna 
prędkość wyniosła ok. 73 km na godzinę (pod-
czas jazdy z górki)! Spaliliśmy po ok. 9 700 ka-
lorii, czyli równowartość 24 pączków z cukrem. 
Smacznego! 
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do wojska. Był to element polityki władz PRL, które 
w  ten sposób chciały „rozprawić się z  Kościołem” 
i złamać młode powołania „wrogów Ojczyzny”. Ks. 
Andrzej miał silną psychikę. Niestety, niektórzy 
z jego kolegów nie wytrzymali szykan i innych drę-
czeń psychicznych. Po odbyciu służby wojskowej do 
seminarium nie wróciło, lub zostało z niego usunię-
tych, 4,4% kleryków–rezerwistów. Po latach nasz 
gospodarz spotkał się z jednym z nich. Okazało się, 
że ów mężczyzna nigdy się nie ożenił – serce nadal 
tęskniło za kapłaństwem, lecz trudne wspomnienia 

z wojska sprawiły, że nie był już w  stanie myśleć 
o powrocie do seminarium. 

A ks. Andrzej i inni żołnierze Chrystusa w III RP – 
za swą niechcianą wojskową przeszłość – otrzymali 
stopień porucznika, o czym opowiedział nam z cie-
płym i spokojnym uśmiechem. 

Poruszeni historią proboszcza Pysznicy wyruszy-
liśmy w drogę. Przemiła Pani gospodyni podarowała 
nam kilka słoików ogórków kiszonych, które potem, 
w  skwarze dnia i  głodzie elektrolitów, okazały się 
bardzo przydatne. 

A jeszcze wcześniej, na pierwszym etapie podró-
ży, spotkało nas duże zaskoczenie. Kiedy zatrzyma-
liśmy się na stacji benzynowej, aby napompować 
koła, nagle zaczepił nas mężczyzna wyglądający 
jak kolarz (ubrany w profesjonalny strój). Okazało 
się, że jest to… ks. Andrzej! Jak nam wyjaśnił, za-
inspirowany naszą aktywnością, postanowił wybrać 
się na przejażdżkę i niechcący nas dogonił. Jak to 
możliwe, skoro, nie wypominając nikomu wieku, ks. 
Andrzej ukończył już szóstą dekadę życia? Otóż oka-
zało się, że od lat jest bardzo wysportowany i ma 
nawet na koncie zwycięstwo w mistrzostwach księ-
ży w tenisie w swojej kategorii wiekowej. Niestety, 
ostatnio narzeka na problemy z kolanami. Módlmy 
się o zdrowie dla Księdza Proboszcza Andrzeja! 

Nasza trasa powoli robiła się coraz bardziej ka-
pryśna – pofalowana, wybrzuszona. Wieczorem do-
jechaliśmy do Łańcuta. Tam ugościł nas Marian. To 
w ogóle ciekawa historia. Ks. Paweł poznał Mariana 
przypadkowo, kilka tygodni wcześniej, na parkingu 
pod kościołem św. Tereski. Marian wybierał się wła-
śnie do Medjugorje i poprosił o możliwość pozosta-
wienia swojego auta na parkingu przy plebanii na 
kilkanaście dni. Od słowa do słowa, okazało się, że 
pochodzi z miejscowości, która leży na trasie Gre-
en Velo. Dowiedziawszy się o tym, Marian bez wa-

ZABYTKI NA GREEN VELO
Na trawniku Zamku Krzyżtopór w  miejscowo-
ści Ujazd, na którym rozbili namioty uczestnicy 
Green Velo, niegdyś znajdował się ogród włoski 
z oranżerią. Projekt tego monumentalnego XVII-
-wiecznego pałacu był bardzo przemyślany: bu-
dowla została zbudowana na wzór kalendarza 
(liczba wież, sal, pokoi, bram i  okien odpowia-
dała liczbie kwartałów, miesięcy, tygodni, dni 
w tygodniu i w roku). Uczestnicy rajdu odwiedzi-
li też liczne inne zabytki (rynki, zamki, dworce) 
w miastach Kielce, Sandomierz, Łańcut, Rzeszów 
i Przemyśl.
Fot. photo by Jerzy, flickr.com, CC BY-NC-ND 2.0 
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hania zaprosił ks. Pawła, abyśmy skorzystali z jego 
gościny, kiedy wjedziemy w  jego strony. Ten miły 
i  uczynny mężczyzna, emeryt, przyjął nas wprost 
po królewsku, ba! gdyby mógł, chyba przychyliłby 
nam nieba. Dzięki niemu po raz pierwszy na raj-
dzie mogliśmy wyspać się w łóżkach i zrobić sobie 
pranie. Marian przygotował dla nas wielodaniową 
kolację i  śniadanie, podczas których nasze serca 
najbardziej podbił domowy sok z malin. 

Był akurat pierwszy piątek miesiąca, więc rano 
razem z  Marianem udaliśmy się na Mszę świętą 
(o g. 6:30 kościół był pełen ludzi). Udało się nam 
także przespacerować po uroczym, położonym na 
wzniesieniu Łańcucie. A potem wsiedliśmy na rowe-
ry, z nadzieją, że jeszcze kiedyś spotkamy się z Ma-
rianem. Marian zostawił ślad w  naszych sercach. 
Aktualnie zanosi on do Boga pewną ważną intencję. 
Prośmy Pana, aby raczył wysłuchać modlitw Maria-
na w tej życiowej sprawie. 

Meta piątego dnia rajdu wypadła w  Dynowie, 
mieście położonym nad Sanem. Tutejsi księża ugo-
ścili nas w starej wikarówce (czyli domu, w którym 
do niedawna mieszkali wikariusze), a  rano zapro-
sili na przepyszne śniadanie. Świeże bułki, kiełba-
ski, papryczka i inne rarytasy smakowały tego dnia 
jeszcze wyborniej niż zwykle. Bo zostały podane 
z  sercem a my sami nie musieliśmy się przy tym 
trudzić. Ksiądz Patryk, tutejszy wikariusz, bardzo 
młody w kapłaństwie sługa Pana (czas posługi: ro-
czek!) zatroszczył się, aby niczego nam nie brako-
wało, a ks. proboszcz Norbert podarował nam miłą 
pogawędkę przy stole, w czasie której upewniał się, 
czy mamy wszystko, co jest nam potrzebne na ten 
dzień i na dalszą część rajdu. Co ciekawe, tego dnia 
niespodziewanie jeszcze raz skorzystaliśmy z  po-
mocy księży z Dynowa: otóż gdy jeden z naszych 
rowerów uległ niespodziewanej awarii, podjechali 
oni do nas samochodem, aby nam pomóc. 
Przykro było opuszczać Dynów, ale zegar był bezli-
tosny. To była pierwsza sobota miesiąca. 

Pierwsza sobota miesiąca na rowerach 

Istnieją duchowe pragnienia, które są nie do odpar-
cia. Można od nich uciekać, a i tak będą się dobijać 

do serca. Tak stało się też tego dnia. 
To był najtrudniejszy odcinek całego rajdu. 

W  sierpniową sobotę mieliśmy do pokonania ok. 
100 km i aż pięć gór, których nachylenie wynosiło 
gdzieniegdzie zaledwie 4% (to prawie jak ściana!). 
Trudno powiedzieć, co bardziej paliło: słońce czy 
mięśnie. Momentami trzeba było schodzić z rowe-
ru, żeby łańcuch się nie ścinał. Organizm cały czas 
domagał się cukru, dlatego w ruch szły soki, batony 
energetyczne, izotoniki. I tylko kręty San, tak pięk-
ny z góry, dawał wytchnienie dla oczu i duszy. 

Właśnie w tych warunkach zapragnęliśmy odpo-
wiedzieć na orędzie Matki Bożej z Fatimy. 

W 1917 roku (a potem w 1925 roku) poprosiła 
Ona ludzkość o  to, aby w  każdą pierwszą sobotę 
danego miesiąca było odprawiane specjalne nabo-
żeństwo. Przemierzając Green Velo, udało się nam 
spełnić wszystkie cztery z nich: 
1. i 2. Spowiedź i komunia wynagradzająca

Najpierw na Mszy Świętej w Dynowie, znajdując 
się w stanie łaski uświęcającej, przyjęliśmy komu-
nię świętą wynagradzającą za grzechy ludzkości 
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. 
3. Pięć dziesiątek różańca wynagradzającego 

Następnie, aby w pełni odpowiedzieć na fatim-
skie wezwanie, na każdym z zaplanowanych pięciu 
postojów odmówiliśmy wspólnie po jednej dziesiąt-
ce różańca. W ten sposób górzysta i oblana palą-
cym słońcem trasa wzdłuż Sanu, została przecięta 
pięcioma aktami modlitwy, o  skuteczności której 
tak wypowiedziała się fatimska wizjonerka, s. Łucja:

„Nie ma takiego problemu, przejściowego czy 
duchowego, jak bardzo trudnym by nie był, w na-
szym życiu osobistym, w  życiu naszych rodzin, 
świata czy zakonnych wspólnot, a  nawet w  dzie-
jach ludów i narodów, których by nie rozwiązał ró-
żaniec”. 
4. Medytacja różańcowa 

Po dotarciu na miejsce noclegu w  Przemyślu, 
każdy z nas odprawił jeszcze indywidualnie 15-mi-
nutową medytację nad wybraną tajemnicą ró-
żańca świętego. 

Cieszę się, że miałam okazję przeżyć pierwszą 
sobotę miesiąca „na dziko”. Pokazało mi to, że 
na fatimskie wezwanie da się odpowiedzieć, bez 
względu na okoliczności. 



28

Nocleg w seminarium! 

Wróćmy na Green Velo. Było dla nas ogromnym za-
skoczeniem, kiedy ks. Paweł poinformował nas, że 
tej nocy zatrzymamy się… w seminarium duchow-
nym w Przemyślu! 

Okazały gmach z  wysokimi korytarzami zrobił 
na nas duże wrażenie. Jeszcze kilkanaście lat temu 
w tym kilkuskrzydłowym budynku na jednym roku 
studiowało kilkuset kleryków. Dziś jest ich łącznie 
kilkudziesięciu… Ale serca mają takie, że starczyło-
by dla tłumów! 

Za murami seminarium przywitali nas ułożeni 
i  stonowani młodzi mężczyźni, którym dyskretnie 
towarzyszył ich Ojciec Duchowny, ks. Łukasz Ha-
duch. Z klerykami można było ciekawie porozma-
wiać, a  alumn Mateusz, główny opiekun naszego 
krótkiego pobytu w seminarium, był czujny na każ-
dą potrzebę uczestników rajdu. 

