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Od 1 grudnia, czyli od poniedziałku pierwszego 
tygodnia Adwentu, trwał w naszej parafii czas wizyty 
duszpasterskiej, zwanej kolędą. Kapłani odwiedzali 

parafian. Przekraczali progi domów, by upraszać 
Bożego błogosławieństwa, porozmawiać o ich życiu 

i sprawach parafii. Spotkania te były okazją do 
pogłębienia wspólnej odpowiedzialności za wszystko, 

co dzieje się w naszej parafii.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli 
nas podczas tegorocznej wizyty duszpasterskiej. 

Jesteśmy wdzięczni za wszystkie rozmowy i wspólną 
modlitwę oraz składane przy tej okazji ofiary. Ogółem 
zapukaliśmy do drzwi 3327 domów, z czego przyjęło 

nas 1688 rodzin, co stanowi 50,74%. Odmówiło 
spotkania 250 rodzin, co stanowi 7,51%. Natomiast 

zamkniętych było 1389 mieszkań, co stanowi 41,75%.

Za wszystkie spotkania, rozmowy, życzliwe słowa 
i pełne troski o parafię uwagi, składamy serdeczne  

Bóg ZAPłAć.
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To jest rok łaski.  
Gościliśmy Matkę Bożą 
w jasnogórskim wizerunku. 
Świętowaliśmy jubileusz. 
Przywoływaliśmy naszą piękną 
historię i pamięć o ludziach, 
którzy ją współtworzyli. 
Zewnętrzne jednak celebrowanie 
uroczystości nie może przesłonić 
prawdy o ważniejszym wymiarze 
wszystkiego, co się działo 
i co czynimy. Warto spytać 
o duchowe oblicze tego, co się 
z nami dzieje. Czy naprawdę 
jesteśmy ludźmi żyjącymi 
według Ducha? Czy odwołujemy 
się to Bożej mocy złożonej 
w nas ze względu na nasze życie 
i ze względu na innych? Jaką drogę 
musimy przebyć sami ze sobą, 
żeby to na nowo odkryć?

Wielki Post jest nam podarowany, 
żeby zaczynając od popiołu 
skończyć na ogniu paschalnym. 
Ludzka logika podpowiada, 
że powinno być inaczej. Ale taką 
drogę przewidział dla nas Pan 
Bóg w Kościele. Wszyscy musimy 
podjąć ową podróż wewnętrzną, 
której celem jest oderwanie nas 
od tego wszystkiego — w nas 
i wokół nas — co jest sprzeczne 
z prawem Bożym, abyśmy byli 
w stanie spotkać się w pełni 
z Chrystusem, wyznając naszą 

wiarę w Niego i otrzymując 
obfitość Jego miłosierdzia – 
pisał św. Jan Paweł II przed 
pielgrzymką do Ziemi Świętej 
w Roku Jubileuszowym. To czas 
formacji serca. Czas poszukiwania 
sposobu, by odcisnęło się na nim 
Oblicze Chrystusa. Prawdziwe, 
umęczone i zmartwychwstałe 
odbite na naszym prawdziwym 
a nie pozorowanym  życiu. Papież 
Franciszek zaprasza nas do tego 
w orędziu na czas wielkopostnej 
wędrówki przez nasze sumienia. 
Wykorzystajmy ten czas owocnie, 
przyjmijmy pokarm zastawiony 
dla nas, zobaczmy życie jakie 
przychodzi wraz z nawróceniem.

Nie ma sensu za dużo oczekiwać 
od siebie. Wielki Post jest 
po to, byśmy na nowo zaczęli 
spodziewać się czegoś od Boga. 
Izraelici w Egipcie wołali w swoim 
utrudzeniu i zostali wysłuchani. 
Bóg wejrzał na ich niewolę i odbił 
swój lud. Wołajmy, by spojrzał 
i na nas, i przyniósł nam ocalenie. 
Chrystus ma jeden cel – dotrzeć 
do Jerozolimy na swoją godzinę. 
W tej godzinie chodzi o nas. Taki 
sens ma Jego wieczna droga przez 
dzieje Izraela i Kościoła. A nasza 
droga do Niego? Przez popiół 
do ognia Paschy. Taką drogą może 
nas poprowadzić tylko On. 

OD POPIOŁU 
DO OGNIA
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PAPIESKIE INTENCJE  
APOSTOLSTWA MODLITWY NA ROK 2015

Styczeń

ogólna: Aby ludzie należący do różnych tra-
dycji religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli 
współpracowali w promowaniu pokoju. 
misyjna: Aby w tym roku, poświęconym 
życiu konsekrowanemu, zakonnicy i za-
konnice odnaleźli radość płynącą z naśla-
dowania Chrystusa i gorliwie oddawali się 
posługiwaniu ubogim.

Luty
ogólna: Aby więźniowie, a szczególnie 
młodzi, mieli możliwość ułożenia sobie na 
nowo godnego życia.
misyjna: Aby małżonkowie, którzy się ro-
zeszli, znaleźli zrozumienie i wsparcie we 
wspólnocie chrześcijańskiej.

Marzec 
ogólna: Aby wszyscy ludzie prowadzący 
badania naukowe stawiali sobie za cel słu-
żenie integralnemu dobru człowieka.
misyjna: Aby coraz bardziej uznawany był 
specyficzny wkład kobiety w życie Koś-
cioła. 

Kwiecień
ogólna: Aby ludzie nauczyli się szanować 
świat stworzony i strzec go jako dar boży.
misyjna: Aby prześladowani chrześcijanie 
odczuwali pocieszającą obecność zmar-
twychwstałego Pana i solidarność całego 
Kościoła.

Maj

ogólna: Abyśmy, odrzucając kulturę obo-
jętności, mogli zajmować się cierpieniami 
bliźniego, a szczególnie chorych i ubogich.
misyjna: Aby wstawiennictwo Maryi po-
magało chrześcijanom żyjącym w zseku-
laryzowanych środowiskach z gotowoś-
cią głosić Jezusa.

Czerwiec
ogólna: Aby migranci i uchodźcy spotyka-
li się z dobrym przyjęciem i byli trakto-
wani z szacunkiem w krajach, do których 
przybywają. 
misyjna: Aby osobiste spotkanie z Je-
zusem wzbudzało w wielu młodych lu-
dziach pragnienie ofiarowania Mu włas-
nej egzystencji w kapłaństwie lub w ży-
ciu konsekrowanym.

Lipiec
ogólna: Aby odpowiedzialność polityczna 
była przeżywana na wszystkich pozio-
mach jako wzniosła forma miłosierdzia.
misyjna: Aby chrześcijanie w Ameryce Ła-
cińskiej w obliczu nierówności społecz-
nych mogli dawać świadectwo miłości do 
ubogich i wnosić swój wkład, by społe-
czeństwo stawało się bardziej braterskie. 

Sierpień 
ogólna: Aby wszyscy ludzie pracujący na 
polu wolontariatu wielkodusznie anga-
żowali się w służbę potrzebującym.
misyjna: Abyśmy, wychodząc poza sie-

bie, potrafili stawać się bliscy tym, którzy 
są na peryferiach więzi międzyludzkich 
i społecznych. 

Wrzesień 
ogólna: Aby wzrastały możliwości kształce-
nia się i pracy dla wszystkich ludzi młodych. 
misyjna: Aby katecheci byli w swoim ży-
ciu konsekwentnymi świadkami wiary, 
którą głoszą.

Październik
ogólna: Aby został wykorzeniony handel 
ludźmi, nowoczesna forma niewolnictwa. 
misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie 
na kontynencie azjatyckim w duchu mi-
syjnym głosiły Ewangelię tym, którzy 
jeszcze na nią czekają. 

Listopad
ogólna: Abyśmy potrafili otworzyć się na 
osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, 
również z tymi, którzy mają inne niż my 
przekonania. 
misyjna: Aby Pasterze Kościoła, głęboko 
miłując swoje owce, mogli towarzyszyć im 
w drodze i podtrzymywać ich nadzieję. 

Grudzień 
ogólna: Abyśmy wszyscy mogli doświad-
czać miłosierdzia boga, który wciąż nie-
strudzenie nam przebacza.
misyjna: Aby rodziny, w szczególny spo-
sób te, które cierpią, znajdowały w naro-
dzinach Jezusa znak niezawodnej nadziei.

 www.vatican.va

Uwierzyć4
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MATTEO  
W KINIE WARTOŚCI W ADZIE

W 
ramach cyklu „Kino wartościo-
we” ADA zaprezentowała film 
„Matteo” w reżyserii Micha-

ła Kondrata z muzyką Michała Lorenca. 
głośny dokument opowiadał o o.Matteo 
da Agnone, niezwykłym zakonniku i eg-
zorcyście.

Zachęcamy do śledzenia kolejnych  za-
powiedzi włochowskich spotkań z „Kinem 
Wartościowym” SPOTKANIA CENTRUM 

ORgANIZACYJNEgO
Droga Neokatechumenalna, której wspólnoty są na całym 

świecie (także w naszej parafii), przygotowuje się na przyjęcie 
ponad 100 tys. pielgrzymów podczas Światowych Dni Młodzieży 

w Krakowie w 2016 roku. Wspólnoty mobilizują osoby z Warszawy, 
które posługują się językami obcymi, aby pomagały w pracach 

Centrum Organizacyjnego. Jest wiele grup z zagranicy, które będą 
potrzebowały wsparcia podczas  ich pobytu w Polsce. 

2 lutego w naszej kawiarence obyło się pierwsze spotkanie 
informacyjne Centrum. 

BISKUP góRZYŃSKI O PATRONIE NA ŚWIĘTO 
SP 66 IM. KSIĘDZA JULIANA CHROŚCICKIEgO

8 
XII Szkoła Podstawowa nr 66 im. 
księdza Juliana Chrościckiego ob-
chodziła swoje święto. Tego dnia 

uczniowie i rodzice przyjęli zaprosze-
nie do udziału w roratach sprawowa-
nych w intencji szkolnego środowiska 
w naszym kościele. Liturgii, w której 
uczestniczyły rodziny pamiętające 
o patronie szkoły, przewodniczył ks. 
biskup Józef górzyński. Po Mszy świę-
tej w kawiarence odbyło się spotkanie 
rodziców, dzieci i nauczycieli z księ-
dzem biskupem, który później odwie-
dził dwie placówki edukacyjne w na-
szej parafii.  W ramach Święta Szkoły 
klasy III-VI miały możliwość obejrzenia 
adwentowego przedstawienia przy-

gotowanego przez uczestników koła 
biblijno-teatralnego osnutego wokół 
tematu nadziei i Patrona, księdza Julia-
na Chrościckiego. Aktualne odniesienia 
do spraw bliskich uczniom sprawiły, że 
uczniowie z zainteresowaniem przyjęli 
tę niezwykłą akademię. Z pewnością na 
długo zapamiętane zostaną słowa księ-
dza biskupa, odnoszące się do Patrona 
szkoły:

„Moi drodzy! Gratuluję wspaniałego 
patrona szkoły - księdza Juliana Chroś-
cickiego.  To rzeczywiście bardzo ważne 
zakorzenienie w tradycji tego miejsca. 
Myślę, że potraficie to odczytywać jako 
znak, ktory prowadzi, zobowiązuje do pa-
mięci o miejscu, o ludziach, którzy zwią-

zani są z tym waszym środowiskiem, gdzie 
wzrastacie, gdzie dzieje się to młode życie 
dla wielu mieszkańców tego osiedla. Ży-
czę,  aby ten patron, który – jak wierzy-
my – jest u Boga, orędował we wszystkich 
sprawach, jakie wiążą się z życiem waszej 
szkolnej społeczności i wypraszał wam po-
trzebne dary i łaski do tego, aby to szkol-
ne środowisko wypełniało zadania, które 
związane są z jego powołaniem.  Niech 
Bóg umacnia nauczycieli, wychowawców, 
dyrekcję w wypełnianiu tych zadań w spo-
sób pogodny, radosny i owocny, a uczniom 
daje radość z przyjmowania nauki, któ-
ra jest jednym z najważniejszych zadań 
w ich młodym wieku. Niech Pan Bóg wam 
wszystkim błogosławi!”.

NR 18/2014
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WłOCHOWSKA  
PAMIĘć  

O ŻOłNIERZACH  
WYKLĘTYCH

N
arodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” jest świętem państwo-
wym od 3 lutego 2011 roku. ob-

chodzimy go 1 marca. Data nie jest przy-
padkowa. Tego dnia w 1951 roku w mo-
kotowskim więzieniu komuniści strzałem 
w tył głowy zamordowali przywódców 
IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Nieza-
wisłość – ostatnie kierownictwo ostatniej 
ogólnopolskiej konspiracji kontynuują-
cej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej. 
Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych jest formą uczczenia 
ich walki i ofiary, ale także bólu i cierpienia, 
jakich doznawali przez wszystkie lata PRL 
i ciszy po 1989 roku. Włochowskie obcho-
dy rozpoczną się pod tablicą pamiątkową 
przy ul. Świerszcza 2. Tego dnia będzie 
też można zwiedzić były areszt Informacji 
Wojskowej, słynną willę Jasny Dom.

fot. M. Piekarska-olszówka

Uwierzyć
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DZIEŃ  
WOLONTARIUSZA

W
spólnie z wolontariuszami za-
angażowanymi w prace parafii, 
Parafialnego Zespołu Caritas 

i naszej Fundacji obchodziliśmy Dzień 
Wolontariusza. Spotkanie rozpoczęło się 
5 grudnia Mszą św. w intencji wolontariu-
szy o godzinie 18.00, potem przeszliśmy 
do kawiarni na słodki poczęstunek. Spot-
kanie było okazją do integracji, wspólnej 
radości i podzielenia się refleksjami doty-
czącymi pomagania innym.

OPłATEK 
WSPóLNOT

10 
stycznia przedstawiciele wspól-
not z naszej parafii spotkali się 
z duszpasterzami na spotkaniu 

opłatkowym. Wspólne rozważanie Słowa 
bożego, przełamanie się opłatkiem i skła-
danie życzeń było okazją do budowania 
jedności między tymi, którzy tworzą lo-
kalną wspólnotę Kościoła.

  Akcja 
cegiełkowa
O

d października trwa zbiórka środ-
ków na spłatę faktury za dach na 
nowej plebanii. Do końca stycz-

nia zebraliśmy 39.479,00 zł, do zebrania 
pozostaje jeszcze kwota 290.521,00 zł. 
bóg zapłać za troskę o potrzeby material-
ne naszej parafii. ofiary można składać 
w kancelarii oraz w kruchcie kościoła.

ŚNIADANKA 
RORATNIE
O

koło 70 dzieci zostawało w dni 
nauki szkolnej po roratach na śnia-
danku w kawiarence parafialnej. 

Po Mszy świętej czekało na nie gorące ka-
kao, herbatka i pyszna drożdżówka. Dzię-
kujemy wszystkim, dzięki którym możemy 
zorganizować to śniadanko – sponsorom, 

osobom zaangażowanym w zrobienie za-
kupów oraz pełniącym dyżury w czasie 
śniadanek. Doceniamy również zaanga-
żowanie włochowskiej cukierni państwa 
Trześniewskich, którzy codziennie rano 
dostarczali nam świeże, często gorące 
jeszcze smakowitości. 

K ATECHEZY
dla dorosłych i młodzieży

PoNIEDZIAŁKI  
I CZWARTKI

19.30
„Nie opuszczę Cię”  

Hbr 13,5

Parafia p.w. Św. Teresy od Dz. Jezus 
ul. Rybnicka 27, Warszawa Włochy 

www.swietateresa.pl

fot. D. bronz

NR 18/2014
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PEREgRYNACJA
OBRAZU  

MATKI BOŻEJ JASNOgóRSKIEJ
24-25 LISTOPADA 2014

fot. Dariusz Bronz
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Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus!

W 
latach pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku kard. Stefan Wyszyński, 
wielki Prymas Polski, Prymas 

Tysiąclecia, dziś Sługa boży i kandydat na 
ołtarze; człowiek niezwykły obdarzony 
niezwykłą charyzmą, obdarzony niezwy-
kłą wyobraźnią, podjął decyzję, która 
w pewnym sensie zaskoczyła wszystkich. 
Po kilkuset latach pobytu ikony jasnogór-

skiej na Jasnej górze, po całych pokole-
niach, które zmierzały na Jasną górę po 
to, by tam oddać cześć Matce bożej i jej 
powierzyć swoje życie, kard. Wyszyński 
zdecydował o tym, że czas przyszedł ta-
ki, aby ikona jasnogórska opuściła Jasną 
górę i ruszyła przed siebie przemierzając 
Polskę wzdłuż i wszerz. Motywem, który 
zdecydował o podjęciu tak ważnej decy-
zji, było pragnienie przygotowania naro-
du polskiego na 1000-lecie chrztu Polski, 
przypadającego w 1966 roku. To miała 

być wielka nowenna. I to był ten zasadni-
czy motyw, wewnętrzny, duchowy, nad-
przyrodzony, dla którego ta peregrynacja 
się rozpoczęła.

Ale kiedy śledzi się peregrynacje tam-
tych lat, kiedy śledzi się kazania kard. Wy-
szyńskiego z tamtego okresu, kiedy czyta 
się jego pisma, można w tym wszystkim 
doszukać się dodatkowej motywacji, która 
kierowała wielkim Prymasem Tysiąclecia. 
To były lata niedługo po zakończeniu dru-
giej wojny światowej. Naród polski, tak jak 

Uwierzyć

PRZYJDŹCIE  
TUTAJ

Homilia księdza biskupa Rafała Markowskiego  
na rozpoczęcie peregrynacji Obrazu Matki Bożej w naszej parafii.

fot. D. bronz
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cały świat wtedy, w latach 50-tych, podno-
sił się z trudem jeszcze z tej wielkiej pożo-
gi wojny światowej, strasznego dramatu, 
który pociągnął za sobą miliony istnień, 
spowodował morze cierpienia. To był 
ten czas, kiedy wielu ludzi nosiło w sobie 
traumę, to wspomnienie II wojny świato-
wej: wspomnienie niezapomniane. To były 
te lęki, które ludzie nosili w sobie o tym, 
czego doświadczyli w czasie wojny. Na 
dodatek były rodziny dotknięte nieszczęś-
ciem, odarte z kogoś, bo wojna zabrała al-
bo syna, albo ojca, albo matkę, albo dzieci. 
To była jedna wielka wojna, która trwała 
jeszcze w ludzkich sercach. Ten dramat 
II wojny światowej sprawił też, że wtedy 
lata 50-te były latami bardzo biednymi nio-
sącymi za sobą ogromną skromność życia. 
Ludzie żyli naprawdę biednie i skromnie. 
Ale mimo tych wszystkich doświadczeń, 
tak jak pokolenie naszych rodziców czy 
dziadków, próbowało żyć normalnie: lu-
dzie żenili się i za mąż wychodzili, zakła-
dali rodziny; pragnęli po prostu cieszyć się 
życiem.

W tamtym trudzie przyszedł ten 
ustrój, który tak bardzo chciał uszczęśli-
wiać człowieka, że w imię tego szczęścia 
odzierał człowieka z jego wolności, wol-
ności sumienia, wolności życia. Ilu ludzi 
wtedy siedziało w więzieniach za swoje 
przekonania. Wtedy trzeba było mieć na-
prawdę wielką odwagę, żeby stanąć i pa-
trząc komuś prosto w oczy powiedzieć: 
Tak, jestem człowiekiem wierzącym. To 
graniczyło z męczeństwem wtedy.

Moi drodzy. Kardynał Stefan Wy-
szyński wtedy wiedział, że na te bardzo 
trudne czasy, na te niezwykłe doświad-
czenia tamtych lat 50-tych, trzeba wlać 
w ludzkie serca nadzieję, trzeba pomóc 
im i upewnić ich w tej nadziei, że moż-
na żyć normalnie, że można budować 
swoje małe szczęście ludzkie. Prymas 
chciał wlać w serca nie tylko nadzieję, ale 
przede wszystkim łaskę bożą, która tak 
naprawdę miała ludzi podnosić na duchu 
i umacniać wewnętrznie: nie tylko jed-
nać z bogiem, ale też i z ludźmi. Stąd ten 
pomysł, żeby oto Matka boża niosąca na 
rękach małego Jezusa ruszyła w stronę 
ludzi, nawiedziła wioski, miasta, domy, 
wspólnoty parafialne. Tak to było w la-
tach 50-tych.

