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Ikona na okładce wakacyjnego numeru „Uwierzyć” odsyła nas do jednego 
z najpiękniejszych wydarzeń opisanych na kartach Ewangelii. Spotkanie Jezusa 
z Samarytanką jest modelowym wręcz zaproszeniem do przeżycia spotkania z Panem 
w konretnych wydarzeniach naszego życia. Św. Fotyna (bo tak nazwała ją tradycja 
wschodnia) rozmawia z Mesjaszem, który stopniowo odsłania jej coraz więcej ze swojej 
tajemnicy. Nic więc dziwnego, że fragment ten odczytywano w kluczu wtajemniczenia 
chrześcijańskiego sprawowanego w Kościele. Choć brzmi to bardzo skomplikowanie, 
sprawa jest dość prosta – wychodząc od naszego życia możemy spotkać i poznać 
Jezusa. Wspaniałe zadanie na wakacje! Tak przeżyć czas odpoczynku, aby spotkać 
Jezusa. Nie stracić nic z tych okazji, które Pan Bóg nam zaproponuje. 

50 lat temu konsekrowano nasz kościół. Jezus mówi Samarytance, że to jednak 
nie miejsca są najważniejsze. Ważniejsze jest to, co się w tych miejscach odbywa. 
Spotkanie przy studni jest  zaproszeniem do troski o to, by nie przestało w nas bić 
źródło wytryskujące ku życiu wiecznemu, by nie ustało w nas pragnienie i doświadczenie 
modlitwy. Chrysusowi bardzo na tym zależy, bo Ojciec chce mieć czcicieli w Duchu 
i Prawdzie. A to oznacza też gotowość poddania się prowadzeniu tego Ducha. Ufamy, 
że sprawowany nie tak dawno sakrament bierzmowania był dla wszystkich okazją 
do przyjęcia mocy z wysoka.

Duch wieje kędy chce. Wzbudza nowe dzieła w Kościele i inspiruje do wspaniałych 
inicjatyw. W lipcu w naszej parafii gościć będziemy grupę Meksykanów, którzy 
razem z biskupem Alfonso przygotowują sztukę o św. Maksymilianie, męczenniku 
z Oświęcimia. Przyjmijmy ich serdecznie i ogarnijmy naszą życzliwością. Rozpoznajmy 
w ich obecności powiew Bożego Ducha.

80 lat temu powstawała nasza parafia, 50 lat temu konsekrowano nasz kosciół. 
Za tymi wydarzeniami stoi wielu ludzi, mniej lub bardziej znanych, mniej lub bardziej 
zapamiętanych. Przywołajmy ich pamięć w modlitwie i pomyślmy z jaką intencją 
angażowali się we włochowskie Boże dzieła. Pragnęli, aby była tu żywa wspólnota wiary. 
A tak jest tylko wtedy, kiedy w centrum stawiamy nasze spotkanie z Chrystusem.

Po rozmowie z Jezusem Samarytanka wyrusza do innych, aby im powiedzieć 
o Zbawicielu. Wykorzystajmy czas wakacji, czas odprężenia, także po to, by spokojnie 
porozmawiać z innymi o Jezusie, szukając tego co wspólne z tymi, o których czasem 
myślimy jako obcych.  Dla Jezusa nie ma obcych. Są bracia.

fot. P. Szpunar
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P
o raz kolejny w naszej parafii we 
współpracy z SP nr 66 odbyła się Bi-
blijna Akademia Najmłodszych. Od 

września do kwietnia dzieci otrzymywały 
testy dotyczące wybranych ewangelii nie-
dzielnych i w domu pod bacznym okiem 
rodziców zastanawiały się nad poprawny-
mi odpowiedziami. Najwytrwalsi uczest-
nicy Akademii wspaniałe nagrody otrzy-
mali w szkole. Zapraszamy do udziału 
w konkursie po wakacjach!

i w w a
P

onad pięć lat temu na mapę Włoch 
wróciło przedwojenne Kino Stu-
dyjne ADA, dawny Dom Ludowy 

aktywny od lat dwudziestych minionego 
wieku. Ważny dla Miasto-Ogrodu Wło-
chy przybytek kultury powstał w wyniku 
przebudowy... dawnej stodoły należącej 
do zabudowań gospodarczych majątku 
Koelichenów. Wielu mieszkańców sto-
licy pamięta działające w zabytkowym 
budynku Kino Olsztyn, które swoją na-
zwę wzięło od projektora przywiezio-
nego w latach czterdziestych z Warmii. 
Opowiadają o pierwszym w życiu we-
sternie, porankach filmowych dla dzieci 
i konikach sprzedających bilety na ulicy 
Mikowej. Dziś pod adresem Ks. J. Chroś-
cickiego 14 umiejscowiono filię Domu 

Kultury „Włochy” i kino. Przez pół deka-
dy zdobyło wiernych widzów. Należą do 
nich zarówno rodziny z małymi dziećmi, 
dorośli i seniorzy. Różnorodny repertuar 
i niskie ceny biletów przyciągają włocho-
wian. Kameralna sala, udogodnienia dla 
niepełnosprawnych, kawiarenka i dobra 
jakość odtwarzanego dźwięku i obrazu 
dopełniają optymistycznego obrazu.

