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POŚRÓD
ŚWIĘTYCH
Tego, że kult św. Michała jest propozy-
cją dla wszystkich, przekonaliśmy się 
razem podczas peregrynacji fi gury 
 – mówi ks. Zygmunt Niewęgłowski.
Skąd się wziął pomysł fi gury św. Michała? To wyraz osobistej czci, czy 
propozycja dla wszystkich?
Długi czas św. Michał Archanioł był mi dość obcy. Dopiero podczas 
nawiedzenia sanktuarium w Gargano odkryłem, że potrzebuję Jego mocy do 
walki ze złem. Podczas pielgrzymki jeden z księży czytał historie objawień 
św. Michała. Była tam opowieść o gospodarzu pasącym bydło nieopodal 
groty w Gargano, i jego byku wchodzącym do tejże groty i klękającym tam 
na kolana. Ta historia utkwiła mi w głowie. Nocowaliśmy wówczas w domu 
pielgrzyma u księży Michalitów. O 3.20 budzi mnie jakiś dzwonek. Nie wiem 
co się dzieje, wyglądam na korytarz – nic nie widać, nikogo nie słychać. Może 
to coś na zewnątrz – myślę sobie. Spoglądam za okno, a tam na parkingu 
stoi srebrny byk z dużymi rogami i obrywa gałązki z cedru. Na szyi ma 
dzwonek, który tak pobrzękuje. Chyba tego mi do wiary brakowało! A tego, 
że kult św. Michała jest propozycją dla wszystkich, przekonaliśmy się razem 
podczas peregrynacji fi gury. Wielu potrzebuje Bożej mocy, czego wyrazem 
były licznie przyjmowane szkaplerze czy obecność na pierwszowtorkowych 
nabożeństwach.
Perspektywa zmian związanych z nazwą parafi i wiąże się dla wielu 
z zaskoczeniem, może nawet z trudnością w przyjęciu takiej zmiany. Skąd ten 
pomysł?? 
Tytuł parafi i zostaje jedynie poszerzony – „Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
i Męczenników Rzymskich”. Wezwanie nowych patronów pojawia się tam 
z dwóch powodów. Gdy przyszedłem na Włochy znalazłem w archiwum 
parafi alnym pudełko z relikwiami – kości św. Symforozy, św. Teodora i św. 
Juliana. Planowałem, żeby włączyć ich imiona do publicznego kultu wtedy, gdy 
zakończą się badania relikwii na Akademii Medycznej w Szczecinie. Badania 
te jednak jeszcze trwają. I tu pojawia się drugi powód – trwa porządkowanie 
podobnie brzmiących nazw różnych parafi i w naszej Archidiecezji. Ponieważ 
w Warszawie jest jeszcze jedna parafi a pod wezwaniem św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus, to rozmawiałem z ks. kardynałem, o rozróżnieniu naszej 
parafi i przez dodanie kolejnych patronów. 
Warto jeszcze wspomnień, że św. Tereska miała wielkie nabożeństwo do 
męczenników rzymskich. Możemy też dodać, że nazwa naszej dzielnicy kojarzy 
się z Italią.
Czy św. Symforoza może nam dzisiaj coś powiedzieć?
Najpierw za wiarę zginął jej mąż, trzy lata później ona sama, a zaraz po 
niej – synowie. Jest patronką wdów, która w bardzo dramatycznej sytuacji 
nie wahała się wybrać Boga. Jest matką, która umiała dobrze wychować 
swe dzieci, kształtując w nich właściwe rozumienie świata wartości. Może 
też być patronką rodzin wielodzietnych, co na dzisiejsze czasy jest mocnym 
przesłaniem budowania cywilizacji miłości, jak uczył św. Jan Paweł II.

Kult Księcia Wojsk Niebiańskich jest 
odpowiedzią na duchowe zagrożenia, 
jakie dość często pojawiają się na 
drodze życiowej już bardzo młodych 
ludzi. Chcemy, aby św. Michał nie tylko 
nas ratował, ale także uczył konkretnej 
postawy życiowej wyrażającej się w 
Jego imieniu „Któż jak Bóg”
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Drodzy Czytelnicy!
Rok szkolny trwa już od miesiąca, za chwilę 
rozpocznie się rok akademicki. Do wielu 
pedagogów powróci pytanie, co zrobić, aby 
skutecznie wychować człowieka. I choć wielu 
z nich raczej będzie się zadręczało problemem 
rozszerzenia dziecięcych i młodzieńczych głów na 
kolejne porcje wiedzy, to problem uformowania 
przyszłego obywatela pozostanie. Wydaje się, że 
w owych rozważaniach, toczonych nie tylko przez 
specjalistów z dyplomem, ale także przez niezliczone 
rzesze rodziców, gubi się gdzieś element najprostszy 
– Łaski Bożej. Bez założenia, że człowiek stworzony 
jest na wzór i podobieństwo boże, a najcenniejszym 
darem jaki posiada jest rozumność, oraz 
ukierunkowania tej rozumności na Boga i Jego 
dary – trudno mówić o skutecznym wychowaniu. 
Skutecznym, czyli związanym z ostatecznym celem 
człowieka. 
Byłoby banałem wspominanie, że – jako dorośli 
– sami gubimy się w tym, co jest naszym celem. 
Chcemy być skuteczni na ziemi, majętni, po naszemu 
szczęśliwi. Zapominamy, że pełne spełnienie 
odnajdziemy jedynie w Bogu i przez Boga. Kiedy 
patrzymy na świętych, takich jak patronka naszej 
parafi i, czy św. Symforoza, to spotykamy ludzi, 
którzy ukierunkowali swe dążenia na sprawy 
najcenniejsze, nie marnując czasu na rzeczy drobne. 
Czy – prócz wzywania ich wstawiennictwa – chcemy 
brać z nich przykład na co dzień? Czy chcemy 
czynić z nich wzorce zachowania dla naszych 
dzieci? Czy sakrament bierzmowania ma być znowu 
uroczystym pożegnaniem młodych z Kościołem 
i życiem sakramentalnym?
Ufajmy, że dzięki refl eksji oraz świadectwu świętych 
powrócimy do większej ufności wobec Miłosiernego 
Pana, aniżeli wobec siebie. Może zachęci nas do 
tego świadectwo Krzysztofa Antkowiaka, które 
publikujemy. Może przynagli nas sam św. Michał 
Archanioł, którego kult rozwija się od kilku miesięcy 
w naszej parafi i. A może przykład rzymskich 
męczenników, który tak zapalił serce św. Teresy 
z Lisieux, również dla nas stanie się okazją do walki 
o dusze nasze i naszych dzieci? Tak opisywała 
spotkanie ze śladami dawnych męczenników 
w ruinach Koloseum: 
„ Serce biło mi bardzo mocno, kiedy zbliżałam 
wargi do piasku purpurowego od krwi pierwszych 
chrześcijan. Błagałam o łaskę, abym i ja również 
mogła stać się męczennicą dla Jezusa i w głębi serca 
czułam, że moja modlitwa była wysłuchana!...”

Ks. Jacek Gomulski
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Ks. Krys  an był z nami od pięciu lat, gdyż 
tu właśnie spędzał swoje praktyki jako dia-
kon. Po święceniach kapłańskich, już jako 
wikariusz, uczył w Szkole Podstawowej im. 
ks. J. Chrościckiego, przygotowywał dzieci 
i rodziców do I Komunii św., opiekował się Ca-
ritasem, Bielankami i wspólnotami Drogi Neo-
katechumenalnej. Od nowego roku szkolnego 
będzie wikariuszem niedawno powstałej pa-
rafi i pw. św. Jana Pawła II przy ul. Obrońców 
Tobruku w Warszawie.
Ks. Jan Różycki przybył do naszej parafi i 
w 2013 r. Opiekował się Ruchem Rodzin Na-
zaretańskich, Kołami Żywego Różańca, oraz 
katechizował w Szkole Podstawowej i przed-
szkolach. Dał się też poznać jako inicjator 
licznych pielgrzymek. Decyzją ks. Kardynała 
został mianowany wikariuszem parafi i św. Jo-
zafata na warszawskich Powązkach.
Od końca sierpnia swoje obowiązki w naszej 

ZMIANA WIKARIUSZY
Kardynał Kazimierz Nycz odwołał z funkcji wikariusza naszej parafi i księży Krys  ana Chmie-
lewskiego i Jana Różyckiego. Na ich miejsce powołał ks. Jerzego Króla i ks. Damiana Petka.

W naszej parafi i jest pięciu szafarzy, którzy swą posługę pełnią od czerwca 2014 r. 
Odwiedzają osoby, które same nie mogą dotrzeć na niedzielną Mszę św. do naszego 
kościoła. Potocznie mówi się, że chodzą do chorych, ale to tylko część prawdy. Od-
wiedzają też osoby, którym wiek oraz warunki atmosferyczne (upał czy mróz) unie-
możliwiają wyjście na dwór. Nadzwyczajni szafarze eucharys  i zanoszą też Komunię 
np. do pań w ciąży – tych, które nie powinny wychodzić z domu.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy szafarze nawiedzili kilkanaście osób. U jednych są regu-
larnie w każdą niedzielę i święta (można korzystać z ich posługi również w Wielkanoc, 
Boże Narodzenie czy Objawienie Pańskie). U innych zjawiają się kilka razy czy nawet 
tylko jeden raz – w zależności od potrzeb czy czasu trwania rehabilitacji. Wizyty w do-
mach osób czekających na przyjęcie Pana Jezusa są budującym świadectwem wiary 
i radości z Komunii św. 
Informacje o osobach oczekujących na Komunię św. w domu można przekazać sza-
farzom za pośrednictwem kancelarii parafi alnej (tel. 22 535 01 00) lub bezpośrednio 
do Krzysztofa Golachowskiego (tel. 22 863 37 21). Należy przekazać imię i nazwisko 
oczekującego wizyty oraz numer telefonu do kontaktu, aby szafarz mógł umówić się, 
po której Mszy świętej będzie mógł pojawić się w domu. 
Odwiedziny szafarzy nie wiążą się z żadnymi ofi arami czy opłatami. 

Krzysztof Golachowski

parafi i objęli ks. Jerzy Król dotychczasowy wi-
kariusz parafi i św. Prokopa Opata w Błędowie, 
oraz ks. Damian Petk, absolwent seminarium 
misyjnego Redemptoris Mater i dotychczaso-
wy wikariusz parafi i Matki Bożej Wspomoży-
cielki Wiernych w Warszawie.
Pochodzący z Gdańska Ks. Damian będzie się 
opiekował Wspólnotami Drogi Neokatechu-
menalnej, Chórem i Caritasem. Katechizuje 
w Szkole Podstawowej nr 66 i p rowadzi przy-
gotowanie do I Komunii św. Najczęściej będzie 
można go spotkać przewodniczącego niedziel-
nej Mszy św. o godz. 11.00.
Posługa ks. Jerzego będzie dotyczyła Kręgów 
Biblijnych, Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Ży-
wego Różańca, oraz Bielanek. Będzie także 
uczył religii w przedszkolach oraz tych klasach 
Szkoły Podstawowej, które mieszczą się przy 
ul. Promienistej. Najczęściej będzie przewod-
niczył niedzielnej Mszy św. o godz. 9.30.

NIEDZIELNA 
KOMUNIA ŚW. W DOMU
Podstawowym zadaniem nadzwyczajnych szafarzy 
Komunii świętej jest udzielanie Komunii św. w domach. 

W niektórych diecezjach 
patronem szafarzy jest św. Jacek 
Odrowąż, znany ze swej miłości do 
Najświętszego Sakramentu
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Jak co roku, 16 września, pod pomnikiem 
w parku Kombatantów spotkali się mieszkańcy 
Włoch, władz dzielnicy oraz przedstawiciele 
szkół, młodzież i dzieci, aby oddać cześć ofi a-
rom II Wojny Światowej. Szczególnie tego dnia 
wspominamy wszystkich mężczyzn wywiezio-
nych w 1944 roku do Niemiec na przymuso-
we roboty.
Brak dostępnych opracowań naukowych oraz 
chęć zebrania świadectw o tamtych tragicz-
nych dniach i katach skłania do poszukiwania 
i archiwizacji dostępnych jeszcze opowieści. 
Pamięć ludzka, przekazywana przez pokolenia 
kształtuje tożsamość współczesnych i przy-
szłych Polaków. Dlatego też zwracamy się 
z prośbą do wszystkich mieszkańców Włoch 
o udostępnienie swych wspomnień innym, 
aby mogły służyć zarówno następnym miesz-

NOWI PATRONI 
PARAFII
Biorąc pod uwagę odnalezione w parafi i domniemane relikwie św. 
Symforozy, wdowy i męczennicy z II w., oraz problemy administracyj-
ne związane z istnieniem w Warszawie dwóch parafi i pod wezwaniem 
św. Teresy od Dz. Jezus, ks. proboszcz zwrócił się do ks. Kardynała 
Kazimierza Nycza o rozszerzenie nazwy naszej parafi i ze „św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus” na „św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenni-
ków Rzymskich”.
Dodatkowym motywem, łączącym św. Teresę z Lisieux z tradycją 
rzymskich męczenników jest niezwykły kult, jakim święta karmelitan-
ka darzyła tych, którzy przelali krew dla Chrystusa na rzymskiej ziemi. 
Sama zaświadcza o tym w swoich pismach. Św. Teresa od Dzieciątka 
Jezus przez całe życie doświadczała pragnienia męczeństwa i ofi ary, 
które wynikało z charyzmatu „bycia miłością w sercu kościoła”.
Św. Symforoza poniosła śmierć męczeńską w Tivoli za panowania 
cesarza Hadriana. Po męczeńskiej śmierci swego męża, także chrze-
ścijanina, nie zgodziła się na składanie ofi ar bożkom pogańskim. Wraz 
z siedmioma synami była torturowana, a wreszcie utopiona w rze-
ce Anio. Jej główne relikwie znajdują się w kościele Sant’Angelo in 
Pescheria w Rzymie. Dwa lata temu kości z charakterystyczną dla 
relikwii banderolą z imieniem św. Symforozy zostały odnalezione 
w archiwum naszej parafi i. Obecnie są badane w Zakładzie Medycyny 
Sądowej w Szczecinie, gdzie sprawdza się ich rodzaj, wiek i miejsce 
pochodzenia.
Św. Symforoza jest uważana za patronkę wdów.
Rada Duszpasterska, której opinii zasięgną ł ks. proboszcz, pozytywnie 
zaopiniowała pomysł rozszerzenia dotychczasowej nazwy parafi i.

kańcom naszej parafi i, historykom i tym z nas, 
którzy wybrali Włochy jako swoją nową małą 
ojczyznę.
Prosimy o zgłaszanie się do kancelarii parafi al-
nej wszystkich, którzy pamiętają okres wojen-
ny i przeżyli go w naszej dzielnicy. Interesują 
nas wspomnienia związane z pomocą po-
wstańcom warszawskim, działalnością ks. pra-
łata Juliana Chrościckiego, a przede wszyst-
kim z wywózką mężczyzn 16 września 1944 r. 
oraz konsekwencjami tego wydarzenia.
Wypowiedzi zostaną nagrane i spisane, aby 
tworzyły swoiste parafi alne Archiwum Historii 
Mówionej. Na podstawie świadectw powsta-
nie artykuł historyczny w Uwierzyć, a w dal-
szych planach – jeśli uda nam się zgromadzić 
odpowiednią liczbę relacji – może nawet 
osobna publikacja.

POWSTAJE PARAFIALNE 
ARCHIWUM HISTORII MÓWIONEJ
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U źródeł
W poniedziałek, 27 czerwca rozpoczął się obóz ministrancki, 
w którym wzięło udział 7 ministrantów i 7 lektorów, mama 
dwóch uczestników, oraz zajmujący się formacją służby 
liturgicznej w naszej parafi i ks. Jacek Gomulski. 

Zwiedzanie katedry poznańskiej

T ematem przewodnim było poszukiwanie miej-
sca chrztu księcia Polski – Mieszka I oraz pogłę-
bienie wiedzy o początku chrześcijaństwa na zie-
miach polskich. Miejscem zakwaterowania był 
Dom Rekolekcyjny ASD w Nadziejewie (w gm. 
Środy Wielkopolskiej). Każdego dnia obowiązko-
wymi punktami programu były: poranna i wie-
czorna wspólna modlitwa oraz Msza Święta. 

W Biskupinie
Już pierwszego dnia odbyła się pierwsza wy-
cieczka, a razem z nią okazja, aby zobaczyć 
pierwsze zabytki tamtego rejonu – gród w Bisku-
pinie. Zrekonstruowana osada pozwoliła poznać 
trocę historii tego miejsca i kultury łużyckiej. 