Kiedy w połowie tego roku rozpoczy-
naliśmy peregrynację obrazu Matki bożej 
w archidiecezji warszawskiej słyszałem 
głosy: Proszę księdza, rzeczywiście wtedy 
dramat II wojny światowej, wtedy ta bie-
da życia, do tego ustrój tłamszący ludzką 
swobodę i ludzką wolność, warunki nie-

zwykle skromne; wtedy ta peregrynacja 
miała swoje ogromne znaczenie w każ-
dym wymiarze. Ale pyta mnie ktoś, czy 
dzisiaj, w XXI wieku, w świecie, który tak 
wspaniale rozwija się cywilizacyjnie i tech-
nologicznie, w świecie, w którym żyjemy, 
a który oferuje człowiekowi tyle dobroby-
tu, w którym jest demokracja, tyle się mó-
wi o wolności człowieka i jego prawach; 
czy dzisiaj na miarę tych czasów ta pere-
grynacja nadal jest potrzebna? Czy to nie 
jest przeżytek?

Moi drodzy. Żeby odpowiedzieć na 
to pytanie trzeba spojrzeć na ten świat, 
w którym żyjemy, na ten świat, który nas 
otacza i dostrzegać, owszem, jego dobre 
strony, ale też zachować umiar i spokoj-
ne spojrzenie, bo nie trzeba być aż tak 
wnikliwym obserwatorem, żeby z jednej 
strony widzieć, że ten świat rzeczywiście 
rozwija się cywilizacyjnie znakomicie, że 
ten świat rozwija się technicznie znako-
micie, ale jednocześnie w tym świecie 
tak znakomicie rozwijającym się dzień 
w dzień giną setki tysięcy ludzi w toczą-
cych się wojnach domowych. I tego nie 
trzeba szukać na bliskim wschodzie: na 
terenie Ukrainy zginęło ponad trzy i pół 
tysiąca ludzi. I nikt jeszcze nie wie, jak ten 
konflikt się potoczy i nikt nie wie, ile ten 
konflikt pochłonie jeszcze ofiar.

To jest świat, w którym żyjemy, i któ-
ry może zachwycać. Ale nie można nie 
dostrzegać, że w tym świecie jest rów-
nież tyle niepokoju, tyle sytuacji, które 
niosą za sobą poczucie zagrożenia. ow-
szem, jest wiele dobrobytu i należy z nie-
go korzystać, ale chodźcie, wejdziemy 
do gabinetów psychologów i zobaczmy 
te kolejki młodych ludzi, którzy przycho-
dzą i błagają wręcz: pomóż, bo nie mam 
siły żyć. Wielu młodych ludzi, którzy nie 
są w stanie unieść odpowiedzialności za 
siebie i innych. Wielu, którzy nie potrafią 
podjąć dorosłego, odpowiedzialnego ży-
cia bo się go po prostu boją, chociaż jest 
tyle dobrobytu.

To prawda, jest demokracja. To praw-
da, że wiele się mówi o wolności człowie-
ka, tylko co ta wolność oznacza? Że arty-
sta może podrzeć Pismo Święte na sce-
nie i podeptać je, że w internecie można 
napisać wszystko co się chce na drugiego 
człowieka, rzucać na niego kalumnie i nikt 
nie ponosi za to żadnej odpowiedzialno-
ści. To jest świat paradoksów, w którym 
żyjemy. Nie próbuję go demonizować. 
Ale z jednej strony widząc jego wszystkie 
dobre strony, korzystając z dobrobytu, ja-
ki jest nam dany, korzystając z wolności, 
jednocześnie nie możemy zauważyć, że 

to jest świat, który próbuje podważać au-
torytety, niszczyć, zostawiając pustkę nie 
buduje nic w zamian. To jest świat, w któ-
rym dużo się mówi o wolności, tylko że ta 
wolność bywa tak rozumiana, że ktoś po 
latach małżeństwa bierze swoje rzeczy, 
trzaska drzwiami, i mówi, że ma prawo 
rozpocząć życie na nowo.

Moi drodzy. To jest świat pełen para-
doksów. To jest świat, w którym zaczyna 
być zatarta granica między jasno określo-
ną prawdą i fałszem. To jest wielkie nie-
bezpieczeństwo moi drodzy, kiedy słyszę 
dzisiaj, że małżeństwo to twór kulturowy, 
który można na różne sposoby kształto-
wać, i niekoniecznie jest to związek męż-
czyzny i kobiety. Słucham i nie mogę w to 
uwierzyć.

Moi drodzy. To jest świat wolny, w któ-
rym żyjemy, ale ta wolność często oznacza 
samowolę albo bezwolę. I tak jak w latach 
50-tych ludzie stawali wobec wielu wy-
zwań i wielu niebezpieczeństw, tak dzisiaj 
również i my stajemy wobec wielu niebez-
pieczeństw. Dlatego to nawiedzenie jest 
zawsze tak samo potrzebne. Zmieniają 
się cywilizacje, zmieniają się ustroje, zmie-
niają się rządy, zmieniają się okoliczności 
naszego życia, ale Maryja pełni zawsze tę 
samą rolę: przychodzi i przynosi nam Je-
zusa. Z Jezusem przynosi Jego Ewangelię. 
Z Jego Ewangelią przynosi łaskę bożą, 
która czyni nas przyjaciółmi boga. Z Jego 
Ewangelią przynosi jasno określoną grani-
cę między prawdą a kłamstwem, między 
dobrem i złem. Z Jego Ewangelią przynosi 
nam przykazanie miłości boga i człowieka. 
Z Jego Ewangelią przynosi jasno sformu-
łowane prawdy: mężczyzną i kobietą bóg 
ich stworzył.

Dlatego ta peregrynacja, to nawiedze-
nie, zawsze było, jest i będzie potrzebne. 
Maryja przychodząca do was, do waszej 
wspólnoty jest Maryją, która chce wlać 
w wasze serce przede wszystkim boga 
i Jego łaskę, przypomnieć wam o Jezusie 
i Jego Ewangelii. A jednocześnie jest to 
Maryja, która jest gotowa cały czas nas 
słuchać. Złóżcie w jej sercu wszystko to, 
co wypełnia całe wasze życie. Macie we-
wnętrzne rozterki i dylematy – przyjdźcie 
tutaj. Macie problemy w życiu małżeń-
skim, rodzinnym – przyjdźcie tutaj. Stoicie 
przed ważnymi decyzjami życiowymi – 
przyjdźcie tutaj.

I niech te godziny obecności obrazu 
jasnogórskiego pośród was będą czasem 
błogosławionym dla każdego z was, dla 
waszych rodzin i dla całej tej wspólnoty.

Amen.

11NR 18/2014
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Uwierzyć

T
o, co się tutaj wydarzyło rozpoczę-
ło na nowo w naszym życiu mocne 
doświadczenie jedności z Panem 

bogiem, zażyłości serca. I Matka boża ma 
w tym ogromny udział jako pośredniczka, 
orędowniczka, pocieszycielka. Ta, o któ-
rej mówimy także, że jest matką Nieusta-
jącej Pomocy. Ten tytuł także nam o tym 
przypomina, że Matka Najświętsza nam 
nieustannie pomaga. Dlatego nie możemy 
być smutni, nie możemy się załamywać, 
nie możemy płakać. obraz odejdzie, ale 
Maryja nieustannie nam pomaga. ona się 
ciągle o nas troszczy.

Dzisiaj, tak jak i wczoraj na początek 
peregrynacji, słuchamy tej samej Ewan-
gelii, Ewangelii nawiedzenia. Słyszymy 
te słowa po raz kolejny w naszym życiu: 
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła 
z pośpiechem w góry do pewnego miasta 
w pokoleniu Judy. Poszła z pośpiechem. 
Moi kochani, to jest bardzo ważne, to jest 
wyraz jej troski, to jest wyraz tego, jak jej 
na nas bardzo zależy. Po pierwsze biegnie 
z pośpiechem, przeskakuje góry prze-
szkód, żeby dotrzeć do każdego samotne-
go i nieszczęśliwego serca, żeby je napeł-
nić Jezusem. Po drugie idzie w góry, bo jej 
życie jest nieustannym dążeniem w górę 
ku niebu. Maryja idzie w stronę nieba, aż 
w końcu zostaje wniebowzięta. I niebo 
porywa niejako każdego z nas, bo każdy, 
kto się jej odda, nie może już w tym życiu 
się zatrzymać. Każdy, kto ma z nią jakąkol-
wiek stałą relację, czy to stale odmawia-
ny różaniec, czy noszenie szkaplerza, czy 
to codzienne oddawanie się jej w bardzo 
krótkich formach. Święty Jan berchmans, 
wielki czciciel Matki bożej, czy święty 
bernard z Clairvaux, oni opowiadają, że to 
nie musi być jakieś wielkie długie nabożeń-
stwo: wystarczy coś bardzo małego, jakiś 
mały akt, albo jakiś taki mały tekścik, który 
mamy w sercu, jakaś mała modlitwa. Ale 
codziennie. Ale stale. Ale systematycznie.

TY NAS NIE 
OPUŚCISZ

Homilia o. Bogdana Waliczka OSPPE  
na pożegnanie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

fot. D. bronz
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Każdy, kto miłuje Słowo boże tak, 
jak ona umiłowała, każdy, kto jest z nią 
w takiej zażyłości serca codziennie, mo-
że liczyć na to, że będzie tam, gdzie jest 
ona, to znaczy w niebie. Każdy, kto jak El-
żbieta jest związany z nią nie tyle więzami 
krwi, co więzami krwi Chrystusa, przez 
Eucharystię, kto żyje Eucharystią, może 
liczyć na to, że ona wszystkie przeszko-
dy wielkie jak góry, grzechy jak ogromne 
skały, rozpadliny rozpaczy, cieśniny udręk, 
z pośpiechem pokona, byleby tylko po-
móc, wydobyć z ciemności, z lęku, objąć 
ramionami, aż się serce poruszy jak poru-
szyło się dzieciątko w łonie Elżbiety. Nasi 
egzegeci, którzy tłumaczyli ten oryginalny 
tekst i  w biblii Tysiąclecia mamy napisane 
tylko, że dzieciątko się poruszyło w łonie 
Elżbiety; w oryginalnym tekście greckim 
jest użyte słowo takie, które tłumaczy-
my jako taniec, ono nie poruszyło się tak 
delikatnie, ono zatańczyło. Jan Chrzciciel 
zatańczył w obecności Jezusa, którego 
Maryja przyniosła pod sercem.

Kochani bracia i siostry! Maryja nam 
przyniosła Jezusa i to jest powód do tego, 
aby nasze serca zatańczyły, żeby nasza 
dusza zatańczyła z radości, że to bóg jest 
w naszym wnętrzu. Jeśli on jest w naszym 
wnętrzu, to się nie zachwieję, jak mówi 
psalm. Dusza nasza się rozradowała. Po-
zwólmy tej duszy się cieszyć. Jeśli twoja 
dusza się cieszy, to całe ciało twoje, które 
jest świątynią Ducha Świętego jest rozra-
dowane. Nie myślcie, że każę wam skakać 
z radości jak na Mszy świętej z dziećmi. 
Nie. Chociaż, jak wyjdziemy później, że-
by ją żegnać, to niech ta radość wyrazi się 
również w tym, że będziemy całą tą swo-
ją emocjonalnością wypowiadać to nasze 
rozradowanie i to nasze uwielbienie boga 
przez nią także.

Niech się to nasze serce, ta dusza po-
ruszy i zatańczy tak, jak to uczyniło dzie-
cko w łonie Elżbiety, święty Jan Chrzciciel.

Moi kochani! Poszła z pośpiechem 
w góry. My wiemy co to znaczy dzisiaj 
dla nas. Egzegeza tej Ewangelii każe nam 
zobaczyć siebie. Czy to są te nasze góry 
tych różnych doświadczeń, piętrzących się 
trudności, tych zmagań, tej walki, naszą 
tożsamość, naszą wolność sumienia, o bo-
ga, o świętość rodziny. Także o umiłowa-
nie życia, które bóg daje jako najcenniejszy 
dar od poczęcia aż do naturalnej śmierci. 
To są te nasze góry, to są te nasze wyżyny, 
na które chcemy wchodzić żeby doświad-
czać bożego błogosławieństwa.

Te słowa: poszła z pośpiechem w gó-
ry, miały swoje echo nie tylko w biblii, ale 
także w naszym życiu. one mają nam 

pomóc przeżywać to życie. My mówimy 
ojcze, czasem to słyszę: ojcze, jak ciężko 
jest żyć, jak życie staje się nieżyciowe; ile 
mamy trudności. Jak świat stał się potwor-
nym widowiskiem pełnym krwi, brudnych 
pieniędzy, zwyrodnienia, zboczeń ludzkiej 
natury, przewrotności i niesprawiedliwo-
ści. Niektórzy mówią, że świat stał się 
Sodomą, a okazuje się że może jeszcze 
żyjemy w czasach gorszych niż Sodoma, 
kiedy zło jest chwalone, opłacalne, dobro 
ganione i krytykowane, prześladowane. 
To są znaki, że świat stał się Sodomą: bez-
prawne prawo, wymiar sprawiedliwości 
uniewinnia winnych, niewinnych traktuje 
jak przestępców, bluźniercza sztuka i cią-
gle te same wzorce chociażby w filmach, 
czy w programach: przemoc, seks; coraz 
większy procent małżeństw homoseksu-
alnych i co raz większy procent rozwodów 
związków homoseksualnych. Są coraz 
częstsze konferencje o pokoju i coraz licz-
niejsze konflikty wojenne. Modne narkoty-
ki i niemodna Komunia święta.

Kiedy pracowałem na Jasnej górze 
ktoś przyniósł mi jakiś artykuł, że pewien 
kreator mody uszył suknię z drewnianych 
różańców, ale zaznaczał, że trzeba ją nosić 
tak, by dawała pewien efekt pożądania po-
mieszanego z fascynacją dla ciała. I w tym 
samym czasie ktoś napisał artykuł wyśmie-
wający zakładanie drogocennych sukienek 
na Ikonie Jasnogórskiej. Dziewczęta wsty-
dzą się, że są cnotliwe, ludzie chwalą się 
cudzołóstwem. Jak nazwać tę cywilizację?

bracia i siostry! Jeśli ta cywilizacja jest 
bez boga i wielu z nas odczuwa to także 
w swojej codzienności, że żyjemy jakby 
boga nie było, jakby w ogóle nie istniał, to 
jaka jest ta cywilizacja? Cywilizacja nie żyje 
w depresji, rozpustnej wolności i znerwi-
cowanym sumieniu. Stąd te kolejki w ga-
binetach psychologów. Niektórzy mówią, 
że najlepszym sposobem na jakiekolwiek 
głody to wyżyć się, wyżyć się ile się tylko 
da. Ci sami, co zakładają schroniska dla 
bezdomnych psów i kotów, i nie mamy nic 
przeciwko, żeby takie schroniska były, czę-
sto głosują za aborcją, głosują przeciwko 
życiu, są zwolennikami, żeby ludzkie życie 
unicestwić.

Kochani bracia i siostry! Lot się urato-
wał dzięki dwom aniołom, dzięki temu, 
że zaryglowali drzwi kołkami drewniany-
mi, i oślepili zboczeńców i zwyrodnialców 
próbujących się przedostać do domu Lota. 
Zaryglowane drzwi drewnianą belką. Jak-
że bardzo sugestywnie mówi Słowo boże 
już w tym momencie o krzyżu. Krzyż jest 
barykadą przed zalewem niegodziwości. 
Powrót pod krzyż. Stawanie pod krzyżem 

Jezusa Chrystusa. Stawanie tuż obok Maryi. 
Żeby ciągle słyszeć te słowa, że to jest na-
sza matka, że my jesteśmy jej dziećmi. Żeby 
ciągle słyszeć te słowa z ust Jezusa umiera-
jącego za zbawienie świata i człowieka.

Kochani! Nie możemy sobie dać tego 
zabrać. To jest walka. Pismo Święte także 
mówi, że bojowaniem jest życie człowie-
ka: jest walka o krzyż, o miejsce Maryi pod 
krzyżem, o miejsce dla nas pod krzyżem. 
Nie ma życia bez krzyża. Nie ma wolno-
ści prawdziwej bez tej miłości, bez której 
w której wyswobodził nas Chrystus.

Matka boża zaprasza nas nieustannie 
do tego oddawania i zawierzania jej siebie. 
Do tego ciągłego przybywania do świąty-
ni, która przypomina nam o tym, że to jest 
przybytek boga z ludźmi, że tak bóg umi-
łował świat, że posłał swojego syna. Mat-
ka boża przyprowadza nas do tego źródła 
miłości, do tej studni życia. Nie dajmy się 
zwieść. Dlatego trwajmy na modlitwie, 
trwajmy przy tych różańcach, starajmy się 
te drabinę sznurową, którą jest różaniec, 
ciągle wykorzystywać do tego, by się piąć 
w górę. Jak dziś pamiętam siostrę zakon-
ną, która była już bardzo cierpiąca, leżała 
już w swoim łożu boleści. Ja przyszedłem 
ją odwiedzić, wiedziałem, że całe życie 
służyła biednym, zakładała schroniska dla 
bezdomnych, opiekowała się porzuconymi 
dziećmi, itd. i zobaczyłem złożoną ją w łożu 
boleści. I pytam: Jak się siostra dzisiaj czuje? 
A ona mówi: Proszę ojca, ja się już czuję 
na tamtym świecie, już mi palce sinieją, ale 
tu mam prowodyra. I wyjęła różaniec spod 
kołdry i mówi: Tu się wspinam do góry. 
Cały czas. Wierzę, że on mnie nie opuści, 
a ona mnie doprowadzi.

I dzisiaj, kiedy będziemy się żegnać 
z obrazem, a trwać w tym nawiedzeniu, 
wyznajmy z całą wiarą do niej, mówmy 
jej: Ty nas nie opuścisz i doprowadzisz do 
Jezusa Chrystusa, doprowadzisz nas do 
nieba, przeprowadzisz nas przez te błotne 
grzęzawiska; przez te wszystkie miejsca 
trudne, przez te miejsca grzechu. bo bóg 
jest mocniejszy niż wszelkie zło na całym 
świecie, bo Jego miłość jest większa od 
wszystkich grzechów. Nie dać się zwieść 
demonowi, nie dać się okłamać tym, któ-
rzy próbują ci mówić, że to oni mają re-
ceptę na szczęście.

Matko Najświętsza, umiłowana Mary-
jo nasza, Pani i Królowo. broń nas i strzeż. 
Tobie się powierzamy. Tobie powierzamy 
nasze rodziny, nas samych, naszą ojczy-
znę. bądź z nami w każdy czas. Wspieraj 
i ratuj nas.

Amen.
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się ważniejszego w ludzkości jak ten czas 
Chrystusa: czas kiedy narodzi się Chrystus 
Pan z dziewicy Maryi aż do chwalebnego 
wniebowstąpienia.

Czas Chrystusa. Szczególna godzina, 
o której sam Chrystus Pan będzie mówił: 
ta pełnia czasów, o której mówili prorocy 
zapowiadając właśnie przyjście Mesjasza.

Historia ludzkości dzieje się poprzez 
oczekiwanie na przyjście Mesjasza, a póź-
niej poprzez przeżywanie tego, co on do-
konał. My żyjemy w czasie Kościoła, czyli 

w tym czasie błogosławionym, tym, który 
naznaczony jest posłanym Duchem Świę-
tym i mocą bożą daną po to, abyśmy po-
trafili zrozumieć co się dokonało w Jezusie 
Chrystusie. I zrozumiawszy abyśmy otwo-
rzyli się na to dzieło boże, które dokonało 
się dla naszego zbawienia; a zatem po to, 
abyśmy mogli w nim uczestniczyć.

Czy zatem są nam potrzebne rozważa-
nia Starego Testamentu, ludu, który ciągle 
oczekuje na przyjście Pana, skoro on już 
przyszedł i dokonał tego, co najważniejsze?

fot. D. bronz

Uwierzyć

Umiłowani w Chrystusie Panu!

To wydarzenie, które przeżywamy 
dzisiaj w waszej parafialnej wspólnocie, 
wizytacji kanonicznej, wiąże się w istocie 
rzeczy z modlitwą, którą wspólnie zano-
simy do boga w intencji was wszystkich, 
zbiega się pięknie z rocznicą 80 powołania 
do życia tej waszej parafialnej wspólnoty. 
Po czym poszły pewne naturalne działa-
nia, takie jak organizacja administracyjna, 
wybudowanie świątyni pierwszej, potem 
drugiej, tej, w której w tej chwili jesteśmy.

osiemdziesiąt lat to czas, który po-
zwala podejmować już refleksję podsumo-
wującą wiele działań: minęło już bowiem 
kilka pokoleń, które przeżyły swoje życie 
w wymiarze najważniejszym, bo w wy-
miarze życia duchowego, życia z bogiem. 
Właśnie prowadzeni przez duszpasterzy 
tej parafialnej wspólnoty, wśród których 
w sposób szczególny podkreślamy tego 
pierwszego, o którym pamiętacie, które-
go przywołujecie w pamięci, także w zna-
kach, które jemu poświęcacie. To bardzo 
ważne, bo to pokazuje, że bóg, który jak 
słyszymy dzisiaj w Słowie bożym, pragnie 
przyjść do ludzi, że tu przychodził, i tu do-
konywał rzeczy, których tylko bóg doko-
nać może w życiu człowieka.