Niestety istnienie kina jest zagrożone. 
Kilka lat temu, kiedy po długiej przerwie 
z kabiny operatora można było usłyszeć 
dźwięk „trrytrrryt...”, a kurierzy co tydzień 
przywozili kartony z taśmami filmowymi 
entuzjazm ogarniał wszystkich pracow-
ników. Niestety sielanka szybko się skoń-
czyła. Z produkcji wycofano romantyczne, 
lecz niepraktyczne taśmy zastępując je 

nową technologią, tzw. DCP. We współ-
czesnych kinach filmy odtwarza się ze spe-
cjalnych dysków przenośnych, do których 
obsługi konieczny jest specjalny projektor. 
Koszt takiego sprzętu to blisko 200 000 
zł! Suma niedostępna dla Domu Kultury 
„Włochy”. Brak projektora oznacza postę-
pujące ubożenie repertuaru, który opiera 
się na ofercie nielicznych dystrybutorów 
użyczających małym kinom kopii filmów na 
płytach blu-ray. Takich dystrybutorów jest 
coraz mniej. Aby uratować włochowskie 
kino, wiele osób zagłosowało w ramach 
projektu Budżetu Partycypacyjnego na 
projekt CYFRYZACJA KINA ADA. Przy-
pominamy, że to w Adzie można obejrzeć 
piękne filmy w ramach spotkań Kina War-
tości. Zachęcamy do śledzenia repertuaru!

Uwierzyć4
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KOLEJNE SPOTKANIA 
W CENTRUM ŚDM 
KRAKÓW 2016 
WSPÓLNOT DROGI 
NEOKATECHUMENALNEJ

P
o szkoleniu dla grup językowych 
(sekcja niemiecka, francuska, ro-
syjska, angielska, włoska, hiszpań-

ska i portugalska) odbyło się w naszej 
parafii kolejne spotkanie – tym razem 
zaproszeni na nie zostali warszawscy ko-
ordynatorzy ŚDM z poszczególnych sek-
torów i parafii.

i i
wi ia

i t a i i
i i

ogólna: Aby odpowiedzialność polityczna 
była przeżywana na wszystkich poziomach 
jako wzniosła forma miłosierdzia.

misyjna: Aby chrześcijanie w Ameryce Ła-
cińskiej w obliczu nierówności społecznych 
mogli dawać świadectwo miłości do ubo-
gich i wnosić swój wkład, by społeczeństwo 
stawało się bardziej braterskie. 

i i
ogólna: Aby wszyscy ludzie pracujący na 
polu wolontariatu wielkodusznie angażowali 
się w służbę potrzebującym.

misyjna: Abyśmy, wychodząc poza siebie, 
potrafili stawać się bliscy tym, którzy są na 
peryferiach więzi międzyludzkich i społecz-
nych. 

w i
ogólna: Aby wzrastały możliwości kształce-
nia się i pracy dla wszystkich ludzi młodych. 

misyjna: Aby katecheci byli w swoim życiu 
konsekwentnymi świadkami wiary, którą 
głoszą.

NR 21/2015

2015_21_v4.indd   5 2015-07-08   01:20:10



10 
maja grupa dzieci z naszej 
parafii po raz pierwszy przy-
stąpiła do Komunii Świętej. 

Uroczystej liturgii przewodniczył ksiądz 
proboszcz. Były to już ostatni rocznik 
z podziału na 6- i 7-latków, od przyszłego 

roku wszystkie dzieci – w związku z re-
formą systemu edukacji – przyjmowały 
będą I Komunię Świętą w trzeciej klasie. 
Biorąc pod uwagę niski stopień dojrza-
łości emocjonalnej dzieci należałoby się 
chyba zastanowić nad bardziej zindywi-

dualizowanym podejściem do udzielania 
sakramentów pokuty i Eucharystii. Kolej-
na grupa dzieci rozpocznie swoje przygo-
towania we wrześniu. Oprócz katechezy 
szkolnej, obejmą one spotkania z dziećmi 
i rodzicami w parafii.