Pierwszy dzień zakończył się Mszą św. 
w kaplicy Domu Rekolekcyjnego. 

Giecz i Grzybowo
Następny dzień, wtorek, również nie był 
dniem odpoczynku. Eucharystia sprawo-
wana była w kościele św. Mikołaja w Gie-
czu, który, tak jak stary drewniany baroko-
wy kościół Matki Bożej Pocieszenia, został 
dokładnie zwiedzony. Dokładnie, bo aż 
do fundamentów! Zostały one odsłonięte 
w wyniku prac archeologicznych, odkry-
wając pozostałości prezbiterium i ołtarza 
pierwotnej świątyni, sięgającej XI wieku. 
Następnie cała grupa udała się do Grzy-
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udali się do Murowanej Gośliny na nocne wi-
dowisko „Orzeł i Krzyż”. Była to inscenizacja 
ukazująca dzieje Polski i Kościoła na naszych 
ziemiach. Widowisko odbywało się w plenerze. 
Wykorzystano w nim rozmaite efekty specjalne 
– fajerwerki, grę świateł, pokazy multimedialne, 
czy woltyżerkę konną. Scenariusz napisał, wspo-
mniany już wcześniej, Jacek Kowalski. 
W sobotę, nadarzyła się okazja, aby zobaczyć 
kolejne z potencjalnych miejsc chrztu Mieszka, 
a także jedno z ważniejszych miejsc historii Pol-
ski – Ostrów Lednicki. 

W Gnieźnie i Strzelnie
Niedziela, ostatni dzień rozpoczęty od celebra-
cji Mszy św., była dniem zwiedzenia Gniezna, 
a w nim: Muzeum Początków Państwa Polskie-
go, Archikatedry Gnieźnieńskiej i Muzeum Ar-
chidiecezjalnego. Ostatnim punktem kończącym 
obóz było Strzelno i jego niezwykle cenne za-
bytki – Rotunda św. Prokopa i kościół św. Trójcy 
i NMP utworzony przez klasztor sióstr norber-
tanek. 
Wyjazd pozwolił wszystkim jego uczestnikom 
pogłębić swoją dotychczasową wiedzę na temat 
okoliczności i prawdopodobnych miejsc chrztu 
Mieszka I. A także, co ważniejsze, poznać histo-
rię początku chrześcijaństwa na ziemiach Pol-
ski, który jest początkiem również naszej wiary.

Wiktor Choroszewski

Zwiedzanie zamku w Kórniku z p. Jackiem Kowalskim Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Mądrym

bowa – wczesnośredniowiecznego grodzi-
ska, aby zobaczyć rekonstrukcje chat czy 
Muzeum Pierwszych Piastów.

Kartka z Kroniki Obozowej
Uroczystość apostołów Piotra i Pawła roz-
poczęliśmy Mszą św. o godz. 8. Następnie 
zjedliśmy śniadanie, po czym pojechali-
śmy do słynnego zamku w Kórniku. Wy-
cieczkę po dobytku rodu Działyńskich po-
prowadził pan Jacek Kowalski – historyk 
sztuki, poeta i pieśniarz. Poznaliśmy dzie-
je rodziny silnie złączonej z historią Polski. 
Po zakończeniu zwiedzania, udaliśmy się 
na obiad, po którym mieliśmy okazję wy-
słuchania solowego występu p. Jacka Ko-
walskiego. Po całym dniu wycieczki uda-
liśmy się na kolację, wieczorną modlitwę 
oraz zasłużony odpoczynek.

Poznański Ostrów Tumski
Na czwartek zaplanowana została wy-
cieczka do Poznania. Msza św. została od-
prawiona w katedrze poznańskiej pw. Św. 
Apostołów Piotra i Pawła. Po Mszy w rolę 
przewodnika wcielił się ks. Jacek i opro-
wadził całą grupę po katedrze.
Drugim miejscem tego dnia była Brama 
Poznań – nowoczesne centrum, które opo-
wiada o dziejach katedralnej wyspy, roz-
woju miasta i początkach Państwa Polskie-
go. Wieczorem odbyła się krótka konfe-
rencja wprowadzająca w czas pierwszego 
piątku miesiąca. 

Pokutnie i na miejscu
Piątek był dniem pokutnym. Tego dnia od-
była się pielgrzymka (6 km) do pobliskiego 
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Mą-
drym, połączona z modlitwą różańcową, 
oraz Droga Krzyżowa wokół Sanktuarium. 
Po pielgrzymce przyszedł czas na sakra-
ment pokuty i pojednania oraz uczestnic-
two we Mszy św.
Wieczorem lektorzy wraz z ks. Jackiem 

Oglądanie makiety osady w Biskupinie
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ŚDM
we Włochach
Najpierw parafi a gościła młodzież z Leon w Hiszpanii. W niedzielę byli obecni na Mszy 
św. o 11.00, potem ewangelizowali na ulicach Włoch, a ok. 18.00 pojawili się na pikni-
ku rodzinnym na stadionie KS Przyszłość. Wieczorny udział na pikniku zakończył pokaz 
sztucznych ogni o 21.45. Pielgrzymi odjechali w poniedziałek rano o 9.00. 
We wtorek wieczorem przyjęliśmy dużą grupę Peruwiańczyków, a we czwartek gości 
z Chile. Po wydarzeniach w Krakowie w dniach 2-5 VIII gośćmi Włoch byli jeszcze Brazy-
lijczycy. 
 – Kocham Polskę, Wasze jedzenie jest wspaniałe, bardzo lubię pierogi! – mówi jeden z bra-
zylijskich pielgrzymów w wywiadzie do Radia Plus. Zapytany, czy planuje jeszcze kiedyś 
odwiedzić nasz kraj odpowiada: – Tak, zostałem zaproszony. Chcę tu przyjechać na mój 
miesiąc miodowy.
Również reakcje osób przyjmujących gości z zagranicy były pełne entuzjazmu: 
– Kogo mieli Państwo pod opieką?
– Dwie Brazylijki.
– Jak Państwo się z nimi porozumiewali?
– Trochę po angielsku, a większość za pomocą tłumacza internetowego.
– Proszę! Pan też się posługiwał?

Przez dwa tygodnie przewinęło się przez naszą parafi ę 
prawie 600 osób. Były to grupy z Peru, Hiszpanii, Chile, 
ogromna grupa z Brazylii oraz Amerykanie.

Ks. proboszcz 
przemawiający 

w czasie festynu 
rodzinnego ŚDM 
organizowanego 

przez Dzielnicę 
Włochy. Powitał 

po angielsku 
wszystkich 

pielgrzymów, 
podziękował 

władzom dzielnicy 
i mieszkańcom 

za podjęcie  gości 
i zorganizowanie 

fi esty oraz wywołał 
młodzież do 

zaprezentowania 
kultury krajów 

pochodzenia 
i zaśpiewania 

pieśni w rodzimych 
językach.
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– Żona bardziej obsługuje to urządzenie, a ja troszkę po angielsku parę słów znam, także 
nie było problemu żeby się dogadać.
– Czy są jakieś różnice kulturowe, zauważyli Państwo?
– To znaczy nie, no, może trochę są bardziej otwarci. No, my mamy trochę takich komplek-
sów, no tak ciszej, głośniej troszkę, a Oni są tacy bardziej, otwarci.
– I podobało się Pani?
– Podobało, lubię takich ludzi żywych.
Inna z osób uczestniczących w ŚDM zapewnia: – Oni nam dali tyle miłości i troski. Jestem 
wdzięczna im, i wszystkim ludziom, którzy się nami opiekowali. Jesteście wspaniali!
Wrażenie ubogacenia nie było jedynie udziałem młodych pielgrzymów. Również goszczą-
ce ich rodziny zostały obdarowane niezwykłym darem – świadectwem przybyszów: – Je-
stem poruszona, wiarą tych ludzi, oraz otwartością na nas.
Ks. Krystian Chmielewski zapytany przez Martę Komorowską z Radia Plus opowiada: 
– W naszej parafi i było prowadzone przez pół roku centrum ŚDM dla wspólnot neokate-
chumenalnych, to znaczy, że u nas pracowali koordynatorzy, którzy organizowali pobyt 
200 tys. braci ze wspólnot z całego świata. Mieliśmy więc dobre rozeznanie, którym gru-
pom trzeba bardziej pomóc. Wybraliśmy te, które potrzebowały tej pomocy.
Ks. Chmielewski zaznacza, że pomoc nie udałaby się bez wsparcia dużej grupy parafi an: 
– Parafi anie tłumnie zgłosili się do przyjmowania rodzin. Później, kiedy okazało się, że 
w sąsiednich parafi ach zabrakło pielgrzymów, bo na dni w diecezjach przyjechało mało 
ludzi, to podzieliliśmy się z nimi, więc była współpraca międzyparafi alna.
Jak wyglądało goszczenie pielgrzymów w praktyce?
– Ciekawą rzeczą w kwestii Brazylijczyków okazuje się, że nie jedli, przynajmniej Ci moi, 
jajek gotowanych. Pytali co to jest i bardzo im smakowały – za każdym razem zjadali 
wszystko – wspomina jedna z parafi anek.
Inna zaznacza: – No, zaczynało się od śniadania. Obfi tego. Pytaliśmy co chcą spożywać na 
śniadanie, czyli robiliśmy wszystko – naleśniki, tosty, pierogi.
Zaskakiwały różnice kulinarne: – Brazylijczycy jedzą kiszone ogórki, bardzo im smakowa-
ły. Natomiast Peruwiańczycy nie znali ogórków i nie chcieli jeść.
Ks. Krystian komentuje: 
– To było piękne doświadczenie różnorodności kościoła i różnorodności ludzi – każda gru-
pa była inna, każda grupa miała inną dynamikę, mentalność, kulturę, ale wszyscy czuli-
śmy się dobrze między sobą bo łączył nas Chrystus.
Punktem kulminacyjnym Światowych Dni Młodzieży we Włochach był Piknik zorganizo-
wany przez Radę i Zarząd Dzielnicy Włochy, oraz Dom Kultury „Włochy”. 

Na podstawie audycji Marty Komorowskiej z Radia Plus
Ks. JG

Młodzież z Hiszpa-
nii, Chin, Indii oraz 
włochowianie bawią 
się wspólnie na 
pikniku na stadionie 
KS «Przyszłość».
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Głównym założeniem projektu przebudo-
wy kaplicy jest próba zachowania charak-
teru międzywojennej architektury moder-
nistycznej, w jakim została wybudowana 
świątynia. Narzuca to konkretne rozwią-
zania dotyczące detalu i wzornictwa. 
Drugą, ważną przesłanką, którą należy 
uwzględnić, jest tematyka eucharystyczna 
oraz kult relikwii rzymskich męczenników. 
Obydwie te płaszczyzny muszą ze sobą się 
wiązać w jednym miejscu z zaznaczeniem, 
że uwaga wiernych winna się skupiać na 
tym elemencie najważniejszym, czyli na 
wystawionym Najświętszym Sakramencie.
Trudność kompozycyjna polega też na tym, 

że mamy bardzo wzorzystą i znaczącą pod-
łogę przy spokojnych ścianach i drzwiach. 
Całość kap licy, wraz z podłogą z polerowa-
nego granitu jest plastycznie dość zimna, 
dlatego należy ocieplić wizualnie wnętrze, 
najlepiej w centralnym punkcie. Trzy okna 
należałoby połączyć w jedną optyczną ca-
łość. Właśnie ten warunek spełnia pro-
jekt z użyciem mosiężnych płaskowników 
w formie krzyża, gdzie przecięcie ramion 
tworzy wnękę na monstrancję. 
Inny ważny element kaplicy to relikwie 
męczenników, które powinny znaleźć się 
w ołtarzu, prawdopodobnie pod mensą. 



dowa wnętrza
atki Bożej
ściele mówi architekt Andrzej Miklaszewski
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Stąd obecny motyw palm, ikonografi cz-
nego symbolu męczeństwa, które będą 
tworzyć relief na czołowej płycie ołtarza. 
Wszystko razem zostanie podświetlone, 
tak by pokazać piękno kamienia – zarów-
no w oknach, jak i ołtarzu. Wnęki okienne 
chciałbym wypełnić onyksem. Ten piękny 
kamień jest rodzajem alabastru, który po 
podświetleniu prezentuje ładną fakturę 
i kolorystykę. Niegdyś w Polsce był ma-
ło znany, służył raczej do różnych drob-

nych ozdób. Nowa technika cięcia kamie-
nia pozwoliła na uzyskiwanie płyt nawet 
o wymiarach 250 cm na 250 cm, które są 
w transporcie naklejane na specjalne siat-
ki, aby nie dopuścić do pęknięć.
Ostatni element do podkreślenia, to obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej zawieszony 
na osi ponad środkowym oknem i lekko 
pochylony w stronę wiernych.

Andrzej Miklaszewski jest wykładowcą na wydziale architektury Politechniki Warszawskiej, której 
jest absolwentem. Jest członkiem SARP. W latach 1974 – 1982 był stałym projektantem Przed-
siębiorstwa Wystaw i Targów Zagranicznych POLEXPO. W roku 1991 razem z Konradem Kucza-
-Kuczyńskim założył biuro projektowe Atelier 2. Najważniejsze projekty jego autorstwa (więk-
szość we współpracy z Konradem Kucza-Kuczyńskim) to: Kościół Nawrócenia św. Pawła Apostoła 
w Warszawie (1984), Dom Pracy Twórczej Polskiej Akademii Nauk w Wierzbie (1990), Aula im. 
o. Kordeckiego w klasztorze jasnogórskim (1992-1993), czy modernizacja wnętrz Katedry Polowej 
WP w Warszawie (1994). 
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Wychować człowieka!Wychować cz
Tylko do czego i jak?Tylko do czeg
Czyż to nie piękne – wychować drugiego 
człowieka? Wziąć za niego odpowiedzialność 
pokazać drogę, stawać się dla kogoś 
przewodnikiem, albo dobrym pasterzem!
Jeżeli się zastanowimy nad tym, co człowiekowi 
przystoi czynić, jako człowiekowi, to wychowa-
nie jest tutaj najpiękniejszą, największą i najbar-
dziej odpowiedzialną czynnością. 
Wychowanie ma dwa cele. Wewnętrzny polega 
na udoskonaleniu ludzkiej rozumności. Trzeba 
sprawić, aby rozum wychowanka zapanował 
nad wszystkim innymi władzami, czyli wolą 
i uczuciami. 

Drugim celem jest wyposażenie wycho-
wanka w cnoty umożliwiające życie z in-
nymi, gdyż człowiek jest istotą rozumno-
-społeczną. Posługuje się rozumem znaj-
dując wyjaśnienia i zasady funkcjono-
wania samego siebie oraz otaczającej go 
rzeczywistości. Jest istotą społeczną, czyli 
skierowaną ku innym osobom. Żaden 
człowiek nie jest dla siebie, wszystkie jego 

Człowiek został 
stworzony jako 
dobry na wzór 

i podobieństwo 
Boga. Wskutek 

grzechu pierwo-
rodnego, jego 

natura została 
zraniona dąże-
niem do niepo-

słuszeństwa



W TEMACIE

13

Wychować człowieka!łowieka!
Tylko do czego i jak?go i jak?

funkcje są skierowane ku temu, by służyły 
drugiemu. 

Pokora w wychowaniu
Cechą niezbędną jest pokora – zarówno 
wychowanka, jak i wychowawcy. Bez od-
krycia celu, jaki został postawiony przed 
konkretnym człowiekiem, kształtowanie 
intelektu, czy cnót moralnych, nie wyczer-
pie sensu naszego istnienia. Za każdym 
razem, ilekroć przychodzi na świat ludzka 
istota, trzeba zadawać sobie pytanie – po 
co się to dziecko narodziło? Jaki jest jego 
cel? Chrześcijaństwo daje tu pełną odpo-
wiedź – człowiek został stworzony, po to, 
by poznał Boga i Jemu służył. Odpowiedź 
ta pokornie uznaje ludzką zależność od 
Boga. Dlatego, gdy mówimy o wychowa-

niu, to musimy zacząć od pierwszego Wycho-
wawcy, jakim jest wobec nas Bóg.