Moi drodzy, to co rozważamy dzisiaj, 
w drugą niedzielę Adwentu, jako wspól-
ne treści, nad którymi dzisiaj namysł biorą 
wszyscy chrześcijanie, wszyscy wierzący, 
katolicy całego świata. bo wszyscy przeży-
wamy wspólnie czas przygotowania się na 
przyjście Pana. Przeżywamy prowadzeni 
znakiem i słowem świętego Jana Chrzci-
ciela, tego, którego Kościół w tym czasie 
stawia przed nami jako jedną z wielkich 
postaci adwentowych, czyli tych wielkich 
poprzedników Pana, którzy życie dedy-
kowali temu, by przygotować nie siebie 
tylko, ale jak w przypadku świętego Jana 
Chrzciciela, cały naród wybrany. bo przy-
gotowania na przyjście Pana, tej chwili, 
która będzie stanowiła punkt odniesienia 
dla całego świata; nic bowiem nie wydarzy 

CZAS  
CHRYSTUSA

Homilia księdza biskupa (obecnie arcybiskupa) Józefa Górzyńskiego  
wygłoszona w czasie uroczystej Mszy świętej jubileuszowej z okazji 80-lecia naszej parafii. 
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Moi drodzy. Kościół rozumie jednak to 
w sposób dużo bardziej głęboki. Mówi, że 
przyjście Pana dokonuje się zawsze w dzie-
jach. Jeszcze przed dopełnieniem dzieła na-
szego odkupienia ten bóg także przychodzi. 
Tak nawiedził swój lud, tak powołał naród 
wybrany, przychodził przez proroków, 
w słowie, które kierował do ludu bożego. 
Zawsze stawał wobec człowieka, który 
bądź był gotowy go przyjąć, bądź też z racji 
jakichś nie zauważał bożego przyjścia: nie 
chciał spotkać się z bogiem, albo co gorsze 
swoje pragnienie wyrażał w sposób, który 
nie sprzyjał owemu spotkaniu z bogiem.

Jan Chrzciciel przychodzi tuż przed 
przyjściem Chrystusa Pana. Jest tym ostat-
nim z proroków, który ma pokazać baran-
ka. I to czyni. Ale tych, których spotkał, do 
których kieruje to orędzie, wezwanie, aby 
byli gotowi, aby byli przygotowani, to są 
na ogół wierzący w boga; więcej: to jest 
lud czekający. To jest lud, który wypraco-
wał w sobie pewne struktury społeczne, 
także struktury duchowe. Tam byli uczeni 
w Piśmie, którzy pochylali się nad księgami, 
których zasadniczą myślą było przygoto-
wanie na przyjście Mesjasza. oni to studio-
wali, swoje życie temu poświęcali; tworzyli 
wspólnotę, która temu się oddała. byli to 
uczeni w Piśmie, były grupy ludzi bardzo 
wierzących, jak faryzeusze, saduceusze, 
którzy dedykowali swoje życie aby ducho-
wo się przygotowywać. Robili to w sposób 
niezwykle szczegółowy, bardzo precyzyjny, 
bali się nawet żeby drobnego szczególiku 
nie pominąć, żeby wtedy, kiedy przyjdzie 
Mesjasz rzeczywiście go spotkać. I przy-
szedł. I właśnie oni go nie zauważyli. I pa-
miętamy te rozmowy Chrystusa Pana, tego 
właśnie Mesjasza, który przyszedł, gdzie 
w zasadzie głównych oponentów jakich 
spotkał, to właśnie tych gorliwców, którzy 
tak czekali na przyjście Pana. Tak byli goto-
wi i tak precyzyjny mieli obraz tego, który 
ma przyjść. Stworzyli sobie własny obraz 
na bazie tej tęsknoty, własny obraz boga, 
który okazał się tak różny od tego jedyne-
go, tego prawdziwego, że jak przychodzi 
Mesjasz to jest nierozpoznany.

Święty Jan powie: „Przyszedł do swo-
ich, a swoi go nie przyjęli”. Cóż się stało 
takiego?

Moi drodzy. To szalenie istotna refleksja. 
ona w zasadzie leży u podstaw adwentu, 
który my przeżywamy. A przecież mogli-
byśmy powiedzieć: Po co nam ten adwent? 
Jesteśmy ludźmi wierzącymi, wiemy, że 
będzie boże Narodzenie, wiemy co trzeba 
czynić na boże Narodzenie. otóż musimy 
mieć świadomość, że tak jak tamci wierzą-
cy i czekający, my także mamy te same sła-

bości. My także boga możemy sobie wyob-
rażać na miarę naszej wyobraźni i naszych 
potrzeb. Możemy go sobie tak precyzyjnie 
wyobrazić, zbudować ten obraz boga, że 
kiedy przyjdzie ten prawdziwy, ten, który 
objawia się takim jakim jest, będzie niedo-
strzeżony, niezauważony. bo my czekamy 
na tego naszego. I nawet ta gorliwość tak jak 
tych uczonych w Piśmie faryzeuszy nie bro-
ni: więcej nawet szkodzi, bo jesteśmy pew-
ni swego. Przecież my na boga czekamy. 
I przecież czynimy dużo, żeby być gotowi; 
oni całe życie temu podporządkowali. I nie 
zauważyli, kiedy przyszedł.

Dlatego bóg posyła tym właśnie ocze-
kującym Jana Chrzciciela. Aby przyszedł 
jako prorok, czyli jako ten, który w imie-
niu boga mówi „Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię”.

Dlatego, moi drodzy, my Adwent 
przeżywamy w kolorze fioletu, w kolorze 
nawrócenia. Żeby w naszej świadomości 
jasno ta myśl się pojawiła, że nie poznamy 
boga sercem nienawróconym. Nie pozna-
my boga takim jaki jest jeżeli będziemy 
tylko opierać się na tęsknocie i na naszych 
wyobrażeniach, na naszym oczekiwaniu. 
Wszyscy potrzebujemy boga; każdy z nas 
musi uczciwie to powiedzieć. Nawet ci, 
którzy nie chcą tego przyznać. Docho-
dzą do takich momentów w życiu, gdzie 
pojawia się w nich ta myśl. I nawet jeśli 
jest to ostatni moment życia, to ona tam 
przyjdzie. Wszyscy potrzebujemy boga, 
bo każdy kto odpowiedzialnie swoje życie 
przeżywa wie, że nie wszystko potrafimy, 
że nie wszystko możemy, nie na wszystkie 
pytania mamy odpowiedź.

Więc w pewnym sensie wszyscy na 
Niego czekamy. Tylko jakiego boga ocze-
kujemy? Współczesny świat, wbrew temu 
co sądzimy, wcale nie jest światem, który 
z bogiem nie chce mieć nic wspólnego. To 
jest tylko świat, który bardzo precyzyjnie 
wyznacza bogu jaki ma być, na co ma się 
zgodzić, co ma lubić, czego nie lubić. My 
Mu powiemy. I mówimy. określamy jaki 
ma być. Takiego bardzo proszę, takiego 
czekamy.

A ten prawdziwy? Ten, który jest je-
dynym lekarstwem i nie będzie innego? 
Nierozpoznany. bo podstawowa prawda 
o człowieku, który potrzebuje nawró-
cenia, którą właśnie ci wielcy ludzie ad-
wentu, tak jak Jan Chrzciciel, przychodzi 
i nie opowiada o czym innym. Daje proste 
przesłanie: nawróćcie się. Cóż to znaczy? 
Zacznijcie słuchać boga i myśleć i postę-
pować jak bóg mówi, że trzeba. on jest 
panem świata, on wie na czym porządek 
świata polega, bo go stworzył.

Nawrócić się to znaczy słyszeć boga, 
który mówi i postępować zgodnie z Je-
go wolą.

I ci, którzy na taką drogę weszli spotkali 
Pana. To są właśnie ci ludzie adwentu. A my 
mamy się uczyć takiej właśnie adwentowej 
postawy, bo bóg przychodzi codziennie. 
Jeśli nie jest spotykany to właśnie dlatego, 
że do swoich przychodzi, a swoi nie chcą 
go zauważyć, choć mogą tęsknić i czekać 
i prosić, żeby przyszedł. Ale na naszych wa-
runkach. Takiego jakiego chcemy go mieć 
i widzieć. A nie taki, jaki jest. Prawdziwy.

Moi drodzy. Patronka waszej parafialnej 
wspólnoty, święta Tereska od Dzieciąt-
ka Jezus, to jest ta święta, która pokazała 
właśnie temu światu, który zaczął na no-
wo kreować boga, który chciał stworzyć 
nowy obraz boga, i takiego zaprosić. I ta 
święta Tereska pokazała swoją małą dro-
gę do świętości, gdzie ten bóg jest obecny. 
Ten prawdziwy. Właśnie w tych najdrob-
niejszych postawach, zachowaniach; tych 
najbardziej nie cenionych wydarzeniach 
codziennego życia. on tam już może być 
obecny. Jeśli są to czyny podjęte właśnie 
zgodnie z Jego wolą, jeśli w tych czynach 
chcemy, aby to, co mówimy w ojcze nasz: 
niech się Jego wola stanie, a nie moja, bę-
dzie wyrażane, on tam już może stać się 
obecny. I tam powinien stać się obecny. bo 
jeśli tam nie będzie obecny nie przeżyjemy 
żadnego uroczystego wielkiego święta tak, 
żeby go spotkać w wielkich wydarzeniach 
kościelnych, jeśli go w życiu nie chcemy 
mieć obecnego.

Dlatego nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię. To jest przesłanie, które jest 
jak najbardziej do nas tu i teraz żyjących, 
które polega tak jak wtedy tak i dziś na tym 
samym: boga trzeba najpierw usłyszeć, co 
on mówi, nie przekonać do naszej wizji 
świata. To nie bóg ma słyszeć, co mówimy, 
tylko my mamy słyszeć, co bóg do nas mó-
wi. bo on nasze myśli zna nim je wyrazimy. 
Natomiast naszym powołaniem jest poznać 
drogi boże. Ten czas słuchania. A potem ak-
tem woli i świadomości opowiedzieć się za 
tym. Niech mi się stanie według słowa Twe-
go, tak jak ta największa patronka adwentu 
Matka Najświętsza. ona najpierw zrodziła 
boga wiarą, a potem ciałem.

Taka jest droga przybywania boga 
do nas.

Niech ci wielcy patronowie pomogą 
nam otworzyć się na boga, który do nas 
mówi i tę drogę nawrócenia podjąć aby 
zgodzić się, by w naszym życiu na co dzień 
działa się nie nasza, ale boża wola.

Amen.
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odbyło się spotkanie opłatkowe dla 
wspólnot i parafian w sali teatralnej. 
Świętowanie rozpoczęło się spektaklem 
„Pastorałka” w wykonaniu młodzieży 
z Zespołu Szkół przy ul. Promienistej.

11 STYCZNIA 

Koncert kolęd chóru parafialnego.

12 STYCZNIA

Po Mszy dziecięcej miały miejsce Jasełka 
przygotowane przez dzieci ze Wspólnot 
Neokatechumenalnych oraz dzieci 
z Parafii.

Tego samego dnia o godz. 19:00 
przedstawiona została „Pastorałka” 
wg Leona Schillera przez młodzież 
z Zespołu Szkół przy ul. Promienistej.

19 STYCZNIA

od 9 lutego trwały Katechezy 
Neokatechumenalne.  
W ich wyniku powstała nowa 
wspólnota licząca 30 osób. 

9 LUTEgO

Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych 
prowadził ks. Robert Skrzypczak.

20 – 23 MARCA

Rekolekcje dla młodzieży 
i dzieci prowadzone były przez 
grupę Ewangelizacyjną IMAgo  
z Archidiecezji Częstochowskiej.

31 MARCA – 4 KWIETNIA

Droga Krzyżowa ulicami naszej 
parafii:  Rybnicką, Świetlaną, Urszuli 
i Chrościckiego. Rozważania oparte 
były o nauczanie bł. Jana Pawła II. 
Po zakończeniu Drogi Krzyżowej aż do 
północy trwał wieczór konfesjonałów 
– czas na spowiedź, a także modlitwę 
i adorację krzyża.

11 KWIETNIA

Święte Triduum Paschalne poprzedzone 
katechezami mistagogicznymi (14 – 16 
kwietnia) wygłoszonymi przez księży 
z naszej parafii - ks. Jacka gomulskiego 
i ks. Krystiana Chmielewskiego

17 – 20 KWIETNIA

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej 
dzieci z naszej parafii.

11 MAJA

W sali teatralnej  odbył się koncert 
finałowy VI edycji konkursu piosenki 
religijnej Sacro Song, organizowanego 
w tym roku wspólnie przez SP nr 66 im. 
ks. Juliana Chrościckiego wraz z Fundacją 
im. ks. prof. Ryszarda Rumianka działającą 
przy naszej parafii.

16 MAJA

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej.

18 MAJA

20 rocznica święceń kapłańskich wikariusza 
naszej parafii ks. Jana Różyckiego.

21 MAJA

25 rocznica święceń kapłańskich 
naszego proboszcza ks. Zygmunta 
Niewęgłowskiego.

25 MAJA

Pielgrzymka  na kanonizację Jana XXIII 
i Jana Pawła II.

24 KWIETNIA – 3 MAJA

W odpowiedzi na ogłoszony przez 
Kościół w Polsce dzień modlitwy 
i postu modliliśmy się w intencji pokoju 
i pojednania na Ukrainie.

28 LUTEgO

Po każdej Mszy świętej odbył się koncert 
kolęd w wykonaniu zespołu „Drewutnia”.  
Zespół jest zdobywcą grand Prix 
Międzynarodowego Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek w będzinie. 

Część muzyków to osoby niewidome.

5 STYCZNIA

STYCZEŃ LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

 PODSUMOWANIE ROKU 2014 
W PARAFII
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Spotkaliśmy się na festynie parafialnym, 
który podobnie jak w roku ubiegłym 
miał charakter pikniku rodzinnego. 
Wspólne świętowanie zakończyliśmy 
obejrzeniem oratorium opartym na 
motywach dramatu Karola Wojtyły 
„brat mojego boga”

15 CZERWCA

Parafialne śpiewanie pieśni 
patriotycznych.

11 LISTOPADA

Caritas zbierał środki na pomoc ofiarom 
konfliktu w Syrii. Dziękujemy Parafianom 
za hojność. Zebraliśmy 2.415,11 zł.

15 LISTOPADA

Rekolekcje przygotowujące do 
nawiedzenia do nawiedzenia naszej 
parafii przez Matkę bożą w znaku Jej 
Jasnogórskiej Ikony. Nauki wygłosił o. 
bogdan Waliczek oSPPE.

22 – 23 LISTOPADA

Peregrynacja obrazu Matki bożej 
Częstochowskiej. Mszę na powitanie 
Ikony celebrował ks. bp Rafał Markowski.

24 – 25 LISTOPADA

Miał miejsce kiermasz adwentowy, na 
którym można było nabyć świece Caritas, 
opłatki, parafialne bombki, książki, ręcznie 
robione ozdoby świąteczne i drobne 
upominki. Dochód z kiermaszu został 
przeznaczony na paczki świąteczne 
dla dzieci i zorganizowanie Wigilii dla 
osób samotnych. W czasie kiermaszu 
działał również kącik kawiarniany – 
dochód z niego został przeznaczony na 
świąteczne dzieła Caritas.

30 LISTOPADA I 7 gRUDNIA

Procesja bożego Ciała przeszła ulicami 
naszej parafii:  Rybnicką, Świetlaną, 
Urszuli i ks. Chrościckiego.

19 CZERWCA

gościliśmy w naszej parafii biskupa 
Alfonso gerardo Miranda guardiola 
z Meksyku, który wygłosił homilie na 
każdej Mszy świętej oraz podzielił się 
doświadczeniem pracy duszpasterskiej.

21 WRZEŚNIA

Wspólnota Ruchu Rodzin Nazaretańskich 
zorganizowała pielgrzymkę autokarową 
do Sanktuarium Matki bożej Szkaplerznej 
w oborach.

27 WRZEŚNIA

XXX Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin 
na Jasną górę. Hasłem pielgrzymki były 
słowa z Listu do Rodzin św. Jana Pawła II: 
„Rodzina pierwszą i najważniejszą drogą 
Kościoła”.

27 – 28 WRZEŚNIA

Uczestnicząc w inicjatywie „Koronka 
na ulicach świata” odmówiliśmy pod 
krzyżem znajdującym się przy stacji 
kolejowej Warszawa – Włochy o godz. 
15:00 Koronkę do Miłosierdzia bożego 
w intencji prześladowanych chrześcijan 
oraz o pokój na Ukrainie.

28 WRZEŚNIA

Wszystkich Świętych. Msza święta na 
cmentarzu rozpoczęła się procesją 
wypominkową o godz. 11:30.

1 LISTOPADA

odpust parafialny.

1 PAŹDZIERNIKA

odbył się spektakl Teatru Hagiograf 
pt. „Zamieszkać z Tobą” według „Dziejów 
duszy” naszej patronki świętej Teresy.

12 PAŹDZIERNIKA

Wyjazd na II ogólnopolską Pielgrzymkę 
Kół Żywego Różańca na Jasną górę.

7 CZERWCA

W odpowiedzi na słowa Papieża 
Franciszka, którymi wezwał wiernych 
do pomocy poszkodowanym w powodzi 
na bałkanach odbył się ogólnopolski 
dzień modlitwy i zbiórka do puszek 
w kościołach na rzecz poszkodowanych 
przez powódź na bałkanach.

8 CZERWCA

Podczas uroczystej Mszy świętej z rąk 
bp. Rafała Markowskiego sakrament 
bierzmowania przyjęło 28 osób.

Tego samego dnia wieczorem 
w archikatedrze Św. Jana Chrzciciela 
na Starym Mieście w Warszawie miała 
miejsce uroczysta promocja kandydatów 
na nadzwyczajnych szafarzy Komunii 
Świętej. Z naszej parafii zostało 
promowanych pięciu mężczyzn.

14 CZERWCA

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

CZERWIEC
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Wigilia bożego Narodzenia. Pasterka 
została odprawiona o północy pod 
przewodnictwem ks. Proboszcza, 
a poprzedziła ją, o 23:30, brewiarzowa 
godzina Czytań.

24 gRUDNIA

Na Mszy świętej o 18:00 mogliśmy 
dziękować bogu za łaski udzielone nam 
w 2013 roku. Po Mszy spotkaliśmy się na 
balu Karnawałowym w Sali Teatralnej.

31 gRUDNIA

Po raz trzeci przy współpracy 
wszystkich wspólnot i grup parafialnych 
zorganizowana została Wigilia dla osób 
samotnych.

21 gRUDNIA

Wizytacja kanoniczna w naszej parafii. 
Z okazji 80 rocznicy jej powstania ks. 
bp Józef górzyński odprawił uroczystą 
Mszę świętą dziękczynną o 12:30. Ks. 
bp wygłosił Słowo boże podczas każdej 
Mszy świętej, oraz poprowadził Koronkę 
do Miłosierdzia bożego o 15:00 na 
cmentarzu parafialnym, a także Nieszpory 
adwentowe w kościele o 17:15.

Mszę świętą w intencji uczniów, rodziców 
i nauczycieli SP nr 66 im. księdza 
Juliana Chrościckiego ks. bp odprawił 
w poniedziałek o 6:30. Po Mszy spotkał 
się z dziećmi w kawiarence, a następnie 
odwiedził Zespół Szkół im. Zawiszaków 
i Szkołę im. ks. Chrościckiego.

7 – 8 gRUDNIA

gRUDZIEŃ WIELKI POST 
W NASZEJ PARAFII

Jutrznia z Godziną Czytań  
od poniedziałku do piątku o 6.00 w kaplicy św. Łazarza.

Droga Krzyżowa z udziałem dzieci  
w piątki o 16.30.

Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych  
w piątki o 18.40.

Adoracja Krzyża  
w piątki po wieczornej Drodze Krzyżowej.  