PIERWSZA KOMUNIA

Święta
PIERWSZA KOMUNIA

Święta
PIERWSZA KOMUNIA

ŚwiętaŚwiętaŚwiętaŚwiętaŚwiętaŚwiętaŚwięta

 fot. D. Gryżewski

Uwierzyć
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W 
Uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego dzieci z naszej parafii 
przeżywały uroczystość Rocz-

nicy I Komunii Świętej. Uczniowie p. Ewy 
Czaplińskiej i ks. Krystiana Chmielew-
skiego pięknie dziękowali Chrystusowi 
za dar Eucharystii, a rodzicom za miłość 
i prowadzenie na drogach wiary. Pozosta-
je żywić nadzieję, że pomoże im to trwać 
wiernie przy Jezusie i Jego Matce.

Rocznica 
I Komunii 
Świętej

i wa i
a i

21 
czerwca grupa młodzieży z na-
szej parafii przyjęła sakrament 
bierzmowania  z rąk ks. bp. Mi-

chała Janochy, nowego biskupa pomocni-
czego Archidiecezji Warszawskiej. Litur-
gia połączona była z obchodami  pięćdzie-
siątej rocznicy konsekracji naszej świąty-
ni, której 24 czerwca 1965 roku dokonał 
Sługa Boży ks. Stefan kardynał Wyszyński. 
Szczegółowa relacja w numerze.

i
i a i

t i
at

25 
lat swojego istnienia obcho-
dziło w czerwcu Archidie-
cezjalne Seminarium Misyjne 

„Redemptoris Mater”. Uroczystej liturgii 
Eucharystii w dzień jubileuszu przewod-
niczył kardynał Stanisław Dziwisz z Kra-
kowa, który przywiózł do seminarium 
relikwie św. Jana Pawła II. To papież 
z Polski erygował pierwsze rzymskie 
seminarium Redemptoris Mater. Dezy-
cja o jego powstaniu zapadła 26 sierpnia 
w 1987 roku w Castel Gandolfo, w uro-
czystość Matki Bożej Częstochowskiej. 
Św. Jana Paweł II doskonale zdawał sobie 
sprawę z potrzeby formacji prezbite-
rów, którzy będą towarzyszyli rodzinom 
w misji głoszenia Ewangelii. W homilii ks. 
kardynał Kazimierz Nycz przywołał po-
stać ś.p. kardynała Józefa Glempa, który 

w 1990 roku podjął odważną decyzję 
o powstaniu drugiego warszawskiego 
seminarium, obok istniejącego semina-
rium św. Jana Chrzciciela. Jak powiedział 
jubileuszowe obchody są  magnificat za 
wszystko, czym Pan Bóg nas przez tę 
proroczą dezycję ubogacił: Razem Bogu 
dziękujmy i prośmy, żeby następne lata, 
następne 25 lat było dalszym, wspania-
łym, pięknym rozwojem tego Bożego 
dzieła, którym jest seminarium Redemp-
toris Mater. Seminarium Redemptoris 
Mater ukończyło kilku kapłanów, którzy 
posługiwali w naszej parafii, m.in. ks. Ro-
bert Skrzypczak, ks. Ryszard Rabijewski, 
ks. Piotr Kozłowski, ks. Artur Awdalian 
i ks. Krystian Chmielewski. Jego absol-
wentem jest również nasz parafianin, 
ks. Krzysztof Liman.

w w a
a i a

Po 
raz kolejny odbyła się 
w w a a

i a . Tym ra-
zem pod hasłem „Szpadle i motyki” 
i skoncentrowana była na włochowskiej 
przyrodzie i ekologii człowieka. Gra 
odbyła się kilka dni przed prezentacją 
encykliki papieża Franciszka na temat 
ochrony stworzenia. Organizatorom 
gratulujemy pomysłu!

 Fot. Archiwum Seminarium Redemptoris Mater w Warszawie

NR 21/2015
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fot. J. Liman
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fot. J. Liman
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fot. D. Bronz
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We współpracy z naszą parafią i Fundacją im. ks. Rumianka do 
Polski  przyjeżdża grupa 63 Meksykanów. Jest to wspólnota z parafii 
św. Maksymiliana w Monterrey w Meksyku, która pielgrzymuje do Polski 
wraz z biskupem Alfonso Mirandą Guardiolą, byłym proboszczem tej parafii. 
Członkowie grupy od 2 lat uczą się języka polskiego, ponieważ chcą u nas 
wystawić sztukę o życiu i nauczaniu św. Maksymiliana Kolbe. Przy okazji chcą 
zwiedzić nasz kraj, poznać jego kulturę i zabytki. Meksykanie będą u nas od 
8.07 do 20.07, a w tym czasie na 3,5 dnia opuszczają Warszawę udając się na 
pielgrzymkę, w czasie której chcą nawiedzić Jasną Górę, Łagiewniki, Wadowice 
i Oświęcim – szlakiem świętych Polaków znanych i czczonych również 
w Meksyku – św. Maksymiliana Kolbe, św. Faustyny, św. Jana Pawła II. 