Człowiek – dobry, lecz nadpsuty
Chrześcijaństwo jest jedyną religią, która uznaje 
każdy byt stworzony – a więc i człowieka – za 
dobry. Jesteśmy, oczywiście, świadkami okru-
cieństw i zła. Dlatego problem polega z jednej 
strony na tym, żeby wychowując zapobiec po-
pełnianiu niegodziwości, a z drugiej żeby na-
uczyć najpełniejszego wykorzystania darów, ja-
kie w nas złożył Stwórca. 
Człowiek został wyposażony w intelekt i wolną 
wolę, potrafi  więc sam o czymś zadecydować. 
Podstawą takiej decyzji nie są okoliczności ze-
wnętrzne, czy intuicja, ale wolny osąd rozumu 
i woli. Wolność ludzka do rozumowania, oraz do 
wybierania jest czymś niezwykłym! Ten sam dar 
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dobrze użyty rozwija osobowość, a jednocześnie 
może sprawić jej spłycenie. Tu dotykamy pierw-
szej z przeszkód stojących do dobrego i skutecz-
nego wychowania – skutek grzechu pierworod-
nego i zepsucie (na szczęście nie nieodwołalne) 
ludzkiej natury, które wzięło się z upodobania 
do nieposłuszeństwa – najpierw Bogu, potem so-
bie nawzajem. Jest w nas coś takiego, co sprawia, 
że nawet uznając Dekalog, czy Ewangelię, rozpo-
znamy w sobie dążenie, żeby nie posłuchać, żeby 
być przeciwko. Jeśli tak jest, to logicznie trzeba 
uznać, że nie ma możliwości w pełni skuteczne-
go wychowania bez Boga. Inaczej skutki skaże-
nia ludzkiej natury rozwiną się w sposób nie-
wyobrażalny w jeden z najgorszych grzechów. 
Żeby było jasne – najgorszym grzechem nie jest 
nieczystość, obżarstwo, czy pijaństwo, ani żad-
ne inne grzechy zmysłowe. Najgorsze są grzechy 
duchowe, czyli – przede wszystkim – pycha. Po-
jawia się jednak pytanie – kto ma taką moc, aby 
przysposobić człowieka do właściwego korzysta-
nia z rozumu i woli?

Kto ma cel, środki i moce?
Wychowawca musi spełniać kilka warunków, 
aby dobrze wychować – musi znać swoje dzia-
łania, mieć odpowiednie ku temu środki, oraz 
niezbędną moc.
W jakiejś mierze można pojęcie wychowawcy 
utożsamiać z autorytetem. Według Arystotelesa, 
jest to ktoś, kto prowadzi człowieka w stronę dla 
niego właściwego dobra. Z drugiej strony osoba, 
która wychowuje to nie tylko autorytet, nie tylko 
moc i władza – bo to są warunki konieczne – ale 
jeszcze ktoś, kto wchodzi w relację ufności z wy-
chowankiem. Bez wzajemnego zaufania nie da 
się nikogo wychować. Można wytresować, uży-
wając narzędzi właściwych dla wojska, czy wię-
zienia, ale wychować do osiągnięcia ostateczne-
go celu, jaki danej osobie przydzielił Bóg – nie 
można. W obydwu wspomnianych instytucjach 
czynnikiem zmieniającym człowieka jest wymu-
szone posłuszeństwo bez miłości. Tylko w jednej 

przestrzeni społecznej posłuszeństwo mo-
że i musi wynikać z miłości – w rodzinie.

Przejrzyści choć słabi
Jeszcze jest jedna cecha wychowawcy, 
o której warto wspomnieć. Nie wystarcza, 
by znał on cel i drogę – wychowawca sam 
musi być wychowywany! To jest niesły-
chane wymaganie rodzicielskie, że rodzice 
powinni być przejrzyści dla swoich dzieci. 
Jednocześnie będą zawsze się potykać, bo 
nikt z nas nie jest doskonały – święty jest 
tylko Bóg.
Wymóg przejrzystości uczy pokory, która 
jest niezbędna do stawiania wymagań. To 
pycha często podpowiada, by nie stawiać 
innym poprzeczek, skoro sami do nich nie 
dorastamy. Dobrze, jeżeli wartości, które 
wyznaje wychowawca, są potwierdzone 
przez jego codzienne wybory, ale jeżeli się 
tak nie dzieje, to nie oznacza, że ma on nie 
stawiać wychowankom wymagań.
Wychowawca musi walczyć o rozwinięcie 
w sobie intelektu i siły woli rozwijającej 
się poprzez siły moralne, które, wypraco-
wane przez człowieka, są cnotami. To są 
rzeczywiste moce w człowieku, sprawiają-
ce, że człowiek jest umiarkowany, roztrop-
ny, mężny i sprawiedliwy. 

Wiedza to nie mądrość
Już wiemy, że wszystko w człowieku ma być 
podporządkowane rozumowi, usprawnio-
nemu poprzez wychowanie. Najczęściej 
jednak myli się owo usprawnienie z do-
starczeniem wiedzy. W obowiązującym 
powszechnie modelu edukacyjnym, war-
tość jednostki utożsamiono z ilością wia-
domości – najbardziej znaczy ten, kto ma 
największą wiedzę, taką oczywiście, która 
pozwoli zapanować nad światem materii. 
Jeśli popatrzymy na rankingi uczelni – cze-
go dziś się szuka? Wszyscy chcą intelek-
tów, które potrafi ą przekuć moce przyrody 
na narzędzia posłuszne człowiekowi. Czy 
to jest prawdziwy cel człowieka?
Obecnie istnieje tyle narzędzi mających 
ułatwić uczniowi „wchłanianie” ogrom-
nych ilości wiedzy! Cała dydaktyka zajmu-
je się tym, żeby jak najwięcej wiadomości 
wcisnąć w umysł dziecka. A przecież n ie 
wolno wychowawcy absolutyzować wy-
pełnienia głowy wychowanka wiedzą. 
Trzeba też zhierarchizować, która wiedza 
jest ważniejsza – fi zyka, chemia, matema-
tyka czy historia. Wielu dogmatyzuje je-
den z tych kierunków, najczęściej przyro-
doznawstwo.

Dyspozycyj-
ność, pełen 

miłości system 
prewencyjny, 

oraz kon-
sekwentne 

stawianie 
wymagań św. 

Jana Bosko za-
owocowały nie 

tylko powsta-
niem Rodziny 
Salezjańskiej, 

ale wieloma 
świętymi wy-
chowankami
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Jeżeli rozum ma panować nad wszyst-
kim w człowieku, to musi być wyposażo-
ny w mądrość – wiedzę, o tym, jakie jest 
prawdziwe dobro i cel osoby, oraz w umie-
jętność rozpoznania środków do tego pro-
wadzących.

Wychowanie potrzebuje łaski
Bóg jest na tyle sprawiedliwy, że obda-
rza człowieka nie tylko wewnętrznymi 
usprawnieniami, ale jeżeli ten czyni do-
bro, to daje mu też moce własne, które 
nazywa się łaskami uczynkowymi. Otrzy-
mują je wszyscy – wierzący i niewierzący, 
pogrążeni w grzechach ciężkich i cnotliwi 
– do czynienia dobra. Bóg nikomu tej ła-
ski nie odbiera, ale żyjącym w stanie łaski 
uświęcającej daje dodatkowe moce, które 
pozwalają na relację ze Sobą. 
Przez to, że uczestniczymy w łasce uświę-
cającej, otrzymujemy łaski moralne i łaski 
intelektualne. Hojność Boga w stosunku 
do wychowania człowieka jest tak wielka, 
że obdarza go nie tylko mocami z urodze-
nia, które napotykają na różne trudności 
związane z grzechem pierworodnym, ale 
również obdarza go wszystkimi mocami, 
żeby jego życie było podporządkowane 
rozumności uznającej Boga, oraz by umiał 
służyć.

Główny wychowawca – ojciec
Fundamentem, kluczem i kolumną ży-
cia ludzkiego i społecznego jest ojciec. Oj-
costwo bierze się z poczęcia, które musi 
być przedłużone w wychowaniu, nie tyle 
fi zycznym, czy społecznym, ale przede 
wszystkim duchowym. Ojciec jest tym, któ-
ry rodzi do wychowania duchowego, stąd 
tak ważnym jest, aby mieć ojca duchowego.
Ojciec, to ktoś, kto ma władzę, moce i łaski 
uczynkowe do realizacji swego trojakiego 
zadania – począć, wyżywić i wychować. 
Opieka i wyżywienie dotyczy tego, co ma-
terialne. Chrześcijaństwo dokłada do tego 
jeszcze wychowanie duchowe, czyli wy-
chowanie dla Boga, w czym tkwi najwięk-
sza godność ojca. Ojciec jest tym, który wy-
jaśnia dziecku świat i uczy go zrozumieć. 
Co jednak, gdy ojciec sobie pójdzie?
W tym momencie musi się pojawić ojciec 
duchowy, niejako zastępczy, świadomie 
biorący odpowiedzialność za pełne wy-
chowanie, czyli prowadzące do Boga. Do-
brym przykładem takiego ojca jest żyjący 
w XIX w. św. Jan Bosko. Na czym polegała 
jego tajemnica? Przede wszystkim na ab-
solutnej dyspozycyjności wobec swoich 

synów – dziś byśmy powiedzieli, że był dla nich 
dwadzieścia cztery godziny na dobę. Jaki z tego 
wniosek dla ojców żyjących współcześnie, za-
równo duchownych, jak i ojców rodzin? Ojciec 
musi być stale obecny, musi być zawsze „dla”! 
Dlatego też jego rola nabiera znaczenie w mał-
żeństwie, gdy ślubuje żonie i swym przyszłym 
dzieciom, że będzie z nimi do końca życia.

Najlepsi „specjaliści” 
to rodzice
Niestety, pokutuje mit, że to instytucje zewnętrz-
ne, takie jak szkoła, są lepsze w wychowywaniu 
od rodziny. Myślimy tak dlatego, bo nauczono 
nas wiary w specjalistów, którzy z roli służebnej 
przeszli to pozycji autorytetów. Często rodzice, 
zetknąwszy się ze specjalistą, odnoszą wrażenie, 
że nie nadają się do roli, w jakiej zostali posta-
wieni. Czasami, oczywiście, to przeświadczenie 
jest zbudowane na autentycznych słabościach 
rodzicielskich, które – zwielokrotnione – trzy-
mają w szachu ojca lub matkę, aby nie wymagali 
i nie wychowywali swego dziecka. Takim rodzi-
com trzeba koniecznie przypominać, aby nie 
bali się korzystać z naturalnych darów, jakie im 
Pan Bóg dał. Niech walczą o łaskę Chrystusową 
w sobie! 
Sakrament małżeństwa jest pewnym cudem – 
dzięki niemu rodzice posiadają różnorakie ła-
ski – jedne, pozwalają im wybierać dobro, inne 
dają mądrość w stosunku do swoich dzieci. Oni 
nawet nie muszą o tym wiedzieć, tylko korzysta-
ją z tego strumienia łask, bo sakrament działa 
niezależne od tego czy człowiek ma świadomość 
czy też nie. Sakrament małżeństwa jest źródłem 
mocy do wychowania, a jednocześnie uzdalnia 
do wzajemnej relacji, równości moralnej i odpo-
wiedzialności.

Andrzej Mazan
Adiunkt na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW. 

Doktor pedagogiki, obecnie kieruje Kolegium Św. Rodziny w Łomiankach. 
Stały felietonista „Naszego Dziennika”. 

Mąż i ojciec ósemki dzieci.

Sakrament 
małżeństwa 
wyposaża 
rodziców 
we wszelkie 
niezbędne 
łaski do wy-
chowania
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Przed
bierzmowaniem
radzi psycholog

Mój syn jest w trzeciej klasie gimnazjum. 
W tym roku powinien rozpocząć przygoto-
wanie do przyjęcia bierzmowania, jednak nie 
chce o tym słyszeć. Jeszcze rok temu chodził 
z nami do kościoła, modlił się, chodził do 
spowiedzi. Teraz to się zdecydowanie zmie-
niło. Czy kazać mu iść? Czy też czekać, aż 
sam zechce?
W twierdzeniu, że nastoletni syn jasno mówi, 
że nie chce słyszeć o przygotowywaniu się do 
bierzmowania istnieje przypuszczenie, że w ro-
dzinie jest przyzwolenie na to, aby dziecko ja-
sno wyrażało swoje zdanie. To dobrze, bo jest 
to dla rodziców jakieś upewnienie, że dowiemy 
się, co myśli nasze dziecko, że nie ma tajemnic 
przed nami. Jest też w tym założenie, że w ro-
dzinie jest klimat rozmowy, próby wzajemnego 
rozumienia – nie tylko swoich dzieci, ale także 
rozumienia nas rodziców, przez nasze dzieci. 
Szczera rozmowa zakłada także ujawnienie 
przez nas samych naszych przekonań. Czy 
jesteśmy w stanie wziąć za nie odpowiedzial-
ność? Jeśli tak, domniemywam, że wcześniej 
czy później pojawi się kompromis. 
Jeśli jednak stało się tak, że dziecko wyjawia 
swoje poglądy, tak jak we wspomnianym pyta-
niu i jest przekonane, że jest to równoznaczne 
z decyzją, o której tylko poinformuje rodziców, 
to jest w błędzie. Uczmy dziecko dogadywa-
nia się, przyglądania argumentom, ale także nie 
bójmy się rozmawiać o konsekwencjach jego 
decyzji. Przyzwyczajajmy nasze dzieci, że ow-
szem bierzemy pod uwagę ich zdanie, ale także 
uczmy je, by i one brały pod uwagę nasze ar-
gumenty.
W pytaniu „Czy kazać mu iść, czy też czekać aż 
sam zechce?” istnieje założenie, że jak takiemu 
zbuntowanemu dziecku coś każemy, to nas po-
słucha. Niestety w świecie dorastających dzie-
ci jest jednak duża doza nieprzewidywalności 
związana z tym, że częstym doradcą nastolat-
ków są emocje, działanie pod wpływem chwili, 
działanie pod wpływem rówieśników, działanie 
zgodne z własnymi przemyśleniami.
Zatem, zanim podejmiemy z dzieckiem roz-
ważania, czy przygotowywać się do bierzmo-
wania, po co ten sakrament, jakie są warunki 

przygotowywania się do sakramentu w odro-
czonym czasie np. przed sakramentem małżeń-
stwa, warto chwilę posłuchać młodego czło-
wieka, co takiego się stało, że ma takie, a nie 
inne pomysły, jak na to wpadł. Odpowiedź mo-
że okazać się zaskakująca, np. bo w tym czasie 
jest ważny trening lub jego dziewczyna będzie 
przygotowywać się dopiero za rok. Po takiej 
rozmowie dobrze wzajemnie dać sobie czas 
na przemyślenie sprawy i ponowne wrócenie 
do tematu np. za tydzień, to wystarczająco, by 
część emocji opadła, a temat nie przestał być 
aktualny i ważny. 
 
Wiem, że moje nastoletnie dziecko regular-
nie podrabia podpisy poświadczające udział 
w spotkaniach kursu do bierzmowania. Już 
raz zrobiliśmy z mężem „aferę” na ten temat. 
Niewiele poskutkowało, bo dowiaduję się, 
że zamiast na spotkania czy nabożeństwa 
dziecko chodzi gdzie indziej. Co można z tym 
zrobić?
Obawiam się, że cenniejszym źródłem pomy-
słów w sprawie „Co można z tym zrobić?” będą 
inni rodzice. Otóż, nie sądzę, aby tylko jedno 
dziecko w grupie młodzieży wpadło na taki po-
mysł. Rozumiem, że podpytanie innych wiąza-
łoby się z uczuciem wstydu, że właśnie nam 
to się przytrafi ło. Żeby wybrnąć z trudnych 
sytuacji, czasem trzeba doświadczyć wstydu, 
lęku przed oceną. Jednak, nie poddanie się tym 
uczuciom powoduje, że doświadczamy swoje-
go człowieczeństwa i paradoksalnie wzmacnia 
to nas, a nie lękowo zamyka w sobie. 
Z psychologicznego punktu rozumienia takich 
zachowań nastolatków, przejawiających się 
kłamaniem, łamaniem zasad, chodzi o próbę ze 
strony nastolatków przekraczania, próbowania 
przesuwania i zmieniania granic. Pamiętamy, 
gdy dzieci były młodsze, w każdym okresie 
życia, my rodzice, mówiliśmy: „tak nie; tak nie 
wolno”, bowiem dziecko z natury rozwojowej 
próbuje przekraczać granice, próbować czegoś 
nowego. O! Wielu z nas, tak jak w pytaniu wy-
żej, stwierdzimy, że mówienie nie zawsze jest 
skuteczne. Zgadzam się, że zrobienie afery 
nastolatkowi wywoła tylko silne emocje: po-
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czucie winy, wstyd ale i gniew, złość (choć nie-
wątpliwie da mu też sygnał, że nie podoba nam 
się to co zrobiłeś!). Jak bywa z emocjami, po 
czasie opadają, i jak bywa z aferami, po prostu 
zapominamy o nich, bo już nie ma emocji. Po 
stronie rodziców, innych dorosłych jest pomóc 
egzekwować zasady, nawet własnym kosztem 
bycia przy dziecku, ponownego odprowadza-
nia go, sprawdzania.
Pomocny w tej sytuacji (jak zawsze dotąd i na 
przyszłość) bywa system konsekwencji. Nasto-
latek złamał zasadę, jakie poniesie konsekwen-
cje? Od razu, jak to bywa z ludzkimi zachowa-
niami, które lubią się powtarzać, informujemy 
i ustalamy: jeśli złamie ponownie, jakie wtedy 
będą konsekwencje. Wtedy, to już po naszej 
– dorosłej stronie, jest ustalenie takich konse-
kwencji, które będą odczuwalne dla nastolatka, 
ale pamiętajmy, by nie użyć ich do rozładowa-

nia naszej frustracji i potem już być tylko kon-
sekwentnym.
Nie chcę jednak, by działanie rodziców, ważne 
w tym wieku dorastania naszych dzieci, stało 
się istotniejsze od kontaktu i rozmowy. Wymie-
niona w pytaniu sytuacja, może być inspiracją 
do naprawdę ciekawej rozmowy o dotrzymy-
waniu słowa, łamaniu go, wybieraniu dobra, 
a czasem mniejszego zła. Do rozmowy, tak ak-
tualnej sierpniowo-wrześniowej, o ich równo-
latkach, na których słowie można było polegać 
w obronie Ojczyzny. 
Tylko, czy jesteśmy gotowi by: kwes  e mówie-
nia prawdy, bycia lojalnym, budzącym zaufanie 
człowiekiem, poruszać z własnymi dziećmi? 
Czy mamy je przemyślane w swoim życiu?