Nawet następnego dnia rano, w niedzielę, Prze-
myśl nie dał nam zapomnieć o pierwszych sobotach 
miesiąca. Po śniadaniu otrzymaliśmy zaproszenie na 
słodki poczęstunek u ks. Dr hab. Wacława Siwaka, 
wykładowcy przemyskiego seminarium, mariolo-

ga. W  swym przytulnym mieszkaniu ksiądz doktor 
zaparzył nam zioła i kawę, a potem zaczęliśmy roz-
mawiać. Powrócił temat wiecznego zbawienia i potę-
pienia. Ks. Siwak przypomniał nam, że zgodnie z fa-
timską obietnicą każdy, kto odprawi nabożeństwo 
pięciu pierwszych sobót miesiąca, pójdzie do Nieba. 
Matka Boża obiecała bowiem swoim czcicielom, że 
będzie im „asystować w godzinie śmierci” z  łaska-
mi niezbędnymi do zbawienia duszy. Przez chwilę 
rozmawialiśmy jeszcze o  tym, czy to możliwe, aby 
ktoś, kto odprawił soboty, a potem żył, jakby Boga 
nie było, został jednak zbawiony? Opinie były róż-
ne; a mi osobiście wydaje się, że jeśli Maryja kiedyś 
pociągnęła czyjeś serce do odpowiedzi na fatimskie 
wezwanie, to ostatecznie, w  godzinie śmierci, bez 
względu na wszystko, takiego serca nie zgubi. 

Najświętsza Panna była z nami przez cały czas 
trwania rajdu. Na szlaku Green Velo co rusz można 
było spotkać kapliczki wzniesione ku Jej czci, obok 
których czasem biło cudowne źródełko. Niektóre 
z kapliczek zostały wybudowane w miejscach róż-
nych przypuszczalnych objawień – gdy Najświętsza 
Panienka przychodziła do zwykłych ludzi, ubrana 
w proste wieśniacze szaty – jak jedna z nich – i pro-
siła o pokutę, różaniec oraz aby kochali Jej Syna.

W drodze z Przemyśla, w gminie Wielkie Oczy, le-
żącej tuż przy granicy z Ukrainą, nawiedziliśmy jed-
no z takich miejsc. Kaplica Pięciu Sosen przy okazji 
jest też znanym pomnikiem przyrody (z jednego ko-
rzenia wyrasta aż pięć pni sosen). W środku kaplicz-
ki znalazłam otwartą Biblię. Moją uwagę przykuł 
jeden z  jej fragmentów. Było to Słowo ostrzeżenia 
i pociechy, którego wtedy jeszcze nie rozumiałam, 
a które teraz, po kilku tygodniach, jak ufam, właśnie 
wypełnia się w moim życiu i jest pochodnią dla mo-
ich stóp. Otrzymałam je przez pośrednictwo Maryi, 
Matki Słowa wiecznego. To Ona najczęściej przycho-
dzi do mnie pierwsza, zanim zdążę Ją o coś poprosić 
i w niesamowity sposób się do mnie przyznaje. Taka 
właśnie jest Jej miłość: uprzedzająca, rozpoznająca 
zawczasu potrzeby swych dzieci.

Tego dnia mieszkająca nieopodal ciocia jedne-
go z uczestników zaprosiła nas na obiad. Po drodze 
przed oczami co rusz wyrastały nam gniazda bocia-
nów. Ukraińska granica była pełna piskląt i bocia-
niego życia. 

Na miejscu zastaliśmy grupę przyjaciół, smacz-
ny polski obiad i dużo uśmiechu. Kolejnych życzli-
wych ludzi, którzy ugościli strudzonych wędrowców. 

Ostatnią noc spędziliśmy pod namiotami. Fran-
ciszkanie z Horyńca Zdroju przyjęli nas z właściwą 
sobie prostotą, życzliwie, nie narzucając się i  za-
pewniając wszystko, co było nam potrzebne: kawa-
łek trawnika, dostęp do kuchni i wody. 

Potem, za dnia, pokonaliśmy jeszcze ostatnie 70 
km do miejscowości Zwierzyniec, na malowniczym 
Roztoczu. Było to już województwo lubelskie, meta 
parafialnego Green Velo 2022. 

Na koniec, aby wspólnemu biesiadowaniu stało 

PRZYRODA NA GREEN VELO
Na granicy z Ukrainą rządziły zastępy bocianów 
karmiących młode. Na trasie uczestnicy spotkali 
też m.in. sarny, orły oraz sowy; i postawili koła na 
terenie m.in.: Cisowsko-Orłowińskiego Parku Kra-
jobrazowego,  Południoworoztoczańskiego Parku 
Narodowego i w Dolinie Sanu. 

W WIERZE



się zadość, zorganizowaliśmy jeszcze grilla w domu 
rodzinnym jednego z  uczestników i… trzeba było 
wsiadać do samochodu. Do domu wracaliśmy po-
znawszy kawał Polski, zobaczywszy go nie zza szy-
by autokaru, lecz „na własne nogi”. Wracaliśmy ze 
wspomnieniami niesamowitych spotkań. I  bardzo 
smutni, że to był już koniec. 

Mogłoby się wydawać, że trasa o długości 700 
km (dzienne odcinki wynosiły od 80 do 110 km) jest 
nie do pokonania dla „zwykłego śmiertelnika”. To 
nieprawda. Kiedy człowiek zatapia się w myślach, 
po prostu przestaje czuć kilometry w  nogach. Na 
Green Velo takie „odcięcie się” nie jest trudne: tra-
sa przynosi długie horyzonty, harmonijne widoki; 
wszędzie jest pełno fauny i flory. To ten drugi – sa-
motniczy – wymiar Green Velo. Szlak jest wspaniałą 
okazją, aby spotkać się z samym sobą i… z Bogiem. 
Układają się myśli, przychodzą mrugnięcia z Nieba. 

Ale natłoku bodźców, jakimi żyjemy na co dzień, 
nie zostawia się łatwo. Mi dopiero około piątego 
dnia udało się wejść w głębszą wewnętrzną ciszę.

Wysiłek na Green Velo nauczył mnie jednej waż-
nej rzeczy: że trzeba żyć „tu i teraz”, a nie wpatry-
wać się z  lękiem w przyszłość. Wzięło się to z do-
świadczenia pokonywania wzniesień Green Velo. 
Otóż niemal za każdym razem, kiedy w pocie czoła 
wjeżdżaliśmy pod górę i widziałam, jak daleko jest 
szczyt, byłam bliska zatrzymania się i zejścia z ro-
weru. Psychika niejako „odcinała” mi nogi. W koń-
cu, aby niejako się chronić, zamiast w  szczyt za-
częłam wpatrywać się w asfalt pod swoimi nogami. 
Z oczami wbitymi w ziemię nie było już czuć, że je-
dzie się w górę. Pokonywana właśnie w ten sposób 
– centymetr po centymetrze – droga, stawała się 
prostsza i nagle okazywało się, że można dotrzeć 

do szczytu bez większego wysiłku. Myślę, że podob-
nie jest w życiu. Jeśli skupiamy się na perspektywie 
problemów, które są przed nami, zaczynają nas one 
przerastać. Zabiera to siły i spokój. Lepiej jest my-
śleć o „tu i teraz”. Lepiej pokonywać spokojnie małe 
skrawki rzeczywistości. Przecież wszystkie wysokie 
szczyty (problemy) są sumą codziennych pojedyn-
czych działań, na które zawsze znajdą się siły. 

Green Velo przyniosło jeszcze jedno zaskocze-
nie: budżetowe. W czasach inflacji wydałam znacz-
nie mniej niż się spodziewałam. Wszystko przez go-
ścinność ludzi (szczególnie na podkarpaciu), która 
naprawdę przerosła oczekiwania wszystkich. Dość 
wspomnieć, że w ciągu ośmiu dni na noclegi wyda-
liśmy zaledwie… po 80 zł. 

Ale to wszystko to tylko słowa. Osiem dni na 
Green Velo to był po prostu niezapomniany czas. 
Mam nadzieję, że jeszcze nie raz przyjdzie mi spę-
dzić urlop na rowerze i to samo polecam wszystkim. 

paulina kOniecZna 
Więcej o pierwszych sobotach na: 
www.sekretariatfatimski.pl 
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DUCHOWE GREEN VELO 
Kapliczka w  miejscowości Wielkie Oczy została 
wzniesiona pod pięcioma sosnami, które wyra-
stają z  jednego pnia. Wśród innych domniema-
nych miejsc maryjnych objawień odwiedzonych 
przez uczestników rajdu była m.in. Kapliczka 
Matki Bożej Studziańskiej w Przylasku k. Rzeszo-
wa. Ponadto rowerzyści zobaczyli wiele cerkwi 
i kościołów, m.in. św. Józefa w Klimontowie i mo-
dlili się w nich. 
fot. www.wielkieoczy.info.pl

W WIERZE W WIERZE
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Czające się za rogiem lato i zbliżające się wielkimi kro-
kami wakacje, zmotywowały społeczność parafialną do 
wspólnego spędzenia czasu na łonie natury. Dzięki talen-
tom organizatorskim ks. Pawła, z inicjatywy wspólnoty bie-
lanek, 11. czerwca ruszyliśmy silną - dosłownie i w przeno-
śni - grupą na spływ kajakowy rzeką Liwiec. 

Wyprawę rozpoczęliśmy poranną Mszą świętą w  na-
szym kościele, po której wsiedliśmy do autokaru i wyru-
szyliśmy w podróż do wsi Urle. Po nieco ponad godzinie 
wysiedliśmy przy plaży nad rzeką Liwiec, gdzie czekały 
przygotowane dla nas kajaki. Humory nam dopisywały, 
a pogoda sprzyjała - słońce świeciło, a na niebie nie było 
żadnej chmurki. Założyliśmy kapoki, wsiedliśmy do kaja-
ków, uformowaliśmy szyk i powoli ruszyliśmy wodą, podą-
żając za ks. Pawłem.

Rzeka Liwiec ma 142 km i płynie przez województwo 
mazowieckie do rzeki Bug, do której wpada nieopodal 
miejscowości Kamieńczyk. Ciekawostką jest fakt, że po-
siada ona dwa źródła - uważane za główne źródło, połu-
dniowe, niedaleko wsi Sobicze oraz tzw. Liwiec II, źródło 

północne, na terenie wsi Zawady.1

Początkowo wszyscy płynęliśmy jedną grupą, jednak 
z  czasem szyk rozciągnął się i  każdy płynął swoim tem-
pem. Liwiec jest rzeką płytką (momentami bardzo płytką) 
o raczej spokojnym nurcie, co ułatwiało każdemu dzielnie 
mierzenie się z żywiołem, niezależnie od umiejętności i do-
świadczenia. Był więc czas i sposobność zażyć krótkiej ką-
pieli czy opalania na dziobie kajaka. Czasami jednak była 
konieczność wyciągania kajaka z płycizny, na której się za-
trzymał i siłami natury nie chciał ruszyć dalej. 