Spowiedź do 20.00.

Gorzkie Żale  
w niedziele o 17.15.  

Temat rozważań: Warunki sakramentu pokuty.
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PARAFIANIE ZMARLI 
W ROKU 2014

Wieczny odpoczynek 
racz im dać, Panie...

Alicja SZYMAŃSKA
Alina ROSIAK-NIEDZIELA

Andrzej gRUDNIK
Anna HERNIK

Barbara łASICA
Celina KOZIARSKA

Czesław SOSZYŃSKI
Danuta KAKIET

Diana ŚLIWERSKA
Franciszka STOLARCZYK

Helena KAłUSKA
Henryka WALCZAK
Irena DĄBROWSKA
Irena KUCHARSKA
Jadwiga DZIEDZIC

Jan KALISIAK
Józef KULAWIK

Józef WóJCIK
Kazimierz WIESIOłEK

Krystyna NIESYN
Krzysztof PACIORKOWSKI

Longina DĄBROWSKA
Maciej JACKOWSKI

Małgorzata MATUSZEWSKA
Maria RYBICKA

Marian JANOWSKI
Mieczysław gRZĄDZIEL

Mirosław JACKIEWICZ
Pelagia BORKOWSKA-gALIŃSKA

Piotr DOCZEKALSKI
Renata FOLTYN

Ryszard JANUSZEWSKI
Ryszard STAŃCZAK

Sabina BARANEK
Stanisława RUDECKA

Stefan SZMYT
Sylwester gICER

Tadeusz JANKOWSKI
Tadeusz ZWOLIŃSKI

Teresa DALBIAK
Wacław gRZYMAłA

Wanda SZCZYTNIEWSKA
Władysław MIRASZEWSKI

Zbigniew CZARNECKI
Zbigniew KUJAWSKI

Zbigniew PRZYBYLAK
Zofia MATUSIAK
Zofia WINIAREK

Marcin KOZłOWSKI
Stanisława JANISZEWSKA

Władysław KRAJEWSKI
Ryszard gROMADKA

Józef ŚWIERCZEK
Lidia MALITEK
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KIERMASZ ADWENTOWY

PACZKI DLA DZIECI

W dwie kolejne adwentowe niedzie-
le (30 listopada i 7 grudnia) odbył się 
w naszej parafii kiermasz adwento-
wy. Można było nabyć świece wigi-
lijne Caritas, opłatki, kartki i ozdoby 
świąteczne (w tym piękne bombki 
z wizerunkiem naszego kościoła) 
oraz ciekawe książki. Całkowity do-
chód z kiermaszu (3451,32 zł) został 
przeznaczony na paczki świąteczne 
dla dzieci i zorganizowanie spotka-
nia wigilijnego dla osób samotnych. 

Dziękujemy wszystkim wspólno-
tom parafialnym za ogromny wkład 
w przygotowanie kiermaszu, za za-
angażowanie i prawdziwie serdeczną 
atmosferę.
Akcji patronował Parafialny Zespół 
Caritas, do współpracy włączyły się 
wszystkie wspólnoty działające przy 
naszej parafii oraz Fundacja im. ks. 
Rumianka. Wszystkim zaangażowa-
nym w zorganizowanie kiermaszu 
bardzo serdecznie dziękujemy. 

Dzięki Waszej pomocy udało się 
w tym roku przygotować paczki dla 
144 dzieci z terenu naszej parafii. 
Dziękujemy pani Weronice Krzyszto-
fińskiej i wolontariuszom Fundacji ks. 
Rumianka za wspaniałą współpracę. 
W tym roku udało się przygotować 
paczki różnicując je według wieku 

dzieci. Dziękujemy też szkołom za 
pomoc w dotarciu do najbardziej 
potrzebujących. Dodatkowe paczki 
zostały przygotowane dla osób nie-
pełnosprawnych i rodzin wielodziet-
nych oraz matek samotnie wychowu-
jących dzieci. Nie byłoby to możliwe 
bez Waszego wsparcia!

Caritas jest 
najpopularniejszą 

i najchętniej 
wspieraną organizacją 

charytatywną 
w Polsce – wynika 

z przeprowadzonego 
w grudniu 2014 r. 

badania TNS OBOP. 
Kolejne miejsca zajmują 

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy 

i Polski Czerwony 
Krzyż.

NAJLEPSZY 
JEST 

CARITAS!
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WIgILIA DLA SAMOTNYCH 

PAPIEŻ FRANCISZEK ZAPALIł ŚWIECĘ CARITAS

Wigilia dla samotnych zgromadziła 
ponad 60 osób. W jej przygotowanie 
zaangażowane były różne wspólnoty 
i grupy parafialne oraz Fundacja ks. 
Rumianka. Akcję koordynowała pani 
Aldona Polcyn. Spotkanie rozpoczęło 
się wspólną modlitwą, która popro-
wadził ks. proboszcz. obecni byli też 
księża wikariusze pracujący w naszej 
parafii. Wysłuchaliśmy słów Ewange-

Podczas niedzielnej modlitwy Anioł 
Pański 14 grudnia 2014 roku papież 
Franciszek zapalił świecę Wigilijnego 
Dzieła Pomocy Dzieciom. Jest to znak 
jedności z najsłabszymi, pomijanymi, 
najbardziej potrzebującymi pomocy 
oraz symboliczne rozpoczęcie Ro-
ku Caritas obchodzonego w Polsce 
w 2015 roku. 
Łączę sie duchowo ze wszystkimi Po-
lakami, którzy dzisiaj zapalą bożonaro-
dzeniową świecę i potwierdzą swoją 
solidarność, zwlaszcza w tym roku spe-
cjalnym - Roku Caritas, który obcho-
dzony jest w Polsce - powiedział Fran-
ciszek demonstrując zebranym na Placu 

lii, przełamaliśmy się opłatkiem, zaśpie-
waliśmy kolędę i rozpoczęło się świę-
towanie. Dania przygotowane przez 
naszych parafian cieszyły się wielkim 
uznaniem. Zaproszeni na wigilię otrzy-
mali prezenty, które wręczały bielanki 
z naszej parafii. Wszystkim udzielił się 
radosny nastrój świąteczny i ze łzami 
w oczach śpiewaliśmy kolędy. Wigilię 
wsparły też osoby i firmy spoza naszej 

Świetego Piotra świecę Caritas.  gest Pa-
pieża jest bardzo ważny dla wszystkich, do 
których skierowana jest posługa Caritas 
w Polsce, jak i do osób, które posługują  
W 2015 roku Caritas w Polsce będzie 
obchodziła Rok Caritas, związany z 25. 
rocznicą reaktywowania Caritas po okre-
sie komunizmu. będzie to rok wspólnego 
podziękowania Darczyńcom, Wolonta-
riuszom i Pracownikom Caritas. będzie 
również okazją do świętowania z osobami, 
które otrzymały pomoc oraz do postawie-
nia sobie pytań o nowe zadania. 
ojciec Święty przesłał do Caritas Polska 
specjalne błogosławieństwo na Rok Cari-
tas. Wyraził w nim „wdzięczność wszyst-
kim ludziom dobrej woli, którzy wspierają 
działalność Caritas w Polsce i na świecie, 
jak również tym, którzy uczestniczą w tej 
ważnej misji Kościoła przez codzienną pra-
cę, wolontariat, modlitwę, ofiary mate-
rialne i duchowe”. Zaznaczył także swoją 
pamięć o tych, którzy pozostają w po-
trzebie, a szczególnie rodziny borykające 
się z rozmaitymi problemami. Ponadto 
udzielił Apostolskiego błogosławieństwa 

parafii. Za oprawę muzyczną dzię-
kujemy pani Annie Racięckiej, pani 
Mai Krasowskiej i panu Krzysztofowi 
Majerowiczowi, którzy przyjechali 
do nas z Michałowic. Szczególne po-
dziękowania kierujemy do firmy As-
seco Poland S.A., która przekazała na 
potrzeby naszych świątecznych pro-
jektów pomocy dzieciom, samotnym 
i potrzebującym 7.500 zł.

wszystkim: pracownikom, wolontariu-
szom i darczyńcom i podopiecznym 
Caritas.
Pomimo trudnych początków po 1990 
roku, dzięki wielkiemu wysiłkowi osób 
zaangażowanych w pomoc drugiemu 
człowiekowi oraz zaufaniu Polaków Ca-
ritas może dziś świętować 25 lat posługi 
ze świadomością godnej odpowiedzi 
na bolączki polskiego społeczeństwa. 
Caritas działająca w Polsce w 44 die-
cezjach to obecnie ponad 100 tysięcy 
wolontariuszy, 900 placówek z wykwa-
lifikowaną kadrą świadczącą codzienną 
pomoc na wszelkich polach ludzkiej 
biedy. Rokrocznie Caritas w Polsce 
wydaje osobom ubogim ok. 1 mln 800 
tys. posiłków. Prowadzi noclegownie, 
jadłodajnie, domy samotnej matki, ok-
na życia, świetlice socjoterapeutyczne, 
hospicja, punkty wydawania odzieży, 
punkty dystrybucji żywności, warsztaty 
terapii zajęciowej, ośrodki interwencji 
kryzysowej. Stara się być wszędzie tam, 
gdzie ktoś potrzebuje pomocy.

Źródło: KAI i materiały własne.

fot. A. Worobiec
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ZNAKI  
WIELKIEgO 

POSTU
WE WSPóLNOCIE DOMOWEJ

O
kres Wielkiego Postu jest czter-
dziestodniowym przygotowaniem 
do pełnego i owocnego przeży-

cia Paschy, przejścia ze śmierci do życia. 
Praktyki pokutne Kościoła gromadzące 
wiernych w świątyni, takie jak nabożeń-
stwa Drogi Krzyżowej czy gorzkie Żale, 
warto w tym czasie uzupełnić modlitwą 
w rodzinnym gronie. Kościół zachęca, aby 
w liturgii domowego Kościoła były w tym 
czasie uwzględnione elementy chrzciel-
ne – woda święcona, wspólne czytanie 
fragmentów Pisma Świętego mówiących 
o chrzcie czy też pogłębianie wiedzy reli-
gijnej związanej z tym sakramentem. Po-
kuta sprawowana w czasie Wielkiego Po-
stu ma – zgodnie z nauczaniem Kościoła – 
być nie tylko wewnętrzna i indywidualna, 
ale także zewnętrzna i zbiorowa. Dlatego 
też wiele rodzin praktykuje w tym czasie 
wspólne uczestnictwo w rekolekcjach, 
nabożeństwach, przystąpienie do spo-
wiedzi czy przeżywanie znaków i obrzę-
dów w rodzinie.

Ołtarzyk domowy
W wielu domach praktykowany był 

zwyczaj urządzania domowego ołtarzyka 
– w zależności od tradycji obowiązujących 
w danej rodzinie umieszczano w nim wize-
runek Chrystusa, Maryi, świętych patro-
nów członków rodziny, wybranego patro-
na rodziny, świecę, Pismo Święte oraz ele-
menty przypominające o przeżywanych 
na bieżąco tajemnicach wiary. W okresie 
Wielkiego Postu w ołtarzyku umieszczano 
wodę święconą, która miała przypominać 
o chrzcie i o łasce, którą w tym sakramen-
cie otrzymaliśmy. Dzięki tej łasce możemy 
stawać się dziećmi bożymi. Woda święco-
na, lub inny symbol chrztu, miał przypomi-
nać domownikom, że Wielki Post jest cza-

sem podejmowania szczególnego wysiłku, 
aby przemienić serce i coraz doskonalej 
upodabniać się do Chrystusa. W ołtarzyku 
umieszczano również wypisane fragmenty 
Pisma Świętego (można też było je zosta-
wić otwarte na stosownym fragmencie) 
wzywające do nawrócenia i przypomina-
jące o chrzcie. Czas od Środy Popielco-
wej do piątej niedzieli Wielkiego Postu ma 
w liturgii charakter wybitnie pokutny. Ma 
to być czas rozmodlenia i wewnętrznego 
wyciszenia, czas słuchania bożego Słowa. 

Pierwsza niedziela Wielkiego Postu 
przypomina o obmyciu z grzechu wodą 
chrztu, przez co wszyscy zostaliśmy wpro-
wadzeni do wspólnoty Kościoła, tworząc 
bożą budowlę, mieszkanie boga w Duchu 
Świętym i lud boży. Jest to dobry moment 
na wprowadzenie znaku żegnania się wo-
dą święconą przed pójściem spać czy wyj-
ściem do szkoły lub do pracy. W niektó-
rych rodzinach znak ten jest praktykowany 
w czasie Wielkiego Postu aż do Wigilii Pas-
chalnej. Niekiedy staje się stałą praktyką, 
obecną w życiu codziennym. Jednak nawet 
wtedy warto zadbać o szczególny wymiar 
tej czynności w okresie Wielkiego Postu.

Druga niedziela była czasem czytania 
w domach opisu spotkania Jezusa z Sama-
rytanką przy studni Jakuba. W niektórych 
rejonach praktykowano w tym dniu picie 
czystej, w miarę możliwości źródlanej wo-
dy w czasie rodzinnego posiłku. Rodzice 
wtedy tłumaczyli dzieciom, że ta woda, 
którą wszyscy gasimy pragnienie, jest nam 
niezbędna do życia. Tak samo powinniśmy 
pragnąć obecności boga w naszym życiu. 
Przez postawę Samarytanki, która począt-
kowo myślała tylko o zaspokojeniu swoich 
potrzeb doczesnych, Słowo boże kieruje 
nasze myśli do życia wiecznego, do któ-
rego zostaliśmy zrodzeni przez chrzest. 
był to również czas weryfikacji podjętych 

postanowień wielkopostnych – tych indy-
widualnych i rodzinnych. W szczególności 
zwracano uwagę na to, czy postanowienia 
rzeczywiście prowadzą nas do wzrastania 
w wierze, czy też odnoszą się tylko do do-
czesnych sfer naszego życia. 

W trzecią niedzielę w ołtarzyku do-
mowym umieszczano fragment mówiący 
o uzdrowieniu niewidomego od urodze-
nia. W domach często urządzano tego 
dnia dla młodszych dzieci zabawę w ciu-
ciubabkę – aby na jej przykładzie uświa-
domić później pociechom, że jako poganie 
mieliśmy tak samo jak w zabawie zawią-
zane oczy i poruszaliśmy się po omacku. 
Dopiero chrzest zdjął nam z oczu zasłonę 
i dał nam oczy wiary, dzięki którym może-
my rozpoznać przychodzącego Chrystusa 
i prowadzić do Niego innych. 

Fragment przewidziany na czwartą 
niedzielę mówi o wskrzeszeniu Łazarza. 
W wielu rodzinach był to dzień nawiedze-
nia cmentarza, na którym byli pochowani 
najbliżsi krewni. była to okazja do wyjaś-
nienia dzieciom, że podobnie jak Łazarz, 
który został wskrzeszony przez Jezusa do 
życia, tak samo nasi bliscy zmarli zostaną 
pewnego dnia wskrzeszeni do życia wiecz-
nego. Wyjaśniano również, że grzech pro-
wadzi nas do śmierci, z której zostaliśmy 
wyrwani mocą chrztu. Dlatego właśnie 
powinniśmy unikać grzechu, nieustannie 
się nawracać i pilnować tego, aby w na-
szym życiu było widać miłość, bo kto nie 
miłuje, ten trwa w śmierci. Ten dzień był 
również czasem rachunku sumienia z wy-
pełniania w swoim życiu uczynków miło-
siernych względem ciała i duszy. 

W piątą niedzielę Wielkiego Postu roz-
poczyna się w liturgii okres pasyjny, czy-
li rozważanie Męki i Śmierci Chrystusa. 
W wielu domach tego dnia po powrocie 
z kościoła dokonuje się uroczystego pod-
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wyższenia (adoracji) krzyża zakończone-
go ucałowaniem krzyża przez wszystkich 
członków rodziny, po czym – podobnie jak 
w świątyni – wszystkie krzyże są zakrywa-
ne fioletowym lub czarnym nakryciem aż 
do Wielkiego Piątku. W tym czasie fiolet 
i czerń dominowały również nierzadko 
w wystroju domów, w dekoracjach czy 
nakryciu stołu.

Cierniowa korona
W czasie ostatnich dwóch tygodni 

Wielkiego Postu, kiedy to zmienia on swój 
charakter w liturgii i w miejsce nawoły-
wania do przemiany życia pojawia się roz-
ważanie Męki Pańskiej, w ołtarzyku lub 
innym stosownym miejscu umieszczano 
cierniową koronę, która miała przywo-
dzić na myśl wydarzenia poprzedzające 
śmierć Chrystusa na krzyżu oraz była 
znakiem Jego cierpień, uniżenia się o po-
kory. W chrześcijańskich domach dzieci 
z rodzicami udawały się w piątą niedzielę 
Wielkiego Postu (lub sobotę ją poprze-
dzającą) na spacer do lasu czy do parku. 
Tam szukano gałęzi tarniny lub innego 
kolczastego krzewu, a z jego gałązek ple-
ciono cierniową koronę. była ona później 
umieszczana w domu w stosownym miej-
scu aż do momentu wyjścia na Wigilię 
Paschalną, w czasie której była wrzucana 
w rozpalany na początku liturgii ogień. 
Niekiedy we wnętrzu korony umiesz-
czano czerwoną świecę, znak Chrystusa 
cierpiącego, która była zapalana w czasie 
rodzinnej modlitwy.

Postna jałmużna
Wielkopostnym umartwieniom towa-

rzyszyła zazwyczaj jałmużna. Nie polega-
ła ona jednak na zwyczajnym wspieraniu 
materialnym ubogich i potrzebujących. 
Już na początku Wielkiego Postu rodzice 
wraz z dziećmi zastanawiali się, co spra-
wia im szczególną przyjemność, z której 
są gotowi zrezygnować na czas czter-
dziestu dni przygotowania do przeżycia 
Paschy. od postanowień wielkopostnych 
różniło się to ważnym elementem – o ile 
postanowienia dotyczyły grzechów czy 
zaniedbań, z którymi należało walczyć, 
o tyle jałmużna odnosiła się do tego, co 
dobre, ale z czego mogę i chcę zrezygno-
wać dla dobra moich bliźnich. Podejmo-
wano zarówno umartwienia indywidual-
ne (rezygnacja z ulubionych potraw czy 
zwyczajów), jak i rodzinne (skromniejsze 
posiłki, rezygnacja z rozrywek). Środki, 
które byłyby przeznaczone na to, z cze-
go rezygnowano, składano do specjalnej 
skarbonki na jałmużnę. Ważne jest to, 

że jałmużnę daje się nie z tego, co nam 
zbywa, z tego co mamy w nadmiarze, ale 
z tego, co jest nam potrzebne do życia 
codziennego, a czym możemy się dzielić. 
Na początku Wielkiego Postu ustalano 
również, na jakie dzieła zostanie przezna-
czona zawartość skarbonki – aby podjąć 
w tym czasie również modlitwę za tych, 
którym miała być udzielana pomoc. W ten 
sposób pełnienie miłosierdzia zaspokajało 
nie tylko potrzeby materialne, ale miało 
również wymiar duchowy, zarówno dla 
obdarowanego, jak i dla dającego.

Modlitwa, post i jałmużna mają nam 
towarzyszyć w okresie ćwiczeń przygo-

towujących do przeżycia Paschy i do tej 
Paschy nas prowadzić. Jesteśmy na tej 
drodze nie tylko odpowiedzialni za samych 
siebie, ale i za innych. objaśnianie znaków 
towarzyszących temu okresowi liturgicz-
nemu, czy wprowadzanie w domu prak-
tyk mających na celu ułatwienie głębszego 
zrozumienia jego wymiaru, może nam po-
móc w osiągnięciu celu – wspólnej radości 
przeżywania Wigilii Paschalnej i Paschal-
nych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 
Może więc warto sięgnąć do częściowo 
już zapomnianych znaków przeżywanych 
w gronie najbliższych – w rodzinie, we 
wspólnocie domowej.

Agnieszka Dzięgielewska

fot. A. Worobiec
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Uwierzyć

ORĘDZIE  
OJCA ŚWIĘTEgO 

FRANCISZKA  
NA WIELKI POST 2015 R. 

Umacniajcie serca wasze (Jk 5, 8) 

Drodzy Bracia i Siostry! 