Renata Komajda-Wójcik
Autorka jest z zawodu specjalistą psychologiem klinicznym 

i certyfi kowanym psychoterapeutą

Proboszcz o bierzmowaniu
– Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Co jest najważniejsze w przygotowaniu młodego czło-
wieka do sakramentu bierzmowania? 
– Przygotowanie do sakramentów inicjacji jest przygotowaniem do relacji z Bogiem, musi się 
więc dokonywać w rodzinie i przez rodzinę. Od małego dzieci powinny modlić się z rodzica-
mi, gdyż bez tego bywa tak, jak mówi papież Franciszek, że dziecko później się nie umie prze-
żegnać. Kondycja rodzin często jest słaba, choć są i takie, w których przygotowanie mogłoby 
trwać tylko miesiąc, bo widać, że dziecko jest wychowane w wierze. Częściej jednak rodziny 
przeżywają różnorakie trudności – dużo rodzin jest rozbitych. Czas przygotowania jest wte-
dy szansą, żeby młody człowiek nauczył się życia sakramentalnego – stąd jest wymóg co-
miesięcznej spowiedzi. Oczywiście, można przeżywać to przygotowanie jak niewolnik, pod 
przymusem, ale można też podjąć te trudności i wymagania. 
Dziś młodzież jest często wychowywana bez poświecenia i bez wyrzeczeń. Później przy-
chodzi jakiś życiowy problem i dziecko się o tę przeszkodę, często obiektywnie niewielką, 
rozbija. Dlaczego? Bo rodzice usuwali najmniejsze problemy spod nóg dzieciom. Im trzeba 
raczej pomóc przeżywać trudności i być z nimi! Zastanawiam się czasem, czy nie powinniśmy 
w tych indeksach do bierzmowania zrobić rubryki z podpisami dla rodziców...
– Ksiądz proboszcz tylko lekko prowokuje?
– Oczywiście!
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Kanon 1065 paragraf 1 KPK mówi: „Katolicy, 
którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierz-
mowania powinni go przyjąć przed zawarciem 
małżeństwa, gdy jest to możliwe bez poważnych 
niedogodności”. Wynika z tego, że normą ogól-
ną jest przyjęcie bierzmowania przed ślubem, 
co jednak nie znaczy, że jest to konieczne co do 
ważności sakramentu małżeństwa. Mogą być ta-
kie sytuacje, w których pewne zaniedbania życia 
sakramentalnego wychodzą bezpośrednio przed 
ślubem, kiedy już data jest ustalona i wiadomo, 
że przygotowania do bierzmowania (które po-
winno odbywać się równolegle z przygotowa-
niem do ślubu) nie da się już zrealizować. Można 
wówczas skorzystać z możliwości dyspensy od 
obowiązku, który jest zawarty w kanonie 1065, 
aby nie stwarzać przeszkód do zawarcia małżeń-
stwa. Jednocześnie ordynariusz zobowiązuje, że-
by to przygotowanie do bierzmowania ukończyć.

Bierzmowanie 
wspomaga małżeństwo
Popatrzmy jeszcze z czysto sakramentalnego 
punktu widzenia. Jeżeli mamy świadomość, że 
małżeństwo jest sakramentem, który wyznacza 
drogę powołania ludzkiego na całe życie, to zara-
zem zobowiązuje do jak największej otwartości 
na bożą łaskę. Trudno mówić o takiej postawie, 
jeżeli ktoś nie przyjął wszystkich sakramentów 
inicjacji chrześcijańskiej! Przyjęcie daru Du-
cha św. uzdalnia do tego, aby bardziej dojrzale 
i odpowiedzialnie być mężem i żoną, wzmacnia 
owocność małżeństwa. Nie może być tak, że ktoś 
mówi, że nie chce i nie przyjmie bierzmowania, 
a jednocześnie chce małżeństwa. Podobna sytu-
acja często zachodzi podczas prośby o chrzest 
dziecka, gdy rodzice odrzucają małżeństwo, 
a żądają od Kościoła, aby udzielił chrztu. Takie 
odrzucenie jednego sakramentu stawia ich tak 
naprawdę w sytuacji niewiary, która zamyka 
drogę do jakiegokolwiek sakramentu – osoba, 
która nie wierzy w pełni w to, co naucza Kościół, 
nie może jednocześnie żądać od Kościoła sakra-
mentu, które są udzielane na podstawie wiary. 

Chrzestny to także bierzmowany
Czasami w rodzinach nie ma odpowiednich 
kandydatów na chrzestnych. Padają wówczas 

Co z bierzmow
Zadajmy sobie pytanie czy przyjęcie sakramentu bierzmowania 
jest niezbędne do zawarcia sakramentalnego małżeństwa?

pytania, czy młody człowiek, który speł-
nia wszystkie warunki do zostania rodzi-
cem chrzestnym, ale jeszcze jest w trakcie 
kursu przygotowawczego do sakramentu 
bierzmowania, może ów kurs ukończyć 
w trybie, nazwijmy to, przyspieszonym. 
W takich sytuacjach duża odpowiedzial-
ność spoczywa na mądrości duszpasterza, 
do którego zwracają się z tą sprawą. Na 
pewno nie można zastosować generalne-
go szablonu dla wszystkich, bo byłoby to 
krzywdzące. Natomiast zasada ogólna – 
zawsze w kwestiach wątpliwych najpierw 
pytamy o normę ogólną – jest taka, że oso-
ba, która ma być rodzicem chrzestnym, 
powinna mieć również bierzmowanie. 
Kanon 874 opisuje nam warunki bycia ro-
dzicem chrzestnym: „Do przyjęcia zadania 
chrzestnego może być dopuszczony ten, 
kto ...” I tu jest wymienione w 4 punktach 
w pierwszym paragrafi e jakie są warunki. 
Miedzy innymi drugi punkt mówi o tym, 
że kandydat musi mieć ukończone 16 lat, 
chyba że biskup diecezjalny określi inny 
wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zda-
nia, że słuszna przyczyna zaleca dopusz-
czenie wyjątku. Trzeci punkt mówi, że 
kandydat na chrzestnego: „Jest katolikiem, 
bierzmowanym i przyjął już sakrament 
Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi 
życie zgodne z wiarą i odpowiadające 
funkcji, jaką ma pełnić”. 

Kim jest świadek chrztu?
Przy okazji tych rozważań o bierzmowa-
niu chciałbym jeszcze wspomnieć o dziw-
nej praktyce, jaka się rozpowszechniła 
w związku z instytucją rodziców chrzest-
nych. Gdzieniegdzie, zamiast ojca lub 
matki chrzestnej, pojawia się świadek 
chrztu. Takie rozwiązanie proponuje się 
wówczas, gdy kandydat na chrzestnego 
ma przeszkodę wynikającą z wcześniej cy-
towanego punktu 3 paragrafu 1, kan. 874. 
Punkt ten przypomina wymagania stawia-
ne chrzestnym: „prowadzi życie zgodne 
z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma 
pełnić”. Sformułowanie to odnosi się do 
moralnego życia kandydata i dyskwali-
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fi kuje osoby, które na chwilę obecną nie 
żyją w pełnej komunii z Kościołem, np. 
w związku niesakramentalnym. Niestety, 
aby ominąć ten wymóg moralny, niektórzy 
proponują katolikom funkcje zastępczą, 
czyli świadka chrztu. 
Kim jest tak naprawdę świadek chrztu? 
Funkcja ta została wprowadzona dla mał-
żeństw mieszanych w sytuacji, gdy dziec-
ko, które jest podawane do chrztu, po-
chodzi z małżeństwa chrześcijan różnych 
wyznań, gdzie np.  ojciec jest katolikiem 
a matka protestantką. Każde z rodziców 
może wówczas przedstawić swojego kan-
dydata na chrzestnego, ale kandydat po-
chodzący ze wspólnoty protestanckiej już 
nie może być rodzicem chrzestnych, gdyż 
po prostu nie jest katolikiem (w konse-
kwencji nie może przystępować do sakra-
mentów w Kościele katolickim). Nazwiemy 
go wówczas świadkiem chrztu. Nie może 
być jednak sytuacji, że świadkiem chrztu 
będzie katolik, gdyż jest to funkcja zare-
zerwowana tylko i wyłącznie dla chrze-
ścijan niekatolików, czyli najczęściej osób 
należących do kościołów lub wspólnot 
protestanckich. Warto dodać, że na mocy 
specjalnego porozumienia między Kościo-
łem katolickim a Cerkwią, chrześcijanie 
prawosławni także mogą być rodzicami 
chrzestnymi, ale – tak jak katolicy – muszą 
spełniać te warunki, które podaje kanon, 
czyli żyć zgodnie z wiarą i moralnością.

Ważne, czy nie ważne?
Niektórzy po latach odkrywają, że wtedy, 
gdy przystępowali do bierzmowania, byli 
nieświadomi i niewiele kojarzyli z tego, co 
się działo. Często pojawia się takie pytanie: 
czy to było w związku z tym ważne? 
Problem stwierdzenia ważności sakra-
mentu występuje najczęściej przy mał-
żeństwach. Tam musi zaistnieć kilka czyn-
ników, aby małżeństwo było ważnie za-
warte. Co do ważności sakramentu bierz-
mowania nie stawia się warunku świa-
domości tego aktu. Podobnie jak chrzest, 
bierzmowanie może być udzielone oso-
bie, która jest niedojrzała, niepełnoletnia 
i w pewnych sytuacjach nawet nieświado-
ma. Nawet wola przyjęcia sakramentu nie 
musi koniecznie wyrażać się wprost przez 
wolę tej osoby. Podobnie jak w pierwszych 

wiekach chrześcijaństwa, tak do dziś w Kościo-
łach obrządku wschodniego (także katolickich), 
bierzmowanie udzielane jest małym dzieciom, 
razem z chrztem, a wolę kandydata wyrażają ro-
dzice. Jednakże tradycja katolicka poszła w kie-
runku, gdzie sakramenty inicjacji chrześcijań-
skiej zostały rozdzielone, a akcent postawiono 
na dojrzałą decyzję kandydatów, jednocześnie 
nie precyzując ani zakresu tej dojrzałości, ani 
też wieku, który miałby tego dotyczyć. Prawo Ka-
noniczne mówi: „Zdolny do przyjęcia bierzmo-
wania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczo-
ny i nie był jeszcze bierzmowany” (kan. 889 par. 
1). Czyli jasno widać, że jedynym warunkiem 
koniecznym co do ważności bierzmowania jest 
to, aby kandydat był ochrzczony. Co oczywiście 
nie znaczy, by nie przygotowywać młodzieży po-
przez formację rozumu i woli, co nakazuje par. 2 
tegoż kan. 889, mówiąc o godziwości udzielania 
bierzmowania jedynie osobom należycie przy-
gotowanym (odpowiednio pouczonym i właści-
wie dysponowanym). 

ks. Bartłomiej Pergoł
Ks. lic. Bartłomiej Pergoł jest od 2007 r. kapłanem 

Archidiecezji Warszawskiej i pochodzi z naszej parafi i. 
Obecni pełni funkcję notariusza Kurii Metropolitalnej.

waniem?

Biskup Rafał 
Markowski 
podczas 
udzielania 
Sakramentu 
Bierzmowa-
nia w naszej 
parafi i
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Aniołowie nie 
potrzebują znaków, 
bo mają Pana Boga, 
a my widzimy 
jedynie dookoła 
siebie świat, 
dlatego potrzebujemy 
widzialnych znaków, 
które by nas porywały 
w górę i pokazywały, że jest 
o co się zmagać – mówi ks. bp 
Michał Janocha w rozmowie 
z ks. Jackiem Gomulskim.

Ma ks. bp jakiś osobisty kontakt ze swoim 
patronem?

Nie powiem że bezpośredni, bo to by brzmiało 
troszkę pyszałkowato albo podejrzanie, ale 
św. Michał jest dla mnie bardzo ważną osobą 
i staram się o nim pamiętać. Mam nadzieje, 
że on pamięta o mnie więcej niż ja o nim… 
Jego imię jest właściwie programem życia 
chrześcijańskiego. Nie ma nic ważniejszego czy 
nikogo ważniejszego nad Pana Boga! Wciąż 
na nowo musimy sobie stawiać pytanie: 
„Czy nie mamy bożków?”, bo oni się ciągle 
do nas przyklejają, a są tym bardziej 
niebezpieczni, im mniej ich widzimy 
i mniej zdajemy sobie sprawę, że oddajemy 
im cześć.

Co może św. Michał zaproponować dzisiaj 
współczesnemu człowiekowi? 

Myślę, że to, co zawsze, bo człowiek tak naprawdę 
się nie zmienia. Czasy się zmieniają, a człowiek jest 
ciągle ten sam – spragniony dobra, prawdy i piękna, 

w, 
, 

my 
w, 

wały 
ły, że jest 

mówi ks. bp 
rozmowie 
ulskim.

e swoim

y brzmiało 
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, a człowiek jest
prawdy i piękna, 
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a jednocześnie skłonny do 
zła, skłonny do uważania 
za prawdę, dobro i piękno 
coś, co nim nie jest. To 
oznacza walkę duchową, 
żeby wybierać nie to, 
co mi się wydaje, co jest 
wygodniejsze, co zdaje 
mi się podobać, ale to co 
rozeznaję w sercu jako 
naprawdę wartościowe. 
Takie zmaganie jest 
mówieniem „nie” samemu 
sobie.

Czy św. Michał, 
przedstawiany w sztuce 
z mieczem i w zbroi, 
może jakoś do owego 
zmagania poderwać, 
pomóc?

Żyjemy w kulturze, która 
– jak to śpiewał Jacek 
Kaczmarski w piosence 
„Postmodernizm” – lansuje 
model wszechobecnego 
luzu:

„Wszystko wolno! Hulaj 
dusza! 
Do niczego się nie 
zmuszaj!”

To jest droga donikąd, 
która już tutaj daje 
człowiekowi poczucie 
pustki i frustracji, 
a dodatkowo tak się 
składa, że zwykle człowiek 
stawia sobie poważne 
pytania, kiedy dotyka go 
jakieś nieszczęście. Nie 
trzeba tego nikomu życzyć, 
ale zwykle zagrożenie 
życia swojego, czy bliskiej 
osoby stawia człowieka 
wobec pewnej prawdy, od 
której lubimy na co dzień 
uciekać. Wtedy św. Michał 
Archanioł ma sporo do 
powiedzenia.

Stawiamy teraz w parafi i 
fi gurę św. Michała. Skąd 
się bierze potrzeba 
takich znaków? 

Stąd, że mamy ciało 
i zmysły. Nie jesteśmy 

Bp Michał Janocha podczas uroczystości pięćdziesięciolecia 
konsekracji  naszej świątyni
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aniołami. Oni nie 
potrzebują znaków, 
bo mają Pana Boga, 
a my Pana Boga nie 
widzimy. Natomiast 
widzimy dookoła 
siebie świat, innych 
ludzi i siebie samych, 
dlatego potrzebujemy 
widzialnych znaków, 
które by nas porywały 
w górę i pokazywały, 
że warto i jest o co 
się zmagać. To taki 
drogowskaz pokazujący 
na niebo, a jednocześnie 
przypomnienie realnej, 
konkretnej osoby, tego 
że święci to nie są jakieś 
moce bezosobowe, 
jakieś energie. Jesteśmy 
powiązani z nimi, 
podobnie tak jak my, 
ludzie jesteśmy powiązani 
ze sobą poprzez naszą 
wspólnotę natury. Tak 
samo jesteśmy powiązani 
ze światem bytów 
subtelnych, czyli aniołów. 
Owa więź ujawni się 
w pełni po tamtej stronie, 
tutaj ją tylko przeczuwamy, 
chociaż w niektórych 
sytuacjach możemy jej 
doświadczyć namacalnie.