Po przepłynięciu mniej więcej 2/3 trasy zatrzymaliśmy 
się na postój. Małych plaży i miejsc na odpoczynek na tra-
sie spływu nie brakowało. Jednak my wybraliśmy miejsce 
szczególne. Po zaparkowaniu kajaków ruszyliśmy na krótki 
spacer przez las podążając za nasilającym się śpiewem. Po 
chwili dotarliśmy do Loretto, do Sanktuarium Matki Bożej 
Loretańskiej. 

Polskie Loretto duchowo odnosi się do sanktuarium 
Świętego Domku Matki Bożej w Loreto nad Morzem Ad-

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Liwiec

W zdrowym ciele, 
zdrowy duch,

czyli parafialny
spływ kajakowy

W PARAFII
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riatyckim. Na terenie polskiej miejscowości, która należy 
do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej znajdu-
je się klasztor sióstr, dom opieki dla ludzi starszych, dom 
rekolekcyjny i  wypoczynkowy Zgromadzenia, cmentarz 
sióstr loretanek oraz kaplica pw. Matki Bożej Loretańskiej, 
w której znajdują się relikwie błogosławionego ks. Ignace-
go Kłopotowskiego, założyciela zgromadzenia.2

Choć na terenie sanktuarium odbywał się Piknik Anielski 
z mnóstwem atrakcji dla najmłodszych, my pierwsze kro-
ki skierowaliśmy do nowo powstałej świątyni. Zbudowana 
na wzór architektury kościołów włoskich zachwyca swą 
prostotą, a znajdujący się w prezbiterium krzyż, oświetla-
ny wpadającymi do środka promieniami słońca, skupia na 
sobie wzrok i uwagę pielgrzymów. Znajdująca się w nawie 
bocznej wystawa o  cudach eucharystycznych na świecie, 
zainteresowała odwiedzających w każdym wieku.

Po zwiedzaniu, krótkiej przerwie na toaletę, pamiąt-
ki, kawę (dorośli) i  lody (dzieci i... dorośli) udaliśmy się 
z powrotem na plażę, gdyż przyszła pora na ognisko. Co 

2  https://loretto.pl/loretto/

prawda gorąco było i bez rozpalania ognia, ale bez niego 
nie upieklibyśmy pysznych kiełbasek i nie mielibyśmy sił 
na kontynuowanie naszej wyprawy. Rozłożyliśmy koce pik-
nikowe i  karimaty, naostrzyliśmy patyki i  rozpoczęliśmy 
biesiadowanie, kryjąc się w cieniu i  oganiając od koma-
rów, które bardzo chciały spędzić z nami czas. Po skończo-
nym odpoczynku dzieci ruszyły do rzeki, żeby się pobawić 
i schłodzić, a dorośli sprzątnęli obozowisko.

Najedzeni i  zrelaksowani ruszyliśmy kajakami w dru-
gą część naszego spływu. Na tym odcinku rzeka troszkę 
przyspiesza i ma zdecydowanie więcej zakrętów oraz nie-
spodzianek na swym dnie, więc musieliśmy wykazać się 
większą czujnością podczas kierowania kajakiem, ale też 
dzięki temu wrażenia były bardziej ekscytujące. Po 14-stu 
kilometrach spędzonych na wodzie wśród malowniczej 
przyrody dopłynęliśmy w okolice Kamieńczyka, gdzie cze-
kał na nas autokar. Pełni emocji, których dostarczyła nam 
ta wyprawa oraz bogatsi o nowe doświadczenia, wyruszy-
liśmy w drogę powrotną do Warszawy, dziękując w modli-
twie różańcowej za piękny dzień i wspaniałą przygodę.

Maria Kopania

W PARAFII W PARAFII



32

Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży 
Archidiecezji Warszawskiej i Katolic-
kie Stowarzyszenie Młodzieży dnia 18 
czerwca zorganizowały pielgrzymkę 
rowerową do Sanktuarium Matki Bo-
żej Loretańskiej koło Wyszkowa.

Krótka historia tego miejsca
Polskie Loretto istnieje od 1928 

roku, kiedy to ks. Ignacy Kłopotowski 
zakupił majątek “Zenówka” wielkości 
120 ha, nadając mu nową urzędową 
nazwę “Loretto”. Wtedy też sprowa-
dził tu siostry, założonego przez sie-
bie w 1920 roku, Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Loretańskiej. Od tego 
momentu, stopniowo zaczął promie-
niować z niego kult Matki Bożej. Od 
samego początku miejsce służyło ubo-
gim dzieciom i ludziom w podeszłym 
wieku. 

Krótka historia Figury  
MB Loretańskiej

Figura Matki Bożej Loretańskiej 
znajdująca się w Sanktuarium w Lo-
retto jest wierną kopią włoskiej figu-
ry Matki Bożej z Loreto. Oryginał po-
wstał XI lub XII wieku i wykonany jest 
z drewna cedrowego przez ludowego 
rzeźbiarza.

Charakterystyczne dla tej figury są 
trzy cechy:

Matka Boża i Dzieciątko mają 
ciemne oblicza z powodu osadzonego 
na nich dymu z lamp oliwnych, pło-
nących przez długie lata w Świętym 
Domku we Włoszech.

Matka Boża trzyma Dzieciątko na 
lewym ręku, a Ono trzyma w jednej 
dłoni kulę ziemską, którą przez Ma-
ryję przychodzi zbawić, w drugiej zaś 
dłoni ukazuje różę – symbol miłości 
do nas aż po krzyż.

Jedna szata – tak zwana dalmaty-
ka – okrywa obie figury: Matki i Dzie-
ciątka. Kapłańska dostojność płynie 
z tej szaty, jakby chciała nią osłonić 
wszystkich ludzi.

Figura Matki Bożej Loretańskiej 
z Loretto została ufundowana przez 
Teresę i Józefa Pawliczków z  Fre-

Z Polskich Włoch
do Polskiego Loretto

W PARAFII
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iberga. Dzięki siostrom loretankom 
pracującym we Włoszech, została 
ona poświęcona w Świętym Domku 
Matki Bożej w Loreto. Figura ma 1,20 
m wysokości. Została wyrzeźbiona 
w pracowni artystycznej w Mediola-
nie. Płaszcz okrywający Matkę Bożą 
z Dzieciątkiem zaprojektował Jerzy 
Machaj. Figurę na ołtarzu umiesz-
czono nocą z 11 na 12 grudnia 1981 
r., więc pierwsze modlitwy jakie usły-
szała Matka Jezusa, miały charakter 
patriotyczny za Ojczyznę.

W niedzielę, 7 września 2008 roku  
ks. abp Henryk Hoser SAC  koronując 
figurę  powiedział:  “Służebnica Pań-
ska została Panią i Królową po to, by 
być Królową naszych serc. Jej królo-
wanie ma zawsze i niezmiennie wy-
miar macierzyński” 

Wróćmy do naszej pielgrzymki. 
Wysiłek, modlitwa, rower, poznawa-
nie ludzi, wyzwanie - do przejechania 
było od 50 do 80 km. Dlaczego taka 
rozbieżność? Ponieważ wyruszyli-
śmy z kilku punktów Archidiecezji 
Warszawskiej tak, aby po południu 
dotrzeć do pięknego sanktuarium 
nad Liwcem. 

„Przenikasz i znasz mnie” (Ps. 139) 
- to hasło tegorocznej pielgrzymki. 
Grupy startowały z następujących 
punktów:
• Kościół Seminaryjny, ul. Krakow-

skie Przedmieście, 
• Parafia Świętych Teresy od Dzie-

ciątka Jezus i Męczenników Rzym-
skich, ul. Rybnicka, Parafia Naro-
dzenia NMP, Komorów, ul. 3-go 
Maja, 

• Parafia NMP Królowej Świata, ul. 
Opaczewska, 

• Parafia św. Szczepana, Raszyn, 
Aleja Krakowska.
Po dotarciu, na miejscu czekały 

na pielgrzymów siostry Loretanki. 
Na miejscu było coś dla ducha - pod-
czas Mszy św. spotkaliśmy się z Jezu-
sem, oraz coś dla ciała – poczęstunek 
i ognisko ze śpiewami. Integrowali-
śmy się z innymi uczestnikami piel-
grzymki rowerowej. Dla niektórych 
naszych parafian była to druga wizy-
ta w tym miejscu, ponieważ tydzień 
wcześniej dotarliśmy do sanktuarium 
podczas parafialnego spływu kajaka-
mi, o czym można także przeczytać 
w tym numerze naszej gazety.

Do parafii wróciliśmy wieczornym 
pociągiem z pobliskich Urli.

ks. paweł paliga

Pielgrzymka do Osłuchowej 
z Księdzem Januszem

W PARAFII W PARAFII



34

W sobotę 10 września zaplanowaliśmy spływ kaja-
kowy rzeką Wkrą - trasą Joniec-Śniadówek (17 km). Na 
spływ zgłosiło się 40 osób. Niestety, dzień przed spły-
wem pogoda się mocno zmieniła. Ostatecznie większość 
zapisanych osób zrezygnowała, a na spływ pojechało 9 
najwytrwalszych. Wśród uczestników wyprawy byli 
mieszkańcy naszych Włoch oraz jeden Izraelita z He-
bronu, który przyjechał na weekend do Polski.  

Rozpoczęliśmy po katolicku Mszą Świętą w koście-
le parafialnym o  godzinie 8.00. Po Mszy ruszyliśmy 
do miejscowości Joniec, która oddalona jest 60 km od 
Warszawy. Na miejscu, ubrani w kapoki, rozpoczęli-
śmy spływ rzeką Wkrą. Niebo było pokryte chmura-
mi, ale dzięki Bogu, ani jedna kropla deszczu na nas 
nie spadła. Mimo zachmurzenia mieliśmy dobre hu-
mory i uśmiech nie znikał z naszych twarzy. Bardzo 
szybko się poznaliśmy i  zintegrowaliśmy. Ponieważ 
był to typowo rekreacyjny wypad, tempo spływu było 
rekreacyjne. Większość uczestników sprawnie wio-
słowała poruszając się na przód, niektórzy natomiast 

płynęli ciekawą techniką „zygzakiem”, w ten sposób 
nadrabiając drogi. Po drodze kilkukrotnie łączyliśmy 
kajaki i płynęliśmy razem z prądem, modląc się czy 
rozmawiając. 