Wielki Post jest czasem odnowy dla 
Kościoła, wspólnot i poszczególnych 
wiernych. Przede wszystkim jednak jest 
„czasem łaski” (por. 2 Kor 6, 2). bóg nie 
prosi nas o nic, czego by nam wcześniej 
nie dał: „My miłujemy [boga], ponieważ 
bóg sam pierwszy nas umiłował” (1 J 4, 
19). Nie jesteśmy Mu obojętni. Zależy 
Mu na każdym z nas, zna nas po imieniu, 
troszczy się o nas i nas szuka, kiedy go 
opuszczamy. Interesuje się każdym z nas; 
Jego miłość nie pozwala Mu być obojęt-
nym na to, co nam się przydarza. Jednak 
bywa tak, że kiedy my mamy się dobrze 
i żyje się nam wygodnie, oczywiście za-
pominamy o innych (bogu nie zdarza się 
to nigdy), nie obchodzą nas ich problemy, 
ich cierpienia i krzywdy, jakich zaznają..., 
wtedy nasze serce popada w obojętność 
– gdy ja mam się względnie dobrze i żyję 
wygodnie, zapominam o ludziach, któ-
rzy nie mają się dobrze. Ta egoistyczna 
postawa obojętności przybrała dziś roz-
miary światowe, tak iż możemy mówić 
o globalizacji obojętności. Jest to prob-
lem, któremu jako chrześcijanie musimy 
stawić czoło. 

Kiedy lud boży nawraca się na Jego 
miłość, znajduje odpowiedzi na te pyta-
nia, które nieustannie stawia mu historia. 

Jednym z najpilniejszych wyzwań, które-
mu chcę poświęcić uwagę w tym orę-
dziu, jest globalizacja obojętności. 

obojętność wobec bliźniego i wobec 
boga jest realną pokusą także dla nas, 
chrześcijan. Dlatego potrzebujemy słu-
chać w każdym Wielkim Poście nawoły-
wania proroków, którzy podnoszą głos 
i nas przebudzają. 

bóg nie jest obojętny na świat – kocha 
go do tego stopnia, że daje swojego Syna dla 
zbawienia każdego człowieka. Przez wcie-
lenie, życie ziemskie, śmierć i zmartwych-
wstanie Syna bożego otwiera się definityw-
nie brama między bogiem a człowiekiem, 
między niebem a ziemią. A Kościół jest ni-
czym ręka, która trzyma tę bramę otwar-
tą poprzez głoszenie Słowa, sprawowanie 
sakramentów, dawanie świadectwa wiary, 
która działa przez miłość (por. ga 5, 6). Jed-
nakże świat ma tendencję do zamykania się 
w sobie i zamykania tej bramy, przez którą 
bóg wchodzi w świat, a świat w Niego. Dla-
tego ręka, którą jest Kościół, nie powinna 
nigdy się dziwić, że jest odpychana, miaż-
dżona i raniona. 

A zatem lud boży potrzebuje odnowy, 
aby nie zobojętniał i nie zamknął się w so-
bie. Chciałbym wam zaproponować do 
rozważenia pod kątem tej odnowy trzy 
passusy. 

„Gdy cierpi jeden członek, 
współcierpią wszystkie inne członki”  
(1 Kor 12, 26) – Kościół

Miłość boża, która przełamuje to 
śmiertelne zamknięcie w sobie, jakim jest 
obojętność, jest nam ukazywana przez 
Kościół poprzez jego nauczanie, a prze-
de wszystkim poprzez jego świadectwo. 
Można jednak dawać świadectwo jedynie 
o czymś, czego wcześniej doświadczyli-
śmy. Chrześcijanin to człowiek, który po-
zwala bogu, aby go przyoblókł w swoją 
dobroć i swoje miłosierdzie, aby go przy-
oblókł w Chrystusa, żeby stał się tak jak 
on sługą boga i ludzi. Przypomina nam 
o tym dobrze liturgia Wielkiego Czwart-
ku przez obrzęd umywania nóg. Piotr nie 
chciał, żeby Jezus umył mu nogi, potem 
jednak zrozumiał, że Jezus nie chce jedy-
nie dać przykładu, jak powinniśmy umy-
wać sobie nawzajem nogi. Tę posługę 
może pełnić tylko ktoś, kto wcześniej po-
zwolił, by Chrystus umył mu nogi. Jedynie 
ten ma z Nim „udział” (J 13, 8) i dzięki 
temu może służyć człowiekowi.

Wielki Post jest czasem sprzyjającym 
temu, aby pozwolić Chrystusowi, by nam 
usłużył, a przez to stać się takim jak on. 
Dzieje się to, kiedy słuchamy Słowa bo-
żego i kiedy przyjmujemy sakramenty, 
w szczególności Eucharystię. W niej sta-

Watykan, 4 października 2014 r. 
Święto św. Franciszka z Asyżu
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jemy się tym, co przyjmujemy: ciałem 
Chrystusa. W tym ciele nie ma miejsca 
na obojętność, która jakże często zdaje 
się opanowywać nasze serca. bowiem 
człowiek, który jest Chrystusowy, na-
leży do jednego ciała, a w Nim nie jest 
się obojętnym jedni wobec drugich. „Tak 
więc gdy cierpi jeden członek, współ-
cierpią wszystkie inne członki; podobnie 
gdy jednemu członkowi okazywane jest 
poszanowanie, współradują się wszystkie 
członki (1 Kor 12, 26). 

Kościół jest communio sanctorum, 
ponieważ mają w nim udział święci, ale 
także dlatego, że jest komunią rzeczy 
świętych: miłości bożej, objawionej nam 
w Chrystusie, i wszystkich Jego darów. 
Wśród nich jest także odpowiedź tych, 
kórzy pozwalają, aby ich dosięgnęła ta mi-
łość. W tym świętych obcowaniu i w tym 
uczestnictwie w rzeczach świętych nikt 
nie posiada tylko dla siebie, lecz to, co ma, 
jest dla wszystkich. A ponieważ jesteśmy 
złączeni w bogu, możemy zrobić coś tak-
że dla tych, którzy są daleko, dla tych, do 
których o własnych tylko siłach nie mogli-
byśmy nigdy dotrzeć, bowiem z nimi i za 
nich modlimy się do boga, abyśmy wszyscy 
otworzyli się na Jego zbawcze dzieło. 

„Gdzie jest brat twój?” (Rdz 4, 9)  
– Parafie i wspólnoty 

To co zostało powiedziane odnoś-
nie do Kościoła powszechnego, trzeba 
zastosować w życiu parafii i wspólnot. 
Czy w tych rzeczywistościach kościel-
nych daje się doświadczyć przynależności 
do jednego ciała? Ciała, które zarazem 
otrzymuje i dzieli się tym, co bóg pragnie 
ofiarować? Ciała, które zna i troszczy się 
o swoje najsłabsze członki, ubogie i małe? 
Czy też chronimy się w miłość uniwer-
salną, która angażuje się daleko w świe-
cie, zapominając o Łazarzu, który siedzi 
przed naszymi zamkniętymi drzwiami? 
(por. Łk 16, 19-31). 

Aby przyjąć i w pełni owocnie wy-
korzystać to, co bóg nam daje, trzeba 
pokonać granice Kościoła widzialnego 
w dwóch kierunkach. 

Po pierwsze, jednocząc się w mod-
litwie z Kościołem w niebie. Kiedy ziem-
ski Kościół się modli, powstaje wspólnota 
wzajemnej służby i dobra, która dociera aż 
przed oblicze boga. Ze świętymi, którzy 
znaleźli swoją pełnię w bogu, stanowimy 
część tej wspólnoty, w której obojętność 
zostaje przezwyciężona przez miłość. 
Kościół niebieski nie jest tryumfujący dla-
tego, że odwrócił się plecami do cierpień 
świata i sam zaznaje radości. Raczej świę-

ci mogą już kontemplować i radować się 
z faktu, że dzięki śmierci i zmartwych-
wstaniu Jezusa pokonali ostatecznie obo-
jętność, zatwardziałość serca i nienawiść. 
Dopóki to zwycięstwo miłości nie ogarnie 
całego świata, święci wędrują z nami jesz-
cze jako pielgrzymi. Św. Teresa z Lisieux, 
doktor Kościoła, przekonana, że radość 
w niebie ze zwycięstwa miłości ukrzyżo-
wanej nie jest pełna, dopóki choćby tylko 
jeden człowiek na ziemi cierpi i się skar-
ży, pisała: „bardzo liczę na to, że nie będę 
bezczynna w niebie, moim pragnieniem 
jest nadal pracować dla Kościoła i dla dusz” 
(List 254 z 14 lipca 1897 r.). 

My również mamy udział w zasługach 
i radości świętych, a oni uczestniczą w na-
szej walce i w naszym pragnieniu pokoju 
i pojednania. Ich radość ze zwycięstwa 
zmartwychwstałego Chrystusa jest dla 
nas źródłem siły, aby przezwyciężyć liczne 
formy obojętności i zatwardziałości serca. 

Z drugiej strony, każda wspólnota 
chrześcijańska jest powołana do przekra-
czania progu, który pozwala jej wejść w re-
lację z otaczającym ją społeczeństwem, 
z ubogimi i dalekimi. Kościół ze swej natu-
ry jest misyjny, nie zasklepiony na samym 
sobie, ale posłany do wszystkich ludzi. 

Tą misją jest cierpliwe dawanie świa-
dectwa o Tym, który chce doprowadzić 
do ojca całą rzeczywistość i każdego 
człowieka. Misja jest tym, czego miłość 
nie może przemilczeć. Kościół idzie za 
Jezusem Chrystusem drogą, która go 
prowadzi do każdego człowieka, aż po 
krańce ziemi (por. Dz 1, 8). W ten spo-
sób możemy zobaczyć w naszym bliźnim 
brata i siostrę, za których Chrystus umarł 
i zmartwychwstał. Wszystko, co otrzy-
maliśmy, otrzymaliśmy także dla nich. 
I podobnie, to co ci bracia posiadają, jest 
darem dla Kościoła i dla całej ludzkości. 

Drodzy bracia i siostry, jakże pragnę, 
aby miejsca, w których wyraża się Koś-
ciół, w szczególności nasze parafie i nasze 
wspólnoty, stały się wyspami miłosierdzia 
na morzu obojętności! 

„Umacniajcie serca wasze!”  
(Jk 5, 3) – Poszczególny wierny

Również jako pojedyncze osoby ma-
my pokusę obojętności. Mamy przesyt 
wstrząsających wiadomości i obrazów, 
które nam opowiadają o ludzkim cier-
pieniu, i zarazem czujemy całą naszą 
niemożność działania. Co zrobić, aby nie 
dać się wciągnąć w tę spiralę przerażenia 
i bezsilności?

Po pierwsze, możemy modlić się we 
wspólnocie Kościoła ziemskiego i niebie-

skiego. Nie lekceważmy siły modlitwy wie-
lu! Inicjatywa 24 ore per il Signore – „24 
godziny dla Pana” – która, jak ufam, będzie 
podjęta w całym Kościele, także na szczeb-
lu diecezjalnym, w dniach 13 i 14 marca, ma 
być wyrazem tej potrzeby modlitwy. 

Po drugie, możemy pomagać poprzez 
gesty miłosierdzia, docierając zarówno 
do bliskich, jak i dalekich dzięki licznym 
organizacjom charytatywnym Kościoła. 
Wielki Post jest czasem sprzyjającym te-
mu, aby okazać to zainteresowanie dru-
giemu, poprzez znak, choćby mały, ale 
konkretny, naszego udziału w powszech-
nym człowieczeństwie. 

I po trzecie, cierpienie drugiego sta-
nowi wezwanie do nawrócenia, bowiem 
potrzeba, w jakiej znajduje się brat, przy-
pomina mi o słabości mojego życia, o mo-
jej zależności od boga i od braci. Jeżeli 
pokornie będziemy prosić o łaskę bożą 
i pogodzimy się z tym, że nasze możli-
wości są ograniczone, wówczas zaufamy 
w nieskończone możliwości, jakie kry-
ją się w miłości bożej. I będziemy mogli 
oprzeć się diabelskiej pokusie, która skła-
nia nas do wierzenia, że sami możemy się 
zbawić i zbawić świat. 

Chciałbym was wszystkich prosić, 
abyśmy dla przezwyciężenia obojętności 
i naszych pretensji do wszechmocy prze-
żywali ten czas Wielkiego Postu jako dro-
gę formacji serca, jak wyraził się bene-
dykt XVI (por. enc. Deus caritas est, 31). 
Mieć serce miłosierne to nie znaczy mieć 
serce słabe. Kto chce być miłosierny, musi 
mieć serce mocne, stałe, niedostępne dla 
kusiciela, a otwarte na boga. Serce, któ-
re pozwala przeniknąć się Duchowi i da-
je się prowadzić na drogi miłości, które 
wiodą do braci i sióstr. W gruncie rzeczy 
serce ubogie, czyli takie, które zna swoje 
ubóstwo i poświęca się dla drugiego. 

Dlatego, drodzy bracia i siostry, prag-
nę modlić się razem z wami do Chrystusa 
w tym Wielkim Poście: „Fac cor nostrum 
secundum cor tuum” – „Uczyń serca 
nasze według serca Twego” (Suplikacja 
z Litanii do Najświętszego Serca Jezusa). 
Wówczas będziemy mieli serce moc-
ne i miłosierne, czujne i szczodre, które 
nie daje się zamknąć w sobie i nie wpada 
w wir globalizacji obojętności. 

Wyrażając to pragnienie, zapewniam 
o mojej modlitwie o to, aby każdy czło-
wiek wierzący i każda wspólnota koś-
cielna owocnie przebyli tę drogę wielko-
postną, i proszę was o modlitwę za mnie. 
Niech Pan wam błogosławi, a Matka boża 
niech was otacza opieką. 

źródło: www.vatican.va
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W 
gorzkich żalach dotykamy ta-
jemnicy przejścia Chrystusa ze 
śmierci do życia, Jego godziny. 

Jezus zapowiada cały czas w Ewangelii, 
że jest pewna godzina, na którą on przy-
szedł i całe Jego bycie na ziemi zmierza 
właśnie ku tej godzinie.

W Ewangelii świętego Jana do 12 roz-
działu Jezus zapowiada tylko tę godzinę. 
Zaczyna się w Kanie, kiedy mówi do Maryi 
„Jeszcze nie nadeszła moja godzina” (J 2,4). 
I później przy innych sytuacjach, kiedy pró-
bują pojmać Jezusa święty Jan mówi „Nie 
uczynili tego, bo jeszcze nie nadeszła Jego 
godzina” (J 7,30).

Przychodzi moment, kiedy Jezus jest 
świadomy, że już jest blisko, że to jest 
ten moment, ten czas. To jest rozpoczę-
te uroczystym wjazdem do Jerozolimy. 
Zaraz po tym, w Ewangelii świętego Jana 
do apostołów Andrzeja i Filipa przycho-
dzą grecy, poganie, i mówią „Przyszliśmy 
ujrzeć Jezusa” (J 12,21). W reakcji na to 
Jezus mówi do nich „Nadeszła godzina, 
aby został uwielbiony Syn Człowieczy. 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 
Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w zie-
mię nie obumrze, zostanie tylko samo, 
ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. 
Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto 
nienawidzi swego życia na tym świe-
cie, zachowa je na życie wieczne. A kto 
by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną” 
(J 12, 23–26). To mówi Jezus i za chwilę 
zaczyna się proces. Kto chciałby Mi służyć 
niech idzie za Mną. Śpiewaliśmy modlitwę 
w gorzkich żalach byśmy nosili w sercu 
Jego rany, abyśmy szli za nim, byśmy tak-
że mogli wejść w tę godzinę Jezusa.

W Ewangeliach Mateusza, Marka i Łu-
kasza są trzy zapowiedzi męki Pana Je-
zusa. Trzy razy Jezus mówi o cierpieniu, 
o odrzuceniu, o ukrzyżowaniu, daje też 

zapowiedź zmartwychwstania; i trzy razy 
uczniowie tego nie rozumieją. W Ewangelii 
Jana jest trzykrotna mowa o wywyższeniu 
Jezusa. To odpowiada tej trzykrotnej za-
powiedzi męki.

Pierwszy raz, kiedy Jezus rozmawia 
z Nikodemem, i Jezus mówi „A jak Mojżesz 
wywyższył węża na pustyni, tak potrze-
ba, by wywyższono Syna Człowieczego” 
(J 3,14). Podniesiono Syna Człowieczego. 
To podniesienie dokonuje się na krzyżu. 
To podniesienie to nie jest moment hań-
by. U świętego Jana krzyż jest miejscem, 
w którym objawia się chwała boga.

Drugi raz jest kiedy Jezus polemizuje 
z Faryzeuszami. Mówi że „Zanim Abra-
ham stał się, JA JESTEM” (J 8,58). I mówi, 
że sam z siebie nic nie czyni. „gdy wy-
wyższycie Syna Człowieczego, wtedy po-
znacie, że JA JESTEM” (J 8,28). dopiero 
w momencie wywyższenia, ukrzyżowa-
nia, zobaczycie, kim Ja naprawdę jestem. 
Po co przyszedłem. Jaka jest moja misja.

Trzeci raz jest to słowo, kiedy przy-
chodzą grecy, i Jezus mówi, że „Nadeszła 
godzina, aby został uwielbiony Syn Czło-
wieczy” (J 12,23).

Wiemy, że ta godzina, ten czas męki, 
jest wyznaczony też przez godzinę, porę 
dnia. Chrystus wisi na krzyżu od godziny 
szóstej do godziny dziewiątej. godzina 
dziewiąta to jest moment kiedy Chrystus 
umiera. Według naszego liczenia czasu to 
jest godzina 15:00.

W Nowym Testamencie mamy dwa 
wydarzenia, które się dokonują o tej właś-
nie godzinie, w godzinie Jezusa. Dwa wy-
darzenia przełomowe dla Kościoła.

W tym roku w ramach gorzkich żali 
staraliśmy się mówić w oparciu o Nowy 
Testament, Dzieje Apostolskie, o do-
świadczenie pierwotnego Kościoła, bo 
ono jest miarodajne dla całej rzeczywi-
stości Kościoła.

Pierwsze doświadczenie, które doko-
nuje się o godzinie dziewiątej, czyli piętna-
stej, to uzdrowienie chromego, o którym 
już mówiliśmy i ksiądz Robert też mówił.

Piotr i Jan wchodzą do świątyni na mod-
litwę o godzinie dziewiątej. Jako pobożni 
chodzili kilkakrotnie dziennie do Świątyni, 
zwłaszcza o godzinie szóstej, trzeciej i dzie-
wiątej. Wtedy składano ofiary i wtedy też 
pobożni przychodzili modlić się aby łączyć 

gODZINA JEZUSA
W ubiegłym roku w ramach nabożeństwa Gorzkich żali staraliśmy 
się przybliżać misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa 
w oparciu o doświadczenie Apostołów zawarte w Nowym Testamencie 
(zwłaszcza w Dziejach Apostolskich), bo jest ono miarodajne dla całej 
rzeczywistości Kościoła wszystkich wieków. Poniżej prezentujemy zapis 
ubiegłorocznego kazania pasyjnego ks. Krystiana Chmielewskiego. 

W tym roku kazania w czasie Gorzkich żali są poświęcone 
przygotowaniu do sakramentu pokuty i pojednania.  
W każdą niedzielę o 17.15 omawiamy jednen z jego 
warunków. Nauki głoszą wszyscy księża wikariusze 
z naszej parafii.

2014_18_v3.indd   29 2015-02-23   21:37:14



Uwierzyć

się z tą ofiarą. Ale jest jasne, że dla Piotra 
i Jana ta godzina dziewiąta, to po śmierci 
i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, jest to go-
dzina Jezusa. To nie jest godzina, w której 
oni przychodzą żeby jednoczyć się z ofiarą 
pokarmową składaną w Świątyni. To jest 
godzina, w której odżywa w nich pamięć 
i wrażenia krzyża. To jest godzina, w któ-
rej oni przypominają sobie czego dokonał 
Chrystus. To jest niejako żywa pamięć tego 
czasu. I właśnie w tej godzinie mamy uzdro-
wienie chromego. Piotr i Jan patrzą na tego 
człowieka i to jest moment, w którym oni 
zdają sobie sprawę, jakie bogactwo po-
siadają. „Nie mam srebra ani złota, ale co 
mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa 
Nazarejczyka, chodź!” (Dz 3,6). Wstań! To 
słowo greckie, które odpowiada czasow-
nikowi zmartwychwstawać. oni mówią 
powstań z martwych. bo to jest godzina Je-
zusa. To jest przywoływanie samej Paschy 
Jezusa. I to jest bogactwo Kościoła. Papież 
Franciszek w tym roku (2014; przyp. red.) 
na Wielki Post w orędziu, które skierował 
do nas, przypominał nam słowa świętego 
Pawła, że „Chrystus dla nas stał się ubogim, 
aby nas swoim ubóstwem ubogacić” (2Kor 
8,9). To ubóstwo Chrystusa objawia się na 
krzyżu w Jego wyniszczeniu, uniżeniu, od-
daniu siebie. Stał się tym ziarnem, które 
obumarło.