Ks. bp wspomniał o tym, 
że to jest znak dla 
nas, ludzi cielesnych. 
Niektórzy by powiedzieli, 
że mamy wokół siebie 
kakofonię znaków. 

Gdybyśmy chcieli 
w tej wielości znaków 
i obrazów być skuteczni 
to pewnie trzeba by być 
bardzo powściągliwym, 
ascetycznym. Ewangelia 
mówi przecież innym 
językiem niż świat 
dzisiejszy. Z drugiej strony 
mamy mówić i głosić 
prawdę nawet na dachach. 
Żyjemy w czasach 
ewidentnej dewaluacji 
słów, obrazów, wszelkich 
symboli, w których można 
utonąć. Dlatego trzeba 

budować arkę, żeby nas ten potop nie pochłonął – arkę 
za słowa Bożego.

Może taką swoistą arką, jest społeczność, która się 
tworzy wokół postaci św. Michała w naszej parafi i?

Zawsze kult rodzi się poprzez osoby, które doświadczyły 
opieki i mocy danego świętego, w tym wypadku Michała 
Archanioła. Tacy ludzie swoim przykładem potrafi ą 
pociągać innych. Jest to zupełnie inny rodzaj pociągania, 
niż pociąganie zła, bo choroba może być zaraźliwa, 
a dobro nie jest zaraźliwe. Dobro udziela się poprzez 
przykład. Inicjatywa postawienia fi gury św. Michała 
przy kościele jest takim przykładem, a jednocześnie 
zewnętrznym znakiem wiary. Znakiem, dodajmy, 
trwalszym niż bilbordy, które są dzisiaj, a jutro zostaną 
zaklejone innymi. Św. Michał Archanioł natomiast 
zostanie – na wieki.

Imię św. Michała 
– „Któż jak 
Bóg” – jest 
programem życia 
chrześcijańskiego.
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Mężna patronka wdów

Kościół p.w. 
św. Anioła 

(Sant’Angelo 
in Pescheria) 

w Rzymie

 Św. Symforoza z Tivoli – wdowa i męczennica (zm. ok. 138).

Była wdową po trybunie, św. Getuliuszu, 
który poniósł śmierć męczeńską około roku 
120, razem ze św. Amancjuszem, Cerealisem 
i Prymitywem. Symforoza pochowała ich ciała 
w arenarium (wyrobisko po pyle wulkanicznym 
lub tufu) na terenie swojego majątku.
Legenda mówi, że kiedy cesarz Hadrian 
ukończył budowę swego wspaniałego pałacu 
w Tibur (Tivoli) i zaczął w nim składać ofi ary 
bożkom, miał usłyszeć, że wdowa Symforoza 
i jej siedmiu synów dręczą ich codziennie 
zanosząc modlitwy do Boga. Jeśli cesarz 
przekona ich, aby złożyli ofi arę bożkom, sam 
otrzyma wszystko czego zapragnie.
Hadrian i jego służba próbowali nakłonić 
Symforozę najpierw prośbami, a później 
groźbami do złożenia ofi ary bożkom, a gdy 
niczego nie wskórali, widząc że nie 
złamią oporu pobożnej wdowy 

i jej siedmiu synów, 
wydali na nich 

wyrok śmierci. Symforozę zaprowadzono 
do świątyni Herkulesa i po strasznych 
torturach, wrzucono ją do rzeki Anio, 
z ciężkim kamieniem u szyi.
Dzień później cesarz wezwał jej 
siedmiu synów przed siebie i po 
nieudanej próbie nakłonienie ich 
do odstąpienia od wiary, w tej samej 
świątyni, w której zabito ich matkę, 
rozłożono ich wszystkich na olbrzymich 
kołowrotach, rozciągając niemiłosiernie 
ich ciała. Po długich godzinach 
męczarni każdemu z nich zadano 
inną śmierć. Krescencjanowi przebito 
gardło, Julianowi wbito miecz w piersi, 
Nemezjuszowi – w serce, Prymitywusowi 
rozpłatano brzuch, Justynowi złamano 
kręgosłup, Strakteusowi przeszyto boki, 
a Eugeniusza rozcięto na pół. Ciała 
chłopców wrzucono do głębokiego rowu. 
Odnalazł je i pochował na obrzeżach 
miasta brat Symforozy, Eugeniusz. W XVII 
wieku przy Via Tiburtina odkryto ruiny 
bazyliki w miejscu nazywanym „la sette 
Fratte” (siedmiu braci).
Relikwie w 752 roku przeniósł do kościoła 
p.w. św. Anioła (Sant’Angelo in Pescheria) 
w Rzymie papież Stefan II. W 1610 roku 
odnaleziono sarkofag z napisem: „Hic 
recquiescunt corpora SS. Martyrum 
Simforosae, viri sui Zotici (Getulii) et 
Filiorum ejus translata papa Stefan”.
Jest patronką Tivoli i wdów. W ikonografi i 
jest najczęściej przedstawiana razem ze 
swoimi siedmioma synami. Jej atrybutem 

jest palma. Wspomnienie liturgiczne 
św. Symforozy przypada 2 lub 

18 lipca.
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Czuję się, jakbym dostał drugie
życie, jakbym więcej widział

– przede wszystkim przez modlitw ę

Krzysztof Antkowiak
– muzyk, wokalista, kompozytor

SŁAWEK KOMUDA: Pomyślałem o tym, że-
by wrócić w rozmowie do Krzysia. Tak Ciebie 
pamiętamy z okresu popularności piosenki 
„Zakazany owoc”. Jak wtedy wyglądała wiara 
Krzysia Antkowiaka?

KRZYSZTOF ANTKOWIAK: Lubiłem od dziec-
ka chodzić do kościoła. Lubiłem kościół jako 

miejsce, jako taką oazę spokoju. Nie do koń-
ca wiedziałem, o co chodzi w wierze, bo cho-
dząc na religię i mając 7-8 lat postrzegałem to 
bardzo abstrakcyjnie. Wiedziałem, że jest Pan 
Bóg, że jest dobry, że wyprowadzał jakichś lu-
dzi z jakichś ziem, z pustyni i tak dalej, ale nie 
do końca to rozumiałem. Ten „zakazany owoc” 
padł na mnie, jak grom z jasnego nieba, ale to 
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była naturalna droga, bo chodziłem do szkoły 
muzycznej, grałem na fortepianie, uwielbiałem 
śpiewać. To faktycznie była od dziecka moja 
pasja. Wygrałem przegląd piosenki w Koninie. 
Następnie zauważył mnie Jacek Cygan i za-
proponował mi nagranie płyty. Byłem czło-
wiekiem praktykującym w takim sensie, że lu-
biłem chodzić do kościoła. Natomiast w wieku 
15-16 lat, jak każdy chłopak, zacząłem myśleć 
o dziewczynach. Wiadomo, pojawiły się pierw-
sze masturbacje. Normalne, ludzkie.

Chcesz o tym mówić? To bardzo intymne.

A dlaczego nie? To są ludzkie rzeczy. Sierściuch 
na nas poluje zwłaszcza, gdy jesteśmy młodzi 
i nieświadomi. Egzorcysta ks. Piotr Glas tłuma-
czył mi, że na ataki szatana jesteśmy narażeni 
szczególnie w młodym wieku. Po latach tłuma-
czę sobie, że stałem się ofi arą takiego ataku. 
Trafi łem na księdza, który mnie potępił i zraził 
do Kościoła. Poczułem się kompletnie odrzuco-
ny. To wszystko zbiegło się w czasie z ogromną 
falą popularności. W ciągu kilku tygodni stałem 
się osobą totalnie rozpoznawalną.

Pewnie nie byłeś na to zupełnie przygotowa-
ny?

Kompletnie. Nikt się tego nie spodziewał.

Czy zostałeś z tym wtedy sam?

Tak, naprawdę tak. Od października zeszłe-
go roku chodzę na terapię i oprócz tego, że 
przede wszystkim modlitwa jest dla mnie naj-
ważniejsza, to przerabiam swoje dzieciństwo 

i ten okres, który – jak się okazało – był bardzo 
istotny.

Od kiedy modlitwa stała się dla Ciebie naj-
ważniejsza, jak wspomniałeś przed chwilą?

To jest moment, do którego dojdziemy za chwi-
lę. Tak myślę.

Okej, wracamy w takim razie do okresu Krzy-
sia nastolatka.

Odsunąłem się od Kościoła i przestałem się 
modlić, bo poczułem się odrzucony. Doszedł 
do tego jeszcze okres dojrzewania i buntu. Nie 
rozumiałem, co się wokół mnie dzieje. Miałem 
szesnaście lat i byłem gościem, którego wszy-
scy rozpoznawali.

Teraz doszedłby jeszcze pewnie hejt, ale i też 
uwielbienie w Internecie.

Myślę, że po prostu tak musiało być. Bóg 
przez lata krążył gdzieś obok mnie, ale tego 
nie dostrzegałem. Pojawił się alkohol, imprezy, 
dziewczyny. Moja pierwsza miłość skończy-
ła się w tragiczny sposób i odbijało się to na 
innych relacjach. Myślałem, że jestem gotowy 
na poważny związek, ale tak nie było. Z jednej 
strony pragnąłem miłości, ale i cały czas ucie-
kałem. Po latach wiem, że to było desperackie, 
ale wtedy tak na to nie patrzyłem.

Wtedy bardziej bałeś się samotności?

Tak, oczywiście. Nie wyobrażałem sobie by-
cia samemu. Coś się kończyło i coś się od ra-
zu musiało zacząć. Samotność mnie po prostu 
kompletnie przytłaczała. W wieku trzydziestu 
trzech lat, czyli paradoksalnie w wieku Chry-
stusowym, poleciałem po raz któryś na Sylwe-
stra do Stanów Zjednoczonych. Miałem zagrać 
koncert dla Polonii, a spotkałem szatana w czy-
stej postaci. Co weekend oczywiście musiałem 
się trochę znieczulić, żeby zapomnieć, nie my-
śleć, zresetować się. Wiadomo, każde wytłu-
maczenie jest dobre.

Tak, lubimy się przecież usprawiedliwiać.

Tym szatanem w czystej postaci był hazard. 
Przedstawiciele Polonii zabrali mnie do Atlan-
 c City, i tam pierwszy raz w życiu trafi łem do 

kasyna. Wciągnęło mnie totalnie. Wróciłem do 
Polski i zacząłem grać. Zdaniem terapeutów 
hazard to najtrudniejszy do wyleczenia nałóg. 
Jak przeginasz z wódką, to masz do czynienia 
z jakąś materią, a tutaj wszystko jest w głowie. 
Teraz wiem, że większość naszych nałogów 
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wynika z jakichś poranień duchowych. Nie cho-
dziło mi o pieniądze, tylko o ten stan w kasynie, 
który powodował, że zapominałem o tym, co 
mnie boli. Potem zaczęły się problemy innego 
rodzaju – zacząłem się obwiniać. Zapomniałem 
o rodzinie, przyjaciołach. Gra stała się dla mnie 
obsesją, umiałem myśleć tylko o tym, kiedy 
znowu zagram, kiedy ucieknę od rzeczywisto-
ści i będę w tym matrixie gry.

To był Twój świat, który po prostu dawał Ci 
ukojenie.

Dawał mi adrenalinę i ukojenie, a po wyjściu 
pałowanie się, obwinianie i myślenie o tym, ja-
kim jestem idiotą.

I ile to trwało?

Dziesięć lat. Na szczęście nie zrujnowałem 
mojego domu, nie straciłem kobiety, nie wpie-
przyłem się w jakieś długi u mafi i. Moi kole-
dzy niestety takie rzeczy poczynili. Zacząłem 
chodzić na grupę Anonimowych Hazardzistów, 
ale nic mi to nie dało. W pewnym momencie, 
półtora roku temu po iluś latach nieobecności 
w kościele, poszedłem na Mszę uzdrowieniową 
ojca Jozefa Witko.

Opowiedz o tej Mszy.

O ojcu Witko powiedziała mi narzeczona, wte-
dy jeszcze dziewczyna. Poprosiła mnie, żebym 
poszedł. Byłem wtedy w stanie totalnej de-
presji. Jestem kibicem piłkarskim i pamiętam, 
że był wtedy mecz Ligi Mistrzów, Barca grała 
z Arsenalem. Msza miała zacząć się o osiem-
nastej i trwać mniej więcej do dwudziestej 
drugiej. Mówiłem, że nie pójdę, bo jest Liga 
Mistrzów, ale dziewczyna bardzo prosiła, więc 
poszedłem. Tam były dosłownie tłumy, zjechali 
ludzie z całego miasta. Półtorej godziny przed 
Mszą większość miejsc była już zajęta.

Byłeś wtedy w stanie łaski?

Nie, byłem w ogóle daleko od wszystkiego. 
Ale poczułem coś po tej mszy i to był dla mnie 
moment przełomowy. Coś się poruszyło, coś 
drgnęło. Poczułem spokój, chociaż wiedziałem, 

że problem z graniem nie zniknął. Zacząłem 
myśleć o Bogu. Tylko depresja nie przechodzi-
ła, miałem myśli samobójcze. Totalny dół. 

Słyszę, że doszedłeś do ściany.

Doszedłem do totalnej ściany. W Sylwestra le-
żałem w łóżku. Nie chciało mi się nigdzie iść, 
spotykać z ludźmi, po prostu miałem wszyst-
kiego dosyć. Moja narzeczona zrobiła taki pu-
charek z aniołkami i powiedziała, żebym wy-
losował sobie swojego anioła na przyszły rok. 
No i wylosowałem anioła uzdrowienia. Popro-
siła, żebym się do niego pomodlił. Pamiętam, 
że poszedłem do drugiego pokoju i naprawdę 
zacząłem się modlić. „Boże, nie mogę sobie po-
radzić ani ze sobą, ani z hazardem, ani z alko-
holem, ani z demonami przeszłości. Jeśli jesteś 
to, proszę Cię, uzdrów mnie”. I stała się rzecz 
nie do uwierzenia. Od Nowego Roku nie po-
szedłem do kasyna, nie grałem w żadne gry lo-
sowe. Wypiłem może pięć piw na krzyż. Mogę 
wypić kieliszek nalewki, i to jest dla mnie coś 
pięknego, bo wcześniej musiałem pić do nie-
przytomności, aż przestanę cokolwiek czuć. 
Poczułem łaskę Ducha Świętego. Poczułem, 
że coś się zmienia i – jeśli tylko będę się mo-
dlił – wytrwam. Po roku i czterech miesiącach 
mogę powiedzieć, że moje życie się kompletnie 
zmieniło. To dla mnie jakby drugie życie. Teraz 
widzę więcej, zacząłem też grać koncerty i na-
grałem płytę, która świetnie się sprzedała.

Wróciłeś do żywych.

Tak. Wróciłem do żywych, ale przede wszyst-
kim mogę powiedzieć, że nie jestem zniewo-
lony. Dziękuję Mu za to. Zacząłem o siebie 
dbać, chodzę na basen trzy razy w tygodniu. 
Zacząłem traktować siebie z szacunkiem, bo 
wcześniej sobą gardziłem. Mam Puklerz Świę-
tego Patryka, i to jest codziennie rano moja 
pierwsza modlitwa. A ulubiona to Koronka do 
Miłosierdzia Bożego. Ją też odmawiam każde-
go dnia. Podczas modlitwy zawierzam siebie 
mocy Bożej. Chronię się przed sierściuchem, 
jak go nazywam. 