Z naszych kajaków mogliśmy podziwiać przepięk-
ne krajobrazy okolicznych pól, łąk, lasów, plaż, czy wy-
sokich skarp, których nie bylibyśmy w stanie ujrzeć, 
przemieszczając się bardziej tradycyjnymi środkami 
transportu - samochodem czy rowerem. Po drodze 
mijaliśmy rodziny kaczek i perkozów. Mieliśmy szczę-
ście zobaczyć czaple szarą, która kilkakrotnie wzbiła 
się w powietrze tuż przed nami oraz małego ptaszka 
z niebieskimi skrzydłami i czerwonawym brzuszkiem 
– zimorodka, którego można spotkać nad strumienia-
mi, czy rzekami. Woda w rzece Wkra jest wyjątkowo 
czysta i przejrzysta, dzięki czemu mieliśmy możliwość 
podziwiania podwodnego świata roślin, które tańcząc 
w wodzie, tworzyły ciekawe kompozycje. W ciągu ca-
łej trasy spływu kilkakrotnie zdarzyło się, że któryś 
z kajaków utknął na mieliźnie, kamieniu, czy palach, 

Spływ kajakowy Wkrą          na zakończenie lata

W PARAFII
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podczas pokonywania mini wodospadu, ale dzięki 
współpracy płynących, udało się pokonać wszystkie 
płycizny bez wychodzenia z kajaków.

Na wysokości miejscowości Borkowo zrobiliśmy so-
bie przystanek na ciepły posiłek i herbatę, a następnie 
ruszyliśmy dalej. Podczas spływu mieliśmy okazję do 
ciekawych rozmów, międzynarodowej wymiany spo-
strzeżeń, doświadczeń, poglądów, podszkolenia języka 
hebrajskiego i angielskiego. Niektórzy z uczestników 
śpiewali szanty, opowiadali dowcipy, snuli plany na 
kolejne wyprawy, wyjazdy. Oczywiście na spływie nie 
mogło zabraknąć modlitwy i tak o godzinie 15.00 po-
łączyliśmy kajaki i wspólnie odmówiliśmy Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego. Godzinę później wszyscy dotarli-
śmy do mety, w miejscowości Śniadówek, gdzie czeka-
jąc na transport, odmówiliśmy Brewiarz. 

Po dotarciu do miejscowości Joniec, z której rozpo-
czynaliśmy naszą przygodę, czekała na nas miła nie-
spodzianka -  porośnięty roślinnością, zupełnie osło-
nięty od wiatru domek. W domku było palenisko, na 

którym leżały ułożone wcześniej drewienka, gotowe 
do rozpalenia. Nad paleniskiem wisiał ogromny ruszt, 
na którym mogliśmy upiec kiełbaski. Kilka osób zde-
cydowało się jednak na pieczenie kiełbasek w trady-
cyjny sposób, na patyku. Każdy z uczestników dzielił 
się tym, czym miał, jak w rodzinie. Na deser upiekli-
śmy pianki, z których następnie zrobiliśmy słodkie ka-
napki (pianki, herbatniki i  czekolada). Siedzieliśmy, 
jedliśmy i  rozmawialiśmy, nikomu się nie spieszyło. 
Niestety wszystko co dobre kiedyś się kończy. Około 
godziny 18.00 zakończyliśmy nasz wspólny dzień, po-
żegnaliśmy się i rozjechaliśmy się w stronę Warszawy. 

Mogę śmiało powiedzieć, że wszyscy uczestnicy 
super się bawili i był to cudowny dzień, podczas któ-
rego mieliśmy okazję poznać nowe osoby, a zarazem 
aktywnie odpocząć od codziennych zajęć i  obowiąz-
ków. Osoby, które nie dotarły na kajaki mogą żałować 
– było super. Kto wie, może uda się im dołączyć na 
kolejny spływ.

agniesZka sZymajda

Spływ kajakowy Wkrą          na zakończenie lata
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CZY UMIESZ ZAJĄĆ STANOWISKO
W PODSTAWOWYCH DYSKUSJACH BIOETYCZNYCH? 

Zapoznaj się z niezbędnymi argumentami.

Zamrożone życie:
czyli o in vitro

(cz. 7 KĄCIKA BIOETYCZNEGO
dla wierzących i ateistów)

Wiele osób nigdy nie dostanie szansy, 
aby się urodzić. Dzieci w  stadium em-
brionalnym, które „nie rokują dobrze”, 
są w różny sposób eliminowane. 

***

Techniki sztucznego zapłodnienia to róż-
ne metody medyczno-techniczne stosowane 

w celu zapłodnienia komórki jajowej nasieniem 
męskim i poczęcia życia ludzkiego w sposób 
inny niż poprzez stosunek płciowy mężczyzny 
i kobiety. 
Metody sztucznego zapłodnienia dzielą się na 
dwie grupy: 

A. wewnątrzustrojowe – sztuczna inse-
minacja

B. pozaustrojowe – zapłodnienie in 
vitro („zapłodnienie w  probówce”) 
z transferem embrionu do macicy.

Na czym polegają te 
metody? 

Sztuczna inseminacja przebiega w  trzech 
fazach: 
1. Pobranie nasienia od mężczyzny. 
2. Wprowadzenie nasienia bezpośrednio do 

szyjki macicy kobiety tuż przed owulacją. 
3. Zapłodnienie, do którego dochodzi w  jajo-

W dzisiejszym „Kąciku bioetycznym: dla 
wierzących i ateistów” przyglądamy się 

technikom sztucznego zapłodnienia.
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wodzie. Dalsze etapy ciąży przebiegają jak 
w ciąży naturalnej.

Zapłodnienie in vitro (IVF) odbywa się nato-
miast w następujących etapach: 
1. Stymulacja hormonalna jajników w  celu 

uzyskania kilku, kilkunastu, a  czasem 
nawet ponad dwudziestu dojrzałych ko-
mórek jajowych. 

2. Pobranie nasienia od ojca oraz komórek ja-
jowych od matki. 

3. Umieszczenie komórek jajowych i  plem-
ników na szalce Petriego, w wyniku czego 

dochodzi do zapłodnienia i  powstania kil-
korga, kilkanaściorga, a  czasem po-
nad dwadzieściorga dzieci w  stadium 
embrionalnym. 

4a. Zwykle jedno, dwoje lub troje dzieci w sta-
dium wczesnoembrionalnym zostaje prze-
niesionych do macicy matki. Następnie 
ciąża przebiega jak w przypadku ciąży na-
turalnej, o ile nie wystąpią żadne powikła-
nia. 

 W zapłodnieniu in vitro częściej występują 
ciąże mnogie (bliźnięta, trojaczki, wielo-
raczki). 

„Wówczas nieraz 
przeprowadza się tzw. 
‘selektywną aborcję’ (lub 
‘redukcję embrionalną’), tj. 
zabija ‘nadliczbowe’ dzieci 
w łonie matki.”
Uśmiercenie i  usunięcie dzieci „nadliczbo-
wych” na tym etapie ma ograniczyć ryzyko 
związane z ciążą mnogą. 
Dzieje się tak np. w USA, gdzie nie ma praw-
nych ograniczeń co do liczby transferowanych 
dzieci w stadium embrionalnym. 
W  Polsce selektywna aborcja jest zabronio-
na – jako przerwanie ciąży jest czynem karal-
nym. Jednak podanie większej liczby dzieci 
w  stadium embrionalnym do macicy kobiety 
zwiększa prawdopodobieństwo większej licz-
by implantacji embrionów, a to automatycznie 
sprawia, że do aborcji selektywnej może dojść 
w  niedalekiej przyszłości, gdyż ciąża mnoga 
zwykle powoduje zagrożenie zdrowia i  życia 
kobiety. 

4b. Pozostałe dzieci w  stadium wczesnoem-
brionalnym, nieprzeniesione do macicy 
matki, najczęściej zostają zamrożone z my-
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ślą o  ewentualnej późniejszej implantacji. 
W przypadku gdy rodzice nie decydują się 
na kolejny transfer, dzieci te są przecho-
wywane w ciekłym azocie przez czas nie-
określony lub po prostu niszczone; czasem 
przekazuje się je do tzw. „adopcji prena-
talnej” innym parom. Zdarza się, że dzie-
ci w stadium embrionalnym ocenione 
przez lekarza lub embriologa (najczę-
ściej dość pobieżnie) jako „nie rokują-
ce” lub „niezdolne do prawidłowego 
rozwoju” nie są zamrażane, lecz nisz-
czone od razu.

In vitro formą nowej 
eugeniki

Zespół medyczny wybiera te dzieci w stadium 
embrionalnym, które rozwijają się i dzielą we 
właściwym tempie, mają jak najmniejszy pro-
cent fragmentacji i wydają się być wystarcza-
jąco silne, aby przetrwać. 

„Te, które nie mają 
pożądanych cech, są 
mrożone lub niszczone.”
Można więc stwierdzić, że korzystanie z me-
tod przekazywania życia poza organizmem 
kobiety w pewien sposób promuje jakościową 
selekcję embrionów, co stanowi formę nowej 
eugeniki. W zasadzie każde zapłodnienie 
in vitro związane jest z  selekcją dzieci; 
niektóre ze sposobów tej selekcji – jak np. ge-
netyczna diagnostyka preimplantacyjna (wię-
cej o niej w kolejnych numerach „Uwierzyć”) 
– są możliwe tylko na drodze IVF.

Dziecko za wszelką cenę?
Nie istnieje prawo do posia-
dania dziecka. Dzieci nie mogą stać 
się czyjąś własnością czy też produktem na 
zamówienie. Dla wielu osób niepłodność jest 
zapewne wielkim ciężarem, ale 

„godność człowieka – także 
nienarodzonego – nie może 
być nigdy poświęcona na 
rzecz chęci posiadania 
dziecka za wszelką cenę.”
Lekarze powinni dążyć do leczenia niepłodno-
ści, a nie do zastąpienia naturalnej płodności 
technologią medyczną, która narusza ludzką 
godność i  prowadzi do wyeliminowania tych 
dzieci w stadium embrionalnym, które z  róż-
nych powodów (medycznych i  pozamedycz-
nych) nie zostały wybrane do implantacji lub 
je zamrożono i przez to często pozbawione są 
możliwości, by się urodzić. 