Inni o godzinie piętnastej mówią do tego 
człowieka, który jest chromy od urodzenia, 
„Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci 
daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczy-
ka, chodź!” (Dz 3,6). Dla nich bogactwem 
jest znać Jezusa, mieć dostęp do mocy, ja-
ka jest zawarta w Jego imieniu. A to znaczy 
mieć w sobie doświadczenie zmartwych-
wstania. Piotr i Jan doświadczyli spotkania 
ze Zmartwychwstałym, doświadczyli prze-
baczenia. otrzymali Ducha Świętego, który 
sprawia, ze w nich to wydarzenie zmar-
twychwstania jest obecne: to nie jest histo-
ria tylko Jezusa, to jest także ich życie, to 
jest siła, która także ich prowadzi na przód. 
I o to chodzi w naszym przygotowaniu do 
Wielkiej Nocy, do Paschy; także w tych 
gorzkich żalach, żebyśmy także mogli mieć 
w sobie ten uaktywniony mechanizm prze-
chodzenia ze śmierci do życia. Chodzenia 
po wodach śmierci. Doświadczenia, że bóg 
jest większy od naszych słabości, od na-
szych śmierci, od naszych grzechów. Że nas 
przeprowadza przez to wszystko, z czym 
sobie nie dajemy rady. To jest doświadcze-
nie godziny Jezusa.

Spojrzeli na niego i powiedzieli Chodź. 
Powstawszy idź, zmartwychwstawszy 
idź. Jesteś wskrzeszony. Abyśmy tak 
przeżywali ten najbliższy tydzień, żeby 

do naszej śmierci dotarło to słowo Jezusa 
PoWSTAń, żyj, weź Ducha Świętego, żyj 
Paschą. Zobacz, że bóg zwycięża śmierć. 
Zobacz, że grzech został zmiażdżony, 
że nie ty musiałeś cierpieć; że Ktoś to 
wszystko uczynił za ciebie.

W Ewangelii, która jest proklamowana 
w czasie dzisiejszej Mszy świętej, słyszy-
my słowa Piłata, który mówi: To nie moja 
sprawa. A co my myślimy? To nasza spra-
wa? To o nas chodzi? obyśmy mieli to do-
świadczenie pełnego utożsamiania się z Je-
zusem, który wchodzi w swoją godzinę.

Jest jeszcze drugie wydarzenie, które 
też dokonuje się o godzinie piętnastej i jest 
opisane w Dziejach Apostolskich. Jest to 
powołanie setnika Korneliusza, rzymskie-
go oficera, poganina, który jakoś tam sym-
patyzował z wiarą Izraela, ale pochodził 
z pogaństwa. I ten człowiek też się modli 
o godzinie piętnastej. „Dawał on wielkie 
jałmużny ludowi i zawsze modlił się do 
boga. około dziewiątej godziny dnia uj-
rzał wyraźnie w widzeniu anioła Pańskie-
go, który wszedł do niego i powiedział: 
«Korneliuszu!» on zaś wpatrując się w nie-
go z lękiem zapytał: «Co, panie?» odpo-
wiedział mu: «Modlitwy twoje i jałmużny 
stały się ofiarą, która przypomniała ciebie 
bogu” (Dz 10,2–4). To jest też sens praw-
dziwego przeżywania Wielkiego Postu: 
wejść w modlitwę, ofiarę, jałmużnę, która 
przypomni bogu o nas. I dalej Korneliusz 
słyszy wezwanie, by sprowadzić do sie-
bie Szymona Piotra. I ciekawe, że Szymon 
Piotr też się modli i też ma widzenie: widzi 
przedmiot podobny do wielkiego płótna, 
a na nim wszelkie zwierzęta: płazy, pta-
ki podniebne, i apostoł Piotr słyszy głos 
„Zabijaj, Piotrze i jedz!” (Dz 10,13). I Piotr 
pobożny zachowujący zasady koszer-
nej kuchni, mówi o nie, nie! Nic z tego. 
„o nie, Panie! bo nigdy nie jadłem nic ska-
żonego i nieczystego” (Dz 10,14). Nie Pa-
nie. Nie spróbuję, nawet nie dotknę. „Nie 
nazywaj nieczystym tego, co bóg oczyścił” 
(Dz 10,15). Jedz.

Piotr musi przekroczyć samego sie-
bie, to, co siedzi w jego głowie: jego 
własne wyobrażenia, czego chce od 
niego Pan bóg. W tej właśnie godzinie 
Jezusa. I gdyby to nie była ta godzina, 
to pewnie by nigdy tego nie zrobił, nie 
miałby siły, by zaprzeć się samego sie-
bie. To dotyczy nawrócenia pogan, tych 
nieczystych, tych, którymi pogardzamy. 
bo Piotr w dalszej części tego fragmentu 
z Dziejów Apostolskich roz. 10, idzie do 
domu poganina, co było przestępstwem, 
naraża się być może całej swojej wspól-
nocie w Jerozolimie, całemu Kościołowi, 

który do tej pory składał się wyłącznie 
z Żydów i unikał pogan. A Piotr wchodzi 
w logikę godziny Jezusa. Wszystkie mury, 
wszystkie bariery między ludźmi zostały 
zniszczone na drzewie krzyża. Chrystus 
sam stał się dla nas pokojem i pojedna-
niem, powie święty Paweł. Na drzewie 
krzyża zniszczył mur, który rozdziela od 
siebie ludzi. I do Piotra dociera to w go-
dzinie Jezusa.

Dlatego tak ważne jest pamiętać o tym, 
żeby być włączonym w tę świętą godzinę, 
w ten święty czas. I w tym tygodniu bę-
dziemy mieli taką możliwość tej modlitwy 
i adoracji, i dotykania tej tajemnicy. Jeste-
śmy zaproszeni wszyscy, by wejść w go-
dzinę Jezusa. Żeby zapragnąć tego, żeby 
Pascha, to znaczy przejście Chrystusa ze 
śmierci do życia, dokonała się w nas, tak na 
serio może po raz pierwszy w życiu.

będziemy też mieli okazję podję-
cia Nowenny do Miłosierdzia bożego. 
ona zaczyna się w Wielki Piątek i koń-
czy w sobotę przed Niedzielą Miłosier-
dzia bożego. Jest to dziewięć dni, kiedy 
Kościół w sposób szczególny modli się 
w godzinę Jezusa: piętnasta, dziewią-
ta czasu jerozolimskiego starożytnego. 
Żeby wejść w to doświadczenie prze-
chodzenia ze śmierci do życia. Tego, że 
kiedy Jezus został podniesiony na krzyżu 
wylał ze swego boku krew i wodę, życie 
i Ducha dla nas, którzy nie mamy życia 
ani ducha. I to jest obietnica dla mnie i dla 
ciebie. Zapraszam, żeby w tę Nowennę 
też wejść. Kto nie zna tekstu tej Nowen-
ny może ją znaleźć w gościu Niedzielnym 
(nr 15/2014). Razem ze świętą Faustyną 
będziemy modlić się za wszystkich. I ta 
Nowenna rozpoczyna się taką modlitwą:

Proszę Cię, Jezu Najmiłosierniejszy,
przyjmij nas wszystkich do mieszkania
najlitościwszego Serca Swego
i nie wypuszczaj nas z niego na wieki.

Daj mi schronienie w sercu i nie wy-
puszczaj nas na wieki. Niech już zawsze 
utożsamiam się z Twoją godziną, z Twoją 
Paschą, z Twoim zwycięstwem. Nie po-
zwól Panie, abym szukał życia gdzie in-
dziej, bym poznawał logikę innego życia. 
bo nie ma tej logiki poza Paschą Chrystu-
sa: Jego śmiercią i zmartwychwstaniem 
oraz udzielaniem Ducha Świętego. Tylko 
to jest życiem. Tylko to jest karmą Koś-
cioła, bogactwem Kościoła. Tylko to mo-
żemy dawać innym jak Piotr i Jan, którzy 
widząc chromego mówią: co mam, to ci 
daję. Chcesz to mieć? To przybliż się do 
godziny Jezusa.
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DUCHOWA LEKTURA 
MĘKI PAŃSKIEJ
H

asło obecnego roku duszpaster-
skiego brzmi: „Nawracajcie się 
i wierzcie w Ewangelię”.  Niech 

w tym czasie do każdego z nas na nowo 
dotrze głos Jezusa, Jego zaproszenie, Jego 
wezwanie do nowego życia. W Wielkim 
Poście chcemy zaproponować lekturę Mę-
ki Pańskiej według Ewangelii św. Marka. 
Jest to stara i owocna praktyka życia du-
chowego zalecana przez wielu świętych. 
Na nabożeństwie Drogi Krzyżowej dzieci 
otrzymają książeczki z fragmentami teks-
tów biblijnych odnoszącymi się do męki 
i śmierci Jezusa oraz modlitwami ułatwia-
jącymi przygotowanie do spowiedzi świę-
tej (Dekalog, przykazanie miłości, przy-
kazania kościelne, warunki sakramentu 
pokuty, modlitwa przed spowiedzią, mod-
litwa po spowiedzi). Ufamy, że będzie to 

POLSKIE RELIKWIE 
MĘKI PAŃSKIEJ
U

czniowie, którzy uczęsz-
czają na zajęcia biblijnej 
Ligi Mistrzów, któ-

re w SP nr 66 prowadzi ks. 
Krystian, w Wielkim Poście 
zapoznają się z polskimi relik-
wiami Męki Pańskiej, golgotą 
w Licheniu oraz Misterium 
Męki Pańskiej w Kalwarii Ze-
brzydowskiej. To pozwoli im 
jeszcze lepiej zrozumieć, czego 
Jezus dla nas dokonał.

okazja do rodzinnego sięgnięcia po Pismo 
Święte i wspólnego przygotowania się do 
przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania.

Przypominamy, że udział w nabo-
żeństwie Drogi Krzyżowej jest połą-
czony z możliwością uzyskania odpustu 
zupełnego pod zwykłymi warunkami. 
Nieobecni na nabożeństwie z powodu 
wieku, choroby, opieki nad dzieckiem 
lub osobą chorą mogą uzyskać taki sam 
odpust, jeżeli przynajmniej przez pół go-
dziny będa pobożnie czytać i rozważać 
o Męce i Śmierci Pana naszego Jezusa 
Chrystusa.

Droga Krzyżowa z udziałem dzieci 
jest odprawiana w każdy piątek o 16.30. 
Młodziez i dorosłych zapraszamy na dro-
gę krzyżową o 18.40. Po niej Adoracja 
Krzyża i spowiedź do 20.00.

MĘKI PAŃSKIEJ
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Uwierzyć

ZEgAR MĘKI 
PAŃSKIEJ
Z

egar Męki Pańskiej (Horologium 
passionis Domini Nostri Iesu 
Christi) to praktyka polegająca 

na przeżywaniu całego dnia w rytmie 
Męki Jezusa Chrystusa. Każdej godzinie 
przypisane jest konkretne wydarzenie, 
opisane w Piśmie Świętym i najstarszej 
Tradycji Kościoła. Medytację rozpoczy-
na się od wspomnienia Wieczernika, 
kiedy Pan Jezus podczas ostatniej Wie-
czerzy umył nogi Apostołom, a kończy 
się o godzinie 18 dnia następnego zło-
żeniem do grobu ciała Jezusa. W ten 

„ZEGAR przypominający co? i o której godzinie?  
ucierpiał najlitościwszy nasz Odkupiciel Jezus Chrystus  

dla zbawienia naszego:

sposób cały dzień może być uświęcony 
pamięcią o bolesnej męce naszego Zba-
wiciela. Pomocne w rozważaniu mo-
gą być cytaty z Pisma Świętego, teksty 
świętych, a także bardzo liczne obrazy 
słynnych artystów, przedstawiające po-
szczególne sceny pasyjne. Zegary Mę-
ki Pańskiej różnie nazywają tajemnice 
przywoływane w danych godzinach. Po-
niżej przedruk opisu z zegara pasyjnego 
z najbardziej znanego polskiego sanktua-
rium pasyjnego w Kalwarii Zebrzydow-
skiej (zachowano pisownię oryginalną).

o goDZINIE:
6. (Wieczór) nogi Uczniom umywający
7. Najświętszy Sakrament postanawiający
8. W ogrójcu modlący się i krwawym potem pocący
9. od Judasza wydany
10. Do Annasza prowadzony
11. okrutnie policzkowany
12. od Piotra zaprzany
1. Do Kajfasza prowadzony
2. obelgami i zelżywościami napełniony
3. Do więzienia wtrącony
4. W więzieniu okrutnie mordowany i haniebnie zelżony
5. od Żydów godnym śmierci osądzony
6. Piłatowi na sąd stawiony
7. Do Heroda posłany i od niego wyśmiany
8. Z szat obnażony i biczowany
9. Cierniem ukoronowany
10. Na śmierć krzyżową skazany
11. Krzyż na ramionach niosący
12. Do krzyża przybity
1. Siedm słów mówiący
2. Żółcią i octem pojony
3. Na krzyżu umierający
4. Z krzyża zdjęty
5. W grobie złożony”.

Rozważania w czasie tegorocznych adoracji Krzyża, które odbywają się w każdy piątek po 
wieczornej Drodze krzyżowej będą poświęcone poszczególnym ranom umęczonego Chry-
stusa. Zachęcamy do wspólnej modlitwy i przeżywania piątków z ukrzyżowanym Jezusem. fot. Archiwum „Uwierzyć”
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SIEDEM SłóW 
JEZUSA
Siedem ostatnich słów Zbawiciela na krzyżu to jak mówił św. Jan Paweł II wyjaśnienie 
odkupieńczego dzieła Chrystusa powierzone pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej 
i natchnienie dane Kościołowi wszystkich wieków. W średniowieczu zrodziła się 
nabożna praktyka medytacji „testamentu” Jezusa ogłoszonego z wysokości Krzyża. 
Świętemu Bedzie Czcigodnemu (VIII w.) przypisuje się piękną modlitwę, która miała 
być inspiracją do rozwoju tej formy uczczenia Męki Pańskiej w całym Kościele. 
W XVII wieku nabożeństwa pasyjne oparte na siedmiu słowach Jezusa rozwinęli 
franciszkanie i jezuici. Do dziś jest to jeden z najczęstszych motywów przywoływanych 
w medytacjach wielkopostnych na Drodze Krzyżowej czy w czasie Gorzkich żali. 
Prezentujemy tłumaczenie leżącej u początku tej pięknej tradycji modlitwy św. Bedy (za 
tekst źródłowy przyjęliśmy jej zapis umieszczony w 94 tomie Patrologia Latina). 

N
iech będzie błogosławione słodkie 
imię Pana naszego Jezusa Chrystusa 
i Jego Najsłodszej Matki na zawsze 

i na wieki. Amen.
Panie Jezu Chryste, Synu boga żywego! 

Ty wypowiedziałeś siedem ostatnich w ży-
ciu słów, wisząc na krzyżu, abyśmy mieli 
zawsze te najświętsze słowa w pamięci. 
Proszę Cię, abyś mocą tych siedmiu słów 
odpuścił mi i wybaczył wszystko, czego 
się dopuściłem przez siedem grzechów 
śmiertelnych czy im podobnych, pochod-
nych od pychy, chciwości, nieczystości, za-
zdrości, gniewu, łakomstwa i lenistwa.

Panie Jezu Chryste, Synu boga ży-
wego! Ty powiedziałeś: ojcze, przebacz 
tym, którzy mnie krzyżują. Spraw, abym 
mocą Twojej miłości i ja umiał tak uczynić 
wszystkim, którzy mnie krzywdzą!

Ty powiedziałeś swojej Matce: Nie-
wiasto, oto syn Twój, a potem uczniowi: 
oto Matka twoja. Spraw, aby Twoja miłość 
i dobroć złączyła mnie z Twoją Matką. 

Ty powiedziałeś łotrowi: Dziś ze Mną 
będziesz w raju. Uczyń mnie tak żywym, 
abyś w godzinę śmierci mojej mógł mi po-
wiedzieć: Dziś ze Mną będziesz w raju!

Ty powiedziałeś: Eli, Eli, lamma sabach-

tani – boże mój, boże mój, czemuś Mnie 
opuścił? Spraw, bym powtarzał podczas 
udręki i przeciwności: ojcze mój, Panie, 
zmiłuj się nade mną grzesznym! Rządź 
mną, mój  Królu i mój boże, któryś odkupił 
mnie własną krwią.

Ty powiedziałeś: Pragnę, pragnąc 
zbawienia dusz świętych, czekających 
w otchłani na Twoje przyjście! Spraw, bym 
zawsze pragnął miłować Ciebie, źródło 
wody żywej i światła wiecznego, i abym 
całym sercem tęsknił za Tobą.

Ty powiedziałeś: ojcze, w Twoje rę-
ce powierzam ducha mego. Spraw, bym 
w godzinę śmierci mógł świadomie i do-
browolnie powiedzieć: ojcze, w Twoje rę-
ce powierzam ducha mego. Przyjmij mnie 
idącego do Ciebie, bo nie znam kresu ży-
cia. Amen.

Ty powiedziałeś: Wykonało się –  co 
znaczyło, że kończą się już cierpienia, 
które przyjąłeś za nasze grzechy! Spraw, 
abym usłyszał w chwili śmierci Twój naj-
słodszy głos: Przyjdź, duszo umiłowana, 
bo chcę zakończyć twą mękę. Przyjdź 
i zasiądź na uczcie mojego królestwa ze 
świętymi i wybranymi, aby trwać ze Mną 
w radości wiecznej. Amen. Tłum. xKCh

fot. Archiwum „Uwierzyć”
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MIKOłAJKI
fot. A. Worobiec
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FERIE
fot. A. Worobiec
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fot. A. Worobiec
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Uwierzyć

Akcja „Zima w Fundacji”. Zajęcia dla 
dzieci odbywały się we wtorki i czwartki 
w godz. 10:00 – 14:00.

17 – 28 LUTEgO

Zakończenie zimowego semestru zajęć 
„Klubu Młodego odkrywcy”.

11 LUTEgO

W ramach cyklu „Sobota w Fundacji” 
w godz. 10:00 – 14:00 odbyły się 
warsztaty tworzenia biżuterii.

1 MARCA

Nasi pracownicy i wolontariusze pomagali 
przy przygotowaniu i wydawaniu 
świątecznych paczek dziecięcych 
i rodzinnych Caritas naszej parafii.

16 KWIETNIA 

W ramach cyklu „Sobota w Fundacji” 
w godz. 10:00 – 13:00 odbyły się 
warsztaty robienia kolczyków.

10 MAJA

W sali teatralnej miał miejsce koncert 
finałowy VI edycji organizowanego przez 
Szkołę Podstawową nr 66 im. ks. Julia¬na 
Chrościckiego wraz z naszą Fundacją 
konkursu Sacro Song. Patronem konkursu 
jest pierwszy proboszcz parafii św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus i budowniczy kościoła, 
ks. prałat Julian Chrościcki. Wszyscy finaliści 
otrzymali dyplomy oraz nagrody. Koncert 
finałowy poprowadził pan Cezary Donat – 
kościelny naszej parafii.

16 MAJA

Rozpoczął się II semestr zajęć szkolnych, 
a tym samym warsztaty w ramach spotkań 
Klubu Młodego odkrywcy. Są to zajęcia 
edukacyjne dla dzieci, które odbywają się 
w czasie roku szkolnego. Prowadzone są 
w oparciu o starannie przez nas wybrane 
scenariusze Centrum Nauki Kopernik oraz 
scenariusze autorskie.

4 MARCA

W ramach cyklu „Sobota w Fundacji” 
w godz. 10:00 – 14:00 odbyły 
się warsztaty tworzenia ozdób 
wielkanocnych.

29 MARCA

W ramach cyklu „Sobota w Fundacji” 
w godz. 10:00 – 14:00 odbyły się 
warsztaty dekupażu.

18 STYCZNIA

zorganizowaliśmy bal karnawałowy 
dla dzieci, na którym bawiło się ponad 
40 dzieci przebranych w różnorodne, 
kolorowe stroje. Podczas trwania zabawy 
dzieci mogły rywalizować w konkursach. 
bal zakończył się słodkim poczęstunkiem. 
Wspólna zabawa przysporzyła wiele 
radości naszym podopiecznym.