Pełny tekst wywiadu w książce 
Sławka Komudy „Projekt Miłosierdzie”
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Znamy ich z pierwszych stron ga-
zet, ekranów telewizyjnych, bądź 
porywających kazań. Sławek Ko-
muda spotkał się z nimi, by po-
rozmawiać i posłuchać o Bożym 
Miłosierdziu. Jedni poznali Pana 
Boga przypadkiem, w życiu in-
nych był On obecny od samego 
początku. Wszyscy zrozumieli jed-
nak, że kluczowe w relacji z Nim 
są prawdziwe zaufanie i oddanie. 
Każda z tych historii to po prostu 
szczera opowieść o spotkaniach 
Boga i człowieka, i efektach tych 
spotkań. 
Oni zdecydowali się wziąć udział 
w Projekcie Miłosierdzie i opowie-
dzieć o tym, co niepojęte: o. Józef 
Witko OFM, bp Grzegorz Ryś, 
Przemysław Babiarz, Krzysztof 
Antkowiak, ks. Krzysztof Stosur, 
Magda Anioł, Tomasz Zubilewicz, 
o. Michał Legan OSPPE, Emi-
lian Kamiński, s. Elżbieta Siepak 
ZMBM, Marcin Kwaśny, o. Leon 
Knabit OSB, Muniek Staszczyk, ks. 
Łukasz Urbanek, Ewa Błaszczyk, 
Krzysztof Jędrzejewski, Tadeusz 
Chudecki, o. Mateusz Stachowski 
OFMConv, bp Antoni Długosz, Je-
rzy Zelnik, Michał Chorosiński, Jan 
Budziaszek, o. Michał Murzyn OP, 
Dominika Figurska, Tomasz Terli-
kowski, Jasiek Mela.
Więcej informacji www.projektmi-
losierdzie.pl oraz h  ps://www.fa-
cebook.com/projektmilosierdzie/

PRAWDZIWE, SZCZERE I AUTENTYCZNE 
ROZMOWY O BOGU I JEGO MIŁOSIERDZIU 

– BEZ OWIJANIA W BAWEŁNĘ

Sławek Komuda – raczej nie dziennikarz (skończył pedagogikę i zarządzanie 
zasobami ludzkimi). 
Mąż Gosi, tata Wiktora, Karoli i Mai. Towarzysz spacerów psa Teo. 
Na przestrzeni trzech miesięcy przeprowadził prawie trzydzieści rozmów, 
jak twierdzi, na najważniejszy możliwy temat. Rozmawiał o Miłosierdziu 
i miłości prawdziwej, i przekonał się, ze każdy z rozmówców to odrębna hi-
storia. Wszystkich jednak łączy ich przekonanie, ze w „Projekcie Miłosier-
dzie” są wyłącznie narzędziem Pana Boga...
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P olskie 
Kalwarie

Kalwarie to plenerowe sanktuaria, rozkładem 
architektonicznym nawiązujące do Jerozolimskiej 
Golgoty. Ich geneza wywodzi się od nabożeństwa 
Drogi Krzyżowej. 

Zwane są też sanktuariami Pańskimi, po-
nieważ składają się z zespołu kaplic z wi-
zerunkami Męki Pańskiej. Równocześnie 
kalwarie to też charakterystyczne dzieła 
sztuki ogrodowej, z uwagi na ich plenero-
wy charakter. 

Dróżki kalwaryjskie
Mówiąc o kalwariach należy przyjrzeć się 
z bliska Drodze Krzyżowej – drodze, którą 
przeszedł Chrystus niosąc krzyż na ramio-
nach po ulicach Jerozolimy, aż na Golgo-
tę, zwaną z języka łacińskiego Kalwarią 
(Calvaria – góra mająca kształt czaszki). 
Obecnie przechodzi się symbolicznie 14 
stacji, jednak liczba stacji ukształtowała 
się dopiero w czasach nowożytnych. Daw-
niej była tu stosowana dowolność, np. apo-
kryfi czna tradycja mówi, że Maryja czę-
sto obchodząc w Jerozolimie drogę, którą 
przemierzył Jej Syn, zatrzymywała się na 
dłużej w pewnych ważniejszych punktach. 
Nie należy się zatem dziwić, że pielgrzymi 
powracający z Jerozolimy chcieli odwzoro-
wać w swoich rodzinnych stronach tamtą 
Drogę. Stąd powstawały pod koniec XV 
w. w Europie Zachodniej, a później także 
w Polsce tzw. kalwarie, zwane popularnie 
dróżkami. Zakładano je przeważnie na te-
renach górzystych, takich, które przypo-
minały ukształtowaniem terenu położenie 
Jerozolimy. Często budowle te nazywano 
Nową Jerozolimą. Do stacji Męki Pańskiej 
dołączano z czasem inne, związane z ży-
ciem Maryi, tzw. dróżki Matki Bożej, albo 
takie, które przybliżały postacie świętych 
patronów. Brak jest norm dotyczących 
wielkości powierzchni, na których po-
wstawały obiekty. Waha się ona w przy-
padku ziem polskich od małych założeń 
(np. przy kościele reformatów w Krako-
wie) po kilkanaście hektarów (np. Wam-
bierzyce), czy wręcz kilkaset (Kalwaria 
Zebrzydowska). Analogicznie jest z licz-

Dukla
Miasto położone w śródgórskiej kotlinie wzniesień 

Beskidu Dukielskiego, nad rzeką Jasiołką. Kalwa-

ria powstała w 2002 roku na szlaku prowadzącym 

do pustelni św. Jana z Dukli. Składa się z czterna-

stu kapliczek, różniących się tylko płaskorzeźbą 

przedstawiającą temat danej stacji.
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bą obiektów na danym terenie.

Żywa tradycja
Polskie sanktuaria kalwaryjskie zachowa-
ły się na przestrzeni lat w dobrym stanie 
i w większości z nich trwa ruch pielgrzym-
kowy, którego początków tradycji na tere-
nie Polski należy się dopatrywać już u sa-
mego zarania chrześcijaństwa nad Wisłą 
(w 1000 roku miała miejsce „ofi cjalna” piel-
grzymka do grobu świętego Wojciecha). 
Pierwsza w Polsce kalwaria została zało-
żona w 1602 roku w Kalwarii Zebrzydow-
skiej. Jej budowę ufundował wojewoda 
krakowski – Mikołaj Zebrzydowski. Łączy 
ona do dzisiaj na swoich ścieżkach kult ma-
ryjny z motywem Męki Pańskiej. Stała się 
wzorcem dla kalwarii powstałych w Pako-
ści nad Notecią, Górze Kalwarii, Górze Św. 
Anny, Krzeszowicach, Wejherowie, Wam-
bierzycach, Ujazdowie oraz na Żmudzi. 

Czy sztuka?
Gdyby spojrzeć na kalwarie od strony sztu-
ki to pojawia się kilka znaków zapytania. 

Nie są one sztuka sakralną (bo nie odnoszą 
się do budynku kościoła i nie są znakami 
i symbolami najwyższej, boskiej rzeczywi-
stości), czy zatem są sztuką religijną (po-
wstały wszak pod wpływem inspiracji re-
ligijnej), czy pomnikami, czy dziełami sztu-
ki? W tym przypadku jednym z ważnych 
kryteriów staje się poziom artystyczny. Ide-
alne założenie zakłada, że osoba podążają-
ca ścieżką kalwaryjską ma do czynienia 
z sztuką, która jest wyrazista, która oddzia-
łuje na widza. Konkretna stacja może być 
oglądana wiele razy i za każdym można 
w jej formie odkryć coś nowego. Jest jesz-
cze jeden wymiar oddziaływania kalwarii 
– są specyfi cznym łącznikiem międzypo-
koleniowym. Po ich dróżkach idą zarów-
no osoby starsze, młodzież, jak i rodziny 
z dziećmi. Historia pokazała, że w ciągu 
ostatnich trzydziestu lat powstały w Polsce 
nowe obiekty kalwaryjskie. Wystarczy za-
tem tylko wyruszyć w drogę, by samemu 
doświadczyć, czym jest kalwaria… 

Ewa Zdolińska
archeolog, historyk sztuki, przez kilkanaście lat 
animator Ruchu Światło-Źycie w naszej parafi i

Kałków Godów
Wieś Kałków położona jest w województwie świętokrzyskim, 25 km na północny wschód od Świętego Krzyża. Kalwaria stanowi część zało-żeń Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski Matki Ziemi Świętokrzyskiej. Droga Krzy-żowa położona jest w północno-wschodniej czę-ści obszaru sanktuaryjnego i jej ścieżka wraz ze stacjami zajmuje ok. połowy powierzchni. 

Góra Kalwaria 
– Marianka

Południowe obrzeża miasta na Mariankach. Pod 

koniec lat 70. przy Wieczerniku wybudowano 

dom zakonny dla Marianów. Na zalesionym 

terenie położonym z tyłu kościółka utworzono 

park, w którym w 1985 r. ustawiono na kolum-

nach piętnaście bloków z piaskowca, z którego 

powstała kalwaria dłuta Anny Grocholskiej. 

19 maja 1996 r. została poświęcona. Kalwaria 

nawiązuje swoją formą do tradycyjnych polskich 

kapliczek. Równocześnie jest w niej nawiązanie 

do stylu ludowego i romańskiego.
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Mrukowa
Wieś, odległa o 6,8 km od Żmigrodu, leży w okolicy pagórkowatej, lesistej, 

384 m. n.p.m. nad bezimiennym dopływem Wisłoki z lewego brzegu. 

Radziechowy
Wieś Radziechowy jest położona na południo-wym krańcu kotliny żywieckiej, po lewej stronie rzeki Soły, ok. 10 km na południe 

od miasta Żywiec. 

Kąty
Wieś położona w Beskidzie Niskim w odległości 

około 20 km na południe od Jasła i 20 km na północ 

od granicy polsko-słowackiej. Na wschód od wsi 

znajduje się Góra Grzywacka. Jest to najwyższy 

szczyt pasma Beskidu Dukielskiego, na którym 

w wrześniu 1999 r. została postawiona wieża wido-

kowa zwieńczona Milenijnym Krzyżem Papieskim.



Święta 
Woda

Wschodnie obszary 
miasta Wasilków 

(5 km na północny 
wschód od Białegosto-
ku). Kalwaria stano-
wi jeden z obiektów 
Sanktuarium Matki 

Boskiej Bolesnej 
w Świętej Wodzie.
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Szczecinek
Miasto położone w północno-zachodniej Polsce, na Pomorzu Zachodnim, na pograniczu Pojezierza Drawskiego i Pojezierza Szczecinec-kiego i znajduje się pomiędzy trzema jeziora-mi: Trzesiecko, Wielimie i Wilczkowo. Kalwarię wyróżnia posiadanie dodatkowych nazw własnych. Każdemu obiektowi towarzyszy kamienna płyta z informacją o numerze stacji, nazwie, fundatorze 

i dacie poświęcenia.

Serpelice
Wieś w woj. mazowieckim na lewym brzegu Bugu; 

29 km na północy zachód od Białej Podlaskiej. Kal-

waria serpelicka powstała jako pierwsza z przed-

stawionych kalwarii, w 1981 r. Na tle pozostałych 

kalwarii, Serpelice wyróżnia brak nawiązania do 

lokalnej tradycji kalwaryjskiej (nie ma kalwarii) lub 

kultu patrona oraz niepełny cykl jednorodności za-

łożenia (stacje od XI do XIV nie są płaskorzeźbami). 
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Spracowane 
pszczoły umierają
Zmarłego 16 lat temu aktora, Wacława Kowalskiego, 
wspomina ks. Zygmunt Niewęgłowski.

Poznałem go w 1987 roku. Będąc jeszcze klerykiem-
-praktykantem zbierałem pewnej niedzieli tacę 
w kościele parafi alnym w Brwinowie pod Warsza-
wą. Uśmiechnął się do mnie. Odpowiedziałem tym 
samym i szepnąłem mu do ucha kilka słów. Był to 
Wacław Kowalski – aktor, z wykształcenia nauczy-
ciel. Tak rozpoczęła się nasza przyjaźń. Później 
widywałem go codziennie wstępującego choćby 
na chwilę do kościoła, gdzie pogrążał się w głębo-
kiej modlitwie. Lubił odmawiać „Anioł Pański” 
i „Wieczny odpoczynek”. Po czym udawał się na 
grób syna Maćka, który zmarł w wieku 26 lat, jako 
student medycyny.
Po wizycie na cmentarzu przejeżdżał rowerem tuż 
obok plebanii, po mleko do pobliskiego PGR-u. Na 
balkonie stał schorowany ks. Kanonik Jan Durka – 
przyjaciel Pana Wacława. Wtedy rozległ się głos na 
cale miasto: „Laudetur Jesus Christus” – „Niech bę-
dzie pochwalony Jezus Chrystus” wolał głośno Ko-

walski. „In saecula saeculorum”: „Na wieki 
wieków” – odkrzykiwał Ks. Kanonik.

Trzeba kochać pracę…
Kiedyś zaprosiłem Wacława Kowalskiego na 
spotkanie z młodzieżą uczestniczącą w waka-
cyjnych rekolekcjach oazowych w Sarnakach 
na Podlasiu, które prowadziliśmy wspólnie 
z ks. Marianem Dobrowolskim. Zrobił wyją-
tek, ponieważ po śmierci syna nie występo-
wał publicznie.
Mówił im o swoim życiu i o pracy: „Trzeba 
kochać pracę. Popatrzcie na pszczoły. Tak 
samo pracują po wojnie jak i przed wojną... 
Nie trzeba się wstydzić Pana Boga. Jeżeli mie-
liśmy być na planie fi lmowym w niedzielę, 
to do kościoła szedłem na godzinę ósmą ra-
no. Nysa z Telewizji Polskiej czekała na mnie 
przed kościołem... W kościele nie zawsze 

W DZIEJACH
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mogłem się dobrze modlić, bo pokazywali 
palcem – „O, Pawlak! Patrz Pawlak”.. Au-
tor scenariusza powiedział mi kiedyś, abym 
w fi lmie nie używał tak często słowa „Bóg”, 
bo w Polsce jest tylko 20% wierzących. Odpo-
wiedziałem: „Chcę grać dla 20%, ale dobrze”.
Nie chciał grać w fi lmach niezgodnych z jego 
sumieniem. Opowiadał również, jak to pe-
wien Żyd argumentował swoją wiarę: „Jak 
Boga nie ma, to daj Boże, ale jeżeli Bóg jest, to 
nie daj Boże”.
Po spotkaniu z młodzieżą poprosił nas, by 
pójść z nim do kościoła. „Gdzie jest obraz 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy?” – zapytał 
rozglądając się po kościele.
Składając kwiaty, które podarowała mu mło-
dzież, upadł na kolana przed obrazem Mat-
ki Bożej. Twarz jego pokryły łzy. Modlił się 
przez chwilę, po czym z całą prostotą otarł 
łzy i wyszedł z kościoła.

Nie mogę mówić 
Uczestniczył również w mojej Prymicyjnej 
Mszy świętej. Pamiętam, jak wskazał na star-
sze osoby i prosił, bym udzielił im wcześniej 
Komunii świętej, kiedy rozdawałem Ciało 
Chrystusa. Na przyjęciu prymicyjnym goście 
domagali się, by powiedział kilka zdań. Opie-
rał się bardzo. „Nie mogę mówić. Nie mogę. 
Syn mi zmarł. Miał 26 lat”. Oczy jego zalały 
się łzami i zszedł z podium.
Jesienią 1990 roku odwiedziłem ponow-
nie rodzinę Państwa Kowalskich. Zjedliśmy 
wspaniały obiad, przy którym Pan Wacław 
zachwycał się poezją Tuwima. Jego żona. Pa-
ni Stanisława, była odmiennego zdania. „Po-
słuchaj Staszka, czy to nie piękne? 
– rzekł i zacytował: 
„Jeszcze się kiedyś zasmucę, 
Jeszcze do Ciebie powrócę 
Chrystusie 
I taką wielką żałobą, 
Będę się żalił przed Tobą 
Chrystusie 
Że duch mój przed Tobą klęknie,
I wtedy serce mi pęknie 
Chrystusie”.
Roszku – tak nazywała go żona – „Pamiętaj, 
że gości należy słuchać!” „Tak, ale i ja mam 
ochotę z kimś porozmawiać” – odpowiedział.