Manipulacja gametami 
i embrionami 

Rolą gamet (komórek jajowych i  plemników) 
jest dać życie nowej istocie ludzkiej. Dlate-
go szczególnie niegodziwe jest zjawisko 
handlu gametami, które ma na celu wy-
korzystanie tych komórek do sztucznego 
zapłodnienia przy użyciu anonimowego 
dawcy nasienia lub anonimowej dawczy-
ni komórek jajowych. 
Gamety te bywają wykorzystywane do róż-
nych manipulacji (wybór plemników o  okre-
ślonych cechach). Podobnie dzieci powstałe 
w IVF są nieraz selekcjonowane pod ką-



38 39

W KOŚCIELE

tem płci i cech genetycznych, poddawa-
ne eksperymentom, genetycznej diagno-
styce preimplantacyjnej, itp. Manipulacje 
te są sprzeczne z ludzką godnością, ponieważ 
godzą w podstawowe prawo człowieka do ży-
cia i bezpieczeństwa swej osoby.

„Dzieci chciane”
Wyrażenie „dziecko chciane” pojawiło się po 
raz pierwszy w trakcie debat na temat aborcji. 
Odzwierciedla ono współczesny sposób my-
ślenia, według którego można przyznać dziec-
ku status osoby ludzkiej jedynie wtedy, gdy 
rodzice chcą, aby się urodziło. Jednakże 

„tym, co czyni dziecko 
człowiekiem, nie jest 
decyzja rodziców czy 
kogokolwiek innego, 
lecz sam fakt jego 
człowieczeństwa.”
Nawet jeśli rodzice nie planowali poczęcia lub 
zmienili swoje plany, ich dziecko – czy to na 
etapie embrionalnym, czy noworodka – pozo-
staje człowiekiem.

ks. paweł paliga, 
na podstawie książki „Przewodnik: 

bioetyka dla młodych”

W następnym numerze: 

Czy dziecko może 
posiadać szóstkę 

rodziców? 

„Może, a problemów 
moralnych, prawnych 
i zdrowotnych, jakich 

przysparzają coraz to no-
wocześniejsze metody 

sztucznego zapłodnienia, 
jest znacznie więcej…”

dO ZObacZenia

W KOŚCIELE
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W sierpniowych wycieczkach i warszta-
tach wzięło udział 40 dzieci w wieku 7 – 16 
lat, zarówno z Polski jak i Ukrainy.

„POLANY 2022” wzięły nazwę od polan, 
polanek leśnych, łąk i lasów. Każdy dzień był 
osobną przygodą na łonie natury.

Byliśmy w Kampinoskim Parku Naro-
dowym w Harcerskim Ośrodku Szkolenia 
Wolontariuszy. Na leśnej polanie uczestni-
czyliśmy w grach z klanzą, rozgrywkach gry 
Molky, tradycyjnej francuskiej grze w Bule, 
siatkówce plażowej i wielu innych. Nie za-
brakło wędrówki leśnym szlakiem po pusz-
czy. W drodze powrotnej odwiedziliśmy 
Twierdzę Modlin.

Kolejne dni upływały nam na ciągłym 
ruchu i kreatywności. Podczas warsztatów 
leśnych zrobiliśmy lasy w słoiku, obrazki 
z wakacji na glinianych tabliczkach, majster-
kowaliśmy, puszczaliśmy gigantyczne bańki 
mydlane i zwyczajnie cieszyliśmy się sobą 
i piękną pogodą. Mimo zróżnicowanego wie-
ku, dzieciaki świetnie poradziły sobie pod-
czas spływu kajakowego. Rzeka Wkra odsło-
niła przed nami całe piękno przyrody: cza-
ple, bociany, kaczki i niezwykłą roślinność. 
Był czas na kąpiel pod okiem ratownika, 
a później tradycyjnie kiełbaski przy ognisku.

Ze wsparciem „Miejsca Aktywności Lo-
kalnej” we Włochach, przeprowadziliśmy 
warsztaty z tworzenia biżuterii oraz świec 
sojowych, a Artystyczny Dom Animacji Domu 

Wszyscy przeżywamy obawę o nasze 
dzieci w obliczu nieograniczonego 

dostępu do internetu, mediów 
społecznościowych oraz rozwijającej 

się technologii, która dla dzieci 
bywa zgubna. Jako rodzice coraz 

częściej spotykamy się ze zjawiskiem 
uzależnienia dzieci od telefonów 

czy gier. Dzieci unikają kontaktów 
rówieśniczych, ograniczając się 

do spotkań on line. Z radością 
powróciliśmy więc w fundacji do 

organizacji wakacyjnego czasu 
dla dzieci i młodzieży. Jak zawsze 

w gronie naszych specjalistów: 
pedagogów, instruktorów sportu 

i rekreacji przygotowaliśmy 
program tak, by nie było miejsca 

na nudę. W poprzednich edycjach 
naszych wakacyjnych atrakcji 

stawialiśmy na czas – OFF LINE – 
POZA SIECIĄ! Chcieliśmy, by dzieci 

cieszyły się czasem na powietrzu, 
w gronie rówieśników, tu i teraz, 

a nie wirtualnie.

Młodzież bez 
smartfona? 

Tak! 
Rumiankowa

Akcja letnia
POLANY 2022
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Kultury Włochy zaprosił nas na seans kinowy.
Kolejną przygodą był rejs po Wiśle. Drew-

niane łodzie wiodły nas na niedostępne wy-
spy rzeki, gdzie bawiliśmy się przy ognisku. 
Stare Miasto czy Stadion Narodowy wyglą-
dały dla dzieci zjawiskowo.

„POLANY 2022” były też czasem na przy-
jaźń i nowe znajomości rówieśnicze. Wspa-
niałe śniadania robiła dla nas Pani Alyona 
– uchodźczyni, która wraz z rodziną za-
mieszkuje w naszym Domu Pielgrzyma. Pani 
Alyona przeprowadziła warsztaty z wypieku 
pysznych ciasteczek, które zaraz po wyjęciu 
z pieca zostały przez dzieci zjedzone.

Na koniec, w gronie dzieci, rodziców i na-
szego zespołu, podziękowaliśmy sobie za ten 
niezwykły i dobry czas, rozdaliśmy dyplomy. 
Uśmiechnięte buzie dzieci i ich podziękowa-
nia były bardzo wzruszające. Czekoladka 
z liścikiem do wychowawców i autorskim 
rysunkiem z wyrazem wdzięczności sprawi-
ła nam ogromną radość. Już myślimy o zimo-
wych przygodach podczas ferii.

 Zapytacie, ile razy musieliśmy zwracać 
dzieciom uwagę, by schowały telefon? Otóż 
wcale!

Fundacja im. ks. prof. Ryszarda Rumian-
ka dofinansowała 80 procent kosztów całego 
przedsięwzięcia ze środków własnych, resz-
tę pokryły darowizny rodziców uczestników.

karOlina burns

Zrobione w szopie!
Gdybyśmy mieli wymieniać, jakie projek-
ty zrealizowaliśmy z Wami na przestrzeni 
ponad 5 lat działania Męskiej Szopy, byłby 
to całkiem spory katalog dzieł, większych 
i mniejszych. Wiele z nich zdobi mieszka-
nia, jest użytkowane na co dzień lub było 
prezentem dla bliskiej osoby. Wykańczali-
ście z nami swoje mieszkania lub odnawia-
liście sentymentalne meble Waszych dziad-
ków, by zachować wspomnienia o bliskich.
Pamiętamy Ryszarda, który reperował biżu-
terię dla swojej żony, czy Pawła, który zrobił 
u nas drzwi do wymarzonego przez córecz-
kę domku na drzewie. Te szopowe dzia-
łania to także Wasze życiowe historie. Na 
naszych stołach roboczych powstał scho-
dek dla córki do gry na fortepianie, gitara, 
replika broni dla pasjonata historii, zabawki 
edukacyjne dla małego Mateusza, czy osło-
ny kaloryferów dla lokalnej świetlicy.
A może Twoja historia czeka na realizację 
i opowiedzenie? Może od dawna myślisz 
o zrobieniu czegoś dla bliskiej osoby, za-
trzymaniu wspomnień?
Zapraszamy!
Mamy warsztat świetnie wyposażony 
w narzędzia i urządzenia, które co roku 
pozyskujemy dzięki współpracy z naszym 
Partnerem – Firmą Jula. Posiadamy dużą 
wiedzę z zakresu stolarki i obsługi urzą-
dzeń, doradzimy, wesprzemy w realiza-
cjach.
Godziny otwarcia:
Poniedziałki: 18.30 – 20.30
Wtorki: 15.30 – 18.30
Czwartki: 17.30 – 20.30
Polub nas na fb: 
www.facebook.com/meskaszopa

Karolina Burns
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7.00 – za śp. Wojciecha Sękowskiego 

(gr.4)
8.00 – za śp. Edwina Burchackiego 

z okazji imienin
18.00 – za śp. Helenę, Antoniego, 

Barbarę i Piotra Mońko i zmarłych 
z rodziny Mońków i Goszczyńskich
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7.00 – za śp. Wojciecha Sękowskiego 

(gr.11)
8.00 – za śp. Stanisława w rocznicę 

śmierci
18.00 – za śp. Józefę Mętrak 

w 15. rocznicę śmierci i zmarłych 
z rodziny Mętraków

Święto św. Łukasza 
Ewangelisty

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Wojciecha Sękowskiego 

(gr.18)
18.00 – 1) w 44. rocznicę 

urodzin Jarosława, z prośbą 
o Błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Bożej

 2) za śp. Jerzego w 50. rocznicę 
śmierci i śp. Marię w 41. rocznicę 
śmierci Araszkiewicz

7.00 – dziękczynna za przeżyte lata 
Mieczysława i Haliny, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej na kolejne lata 
wspólnego życia

8.00 – za śp. Wojciecha Sękowskiego 
(gr.25)

18.00 – 1) z wdzięcznością za 
70. lat życia i prośbą o Boże 
błogosławieństwo

 2) za śp. Jana i Anielę Wojdalskich

Niedziela WtorekPoniedziałek

23

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Wojciecha Sękowskiego 

(gr.10)
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 

polecanych w wypominkach

7.00 – za śp. Wojciecha Sękowskiego 
(gr.17)

8.00 – w intencji Marcina, z okazji 
50. rocznicy urodzin, o Boże 
błogosławieństwo, dar mocnej 
wiary na kolejne lata życia i opiekę 
Matki Bożej

18.00 – za śp. Mariana 
Maliszewskiego w 22. rocznicę 
śmierci

7.00 – za śp. Wojciecha Sękowskiego 
(gr.24)

8.00 – za śp. Eugeniusza 
Wiąckiewicza w 17. rocznicę 
śmierci, Katarzynę, 

 Michała i Józefa Wiąckiewicz
18.00 – za śp. Marylę Fidecką

7.00 – za śp. Wojciecha Sękowskiego 
(gr.3)