30 STYCZNIA

STYCZEŃ

MARZEC

LUTY

MAJ

KWIECIEŃ

PODSUMOWANIE ROKU 2014 
W FUNDACJI
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NR 16/2014

W czasie Pikniku Parafialnego 
zorganizowaliśmy Kącik Dziecięcy. Dzieci 
wraz z rodzicami przybyły licznie na 
wspólną zabawę. W programie było wiele 
atrakcji, m. in. malowanie buzi, gry i zabawy 
ruchowe, gry planszowe w rozmiarze XXL, 
kalambury i wiele innych.

15 CZERWCA

W ramach „Lata w Fundacji” zaprosiliśmy 
dzieci i młodzież na spotkania dwa razy 
w tygodniu - we wtorki i czwartki. We 
wtorki spotykaliśmy się w kawiarni na 
zajęciach plastyczno-technicznych oraz 
grach i zabawach na świeżym powietrzu. 
W czwartki jeździliśmy na wycieczki – 
m.in. do Muzeum Drukarstwa, Wilanowa, 
Planetarium i Zamku Królewskiego. 
Wybraliśmy się również do skansenu, 
gdzie uczyliśmy się jak powstaje chleb. 
Na zakończenie wakacji pojechaliśmy 
na wycieczkę kolejką wąskotorową. 
Z wakacyjnej oferty Fundacji skorzystało 
ponad 80 dzieci. 

Rozpoczął się I semestr zajęć w ramach 
spotkań Klubu Młodego odkrywcy. 
W tym roku zajęcia prowadzi p. Agnieszka 
Worobiec wraz z pomocnikami. 
Członkowie Klubu Młodego odkrywcy co 
tydzień uczą się czegoś nowego. Ale taka 
nauka to sama przyjemność! 

7 PAŹDZIERNIKA

18.10 dzieci z Klubu Młodego odkrywcy 
miały okazję wybrać się do Teatru 
Palladium na spektakl baletowy 
„Najpiękniejsze baletowe bajki świata”. 
Po przedstawieniu można było zrobić 
sobie zdjęcia z tancerzami. Natomiast 
26.10 odwiedziły Teatr Wielkiego opera 
Narodowa, gdzie uczestniczyły w poranku 
muzycznym. było to spotkanie z muzyką 
połączone z zabawami edukacyjnymi.

18 I 26 PAŹDZIERNIKA

Spotkaliśmy się na balu Wszystkich 
Świętych prowadzonym przez panią 
Anitę Andrasiak. Każdy uczestnik balu 
musiał się obowiązkowo przebrać za 
wybranego przez siebie świętego lub 
błogosławionego. W czasie balu dzieci 
uczestniczyły w konkursach, były również 
słodycze i inne atrakcje.

30 PAŹDZIERNIKA

W ramach cyklu „Sobota w Fundacji” 
w godz. 10:00 – 14:00 odbyły się 
warsztaty wykonywania ozdób 
świątecznych.

22 LISTOPADA

Włączyliśmy się w organizowany pod 
patronatem Parafialnego Zespołu Caritas 
Kiermasz Adwentowy – prowadziliśmy 
stoisko z ozdobami świątecznymi 
(wykonanymi na warsztatach lub 
przygotowanymi wcześniej przez naszych 
wolontariuszy i współpracowników).

30 LISTOPADA I 7 gRUDNIA 

W ramach cyklu „Sobota w Fundacji” 
w godz. 10:00 – 14:00 odbyły się 
warsztaty  wykonywania ozdobnych 
świec żelowych.

29 LISTOPADA

Jak co roku z wolontariuszami 
zaangażowanymi w prace parafii, Caritas 
oraz Fundacji świętowaliśmy Dzień 
Wolontariusza.

5 gRUDNIA

W dzień wspomnienia św. Mikołaja 25 
dzieci spotkało się na mikołajkowej 
zabawie w kawiarence. Poznały historię 
biskupa Mikołaja, który obdarowywał 
potrzebujące rodziny prezentami. Radości 
ze spotkania było sporo, każdy wyszedł 
z prezentem. Wszyscy też chcieli sobie 
zrobić zdjęcie z Mikołajem! 

6 gRUDNIA

Nasi pracownicy i wolontariusze pomagali 
przy wydawaniu świątecznych paczek 
dziecięcych i rodzinnych oraz przy 
organizacji Wigilii dla samotnych.

19 I 21 gRUDNIA

Zakończenie wiosennego semestru zajęć 
„Klubu Młodego odkrywcy”.

24 CZERWCA

Miał miejsce piknik naukowo – 
charytatywny, w czasie którego można 
było poznać działania naszej parafii 
i Fundacji na rzecz dzieci z naszej parafii, 
wspomóc kompletowanie wyprawek 
szkolnych oraz objąć opieką potrzebujące 
dzieci w ramach akcji „Nadzieja”.

24 SIERPNIA

CZERWIEC

LIPIEC I SIERPIEŃ

LISTOPAD

gRUDZIEŃ

PAŹDZIERNIK
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ZIMA W FUNDACJI
W

e wtorki i czwartki w czasie trwa-
nia ferii zimowych spotykaliśmy 
się z dziećmi w czasie zajęć Zimy 

w Fundacji. Wspólnie bawiliśmy się, przy-

CHUSTA D
ziękujemy serdecznie naszemu 
sponsorowi (który wolał pozostać 
anonimowy), dzięki któremu mo-

gliśmy zakupić chusty animacyjne propo-
nowane przez Polskie Stowarzyszenie Pe-
dagogów i Animatorów KLANZA. Jest to 
pomoc dydaktyczna i terapeutyczna, która 
zyskała ogromną rzeszę sympatyków. Za-
bawy z chustą mogą spełniać różne cele 
dydaktyczne, a jedno działanie może ćwi-
czyć różne umiejętności. Zabawy te łączą 
wrażenia wzrokowe, dotykowe i ruch, 
wprowadzają radosny nastrój i odprę-
żenie. Chusta KLANZY dostarcza wielu 
wrażeń uczestnikom zabaw, wprowadza 
tajemniczą atmosferę, a przy tym pobudza 
wyobraźnię i wyzwala pozytywne emo-
cje. Jednocześnie pozwala zachęcić dzieci 
do działania w grupie. 

Chusta była już wykorzystywana na 
naszych spotkaniach, jednak musieliśmy ją 
wypożyczać i nie zawsze było to możliwe. 
od stycznia możemy się już cieszyć na-
szym własnym kompletem dwóch chust, 
które z pewnością umilą nasze zabawy 
i pozwolą na przeprowadzenie wielu za-
dań dydaktycznych. Więcej o tym, czym 
jest chusta i dlaczego może pomóc w roz-
woju i nauce naszych dzieci napiszemy 
w kolejnych numerach.

gotowywaliśmy posiłki i rozmawialiśmy 
o wartościach, jakimi trzeba się kierować 
w życiu. Uczyliśmy się tego co to jest sza-
cunek, jak się okazuje innym troskę, jak się 

zachowywać aby być grzecznym i uprzej-
mym, jakimi sposobami możemy innym 
okazywać że ich kochamy, lubimy czy cie-
szymy się, że możemy z nimi przebywać. 

fot. A. Worobiec

fot. A. Worobiec

fot. A. Worobiec

Uwierzyć
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WARSZTATY

Od 
3 lutego trwa drugi semestr 
spotkań Klubu Młodego 
odkrywcy (wtorki, godz. 

16.00-18.00 w kawiarence). otrzyma-
liśmy wspaniałe materiały edukacyjne, 
dzięki którym nasze spotkania będą 
jeszcze bardziej atrakcyjne – planujemy 
spotkania poświęcone muzyce, budowie 
ziemi, zjawiskom atmosferycznym, przy-
rodzie i geografii. będą oczywiście spot-
kania Klubu Podróżnika. Planujemy dwie 
wycieczki – do biskupina (21 marca) i do 
Torunia (20 czerwca). Wszystkich cieka-
wych świata młodych odkrywców ser-
decznie zapraszamy.

Warsztaty 
wielkanocne 
w Biskupinie

W 
sobotę 21 marca zapraszamy 
na wycieczkę do biskupina 
na warsztaty wielkanocne 

połączone ze zwiedzaniem Muzeum 
Archeologicznego. Ubrani w stroje 
regionalne poznamy zwyczaje i oby-
czaje wielkanocne, a potem w czasie 
zajęć w grupach będziemy ubijali ma-
sło w kierzynkach,  formowali baran-
ki, piekli i dekorowali mazurki, zdo-
bili pisanki oraz robili palemki. Zjemy 
również wspólny posiłek stylizowany 
na śniadanie wielkanocne. W zagro-
dzie wielkanocnej będziemy mogli kar-
mić zwierzęta (kury różnych kolorów 
i wielkości, króliki, zające, kozy), a na 
profesjonalnym placu zabaw bawić się 
do woli. Koszt 50zł, możliwe zniżki 
rodzinne. Zapisy i informacje w biu-
rze fundacji (tel. 22 535 01 15 w godz. 
10.00-16.00), w kancelarii parafialnej 
lub poprzez e-mail biuro@fundacjaru-
mianka.pl

Z
apraszamy na cykl spotkań „War-
sztatownia”, w czasie których bę-
dziemy rozwijać talenty manualne 

i kulinarne. Spotkania są przeznaczone 
dla dorosłych i starszej młodzieży (od 14 
lat), młodsze dzieci mogą uczestniczyć 
w zajęciach pod opieką osoby dorosłej 
i na jej odpowiedzialność (nie zapewnia-
my opieki nad dziećmi na ten czas). Pla-
nowane spotkania:
7 MARCA, gODZ. 10.00-14.00
w kawiarence – zegary wykonane tech-
niką decoupage
28 MARCA, gODZ. 10.00-14.00 
w kawiarence – ozdoby wielkanocne, 
stroiki, pisanki, koszyczki
11 KWIETNIA, gODZ. 10.00-14.00 
w kawiarence – szkolenie z wykonywania 
nadziewanych pralinek czekoladowych 
(uwaga! prosimy zabrać fartuchy!)
18 KWIETNIA, gODZ. 10.00-14.00 
w kawiarence – szkolenie z wykonywania 
francuskich marakroników
9 MAJA, gODZ. 10.00-14.00 
w sali Akcji Katolickiej w domu parafial-
nym – ozdoby wiosenne wykonane tech-
niką decoupage
30 MAJA, gODZ. 10.00-14.00 
w kawiarence – biżuteria drewniana 
i z koralików

Szczególnie serdecznie zapraszamy ca-
łe rodziny – to doskonała alternatywa 
dla spędzania czasu przed telewizorem, 
a wspólne majsterkowanie i praca twór-
cza dają dużo satysfakcji.
Spotkania są bezpłatne (można złożyć 
dobrowolną ofiarę na cele charytatyw-
ne naszej parafii), jednak obowiązują za-
pisy w biurze fundacji (tel. 22 535 01 15 
w godz. 10.00-16.00), w kancelarii para-
fialnej lub poprzez e-mail biuro@funda-
cjarumianka.pl
Zapraszamy wszystkich chętnych do do-
łączenia do naszego grona.

fot. A. Worobiecfot. A. Worobiec

fot. A. Worobiec
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01 MARCA 2015 R. (II NIEDZIELA WIELKIEgO POSTU)

7.30 za śp. Apolonię Chludzińską w 4. rocznicę śmierci

9.30 za śp. Aleksandrę i Kazimierza Kobyłeckich

11.00 za śp. Stanisławę Pawelczyk

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

 2) za śp. Janinę, Franciszka i grzegorza Sołtysiaków

18.00 za śp. Stanisława Rokickiego w rocznicę śmierci

02 MARCA 2015 R. (PONIEDZIAłEK)

7.00 za śp. Edwarda Fideckiego w 13. rocznicę śmierci o łaskę życia 
wiecznego

8.00 1) za śp. Helenę ostaszewską

2) za śp. Włodzimierza Dobiszewskiego w 30. dzień po śmierci

18.00 za śp. Kazimierza Kochanowicza

03 MARCA 2015 R. (WTOREK)

7.00 wolna intencja

8.00 za śp. Stanisława Warzywodę

18.00 w intencji Haliny, o boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

04 MARCA 2015 R. (ŚRODA)

7.00 za śp. Kazimierę, bolesława, Aleksandrę i Józefa

8.00 1) za śp. Kazimierza Sulicha

2) za śp. Mariannę, Leonarda i Stefana Wiśniewskich

18.00 za śp. Kazimierę grządziel z okazji imienin oraz Stanisławę i 
Stanisława galwarczyk; za śp. Helenę Włoszek w 30. dzień po 
śmierci;

05 MARCA 2015 R. (CZWARTEK)

7.00 wolna intencja

8.00 wolna intencja

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

06 MARCA 2015 R. (PIĄTEK)

7.00 wolna intencja

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

18.00 za śp. Mirosława grochowskiego w 2. rocznicę śmierci

07 MARCA 2015 R. (SOBOTA)

7.00 wolna intencja

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

18.00 za śp. Kazimierza, Jana, Józefa, Anastazję i Jadwigę 
Radziszewskich

08 MARCA 2015 R. (III NIEDZIELA WIELKIEgO POSTU)

7.30 za śp. Kazimierza Skup i Stefana Przychodzeń

9.30 za śp. Janinę, Alojzego i Jarosława Wiluszyńskich

11.00 za śp. Stanisławę bednarczyk w 7. rocznicę śmierci oraz Piotra i 
Zofię bednarczyk

12.30 dziękczynna,  w 92. rocznicę urodzin Mariana Furt, z prośbą o 
zdrowie i boże błogosławieństwo

18.00 za śp. Helenę, Józefa i Tadeusza Szaniawskich

09 MARCA 2015 R. (PONIEDZIAłEK)

7.00 wolna intencja

8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Lucynę Niedziela w 5. rocznicę śmierci

10 MARCA 2015 R. (WTOREK)

7.00 wolna intencja

8.00 za śp. Stanisławę i Antoniego Wojtuników, Helenę, Henryka i 
Tomasza Szczech

18.00 za śp. Andrzeja Dziędziela

11 MARCA 2015 R. (ŚRODA)

7.00 wolna intencja

8.00 za śp. Konstantego Mańkowskiego

18.00 za śp. Wandę gramza w 30. dzień po śmierci;

12 MARCA 2015 R. (CZWARTEK)

7.00 wolna intencja

8.00 wolna intencja

18.00 dziękczynno-błagalna, w 40. rocznicę urodzin Tomasza Adach, 
z prośbą o miłosierdzie boże i opiekę Matki bożej

13 MARCA 2015 R. (PIĄTEK)

7.00 rezerwacja

8.00 wolna intencja

18.00 za zmarłych z naszych rodzin polecanych w wypominkach

14 MARCA 2015 R. (SOBOTA)

7.00 wolna intencja

8.00 za śp. Mariannę, Annę i Mateusza bonieckich oraz Helenę i 
bolesława Jastrzębskich

18.00 za śp. Leokadię, Stefana, Eugeniusza i Zdzisława borowy

15 MARCA 2015 R. (IV NIEDZIELA WIELKIEgO POSTU)

7.30 za śp. Helenę Kaczorek w 30. rocznicę śmierci

9.30 rezerwacja

11.00 za śp. Walentego w 12. rocznicę śmierci, Konstancję, 
Piotra i Leszka Ambroziaków, Mariannę, Jana i Teodora 
Przyjankowskich

12.30 za śp. Janinę, Edwarda i Waldemara Pastewków

18.00 za śp. Edwarda i Janinę Świtlagów

16 MARCA 2015 R. (PONIEDZIAłEK)

INTENCJE  MSZ ALNE MAR ZEC  2015
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7.00 wolna intencja

8.00 wolna intencja

18.00 o boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Józefa 
i Adama

17 MARCA 2015 R. (WTOREK)

7.00 wolna intencja

8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Stanisławę i Henryka Tworków

18 MARCA 2015 R. (ŚRODA)

7.00 wolna intencja

8.00 za śp. Józefę i Mateusza Zwolińskich

18.00 wolne intencje

19 MARCA 2015 R. (CZWARTEK, UROCZYSTOŚć ŚW. JóZE-
FA, OBLUBIEŃCA NMP)

7.00 o boże błogosławieństwo dla Aleksandry i Zbigniewa oraz Anny 
i Pawła za przyczyną św. Józefa

8.00 za śp. Józefa Łabędzkiego z okazji imienin

18.00 rezerwacja

20 MARCA 2015 R. (PIĄTEK)

7.00 wolna intencja

8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Józefa Sochę, Wacława i Mariannę Socha  
oraz Stanisława i Helenę Trelińskich

21 MARCA 2015 R. (SOBOTA)

7.00 wolna intencja

8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Józefę i Stanisława Przychodzeń

22 MARCA 2015 R. (V NIEDZIELA WIELKIEgO POSTU)

7.30 za śp. Marka Wolsę w 4. rocznicę śmierci oraz zmarłych z 
rodziny Wolsów i Rozbickich

9.30 za śp. Feliksę i bronisława bakułów oraz Stanisławę i Hieronima 
Leszczyńskich

11.00 1) za śp. Irenę, Jerzego, Leokadię i Jana Mazgajskich

2) za śp. Zdzisława Ćwiklińskiego w 16. rocznicę śmierci, Jana i 
Walentynę Kobuszewskich i Eugeniusza Magierę

12.30 za Parafian

18.00 za śp. Jerzego górka w 3. rocznicę śmierci oraz jego rodziców 
Hannę i Jerzego, o łaskę życia wiecznego

23 MARCA 2015 R. PONIEDZIAłEK

7.00 wolna intencja

8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Sylwestra Dąbrowskiego o łaskę życia wiecznego

24 MARCA 2015 R. (WTOREK)

7.00 wolna intencja

8.00 za śp. Jacka Albinowskiego w 6. rocznicę śmierci

18.00 za śp. gabrielę i Waleriana Jesiona

25 MARCA 2015 R. (ŚRODA)

7.00 wolna intencja

8.00 w intencji Zgromadzenia Sióstr Anuncjatek

18.00 za śp. Marię grad, w 1. rocznicę śmierci, o łaskę życia 
wiecznego

26 MARCA 2015 R. (CZWARTEK)

7.00 wolna intencja

8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Irenę Woźniak w 7. rocznicę śmierci, Włodzimierza 
Woźniak w 25. rocznicę śmierci oraz Danutę Łazowską, 
Edwarda Krajewskiego i Jacka Andruckiego

27 MARCA 2015 R. (PIĄTEK)

7.00 za śp. grażynę Domżał w 9. rocznicę śmierci

8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Marka Więch, Czesławę i Jerzego Wiech oraz Jerzego 
gorzelaka

28 MARCA 2015 R. (SOBOTA)

7.00 za śp. Wandę Witkowską w 17. rocznicę śmierci

8.00 wolna intencja

18.00 w intencji Sługi bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, o dary 
Ducha Świętego i opiekę Matki bożej dla księdza Proboszcza i 
kapłanów pracujących w naszej parafii

29 MARCA 2015 R. (NIEDZIELA PALMOWA)

7.30 za śp. Stanisławę w 3. Rocznicę śmierci i Tadeusza w 1. rocznicę 
śmierci Jankowskich

9.30 za śp. Andrzeja Polniaka w 2. rocznicę śmierci oraz za jego 
rodziców

11.00 za śp. Józefa Łabędzkiego w 51. rocznicę śmierci

12.30 za Parafian

18.00 w intencji Michała, w 29. rocznicę urodzin

30 MARCA 2015 R. (WIELKI PONIEDZIAłEK)

7.00 wolna intencja

8.00 wolna intencja

18.00 o zdrowie i boże błogosławieństwo dla Tomasza Czarnockiego 
w 30. rocznicę urodzin

31 MARCA 2015 R. (WIELKI WTOREK)

7.00 wolna intencja

8.00 za śp. Tadeusza Marczaka

18.00 za śp. Kazimierę i Jerzego Jakubowskich

INTENCJE  MSZ ALNE MAR ZEC  2015
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01 KWIETNIA 2015 R. (WIELKA ŚRODA)

7.00 za śp. Andrzeja i Katarzynę Stańczak

8.00 z prośbą o boże błogosławieństwo i opiekę Matki bożej dla 
Haliny w dniu urodzin