Bóg obecny w pszczołach
Po obiedzie udaliśmy się do ogrodu. Był pięk-
ny, jesienny dzień. Pszczoły przygotowywały 
się do zimy. Liście spadały z drzew. „Bardzo 
lubię przebywać w tym ogrodzie. Cisza jak na 
cmentarzu. Tutaj jesteśmy bliżej Pana Boga 

niż w kościele. Przecież on wszystko stworzył, jest 
obecny w swoich dziełach” – mówił pan Kowalski. 
i dodał: „Spójrz na pszczoły. Całe lato pracowały. Te, 
które chodzą po trawie są spracowane – umierają. 
A te, które latają – to młode robotnice, będą praco-
wać na wiosnę”.
Po wizycie w ogrodzie udaliśmy się na grób Maćka 
Kowalskiego i księdza Kanonika Jana Durki. Odmó-
wiliśmy „Anioł Pański” za zmarłych. Pan Kowalski 
żalił się wtedy, że wszyscy jego przyjaciele odeszli 
do Boga. „Jest tylko moja Staszka, mój najlepszy 
przyjaciel” – tak mówił o swojej żonie.
Późnym popołudniem pan Wacław odprowadził 
mnie na przystanek PKP. Na peronie zaczepił go pi-
jany człowiek wołając: „Panie Pawlak. Jestem kie-
rowcą. Pamięta pan, jeździł pan ze mną autobusem. 
Zatrzymywałem się przed teatrem”. „Nazywam się 
Kowalski. Tak, to było kilka lat temu. Teraz jestem 
na emeryturze” – odpowiedział pan Wacław. Gdy 
pijany człowiek nadal się narzucał, pan Wacław 
z właściwą sobie kulturą przeprosił go, mówiąc: 
„Przepraszam, jestem z księdzem. Chcemy jesz-
cze chwilę porozmawiać”. Po upływie kilku chwil 
pan Wacław powiedział: „Weź to, Zygmuś”. Podał 
mi słoik miodu pszczelego. „Przyda ci się na zimę” 
– dodał. Wyjął z kieszeni małą kulkę kitu pszczele-
go. „Kit pszczeli jest leczniczy, dobry na serce. Weź, 
mnie już nie będzie potrzebny”.
Wsiadłem do pociągu. Na pożegnanie długo i ser-
decznie machał do mnie ręką. Wtedy jeszcze nie 
wiedziałem, że to było nasze ostatnie pożegnanie. 
Będę długo pamiętał jego sylwetkę w pożegnalnym 
geście, która została w jesiennej mgle.

…duch mój przed Tobą klęknie…
O śmierci śp. Wacława Kowalskiego dowiedziałem 
się od moich młodych przyjaciół. Z przykrością po-
wiadomili mnie o Jego odejściu do Pana.
„Jeszcze do Ciebie powrócę 
Chrystusie”.
„(...) duch mój przed Tobą klęknie
i wtedy serce mi pęknie
Chrystusie”.
Nasunęły mi się, jakże prawdziwe, słowa poety. 
Przyczyną śmierci pana Wacława było pęknięcie 
aorty.
Życie i pracę Wacława Kowalskiego najtrafniej 
określił w czasie pogrzebu dyr. teatru „Kwadrat” 
z Warszawy, pan Karwański, mówiąc: „Zmarły śp. 
Wacław Kowalski zyskał w swojej pracy aktorskiej 
– miłość widza. Zyskał to, o co żaden z aktorów nie 
śmie zabiegać”.
Na uroczystości pogrzebowej panowała rodzinna 
atmosfera, której towarzyszyły zaduma i refl eksja. 
Myślałem wtedy: „Spracowane pszczoły umiera-
ją...”.

Ks. Zygmunt Niewęgłowski
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Pierwsze dni po zakończeniu roku szkolnego 
zostały poświęcone na Muzeum Wojska Pol-
skiego, Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą na te-
renie naszej Dzielnicy przy ulicy Chrościckiego 
oraz Piknik „Bądź bezpieczny w mieście” inau-
gurujący akcję Lato w Mieście.

Nasi podopieczni mieli okazję poznać zasa-
dy bezpiecznego poruszania się po drogach, 
bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz nauki, 
a także zrozumieć na czym polega praca stra-
żaka oraz policjanta. Stało się to możliwe dzięki 
piknikowi „Bądź bezpieczny w mieście” organi-

Wakacje 
z fundacją
Na początek okresu wakacyjnego Fundacja 
przygotowała dla swoich najmłodszych 
podopiecznych cykl jednodniowych wycieczek, 
których celem była promocja aktywnego, 
zdrowego i bezpiecznego wypoczynku.
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zowanego na Warszawskiej Agrykoli, podczas 
którego podopieczni poznali tajniki pracy służb 
ratowniczych stolicy – w tym oczywiście po-
jazdów ratunkowych! Skorzystaliśmy również 
z możliwości szkolenia z podstaw pierwszej po-
mocy przedmedycznej, a także głównej atrakcji 
pikniku, jaką była wspinaczka na linie po budo-
wanej z plas  kowych skrzyń wieży!
Wizyta w jednostce Strażackiej na terenie na-
szej Dzielnicy okazała się wielką lekcją empa  i. 
Dzieci mogły w pełni zrozumieć, jak odpowie-
dzialna jest praca strażaka, oraz że często w ich 
przypadku mówimy o bezinteresownej – czę-
sto nieodpłatnej – chęci pomocy i ratowania 
ludzkiego życia. Bycie strażakiem – ochotni-
kiem staje się swojego rodzaju służbą.
W Muzeum Wojska Polskiego, poprzez zwie-
dzanie wnętrz pojazdów – zarówno tych lotni-
czych, jak lądowych – oraz projekcję unikalnych 
fi lmów na temat narodowych sił zbrojnych, 
dzieci miały wyjątkową okazję na poważne 
potraktowanie tematu w sprzyjającej i zachę-
cającej do pracy atmosferze. To tam udało się 
przeprowadzić wiele cennych rozmów, w któ-
rych dzieci wykazały się niezwykłym przywią-
zaniem do naszego kraju, a także jego symboli. 

Wśród niektórych wypowiedzi można było do-
strzec świadomość narodowej tożsamości.
Wielu z nas często spaceruje brzegami Wi-
sły, ale czy miało możliwość na jednej z wi-
ślanych wysp poplażować? Nasi podopieczni, 
dzięki współpracy z Fundacją Szerokie Wody, 
uczestniczyli w rejsie piękną drewnianą łodzią. 
Niedaleko Mostu Poniatowskiego mieli okazję 
znaleźć się na prawdziwej wyspie. Kapitan był 
wspaniałym przewodnikiem. Z tej strony dzie-
ciaki nigdy wcześniej nie poznały Warszawy.
Na naszym profi lu Facebook można obejrzeć 
relację wideo z opisanych wcześniej wycie-
czek. Go rąco zachęcamy!

Fundacja im. Ks. Prof. Ryszarda Rumianka

Fundacja im. ks. prof. Ryszarda Rumianka 
ul. Rybnicka 27 zaprasza na bezpłatne:

� zajęcia z matematyki dla wszystkich chętnych 
 – w poniedziałki godz. 17:00-19:00

� zajęcia z języka angielskiego dla kl.1-3 S.P. 
 – w środy godz. 18:30-19:30

� trening matematyczny dla gimnazjalistów 
w czwartki godz. 17:30-19:30

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY:
tel. 733 422 037 kmo@fundacjarumianka.pl
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Otwarta Szopa
Pierwszego miejsce tego typu w Polsce, Męska Szopa, otworzyła swoje 
podwoje 7. września w siedzibie Fundacji im. Ks. prof. Ryszarda Rumianka.

Kolebką tego pomysłu jest Australia. Pierwsze szopy 
powstały jako następstwo debaty na temat zdrowia 
psychicznego i fi zycznego mężczyzn. Zastanawiano 

się, w jaki sposób mężczyźni mogą zachować jak najdłu-
żej aktywność społeczną, w jaki sposób wspierać ich, aby 
nie byli narażeni na izolację, samotność i poczucie bycia 
niepotrzebnymi. Męskie Szopy powstały, jako narzędzie 
do takiej profi laktyki i są związane z państwowym sys-
temem opieki zdrowotnej nie tylko w Australii, ale tak-
że w takich krajach jak Anglia, Szkocja, Irlandia czy kraje 
skandynawskie.
W 2005 roku było około 220 Men’s Shed w Australii, 
a obecnie jest ich tam 930 i tym samym są największą 
organizacją skupiającą mężczyzn. Wspaniale wtopiły się 
w krajobraz codziennego życia mieszkańców, służą nie 
tylko panom, ale także lokalnej społeczności. Można tu 
zajrzeć z zepsutą rzeczą i liczyć na życzliwość i umiejęt-
ności „szopowicza”.

Dlaczego w Polsce?
W naszym kraju, od kilku lat, zwraca się dużą uwagę na 
zagospodarowanie wolnego czasu seniorom. Czas na 
emeryturze także może być okresem, w którym rozwi-
nie się swój talent lub odkryje nowy, czy pozna nowych 
przyjaciół. Jak wynika z badań przeprowadzonych w Uni-

wersytetach Trzeciego Wieku z tych propozy-
cji najczęściej korzystają kobiety. Mężczyźni są 
zdecydowaną mniejszością, a nawet kiedy się 
pojawią to dlatego, by zrobić przyjemność żo-
nie, która nalega by mąż „ruszył się” z domu. 
Pamiętajmy też, że Męska Szopa nie jest miej-
scem wyłącznie dla seniorów. Nie ma w tym 
nic złego, jeśli każdy pan przychodzi do szopy 
z inną intencją: aby nie być samotnym czy też 
skorzystać z narzędzi, a może usłyszeć zwie-
rzeń syna przy robieniu modelu samolotu…

Drugi dom?
Każdy mężczyzna potrzebuje jakiejś szopy! 
Męska Szopa to tylko duża wersja tego, co 
często panowie mają we własnych domach. 
Większość mieszkańców Warszawy zamiesz-
kuje bloki, trudno więc, by każdy pan miał swój 
warsztat, np. przy garażu. Dlatego często miej-
scem drobnych napraw jest niewielki schowek 
na piętrze, balkon czy wręcz kawałek stołu, co 
nie jest komfortowe, nie tylko dla majsterkowi-
cza. Każdy też potrzebuje czasu dla siebie, miej-
sca do przemyślenia problemów, pomysłów, 
czy wręcz porozmawiania z drugim mężczyzną 
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i wymienienia życiowych rad. Mężczyźni też 
potrzebują pobyć w swoim towarzystwie!
 Uczenie się młodszych od starszych, silny wzo-
rzec męski, męskie rozmowy przy wspólnej 
pracy... Dziś rzeczy się psują i kupuje się nowe 
– odeszliśmy od naprawiania czy przerabiania 
przedmiotów na wciąż użyteczne, czy pozo-
stawimy naszym potomnym jakiś przedmiot, 
który przetrwa długie lata i będzie wywoływał 
nostalgię? Idea Męskiej Szopy zmierza właśnie 
w kierunku ocalenia takiego stylu życia i my-
ślenia.

„Tylu znamienitych gości 
w takiej małej piwniczce...”
Uroczystość otworzyła Karolina Burns z Fun-
dacji im. ks. Prof. Ryszarda Rumianka, witając 
wszystkich gości. Były zespoły obu pracują-
cych przy projekcie fundacji: Fundacji im. ks. 
Rumianka i Fundacji Nasza Ziemia.
Ks. Zygmunt Niewęgłowski – gospodarz uro-
czystości podziękował wszystkim, dzięki któ-
rym powstała Męska Szopa. Jak podkreślił – 
„wszystko co dotyczy wspierania rodzin jest 
dla Fundacji ogromną wartością i taką warto-
ścią jest właśnie to miejsce”.
Mira Stanisławska Meysztowicz i Sławomir 
Brzózek z Fundacji Nasza Ziemia złożyli po-
dziękowania na ręce ks. Zygmunta za to, że 
bez wahania otworzył drzwi fundacji na taką 
inicjatywę. Miło było gościć również Pana To-
masza Wienke – Country Managera fi rmy Jula 
Polska wraz z współpracownikami, dzięki któ-
remu szopa jest wyposażona w profesjonalne 

urządzenia i narzędzia.
Ciepłe słowa gratulacji i życzenia, by drzwi szopy się nie 
zamykały usłyszeliśmy od Gospodarza Dzielnicy Włochy 
– burmistrza Michała Wąsowicza. 
Jak zauważył ks. Zygmunt Niewęgłowski – „to wspania-
łe, że taka mała piwniczka zgromadziła tak znamienitych 
gości: byli bowiem z nami przedstawiciele Ambasady Au-
stralii, Burmistrz sąsiedniej Dzielnicy Bemowo – Michał 
Grodzki, przedstawicielki Centrum Komunikacji Społecz-
nej m. st. Warszawy, przedstawiciele Ośrodka Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Warszawa Włochy, oraz co świad-
czy o prężnym działaniu i integracji lokalnych organizacji 
pozarządowych byli też i oni: Stowarzyszenie Aktywacja, 
Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy, Komendant Hufca 
ZHP Warszawa Ursus. Nie zabrakło też przedstawicielki 
miejsca, gdzie również w miłej atmosferze można poga-
wędzić, czyli – Co Nieco Cafe!”

Wstęga przecięta! 
Zapraszamy!
Przychodźcie, dzwońcie, piszcie. My zrobimy sporo, żeby 
dotrzeć do tych panów, którzy o Męskiej Szopie nie sły-
szeli, lub którzy nie mają odwagi wyjść z domu. 
Panowie – czekamy na Was, stwórzcie wspaniałą spo-
łeczność wokół Męskiej Szopy, wprowadźcie do niej at-
mosferę przyjaźni i wspólnego majsterkowania. 
Szanowne Panie – namówcie swoich mężów, wujków, 
ojców, dziadków by dołączyli do tworzenia tej społecz-
ności.
Zapraszamy w każdy wtorek i czwartek od 9.30 – 16.30 
(godziny i dni będziemy z czasem dopasowywać do Wa-
szych potrzeb). Nasz adres mailowy – biuro@fundacja-
rumianka.pl. Dla Państwa wygody budynek Fundacji 
został oznakowany tabliczkami „Męska Szopa”.



XXX niedziela zwykła
7.30 – za śp. Marzennę Grudzińską (gr. 23)
9.30 – za śp. Janinę, Romana Węgier i Danutę 

Dominiak
11.00 – za śp. Irenę, Jerzego, Leokadię i Jana 

Mazgajskich
12.30 – za Parafi an, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
18.00 – w intencji Macieja w rocznicę urodzin, z 

podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o 
nawrócenie 24 25
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12.302.30 – za Parafi an, dzieci och – za Parafi an, dzieci och
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18.008 0  – w intencji Macieja w row intencji Macieja w r
podziękowaniem za otrzymanękowaniem za otrzyma
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XXVII niedziela zwykła
7.30 – za śp. Stanisława Skup w 1. rocznicę śmierci, 

Kazimierza Skup oraz Stefana Przychodzeń
9.30 – 1) za śp. Annę i Władysława Gess
2) za śp. Marzennę Grudzińską (gr. 2)
11.00 – za śp. Natalię i Franciszka Dymnickich
12.30 – w intencji Kół Żywego Różańca (ze zmianą 

tajemnic)
18.00 – w intencji Julii, w 18. rocznicę urodzin, 

z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą 
o dary Ducha Świętego, opiekę Maryi i Boże 
błogosławieństwo w dorosłym życiu

6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Marzennę Grudzińską 

(gr. 3)
8.00 – za śp. Barbarę Przychodzką w 

30. dzień po śmierci
18.00 – za śp. Annę w 16. rocznicę 
śmierci i Tadeusza w 25. rocznicę 
śmierci Kosińskich oraz zmarłych z 
rodziny Kosińskich i Roszkowskich

6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Marzennę Grudzińską 

(gr. 4)
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Ryszarda Gugnackiego

6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Marzennę Grudzińską 

(gr. 10)
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Dominika, Jana i 

Czesława

6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Marzennę Grudzińską 

(gr. 11)
8.00 – dziękczynno-błagalna, w 30. 

rocznicę ślubu Krystyny i Mariana
18.00 – za śp. Józefę Mętrak w 9. 