8.00 – za śp. Leokadię, Andrzeja, 
Józefę i Aleksandra Przybysz

18.00 – za śp. Roberta Hildebrandt, 
Danielę Wołoszyn, Tadeusza, 
Władysławę, Władysława Lachota, 
Jerzego Chmielewskiego, Piotra 
Łepetę, Barbarę Cięciara, Leokadię 
Łanda i dusze w czyśćcu cierpiące

XXVII niedziela zwykła
7.30 – za śp. Stanisława Skup w 6. rocznicę śmierci, 

Kazimierza Skup i zmarłych
 z rodziny Przychodzeń
9.30 – 1) za śp. Krystynę w 2. rocznicę śmierci
 2) za śp. Wojciecha Sękowskiego (gr.2)
11.00 – za śp. Agnieszkę Kapuścińską
12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (ze 

zmianą tajemnic)
 18.00 – dziękczynno-błagalna, w 12. rocznicę 

ślubu Anny i Macieja, o Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski na dalsze lata wspólnego życia

XXVIII niedziela zwykła
7.30 – 1) dziękczynno-błagalna, w 11. rocznicę 

urodzin Dominika, o Boże błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej

 2) za śp. Wojciecha Sękowskiego (gr.9)
9.30 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 

dla Bianki i Cezarego w 17. rocznicę ślubu oraz 
opiekę Bożą nad Ksawerym, Klarą i Karolem

11.00 – dziękczynna, w 9. rocznicę ślubu Anny 
i Pawła, z prośbą o Boże błogosławieństwo 

 i opiekę Matki Bożej dla ich rodziny
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 
18.00 – dziękczynno-błagalna, w 36. rocznicę ślubu 

Krystyny i Mariana, o Boże błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej 

XXXIX niedziela zwykła
7.30 – za śp. Antoniego Wawryków, Janinę, 

Wacława Kufirskich, Zygmunta, 
 Jerzego Kufirskich oraz Janinę Wichert
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – 1) za śp. Helenę, Józefa, Tadeusza 

i Mieczysława Szaniawskich
 2) za śp. Wojciecha Sękowskiego (gr.16)
12.30 – za śp. Stanisławę i Henryka Tworek oraz 

Barbarę i Władysława Mrotek
18.00 – za śp. Kazimierza Kobyłeckiego w 21. 

rocznicę śmierci oraz Aleksandrę Kobyłecką

XXX niedziela zwykła
7.30 – za śp. Reginę Lipińską w 2. rocznicę śmierci 

i Zbigniewa Kamińskiego
9.30 – 1) za śp. Marcjannę i Jana Ambroziaków i ich 

rodziców oraz śp. Annę Oksznajczyk
 2) za śp. Wojciecha Sękowskiego (gr.23)
11.00 – za śp. Irenę, Jerzego, Leokadię i Jana 

Mazgajskich
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
18.00 – za śp. Alinę i Zdzisława Leśniewskich, 

Jerzego Marcinkowskiego oraz śp. Krzysztofa 
Marcinkowskiego w 1. rocznicę śmierci

bł. Jerzy Popiełuszkośw. Małgorzata Maria Alacoqueśw. Jadwiga Śląska
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Święto św. Apostołów 
Szymona, Judy i Tadeusza

7.00 – za śp. Wojciecha Sękowskiego 
(gr.28)

8.00 – wolna intencja
18.00 – 1) o owoce beatyfikacji za 

wstawiennictwem Błogosławionego 
Kardynała Wyszyńskiego oraz 
o dary Ducha Świętego i opiekę 
Matki Bożej dla księdza proboszcza 
i kapłanów z naszej parafii

 2) za śp. Tadeusza Kącę

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Wojciecha Sękowskiego 

(gr.29)
18.00 – za śp. Tadeusza Sobkowicza

5

19
12
7.00 – za śp. Wojciecha Sękowskiego 

(gr.12)
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Renatę Woś; za śp. 

Mirosława Zachaj w 7. miesiąc po 
śmierci;

27
7.00 – za śp. Wojciecha Sękowskiego 

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

Okurowskiego z okazji imienin, jego 
żonę Jadwigę oraz śp. Renatę Woś

8
7.00 – za śp. Wojciecha Sękowskiego 

(gr.8)
8.00 – za śp. Reginę, Mieczysława 

Borowskich, Barbarę, Jana, 
Grzegorza Duch, Zofię, Tadeusza 
Bogdana Nowakowskich oraz 
Leszka Perz i Michała Tokarskiego

18.00 – za śp. Mariana Mizerskiego 
w 24. rocznicę śmierci oraz Annę, 
Edwarda i Kazimierza Mizerskich

26

Wspomnienie św. Faustyny 
Kowalskiej)

7.00 – za śp. Stanisławę Śliwecką 
w 43. rocznicę śmierci i zmarłych 
z rodziny Śliweckich

8.00 – za śp. Wojciecha Sękowskiego 
(gr.5)

18.00 – za śp. Renatę Woś;

7.00 – za śp. Wojciecha Sękowskiego 
(gr.19)

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Pawła Skoczyńskiego, 

o łaskę życia wiecznego; za śp. 
Renatę Woś;

W MODLITWIE W MODLITWIE
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CzwartekŚroda SobotaPiątek

7.00 – dziękczynna, w 32. 
rocznicę ślubu Moniki i Janusza, 
z prośbą o opiekę Matki Bożej 
i błogosławieństwo Boże

8.00 – za śp. Wojciecha Sękowskiego 
(gr.6)

18.00 – o liczne, święte 
i charyzmatyczne powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne 
z naszej parafii, o Boże błogosł. dla 
kapłanów pracujących w naszej 
parafii oraz w intencji żywych 
i zmarłych członków Wspólnoty 
Krwi Chrystusa i jej rozwój

7.00 – za śp. Wojciecha Sękowskiego 
(gr.13)

8.00 – za śp. Jadwigę Siwińską 
z okazji imienin

18.00 – za śp. Marię Ruszczak

7.00 – 1) za śp. Wojciecha 
Sękowskiego (gr.20)

 2) za śp. Kazimierza Bieniek w 3. 
rocznicę śmierci

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Tadeusza Daniluka

Wspomnienie NMP 
Różańcowej

7.00 – za śp. Wojciecha Sękowskiego 
(gr.7)

8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 
członków Straży Honorowej 
Najświętszego 

 Serca Pana Jezusa
18.00 – o Boże błogosławieństwo 

i potrzebne łaski dla Marcina 
z okazji urodzin

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

8.00 – za śp. Wojciecha Sękowskiego 
(gr.14)

18.00 – za śp. Macieja Chylińskiego 
w rocznicę śmierci

7.00 – 1) za śp. Jadwigę Mórawską 
z okazji imienin

 2) za śp. Wojciecha Sękowskiego 
(gr.15)

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

18.00 – za śp. Jadwigę Kaczorek 
w dniu imienin

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Wojciecha Sękowskiego 

(gr.21)
18.00 – za śp. Stefanię i Józefa Cyrul
20.00 – w intencji prześladowanych 

chrześcijan

Wspomnienie
św. Jana Pawła II

7.00 – za śp. Wojciecha Sękowskiego 
(gr.22)

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

18.00 – za śp. Dianę Śliwerską w 8. 
rocznicę śmierci

7.00 – za śp. Wojciecha Sękowskiego 
(gr.26)

8.00 – o Boże prowadzenie dla Uli 
i Marcina z okazji 20. rocznicy ślubu

18.00 – za śp. Tadeusza i Marię 
Jarczewskich i zm. z rodziny 
Jarczewskich, Weimannów 
i Bodyłów; za śp. Renatę Woś, za zm. 
z rodziny Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Sytów, Zawistowskich, 
Bocianów, Murawskich, Paplińskich, 
Dąbrowskich – Aleksandra, Jadwigę, 
Balbinę, Alinę, Adolfa, Józefę, 
Władysława, Helenę, Mieczysława, 
Janinę, Stanisława i Zygmunta;

św. Teresy od Dz. Jezus, 
ODPUST PARAFIALNY

7.00 – dziękczynna, w 10. rocznicę 
święceń kapłańskich ks. Krystiana, 
z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i dary Ducha Świętego

8.00 – 1) w int.żyjących i zmarłych 
członków Straży Honorowej 

 Niepokalanego Serca Maryi
 2) za śp. Wojciecha Sękowskiego (gr.1)
18.00 – ODPUST PARAFIALNY
 1) za Parafian
 2) za śp. Barbarę Kwiatkowską w 9. 

rocznicę śmierciśw. Jan Kantybł. Jan Beyzym św. Jan z Dukli
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6.30 – za dusze naszych zmarłych 

krewnych, sąsiadów i wszystkich 
potrzebujących naszej modlitwy

8.00 – za śp. Helenę Nogalską (gr.28)
18.00 – o owoce beatyfikacji za 

wstawiennictwem bł. Kardynała 
Wyszyńskiego oraz o dary Ducha 
Świętego i opiekę Matki Bożej dla 
księdza proboszcza i kapłanów z 
naszej parafii

13
20

6

21
14
7

7.00 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Elżbietę Olędzką, 

Mariana, Eugenię i Grzegorza 
Wyrzykowskich

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Helenę Nogalską (gr.7)
18.00 – za śp. Ewę Stępkowską z 

okazji urodzin, o spokój duszy

I Niedziela Adwentu
7.30 – za śp. Mieczysława Bardadyna w 16. rocznicę 

śmierci, jego rodziców i braci
9.30 – za śp. Helenę Nogalską (gr.27)
11.00 – za śp. Izabelę i Jana Lewandowskich, 

Stanisława Smyla i Mieczysława Szaniawskiego
12.30 – w intencji rodziny
18.00 – za śp. Stanisława, Eugenię, Sylwestra 

i Eugeniusza Kropiewnickich, Anielę i Adama 
Tuzińskich oraz zmarłych z rodziny Kropiewnickich 
i Grądzkich

XXXII niedziela zwykła
7.30 – za śp. Józefa w 20. rocznicę śmierci i 

Genowefę w 10. rocznicę śmierci Sikorskich
9.30 – za śp. Jadwigę i Tadeusza Okurowskich i 

zmarłych z ich rodzin oraz śp. Renatę Woś
11.00 – za śp. Zofię, Zygmunta i Mariolkę 

Matusiaków
12.30 – 1) w intencji Kółek Żywego Różańca (ze 

zmianą tajemnic)
 2) za śp. Helenę Nogalską (gr.6)
18.00 – za śp. Honoratę w 7. rocznicę śmierci oraz 