18.00 za śp. Ludwika w rocznicę śmierci oraz za Reginę, Zofię i 
Stanisława

02 KWIETNIA 2015 R. (WIELKI CZWARTEK)  
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

03 KWIETNIA 2015 R. (WIELKI PIĄTEK) 
LITURgIA MĘKI PAŃSKIEJ

04 KWIETNIA 2015 R. (WIELKA SOBOTA)  
WIgILIA PASCHALNA

1) o dar wiary dla Weroniki

2) Dziękczynna, za dar chrztu Piotra, Anny i Karola

05 KWIETNIA 2015 R. (NIEDZIELA WIELKANOCY ZMART-
WYCHWSTANIA PAŃSKIEgO)

9.30 dziękczynna, za życie Weroniki Rutkowskiej, z prośbą o boże 
błogosławieństwo dla niej

11.00 dziękczynno-błagalna, w 18. rocznicę urodzin Michała, z prośbą 
o dary Ducha Św. i opiekę Matki bożej

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

18.00 za śp. genowefę grześkiewicz w 10. rocznicę śmierci

06 KWIETNIA 2015 R.  
(PONIEDZIAłEK W OKTAWIE WIELKANOCY)

7.30 za śp. Janinę i Edwarda Pastewka, Juliusza galicę i Waldemara 
Pastewkę

9.30 za śp. Jadwigę i Tadeusza okurowskich, wszystkich zmarłych z 
ich rodzin oraz Leokadię Szymańską

11.00 za śp. Pawła Sobkowicza

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

18.00 za śp. Ryszarda Kwiatkowskiego w dniu imienin, o miłosierdzie 
boże i łaskę życia wiecznego

07 KWIETNIA 2015 R.  
(WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY)

7.00 wolna intencja

8.00 wolna intencja

18.00 1) za śp. Tadeusza, Stanisławę i Stanisława orlińskich oraz 
Stefana Widyńskiego

 2) za śp. Jerzego Wierzbickiego w 23. rocznicę śmierci

08 KWIETNIA 2015 R.  
(ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY)

7.00 wolna intencja

8.00 wolna intencja

18.00 wolne intencje

09 KWIETNIA 2015 R. (CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY)

7.00 o boże błogosławieństwo dla Weroniki Pietrzyk z okazji 14. 
rocznicy urodzin, oraz dla jej rodziców i brata

8.00 wolna intencja

18.00 rezerwacja

10 KWIETNIA 2015 R. (PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY)

7.00 wolna intencja

8.00 rezerwacja

18.00 za zmarłych z naszych rodzin polecanych w wypominkach oraz 
za poległych w katastrofie smoleńskiej

11 KWIETNIA 2015 R. (SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY)

7.00 wolna intencja

8.00 wolna intencja

18.00 za śp. bronisławę i Tomasza gawin

12 KWIETNIA 2015 R. (II NIEDZIELA WIELKANOCY

7.30 wolna intencja

9.30 za śp. ks. Henryka Miastowskiego w rocznicę śmierci

11.00 o opiekę Matki bożej, potrzebne łaski i zdrowie dla Marysi, 
Maksa, Łucji, Macieja, Marcina i Julii

12.30 za śp. ks. Henryka Miastowskiego, proboszcza naszej parafii, w 
22. rocznicę śmierci

18.00 za śp. Alinę Leśniewską, gabrielę Wojciechowską, Jerzego 
Marcinkowskiego i Pawła Kossakowskiego

13 KWIETNIA 2015 R. (PONIEDZIAłEK)

7.00 wolna intencja

8.00 za zmarłych z rodziny Mętraków i Śliweckich

18.00 za śp. Lucynę i Feliksa Rygiel oraz Teresę godlewską

14 KWIETNIA 2015 R. (WTOREK)

7.00 dziękczynno-błagalna, z okazji urodzin Katarzyny, z prośbą o 
boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

8.00 o zdrowie i miłosierdzie boże dla Janusza Marczaka

18.00 za śp. genowefę i Zbigniewa Kujawskich oraz Janinę i Lecha 
Sianowskich

15 KWIETNIA 2015 R. (ŚRODA)

7.00 wolna intencja

8.00 za śp. Władysława i genowefę Kowalczyk

18.00 za śp. Zofię, Feliksa i Włodzimierza

16 KWIETNIA 2015 R. (CZWARTEK)

7.00 wolna intencja
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8.00 za śp. Stefanię Piasecką

18.00 za śp. Zygmunta, Waldemara i Ryszarda gołębiewskich

17 KWIETNIA 2015 R. (PIĄTEK)

7.00 wolna intencja

8.00 za śp. Stefanię Piasecką

18.00 za śp. Leokadię, Stanisława, Janusza i Dariusza Szwajewskich

18 KWIETNIA 2015 R. (SOBOTA)

7.00 wolna intencja

8.00 w 65. rocznicę ślubu Krystyny i Stefana, z podziękowaniem za 
bożą opiekę i prośbą o życie wieczne dla Stefana

18.00 za śp. Juliana Ziejewskiego, Teresę Kraszewską, Zofię, Janinę, 
Stanisława i Tadeusza Jędrzejewiczów

19 KWIETNIA 2015 R. (III NIEDZIELA WIELKANOCY)

7.30 z prośbą o boże błogosławieństwo i opiekę Matki bożej dla 
Anny w dniu urodzin

9.30 z prośbą o boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę 
Matki bożej dla Michała w 18. rocznicę urodzin

11.00 1) rezerwacja

 2) rezerwacja

12.30 dziękczynno-błagalna, w 13. rocznicę urodzin Dominika 
Hajduka (chrzty)

18.00 dziękczynno-błagalna, w 30. rocznicę ślubu Elżbiety i Dariusza

20 KWIETNIA 2015 R. (PONIEDZIAłEK)

7.00 wolna intencja

8.00 za śp. Renatę Foltyn w rocznicę urodzin

18.00 1) rezerwacja

 2) w intencji Agnieszki, w dniu imienin

21 KWIETNIA 2015 R. (WTOREK)

7.00 wolna intencja

8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Stanisława, Józefę i Mariana Mętraków, Janusza, Józefa i 
Helenę Mętraków oraz Tadeusza Śliweckiego

22 KWIETNIA 2015 R. (ŚRODA)

7.00 wolna intencja

8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Kingę w rocznicę śmierci; 

23 KWIETNIA 2015 R. (CZWARTEK,  
UROCZYSTOŚć ŚW. WOJCIECHA, PATRONA POLSKI)

7.00 za śp. Jerzego i Czesława brzozowskich

8.00 w dniu imienin Jerzego, z prośbą o boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki bożej

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

24 KWIETNIA 2015 R. (PIĄTEK)

7.00 wolna intencja

8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Jerzego i Czesławę Wypych

25 KWIETNIA 2015 R. (SOBOTA)

7.00 wolna intencja

8.00 w dniu imienin Jarosława, o boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki bożej

18.00 dziękczynno-błagalna, w rocznicę ślubu Stanisławy i Ryszarda, z 
prośbą o boże błogosławieństwo i opiekę Matki bożej

26 KWIETNIA 2015 R. (IV NIEDZIELA WIELKANOCY)

7.30 za śp. Stefana Przychodzeń w 7. rocznicę śmierci oraz 
Kazimierza Skup

9.30 za śp. Leszka groszewskiego w 13. rocznicę śmierci

11.00 w 15. rocznicę ślubu Doroty i Pawła, z prośbą o boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki bożej dla nich i ich dzieci

12.30 w intencji sponsorów, wolontariuszy i pracowników Fundacji 
im. Ks. Ryszarda Rumianka

18.00 dziękczynno-błagalna w 18. rocznicę urodzin Agaty

27 KWIETNIA 2015 R. (PONIEDZIAłEK)

7.00 wolna intencja

8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Jerzego Witkowskiego w dniu imienin

28 KWIETNIA 2015 R. (WTOREK)

7.00 za śp. Henryka Domżała w 9. rocznicę śmierci

8.00 dziękczynno-błagalna, z okazji urodzin Sławomira, z prośbą o 
boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

18.00 w intencji Sługi bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, o dary 
Ducha Świętego i opiekę Matki bożej dla księdza Proboszcza i 
kapłanów pracujących w naszej parafii

29 KWIETNIA 2015 R. (ŚRODA)

7.00 wolna intencja

8.00 w intencji Marzeny w dniu imienin

18.00 dziękczynna, za 20 lat życia małżeńskiego Zuzanny i Piotra 
Ustaszewskich, z prośbą o boże błogosławieństwo dla nich i ich 
dzieci

30 KWIETNIA 2015 R. (CZWARTEK)

7.00 wolna intencja

8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Zygmunta Wanię w 11. rocznicę śmierci
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01 MAJA 2015 R. (PIĄTEK)
7.00 za śp. bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 w intencji żyjących i zmarłych członków Straży Honorowej Najświętszego Serca 

Pana Jezusa
18.00 wolna intencja

02 MAJA 2015 R. (SOBOTA)  
UROCZYSTOŚć NMP KRóLOWEJ POLSKI)
7.00 za śp. bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 w intencji żyjących i zmarłych członków Straży Honorowej Niepokalanego Serca 

Maryi
18.00 w intencji ks. Zygmunta w dniu imienin, o boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

03 MAJA 2015 R. (V NIEDZIELA WIELKANOCY)
7.30 za śp. bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
9.30 za śp. bolesława, Stanisławę i Stanisława oraz zmarłych z rodziny
11.00 za śp. Stanisławę, Lucynę i Henryka Lubiejewskich
12.30 w intencji Kół Żywego Różańca (ze zmianą tajemnic)
18.00 za śp. Michalinę Rębecką w 14. rocznicę śmierci o miłosierdzie boże i łaskę życia 

wiecznego
04 MAJA 2015 R. (PONIEDZIAłEK, 
7.00 za śp. bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 wolna intencja
18.00 za śp. Apolonię Ciechocińską, Apolonię Lechańską i Honoratę Mądry

05 MAJA 2015 R. (WTOREK)
7.00 za śp. bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 wolna intencja
18.00 1) za śp. Stanisławę Jurczewską

 2) za śp. Waldemara Szustaka w 18. rocznicę śmierci

06 MAJA 2015 R. (ŚRODA)
7.00 za śp. bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 wolna intencja
18.00 za śp. Halinę Duszczyk;

07 MAJA 2015 R. (CZWARTEK)
7.00 za śp. bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 wolna intencja
18.00 o liczne i święte powołania kapłańskie oraz błogosławieństwo boże dla kapłanów 

pracujących w naszej parafii (intencja Wspólnoty Krwi Chrystusa)
08 MAJA 2015 R. (PIĄTEK, UROCZYSTOŚć ŚW. STANISłAWA, 
BISKUPA I MĘCZENNIKA)
7.00 1) za śp. Stanisława brzozowskiego

2) za śp. bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich

8.00 za śp. Stanisława, Marię i Zygmunta Cupriak
18.00 za zmarłych z naszych rodzin polecanych w wypominkach

09 MAJA 2015 R. (SOBOTA)
7.00 za śp. bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 za śp. Krystynę Kulesza w 2. rocznicę śmierci
18.00 za śp. Stanisława i barbarę Łasicę

10 MAJA 2015 R. (VI NIEDZIELA WIELKANOCY)
7.30 1) za śp. Jadwigę, Zofię, Stanisława Kopciów, Lucynę i Stanisława Majewskich

2) za śp. bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich

9.30 za śp. Józefa, Stanisławę, Tadeusza, Władysława i Stanisława Śliweckich oraz 
Mariannę głowala

11.00 I Komunia Święta
12.30 za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców (chrzty)
18.00 za śp. Jadwigę Wojcieską w 17. rocznicę śmierci

11 MAJA 2015 R. (PONIEDZIAłEK)
7.00 za śp. bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 wolna intencja
18.00 za śp. Stefana w 7. rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Widyńskich i orlińskich

12 MAJA 2015 R. (WTOREK)
7.00 za śp. bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 wolna intencja
18.00 w dniu urodzin Pawła, z prośbą o boże błogosławieństwo i opiekę Mb

13 MAJA 2015 R. (ŚRODA, NMP FATIMSKIEJ)
7.00 za śp. bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 za śp. Jadwigę okurowską w 35. rocznicę śmierci i jej męża Tadeusza
18.00 wolne intencje

14 MAJA 2015 R. (CZWARTEK)
7.00 za śp. bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 wolna intencja
18.00 za śp. Ryszarda Rokickiego w 33. rocznicę śmierci

15 MAJA 2015 R. (PIĄTEK)
7.00 1) za śp. Zofię, Stanisława, Jadwigę, Teresę, bronisława i Janinę Wysockich

2) za śp. bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich

8.00 1) za śp. Zofię Niedziela w dniu imienin
2) za śp. Antoniego, Mariana, Zofię, Jana i Ryszardę Prokopczyk oraz Jana i Annę 
Sztandur

18.00 za śp. Zofię Kamińską i jej rodziców

16 MAJA 2015 R. (SOBOTA, ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI)
7.00 za śp. bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 wolna intencja
18.00 za śp. grzegorza, Janinę i Franciszka Sołtysiaków

17 MAJA 2015 R. (NIEDZIELA, UROCZYSTOŚć WNIEBOW-
STĄPIENIA PAŃSKIEgO)
7.30 za śp. bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
9.30 za śp. Jerzego Mielcarz w 3. rocznicę śmierci oraz Saturninę i Helenę Mielcarz
11.00 Rocznica I Komunii Świętej
12.30 za Parafian
18.00 za śp. Jana Sytę w 25. rocznicę śmierci oraz śp. Mariannę Syta w 3. rocznicę śmierci

18 MAJA 2015 R. (PONIEDZIAłEK)
7.00 1) za śp. bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
 2) w dniu imienin Aleksandry, z prośbą o boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
bożej

8.00 za śp. Henryka Szczech w 9. rocznicę śmierci
18.00 za śp. Adama Czesława Dziedzic i Jadwigę Dziedzic

19 MAJA 2015 R. (WTOREK)
7.00 za śp. bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 za śp. Marię bicz w 11. rocznicę śmierci, o łaskę życia wiecznego
18.00 za śp. Kazimierę Cieślak w 9. rocznicę śmierci, o życie wieczne

20 MAJA 2015 R. (ŚRODA)
7.00 za śp. bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 wolna intencja
18.00 wolne intencje

21 MAJA 2015 R. (CZWARTEK)
7.00 za śp. bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 wolna intencja
18.00 o boże błogosławieństwo dla Tomasza i Karoliny w 10. rocznicę ślubu
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SłUŻBA  
BOŻA

MSZE ŚW. W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:
7.30, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00 

MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE I W SOBOTY:
7.00, 8.00 i 18.00
JUTRZNIA

od poniedziałku do piątku o 6.00 w kaplicy św. Łazarza

SAKRAMENT POJEDNANIA 
- 10 min. przed Mszą św.  

oraz w piątki Wielkiego Postu w godz. 19.00-20.00.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEgO SAKRAMENTU
w pierwszy czwartek miesiąca  

po Mszy św. o godz. 18.00 do godz. 20.00

DROgA KRZYŻOWA
z udziałem dzieci w piątki o 16.30,  
dla młodzieży i dorosłych o 18.40.

gORZKIE ŻALE 
w niedziele o 17.15

ADORACJA KRZYŻA 
w piątki po wieczornej Drodze Krzyżowej.

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

NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBóT 
w pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00

KONFERENCJA PRZEDCHRZCIELNA
20 marca, 19.30, salka w domu parafialnym

SCHOLA DZIECIĘCA
piątek, 17.00, salka pod zakrystią

CHóR
poniedziałki i czwartki, godz. 19.00, salka w Domu Parafialnym

RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH
wtorek 19.00, salka w Domu Parafialnym

WSPóLNOTA KRWI CHRYSTUSA
czwartki (oprócz pierwszego), godz. 17.15,  

kaplica Matki bożej Częstochowskiej

KRĄg BIBLIJNY
w rodzinach, osoby zainteresowane  

proszone są o kontakt z kancelarią lub ks. proboszczem

KANCELARIA PARAFIALNA:
poniedziałek: 9.00-11.00 oraz 18.00-19.30;  

wtorek, środa, piątek: 9.00-11.00 oraz 16.00-18.00;  
czwartek: 18.00-19.30.  

Pierwszy piątek miesiąca tylko 9.00-11.00. 
tel. (22) 535 01 00 

www.swietateresa.pl 
konto parafii: 05 2490 0005 0000 4520 8675 1006

22 MAJA 2015 R. (PIĄTEK)
7.00 za śp. bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 za śp. Ewę Świerzyńską w 3. rocznicę śmierci
18.00 za śp. Mariannę Dąbrowską w 10. rocznicę śmierci, Zbigniewa i Feliksa Dąbrowskich, 

Halinę Malarczyk, Lucynę osytek, Henryka, Anielę i Romana biela
23 MAJA 2015 R. (SOBOTA)
7.00 za śp. bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 wolna intencja
18.00 wolna intencja

24 MAJA 2015 R. (NIEDZIELA, UROCZYSTOŚć ZESłANIA 
DUCHA ŚWIĘTEgO)
7.30 za śp. bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
9.30 w intencji Iwony z okazji imienin
11.00 o dary Ducha Św. i opiekę Matki bożej dla Joanny w dniu imienin
12.30 za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców (chrzty)
18.00 za śp. Danutę Czerwonka w 10. rocznicę śmierci i Jana Miękus

25 MAJA 2015 R. (PONIEDZIAłEK)
7.00 1) za śp. bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
2) w 19. rocznicę święceń kapłańskich ks. Adama

8.00 wolna intencja
18.00 za śp. Andrzeja baranowskiego

26 MAJA 2015 R. (WTOREK)
7.00 za śp. bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 za śp. Lucjana Przybyła w 12. rocznicę śmierci oraz Władysława, Stefanię, Tadeusza i 

Andrzeja Kuczmarskich
18.00 dziękczynno-błagalna, z okazji pierwszej rocznicy urodzin Szymona

27 MAJA 2015 R. (ŚRODA)
7.00 1) za śp. Antoniego

2) za śp. bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 
Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich

8.00 wolna intencja
18.00 o boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anny; za śp. Reginę w rocznicę 

śmierci, Ludwika, Zofię i Stanisława; za śp. Helenę i bronisława gugnackich;
28 MAJA 2015 R. (CZWARTEK, ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA, 
NAJWYŻSZEgO I WIECZNEgO KAPłANA)
7.00 za śp. bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 wolna intencja
18.00 w intencji Sługi bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, o dary Ducha Świętego i 

opiekę Matki bożej dla księdza Proboszcza i kapłanów pracujących w naszej parafii
29 MAJA 2015 R. (PIĄTEK)
7.00 za śp. bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 wolna intencja
18.00 za śp. Zofię bieńkowską oraz bolesława bieńkowskiego

30 MAJA 2015 R. (SOBOTA)
7.00 za śp. bolesława i Mariannę, Reginę, Halinę, Kazimierę, Mieczysława, Kazimierza i 

Stanisławę Święckich oraz zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Paplińskich i Siennickich
8.00 wolna intencja
18.00 za śp. bolesława grześkiewicza w 20. rocznicę śmierci

31 MAJA 2015 R.  
(NIEDZIELA, UROCZYSTOŚć NAJŚWIĘTSZEJ TRóJCY)
7.30 za śp. Stefana w 55. rocznicę śmierci i Marię brzozowskich
9.30 za śp. Leszka Tomaszewskiego z okazji imienin
11.00 1) rezerwacja

 2) rezerwacja
12.30 za Parafian
18.00 za śp. Marię i Stanisława Dudra oraz Małgorzatę Savinc

INTENCJE MSZALNE MAJ  2015
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Aby przekazać na rzecz Caritas naszej parafii  
kwotę jednego procenta swojego podatku dochodowego należy:

Jak co roku moz
.
esz sprawić  

z
.
e 1 % Twojego podatku dochodowego  

trafi nie do wspólnego worka podatkowego  
a bezpośrednio do ludzi potrzebujących pomocy!!!

W imieniu potrzebujących 
dziękujemy!

•  znaleźć w formularzu PIT część zatytułowaną: 
„Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na 
rzecz organizacji pożytku publicznego”

•  wpisać pod odpowiednią pozycją numer KRS 
Caritas AW – 0000225750

•  wpisać pod następną pozycją kwotę 1% podatku na-
leżnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po 
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

•  Jeśli chcesz przeznaczyć 1% na Caritas w naszej 
parafii należy w następnej części zeznania 
zatytułowanej „Informacje uzupełniające” pod 
odpowiednią pozycją wpisać: działalność Para-
fialnego Zespołu Caritas w parafii św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus w Warszawie Włochach

•  Pod następną pozycją przez postawienie krzyżyka 
wyrazić zgodę na przekazanie przez Urząd Skar-
bowy do Caritas AW Twojego imienia, nazwiska, 
adresu i wysokości przekazanej kwoty, co umożli-
wi przekazanie środków do Caritas w naszej parafii
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