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

6.30 – za Parafi an 
7.15 – za śp. Marzennę Grudzińską 

(gr. 17)
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Elizę Wolską w 2. 

rocznicę śmierci

6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Marzennę Grudzińską 

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

Tomaszewskiego w 15. rocznicę 
śmierci

6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Marzennę Grudzińską 

(gr. 24)
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Aleksandra i Helenę 

Bondzior

6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Marzennę Grudzińską 

(gr. 25)
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Antoniego Wawryków, 

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

XXVIII niedziela zwykła
7.30 – za śp. Romanę i Stefana Okońskich
9.30 – 1) za śp. Kazimierza Kobyłeckiego w 15. 

rocznicę śmierci oraz śp. Aleksandrę Kobyłecką
 2) za śp. Marzennę Grudzińską (gr. 9)
11.00 – za śp. Mariannę, Jana i Teodora 

Przyjankowskich, Konstancję, Piotra i Walentego 
oraz Leszka Ambroziaków

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

18.00 – w intencji Mateusza w 20. rocznicę urodzin i 
Beatki w 7. rocznicę urodzin

XXIX niedziela zwykła
7.30 – 1) za śp. Alinę i Zdzisława Leśniewskich
 2) za śp. Marzennę Grudzińską (gr. 16)
9.30 – w intencji członków Domowych Kręgów 

Biblijnych
11.00 – za śp. Mariannę i Jakuba Piaseckich
12.30 – dziękczynno-błagalna, z prośbą o zdrowie 

dla Moniki i Łukasza w 3. rocznicę ślubu oraz dla 
Julii z okazji 2. rocznicy urodzin 

18.00 – za śp. Mariana Maliszewskiego w 16. 
rocznicę śmierci

św. Franciszek z Asyżu św. Teresa od Dzieciątka Jezusśw. Teresa od Dzieciątka Jezus bł. Honorat Koźmiński



29
6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Marzennę Grudzińską 

(gr. 29)
8.00 – o zdrowie i Boże 

błogosławieństwo w 5. rocznicę 
ślubu Magdy i Dariusza oraz opiekę 
Bożą dla Ani 

18.00 – za śp. Tadeusza, Stanisławę, 
Stanisława Orlińskich i Stefana 
Widyńskiego26 27

19 20 21 22
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Wspomnienie św. Teresy od 
Dz. Jezus, odpust parafi alny

6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Marzennę Grudzińską (gr. 1)
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Niepokalanego Serca Maryi

18.00 – 1) za Parafi an (suma 
odpustowa)

2) o Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski dla Teresy 
Lewandowskiej z okazji imienin

3) rezerwacja

6.30 – wolna intencja
7.15 – 1) za śp. Stanisławę, Józefa, 

Tadeusza, Stanisława i Władysława 
Śliweckich

2) za śp. Marzennę Grudzińską (gr. 5)
8.00 – dziękczynna, w 3. rocznicę 
ślubu Anny i Pawła

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

6.30 – za śp. Marzennę Grudzińską 
(gr. 6)

7.15 – za śp. Tomasza Grędzickiego w 
1. rocznicę śmierci

8.00 – za śp. Ryszarda 
Kwiatkowskiego w 5. rocznicę 
śmierci o miłosierdzie Boże i łaskę 
życia wiecznego

18.00 – o liczne i święte powołania 
kapłańskie oraz błogosławieństwo 
Boże dla kapłanów pracujących w 
naszej parafi i (intencja Wspólnoty 
Krwi Chrystusa)

6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Marzennę Grudzińską 

(gr. 12)
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Mariana, z okazji 

urodzin; za śp. Krystynę 
Toporowską w 30. dzień po śmierci;

6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Marzennę Grudzińską 

(gr. 13)
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Irenę Gajewską

6.30 – wolna intencja
7.15 – 1) za śp. Marzennę Grudzińską 

(gr. 19)
 2) za śp. Danielę w 1. rocznicę 
śmierci i Józefa Krzepinę

8.00 – dziękczynna, w dniu urodzin 
Jarosława

18.00 – wolne intencje

6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Marzennę Grudzińską 

(gr. 20)
8.00 – za śp. Irenę i Izydora 

Dąbrowskich oraz Wiktora i 
Mariannę Wojtaszek

18.00 – za śp. Irenę Łabędzką w dniu 
imienin

6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Marzennę Grudzińską 

(gr. 26)
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Janinę Wierzbicką w 

30. rocznicę śmierci, Zbigniewa 
Wierzbickiego oraz Irenę i 
Mieczysława Runowskich

6.30 – za śp. Marzennę Grudzińską 
(gr. 27)

7.15 – za śp. Sabinę i Mariana 
Krysteckich oraz Marię Krystecką-
Nowakowską

8.00 – za śp. Franciszka, Antoniego i 
Józefę Kochanowicz

18.00 – za śp. Stefanię i Józefa Cyrul

6.30 – za śp. Marzennę Grudzińską 
(gr. 7)

7.15 – o Boże błogosławieństwo dla 
Marcina w 33. rocznicę urodzin

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

18.00 – za śp. Mariana Mizerskiego w 
18. rocznicę śmierci

6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Marzennę Grudzińską 

(gr. 8)
8.00 – za śp. Halinę Górniak w 30. 

dzień po śmierci
18.00 – 1) za śp. Mariana Mizerskiego 

w 18. rocznicę śmierci oraz 
rodziców – Annę i Edwarda

 2) za śp. Jakuba Iwińskiego z okazji 
20. rocznicy urodzin

6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Marzennę Grudzińską 

(gr. 14)
8.00 – wolna intencja
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 

polecanych w wypominkach

6.30 – za śp. Marzennę Grudzińską 
(gr. 15)

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

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

18.00 – za śp. Jadwigę Kaczorek

6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Marzennę Grudzińską 

(gr. 21)
8.00 – dziękczynna, w 2. rocznicę 

urodzin Basi, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski

18.00 – za sp. Barbarę Praszczałek w 
20. rocznicę śmierci

6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Marzennę Grudzińską 

(gr. 21)
8.00 – za śp. Eugeniusza 

Wiąckiewicza w 11. rocznicę 
śmierci oraz Józefa, Katarzynę i 
Michała

18.00 – w 15. rocznicę ślubu Anny 
i Bogdana, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski i prośbą o 
opiekę Matki Bożej na dalsze lata 
wspólnego życia

6.30 – wolna intencja
7.15 – 1) za śp. Tadeusza Śliweckiego
2) za śp. Marzennę Grudzińską (gr. 28)
8.00 – za śp. Tadeusza Okurowskiego 

w dniu imienin i śp. Jadwigę 
Okurowską

18.00 – 1) w intencji beatyfi kacji 
Sługi Bożego Stefana kardynała 
Wyszyńskiego oraz o dary Ducha 
Świętego i opiekę Matki Bożej dla 
księdza proboszcza i kapłanów z 
naszej parafi i 

2) za śp. Tadeusza Kącę

św. Teresa z Avila św. Jan Paweł II św. Faustyna



XXXII niedziela zwykła
7.30 – za śp. Janinę i Jana Pakieła i ich rodziców
9.30 – za śp. Annę, Leokadię, Adama i Mieczysława 

Andrychowiczów, Zofi ę, Jadwigę i Szymona 
Markiewiczów oraz Irenę i Jana Urów

11.00 – za zmarłych z rodziny Sytów, Siwków, 
Siwickich oraz śp. Stanisława Frysel

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

18.00 – za śp. Stanisława Grębosa

XXXIII niedziela zwykła
7.30 – wolna intencja
9.30 – za śp. Tadeusza Zimoląga i zmarłych z rodziny 

Zimoląg oraz śp. Tadeusza Szczęsnego i zmarłych 
z rodziny Szczęsnych

11.00 – dziękczynno-błagalna, w 20. rocznicę 
urodzin Macieja i 10. rocznicę urodzin Kai, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

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

18.00 – za śp. Henryka Orskiego

Uroczystość Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata

7.30 – wolna intencja
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – za śp. Cecylię Kobus z okazji imienin
12.30 – za śp. Witolda Milewskiego, Mariannę 

i Władysława Janiszewskich
18.00 – za śp. Antoninę, Kazimierza, Jana i Sławka 

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

I niedziela Adwentu
7.30 – za Parafi an
9.30 – za śp. Mieczysława Bardadyna w 10. rocznicę 
śmierci oraz za jego rodziców i braci

11.00 – za śp. Izabelę i Jana Lewandowskich 
i Stanisława Smyla

12.30 – o Boże błogosławieństwo dla Filipa 
Krasieńko z okazji 2. rocznicy urodzin

18.00 – za śp. Czesława Bieńkowskiego w 9. 
rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny 
Szustaków – Piotra i jego rodziców Rozalię 
i Andrzeja oraz zmarłych z rodziny Jarząbków 
i Bieńkowskich

XXXI niedziela zwykła
7.30 – za śp. Marzennę Grudzińską (gr. 30-

ost.)
9.30 – za śp. Krystynę Stępień w 3. rocznicę 
śmierci

11.00 – za śp. Zbigniewa Wolnego i śp. 
Wiesławę Wolny

12.30 – dziękczynno-błagalna, w 18. rocznicę 
urodzin Magdaleny, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i prośbą o opiekę Matki 
Bożej

18.00 – za śp. Piotra Nowińskiego o łaskę 
życia wiecznego 130

p gp g
Wiesławę WolnyWiesławę Wolny

12.3012.30 – dziękczynno-błagalna, w – dziękczynno-błagalna, 
urodzin Magdaleny, z podziękourodzin Magdaleny, z podzięko
otrzymane łaski i prośbą o opiymane łaski i prośbą o opi
Bożejj

18.0018.0  – za śp. Piotra Nowińskiea śp. Piotra Nowińskie
życia wiecznegożycia wiecznego 31

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

Wiesława, Jana, Rozalię 
Falkowskich i Mariannę 
Dobrzeniecką

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Jadwigę Radziszewską 

oraz zmarłych z rodziny 
Radziszewskich, Niemyjskich i 
Czarkowskich

Uroczystość 
Wszystkich Świętych

7.30 – wolna intencja
9.30 – za śp. Alinę, Zdzisława 

Leśniewskich, Jerzego 
Marcinkowskiego, Tadeusza 
Grodzkiego i Pawła 
Kossakowskiego

12.00 – za wszystkich wiernych 
zmarłych (odprawiana na 
cmentarzu)

18.00 – za śp. Zofi ę Tober w 1. 
rocznicę śmierci
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6Siwickich orazckich o
12.3030 – w inten – w 

tajemnic)tajemnic)
18.0018.00 – za śp. S – za śp. 

13
11.00  dziękczynno błagalna dziękczynno błaga

urodzin Macieja i 10. rocznicrodzin Macieja i 10. rocznic
o Boże błogosławieństwo i oo Boże błogosławieństwo i o

12.302.30 – za Parafi an, dzieci och– za Parafi an, dzieci och
(chrzty)zty)

18.00 – za śp. Henryka Orskie– za śp. Henryka Orskie

2012.3030 – za śp. Witolda Milewsk – za śp. Witolda Milew
i Władysława Janiszewskichi Władysława Janiszewskich

18.0018.00 – za śp. Antoninę, Kazimia śp. Antoninę, Kazim
Kmiecińskich, Janusza i jego rońskich, Janusza i jego ro
i Jana Kozłowskich oraz zmarła Kozłowskich oraz zmarł
Kmiecińskich i Kozłowskichmiecińskich i Kozłowskich

14 15
7 8

27
i Stanisława Smylatanisława Smyla

12.302.30 – o Boże błogosławieńs – o Boże błogosławieńs
Krasieńko z okazji 2. rocznicyKrasieńko z okazji 2. rocznicy

18.008 0  – za śp. Czesława Bieńkza śp. Czesława Bień
rocznicę śmierci oraz zmarłycicę śmierci oraz zmar
Szustaków – Piotra i jego rodustaków – Piotra i jego
i Andrzeja oraz zmarłych z roi Andrzeja oraz zmarłyc
i Bieńkowskichi Bieńkowskic

Niedziela WtorekPoniedziałek

6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za sp. Zofi ę, Zygmunta 

i Mariolę Matusiak

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

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Mieczysława 

i Mariannę Byliniak, o spokój duszy

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

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Adama Wacławek w 6. 

rocznicę śmierci oraz Ryszarda, 
Janinę i Antoniego

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

7.15 – wolna intencja
8.00 – dziękczynna, w 5. rocznicę 

urodzin Alicji
18.00 – w intencji Marysi w 3. 

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

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

7.15 – wolna intencja
8.00 – o zdrowie i miłosierdzie Boże 

dla Janusza Marczaka
18.00 – za sp. Zofi ę i Jana 

Stępniaków oraz Stefanię 
i Bolesława Sobańskich

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

7.15 – w intencji Alicji i Krzysztofa 
z rodziną, w rocznicę ślubu

8.00 – za śp. Cecylię, Józefa 
i Tadeusza Marczaków

18.00 – za śp. Feliksa, Stefanię 
i Waldemara Zając

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

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – w intencji beatyfi kacji 

Sługi Bożego Stefana kardynała 
Wyszyńskiego oraz o dary Ducha 
Św. i opiekę Matki Bożej dla księdza 
proboszcza i kapłanów z naszej 
parafi i

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

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Andrzeja 

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

7.15 – wolna intencja
8.00 –  wolna intencja
18.00 – za śp. ks. Juliana 

Chrościckiego w 100. rocznicę 
święceń kapłańskich

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

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

Pawłowskich

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

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Wiesławę Rosołek 

w 2. rocznicę śmierci

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

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolne intencje

2

3018.008.00 – za śp. ks. Juliana – za śp. ks. Juliana 
Chrościckiego w 100. rocznicChrościckiego w 100. rocznic
święceń kapłańskichświęceń kapłańskic

6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Niepokalanego Serca Maryi

18.00 – za śp. Natalię, Henryka, 
Adama, Andrzeja oraz zmarłych 
z rodziny Michalskich, śp. Marię 
i Władysława oraz zmarłych 
z rodziny Banaszczyków, śp. 
Jana Nowaka, Zofi ę i Agnieszkę 
Piaseckie, Romana Buzaka i jego 
rodziców

Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych

6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Jadwigę i Tadeusza 

Okurowskich oraz wszystkich 
zmarłych z rodziny

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

6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – o liczne i święte powołania 

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

6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Józefa Krzepinę 

w rocznicę śmierci oraz śp. Danielę 
Krzepina

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

18.00 – za śp. Stanisława 
Fabisiewicza z okazji urodzin

W MODLITWIE
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św. Cecylia

2318.008.00 – wolne intencje – wolne intencje 24 25 26
1618.000 – za śp. Wiesławę Roso – za śp. Wiesławę Ros

w 2. rocznicę śmierciw 2. rocznicę śmierci 17 18 19
918.008.00 – za śp.  – za śp

PawłowskichPawłowskich 10 11 12
5Adama, AndrAdama, And

z rodziny Micz rodziny M
i Władysławi Władys
z rodziny Banz rodziny Ba
Jana Nowakaana Nowaka
Piaseckie, Roie, Ro
rodzicówrodziców

CzwartekŚroda SobotaPiątek

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

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Helenę Kałuską w 2. 

rocznicę śmierci

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

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Helenę Liman w 25. 

rocznicę śmierci i śp. Wirgiliusza 
Gawora w 5. rocznicę śmierci

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

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Henryka Rzącę 

w 35. rocznicę śmierci, Katarzynę 
i Aleksandra Ciechocińskich

Narodowe Święto 
Niepodległości

6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – 1) za zmarłych z naszych 

rodzin polecanych w wypominkach
2) za Ojczyznę

6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Renatę Foltyn z okazji 

imienin
18.00 – za śp. Marię i Stanisława 

Dudra oraz ich córkę Małgorzatę 
Savinc

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

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Bożenę i Arkadiusza 

Dobrowolskich, Leokadię Hass 
i Jana Ekielskiego

6.30 – za Parafi an
7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Martę Rogulską w 16. 

rocznicę śmierci

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

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Stanisława, Anielę 

i Arkadiusza Głowackich, Józefa, 
Irenę i Józefa Stellwag oraz Jana 
Frelika

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

7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – 1) za śp. Gabrielę i Waleriana 

Jesiona
2) o Boże błogosławieństwo dla 

Klaudii z okazji 18. rocznicy urodzin

w naszej paraw naszej pa
Krwi ChrystuKrwi Chrystu 4Najświętszegwiętsze

18.000 – za śp. S – za śp
Fabisiewicza abisiewicz4

św. Albert Wielki św. Karol Boromeusz



SŁUŻBA BOŻA
Msze św. 

w niedziele i święta: 
7.30, 9.30, 11.00 (z udziałem rodzin 
i dzieci), 12.30 i 18.00 (z udziałem 

młodzieży i studentów)

Msze św. w tygodniu: 
6.30 (poza okresem wakacyjnym), 

7.15, 8.00 (poza okresem 
wakacyjnym) i 18.00

Msze św. w soboty: 
6.30 (poza okresem wakacyjnym), 

7.15, 8.00 (poza okresem 
wakacyjnym) 18.00 (liturgia 
niedzielna) i 19.00 (liturgia 

niedzielna z udziałem wspólnot 
Drogi Neokatechumenalnej 

w kaplicy św. Łazarza)

Sakrament pokuty 
i pojednania: 

10 min. przed każdą Mszą św. 

oraz w piątki od 19.00 do 20.00.

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu:

 z udziałem młodzieży i studentów 
w każdy piątek (oprócz Wielkiego 

Postu) od 18.30 do 20.15. 
w pierwsze czwartki miesiąca po 
Mszy św. wieczornej do 20.00.

Nabożeństwo 
pierwszych piątków

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

wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i Litania do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Nabożeństwo 
pierwszych sobót

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

Nabożeństwa 
październikowe

w niedziele o godz. 17.15, 
a w dni powszednie 

o godz. 18.45.

Nabożeństwo 
do św. Michała 

Archanioła
w pierwsze wtorki miesiąca 

po Mszy św. o 18.00

Godzinki o Niepokalanym 
Poczęciu NMP

 w każdą niedzielę przed 
pierwszą Mszą św.

Wypominki za zmarłych
w drugie piątki miesiąca o 17.15