Zofię, Stanisława i Jerzego Badura

XXXIII niedziela zwykła
7.30 – za dusze naszych zmarłych krewnych, 

sąsiadów i wszystkich potrzebujących naszej 
modlitwy

9.30 – 1) o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej z okazji 16. rocznicy urodzin dla Kai i jej 
najbliższych

 2) za śp. Helenę Nogalską (gr.13)
11.00 – dziękczynna, w 11. rocznicę urodzin Alicji, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej

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

18.00 – za śp. Hannę, w rocznicę śmierci

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata

7.30 – za śp. Elę Przychodzeń z okazji imienin, 
Stefana Przychodzeń i zmarłych z rodziny Skup

9.30 – 1) w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
 2) za śp. Helenę Nogalską (gr.20)
11.00 – w 9. rocznicę urodzin Marysi, z prośbą o 

dalszą opiekę Matki Bożej nad nią, jej braćmi i 
rodzicami

12.30 – za śp. Mieczysława Szaniawskiego w 1. 
rocznicę śmierci

18.00 – za śp. ks. Zenona Piskorskiego – od 
przyjaciół

7.00 – 1) za dusze naszych zmarłych 
krewnych, sąsiadów i wszystkich 
potrzebujących naszej modlitwy

 2) za śp. Helenę Nogalską (gr.14)
8.00 – za śp. Henryka w 1. rocznicę 

śmierci, Elżbietę w 25. rocznicę 
śmierci i zmarłych 

 z rodziny Dimskich
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 

polecanych w wypominkach

Wspomnienie Ofiarowanie 
NMP

7.00 – 1) w dniu imienin Janusza, o 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej

 2) za śp. Helenę Nogalską (gr.21)
8.00 – za dusze naszych zmarłych 

krewnych, sąsiadów i wszystkich 
potrzebujących naszej modlitwy

18.00 – za zmarłych z rodziny 
Stępniak i Sobańskich 22

15
8
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Helenę Nogalską (gr.8)
18.00 – za śp. Roberta Hildebrand, 

Danielę Wołoszyn, Tadeusza, 
Władysławę, Władysława Latocha, 
Jerzego Chmielewskiego, Piotra 
Łepetę, Barbarę Cięciara, Leokadię 
Łanda i dusze w czyśćcu cierpiące

7.00 – za śp. Helenę Nogalską (gr.15)
8.00 – za dusze naszych zmarłych 

krewnych, sąsiadów i wszystkich 
potrzebujących naszej modlitwy

18.00 – za śp. Helenę Liman w 31. 
rocznicę śmierci
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7.00 – za dusze naszych zmarłych 
krewnych, sąsiadów i wszystkich 
potrzebujących naszej modlitwy

8.00 – za śp. Amelię, Feliksa, 
Ryszarda Faber, aby radowali się 
bliskością Boga

18.00 – za śp. Helenę Nogalską 
(gr.22)

30
XXXI niedziela zwykła

7.30 – 1) za śp. Mariusza, Wiesława, 
Ryszarda, Jana, Rozalię Falkowskich i 
Mariannę Dobrzeniecką

2) za śp. Wojciecha Sękowskiego (gr.30-ost.)
9.30 – w intencji Franciszka z okazji 5. rocz. 

urodzin, o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla niego i jego najbliższych

11.00 – za śp. Krystynę i Mariana Flis, 
Mariannę i Aleksego Wyjadłowskich

12.30 – o Boże błogosławieństwo, potrzebne 
łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla 
Macieja z okazji urodzin

18.00 – za śp. Tadeusza Kolasińskiego

6.30 – za śp. Helenę Nogalską (gr.29)
8.00 – za dusze naszych zmarłych 

krewnych, sąsiadów i wszystkich 
potrzebujących naszej modlitwy

18.00 – za śp. Andrzeja w 6. rocznicę 
śmierci i Henrykę Dembowskich
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Uroczystość Wszystkich 

Świętych
7.30 – za zmarłych z rodziny Stasiak, 

Grębosz i Nowińskich
9.30 – za sp. Annę Dmowską
12.00 – odprawiana na cmentarzu
1) za Wszystkich Wiernych Zmarłych
2) za śp. Helenę Nogalską (gr.1)
18.00 – za zmarłych z rodziny 

Michalskich, Banaszczyków, 
Piaseckich, Buzaków, Burkiewiczów, 
Bejdów i Jana Nowaka



2524
7.00 – za dusze naszych zmarłych 

krewnych, sąsiadów i wszystkich 
potrzebujących naszej modlitwy

8.00 – za śp. Helenę Nogalską (gr.24)
18.00 – za śp. Łucję, Feliksa, 

Dionizego, Mariana, Jana i Józefa 
Kot

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

 2) za śp. Helenę Nogalską (gr.25)
8.00 – za dusze naszych zmarłych 

krewnych, sąsiadów i wszystkich 
potrzebujących naszej modlitwy

18.00 – za śp. Jadwigę Kaczorek w 4. 
rocznicę śmierci

19
12
5
7.00 – za śp. Helenę Nogalską (gr.5)
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Niepokalanego Serca Maryi

18.00 – za śp. Helenę Błażejewską w 
15. rocznicę śmierci i śp. Stanisława 
Błażejewskiego w 4. rocznicę 
śmierci

7.00 – za śp. Helenę Nogalską (gr.12)
8.00 – za dusze naszych zmarłych 

krewnych, sąsiadów i wszystkich 
potrzebujących naszej modlitwy

18.00 – o Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski dla Alicji 
Nowakowskiej z okazji 15. rocznicy 
urodzin

7.00 – 1) za dusze naszych zmarłych 
krewnych, sąsiadów i wszystkich 
potrzebujących naszej modlitwy

 2) za śp. Helenę Nogalską (gr.19)
8.00 – za śp. Pawła Sadrzaka, Janinę i 

Andrzeja Sadrzak
18.00 – za śp. Antoninę, Kazimierza, 

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

7.00 – za śp. Helenę Nogalską (gr.23)
8.00 – za dusze naszych zmarłych 

krewnych, sąsiadów i wszystkich 
potrzebujących naszej modlitwy

18.00 – za śp. Pawła Skoczyńskiego 
o łaskę życia wiecznego;

23
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7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Helenę Nogalską (gr.3)
18.00 – o liczne, święte i 

charyzmatyczne powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne 
z naszej parafii, o Boże 
błogosławieństwo dla kapłanów 
pracujących w naszej parafii oraz 
w intencji żywych i zmarłych 
członków Wspólnoty Krwi 
Chrystusa i jej rozwój

7.00 – za śp. Helenę Nogalską (gr.10)
8.00 – za śp. Stanisławę Tyczyńską w 

12. rocznicę śmierci
18.00 – za dusze naszych zmarłych 

krewnych, sąsiadów i wszystkich 
potrzebujących naszej modlitwy

7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Helenę Nogalską (gr.17)
18.00 – za dusze naszych zmarłych 

krewnych, sąsiadów i wszystkich 
potrzebujących naszej modlitwy

7.00 – za śp. Helenę Nogalską (gr.4)
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.00 – za śp. Renatę Woś w 1. 
rocznicę śmierci, o łaskę życia 
wiecznego

104. rocznica Odzyskania 
Niepodległości

7.00 – 1) za dusze naszych zmarłych 
krewnych, sąsiadów i wszystkich 
potrzebujących naszej modlitwy

 2) za śp. Helenę Nogalską (gr.11)
8.00 – o Boże błogosławieństwo, 

światło Ducha Świętego i opiekę 
Matki Bożej 

 dla Piotra Sobieraj z okazji urodzin
18.00 – w intencji Ojczyzny

7.00 – wolna intencja
8.00 – za dusze naszych zmarłych 

krewnych, sąsiadów i wszystkich 
potrzebujących naszej modlitwy

18.00 – za śp. Helenę Nogalską 
(gr.18)

20.00 – w intencji prześladowanych 
chrześcijan

Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych

7.00 – 1) za śp. Zofię Tober w 7. 
rocznicę śmierci oraz zmarłych z 
rodziny

 2) za śp. Helenę Nogalską (gr.2)
8.00 – za śp. Janinę i Szczepana
18.00 – 1) za Wszystkich Wiernych 

Zmarłych polecanych w 
wypominkach

 2) za śp. Dominika Kochanowicza w 
1. rocznicę śmierci

7.00 – 1) za śp. Jana, Annę i Ryszarda 
Wysota

 2) za śp. Helenę Nogalską (gr.9)
8.00 – za śp. Krzysztofa Waniek – o 

łaskę Nieba, w rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Stanisławę i Zygmunta 

Pawłowskich;

7.00 – za śp. Helenę Nogalską (gr.16)
8.00 – za dusze naszych zmarłych 

krewnych, sąsiadów i wszystkich 
potrzebujących naszej modlitwy

18.00 – za śp. Mirosława Zachaj w 8. 
miesiąc po śmierci;
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7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Helenę Nogalską (gr.26)
18.00 – za dusze naszych zmarłych 

krewnych, sąsiadów i wszystkich 
potrzebujących naszej modlitwy

Święto św. Andrzeja 
Apostoła

6.30 – 1) za dusze naszych zmarłych 
krewnych, sąsiadów i wszystkich 
potrzebujących naszej modlitwy

 2) za śp. Helenę Nogalską (gr.30 – 
ost.)

8.00 – o Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski dla Barbary i 
Andrzeja

18.00 – o dar życia wiecznego dla 
Andrzeja Szczerbickiego i zmarłych 
z naszych rodzin; za zmarłych z 30

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

św. Jozafat Kuncewicz bł. Karolina Kózkówna
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Święto św. Jana Apostoła 

i Ewangelisty
7.00 – za śp. Janinę Nowak (gr.27)
8.00 – za śp. Kazimierę Mikołajczyk 

w 5. rocznicę śmierci i Józefa 
Mikołajczyka

18.00 – wolna intencja

5
11
18
25 26

19
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6.30 – wolna intencja
8.00 – za dusze naszych zmarłych 

krewnych, sąsiadów i wszystkich 
potrzebujących naszej modlitwy

18.00 – za śp. Janinę Nowak (gr.5)

NMP z Guadalupe
6.30 – o Boże błogosławieństwo 

i potrzebne łaski dla Katarzyny 
z okazji 18. rocznicy urodzin

8.00 – 1) za dusze naszych zmarłych 
krewnych, sąsiadów i wszystkich 
potrzebujących naszej modlitwy

 2) za śp. Janinę Nowak (gr.12)
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 

polecanych w wypominkach

6.30 – za śp. Janinę Nowak (gr.19)
8.00 – za śp. Bogusława i Janinę 

Pokusa oraz zmarłych z ich rodzin
18.00 – za śp. Jerzego Piątkowskiego 

w 1. rocznicę śmierci oraz Celinę, 
Feliksa, Jacka Piątkowskich, 
Antoniego Siemiątkowskiego 
i Mieczysława Gołębiowskiego
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6.30 – za dusze naszych zmarłych 

krewnych, sąsiadów i wszystkich 
potrzebujących naszej modlitwy

8.00 – za śp. Janinę Nowak (gr.6)
18.00 – za śp. Roberta Hildebrand, 

Danielę Wołoszyn, Tadeusza, 
Władysławę, Władysława Latocha, 
Jerzego Chmielewskiego, Piotra 
Łepetę, Barbarę Cięciara, Leokadię 
Łanda i dusze w czyśćcu cierpiące

6.30 – wolna intencja
8.00 – 1) za dusze naszych zmarłych 

krewnych, sąsiadów i wszystkich 
potrzebujących naszej modlitwy

 2) za śp. Janinę Nowak (gr.13)
18.00 – za śp. Zofię Niedziela w 14. 

rocznicę śmierci, o łaskę życia 
wiecznego

6.30 – za dusze naszych zmarłych 
krewnych, sąsiadów i wszystkich 
potrzebujących naszej modlitwy

8.00 – za śp. Janinę Nowak (gr.20)
18.00 – za śp. Kazimierza Sulicha 

w 20. rocznicę śmierci

Niedziela WtorekPoniedziałek
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Święto św. Szczepana
7.30 – za śp. Walerię, Aleksandra, 

Wiesława Stankiewicz, Krystynę, 
Henryka, Wandę Zadrogów

9.30 – za śp. Janinę Nowak (gr.26)
11.00 – za śp. Jadwigę i Tadeusza 

Okurowskich, Renatę Woś, 
Leokadię Szymańską

 i zmarłych z rodziny
12.30 – za Parafian, dzieci 

ochrzczone i ich rodziców (chrzty)
18.00 – za śp. Zofię Wyszyńską w 1. 

rocznicę śmierci

II Niedziela Adwentu
7.30 – za śp. Bolesława Wyszyńskiego w 50. 

rocznicę śmierci
9.30 – 1) za śp. Stanisławę, Stanisława, Tadeusza, 

Jadwigę, Edwarda Orlińskich 
 oraz Zofię i Franciszka Widyńskich
 2) za śp. Janinę Nowak (gr.4)
11.00 – za śp. Agnieszkę Kapuścińską w 5. rocznicę 

śmierci i Pawła Wilczyńskiego w 4. rocznicę 
śmierci

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

18.00 – za śp. Barbarę Pierścionek 

III Niedziela Adwentu
7.30 – o Boże błogosławieństwo dla Aleksandry 

i Mirosława w 17. rocznicę ślubu
9.30 – za śp. Juliana Sierotę
11.00 – o Boże błogosławieństwo dla Zofii Rząca 

w 96. rocznicę urodzin
12.30 – za śp. Janinę Nowak (gr.11)
18.00 – za śp. Józefa Wojciecha Kobylińskiego w 1. 

rocznicę śmierci

IV Niedziela Adwentu
7.30 – za śp. Waldemara Lipińskiego w 30. rocznicę 

śmierci
9.30 – 1) w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
 2) za śp. Janinę Nowak (gr.18)
11.00 – za śp. Zbigniewa Wojciechowskiego 

w 18. rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny 
Wojciechowskich i Krawczyków

12.30 – za Parafian
18.00 – za śp. Henryka w 42. rocznicę śmierci 

i zmarłych z rodziny

Uroczystość Narodzenia Pańskiego
9.30 – w 32. rocznicę ślubu Anny i Sławomira, 

o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
nich i ich dzieci

11.00 – za śp. Izabelę, Jana Lewandowskich 
i Stanisława Smyla oraz Mieczysława 
Szaniawskiego

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

18.00 – za śp. Henryka Tworek w 25. rocznicę 
śmierci

św. Franciszek Ksawery św. Łucja św. Katarzyna Loboure
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7.00 – za śp. Janinę Nowak (gr.28)
8.00 – o owoce beatyfikacji za 

wstawiennictwem Błogosławionego 
Kardynała Wyszyńskiego oraz 
o dary Ducha Świętego i opiekę 
Matki Bożej dla księdza proboszcza 
i kapłanów z naszej parafii

18.00 – za zmarłych z rodziny 
Święckich, Zadrożnych, 
Moczulskich, Sytów, Zawistowskich, 
Bocianów, Murawskich, Paplińskich, 
Dąbrowskich – Aleksandra, Jadwigę, 
Balbinę, Alinę, Adolfa, Józefę, 
Władysława, Helenę, Mieczysława, 
Janinę, Stanisława i Zygmunta;

14
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6.30 – za śp. Janinę Nowak (gr.10)
8.00 – za śp. Henryka Sakowskiego 

w 1. rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Wiolettę Cyrul w 5. 

rocznicę śmierci

321
6.30 – za śp. Janinę Nowak (gr.7)
8.00 – za dusze naszych zmarłych 

krewnych, sąsiadów i wszystkich 
potrzebujących naszej modlitwy

18.00 – za śp. Renatę Woś; za śp. 
Mariannę Zyzik w 16. rocznicę 
śmierci;

6.30 – za śp. Janinę Nowak (gr.14)
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Mirosława Zachaj w 9. 

miesiąc po śmierci;

6.30 – za śp. Janinę Nowak (gr.21)
8.00 – za śp. Władysława i Genowefę 

Kowalczyk i zmarłych z ich rodzin
18.00 – za śp. Pawła Skoczyńskiego 

o łaskę życia wiecznego;

6.30 – 1) za dusze naszych zmarłych 
krewnych, sąsiadów i wszystkich 
potrzebujących naszej modlitwy

 2) za śp. Janinę Nowak (gr.3)
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Niepokalanego Serca Maryi

18.00 – za śp. Mariannę Zyzik w 16. 
rocznicę śmierci

6.30 – 1) za dusze naszych zmarłych 
krewnych, sąsiadów i wszystkich 
potrzebujących naszej modlitwy

 2) za śp. Janinę Nowak (gr.1)
8.00 – za zmarłych z rodziny 

Żakietów i Szymańskich
18.00 – o liczne, święte 

i charyzmatyczne powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej 
parafii, o Boże błogosławieństwo 
dla kapłanów pracujących w naszej 
parafii oraz w intencji żywych 
i zmarłych członków Wspólnoty Krwi 
Chrystusa i jej rozwój

6.30 – o Boże błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej dla Alicji 
z okazji urodzin

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

 Serca Pana Jezusa
 2) za śp. Janinę Nowak (gr.2)
18.00 – za śp. Krzysztofa 

Poławskiego oraz Stanisława 
i Henrykę Poławskich
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6.30 – za śp. Janinę Nowak (gr.8)
8.00 – za śp. Helenę i Antoniego 

Obłuskich
12.00 – GODZINA ŁASKI
18.00 – za śp. Mariana Kot w 14. 

rocznicę śmierci

6.30 – za śp. Janinę Nowak (gr.15)
8.00 – za śp. Adama Sakowskiego 

w 2. rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Janusza Siekierę w 3. 

rocznicę śmierci

6.30 – wolna intencja
8.00 – za śp. Jakuba Basiaka w 10. 

rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Janinę Nowak (gr.22)

6.30 – za dusze naszych zmarłych 
krewnych, sąsiadów i wszystkich 
potrzebujących naszej modlitwy

8.00 – 1) za śp. Tadeusza Mętraka 
w 5. rocznicę śmierci i zmarłych 
z rodziny Mętraków

 2) za śp. Janinę Nowak (gr.9)
18.00 – za śp. Eugenię i Józefa 

Bieleckich, Stellę Bielecką-
Tyszkiewicz i Konstantego 
Bieleckiego

6.30 – za dusze naszych zmarłych 
krewnych, sąsiadów i wszystkich 
potrzebujących naszej modlitwy

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Janinę Nowak (gr.16)
20.00 – w intencji prześladowanych 

chrześcijan

6.30 – za śp. Janinę Nowak (gr.17)
8.00 – za dusze naszych zmarłych 

krewnych, sąsiadów i wszystkich 
potrzebujących naszej modlitwy

18.00 – za śp. Jerzego Gorzelaka 
w 10. rocznicę śmierci, Czesławę, 
Jerzego i Marka Więch

6.30 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Janinę Nowak (gr.23)

Wigilia Narodzenia Pańskiego)
6.30 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
24.00 – Pasterka
 1) za Parafian
 2) za śp. Janinę Nowak (gr.24)

7.00 – za śp. Janinę Nowak (gr.29)
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Annę Dmowską

30
Święto św. Rodziny: Jezusa, 

Maryi i Józefa
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Janinę Nowak (gr.30-

ost.)
18.00 – za śp. Adama Gałusa w 2. 

rocznicę śmierci 31
7.00 – wolna intencja
8.00 – za śp. Genowefę Cichecką 

i zmarłych z rodziny Cicheckich
18.00 – dziękczynno-błagalna

św. Jan od Krzyża



SŁUŻBA BOŻAMsze 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 Pojednania 
 – Spowiedź

kilka minut przed każdą
Mszą św. (z wyjątkiem Mszy 
św. o 7.00 w dni powszednie) 

w każdy piątek od 19.00 
do 20.00 (poza okresem 

wakacyjnym) przy kaplicy 
Adoracji / Męczenników 

Rzymskich
Ks. kanonik

Zygmunt Niewęgłowski
I piątek miesiąca

Ks. Robert Walantyk
w II i V piątek miesiąca

Ks. Paweł Paliga
III piątek miesiąca
Ks. Maciej Stasiak
IV piątek miesiąca

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu:

od poniedziałku do czwartku 
i w soboty od 7.30 do 18.00

w piątki od 7.30 do 20.00
I piątek miesiąca całonocna

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  
do św. Teresy  

od Dzieciątka Jezus
w poniedziałki po Mszy św.  

o godz. 18.00

Nabożeństwo do św. 
Antoniego Padewskiego

we wtorki po Mszy św.  
o godz. 8.00

Nieszpory 
eucharystyczne

pierwsza niedziela miesiąca  
o 17.15

Nabożeństwo do MB 
Nieustającej Pomocy

w środy Msza św.  
o godz. 18.00 w intencjach 

zbiorowych, a po niej nowenna

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 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
tel. 22 535 01 00

kancelaria@swietateresa.pl
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