a t
i a

• Przylot, zakwaterowanie

i a
• Przygotowanie spektaklu
• Zwiedzanie Warszawy

i a
• Zwiedzanie Warszawy

i a
• Przygotowanie spektaklu
• Spektakl w parafii św. Teresy od Dz. Jezus (premiera) – godz. 19.00

i a
• Spektakl w parafii św. Teresy od Dz. Jezus – godz. 13.30 
• Pielgrzymka do parafii w Laskach

i a
• Pielgrzymka: Gidle, Jasna Góra, Kraków

i a
• Pielgrzymka: Oświęcim, Wadowice

i a
• Pielgrzymka: Łagiewniki, Kraków

i a
• Powrót do Warszawy
• Pielgrzymka do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki

i a
• Przygotowanie do spektaklu
• Czas wolny

i a
• Pielgrzymka: Niepokalanów
• Spektakl w Niepokalanowie – godz. 18.30

i a
• Przygotowanie do spektaklu
• Spektakl w par. św. Maksymiliana – godz. 13.30

i a
• Wylot

Uwierzyć12
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W lipcu tego roku przyjeżdża Ksiądz do Polski z grupą mło-
dych Meksykanów. Dlaczego właśnie do Polski? Dlaczego 
chcecie odwiedzić właśnie nasz kraj?

Jesteśmy wspólnotą z parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego. 
Przygotowaliśmy sztukę teatralną o jego życiu.  Ten święty, Maksy-
milian Maria Kolbe, jest ważną osobą dla całego Kościoła. Pochodzi 
z Polski. Nasza sztuka mówi o życiu ojca Kolbe, który większość 
czasu spędził w Polsce. Właśnie dlatego chcemy się zaprezentować 
w Waszym kraju. Przez osiem i pół roku byłem proboszczem w pa-
rafii świętego Maksymiliana Maria Kolbego w Monterrey w Meksy-
ku. Tutaj pracowaliśmy nad naszą sztuką pod tytułem: "Tylko miłość 
tworzy". Jesteśmy grupą czterdziestu aktorów i z Bożą pomocą 
chcemy przyjechać do Polski w lipcu 2015 r.

Kim są młodzi ludzie, którzy do nas przyjadą? Czy należą do 
jakiejś wspólnoty? Co jest jej charyzmatem?

We wspólnocie z parafii św. Maksymiliana są dzieci, młodzież 
i dorośli. Wspólnie pracujemy nad sztuką. Mamy młodzież która 
gra na instrumentach (pianino, gitara) i bardzo dobrze śpiewa. Je-
steśmy w różnym wieku, ale wszyscy są młodzi sercem.

Jakie są Wasze plany, co chcecie robić w Polsce? Jakie miejsca 
chcecie odwiedzić i dlaczego?

Chcemy przede wszystkim zaprezentować naszą sztukę w parafii 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie-Włochach, parafii św. 
Maksymiliana w Warszawie, i w klasztorze w Niepokalanowie. Po-
nadto chcemy spotkać się z przyjaciółmi z Polski. Chcemy też uczest-
niczyć z Wami we Mszach  św. i nabożeństwach. Również chcieli-
byśmy pojechać do Oświęcimia, Wadowic, na Jasną Górę, zwiedzić 
centrum Warszawy, Krakowa. Te miejsca, związane z kulturą i religij-
nością Polski są bardzo ważne dla nas.

Skąd pomysł, żeby uczyć się języka polskiego po to, żeby po-
jechać tak daleko i wystawić u nas sztukę?

To pomysł naszej koleżanki Diany, pracowała z nami nad sztu-
ką od lipca 2013. Dużo pracowaliśmy nad tym wyśnionym projek-
tem. Było to dla nas oczywiste, że jeśli mamy przyjechać ze sztuką 
do Polski, to musimy zrobić to po polsku.

O czym opowiada sztuka, którą chcecie nam pokazać?
Myślę, że wszystko wyjaśniają pierwsze słowa z naszej sztuki: 

Oto nowy święty, Ojciec Maksymilian, Święty naszych czasów, któ-
rego Kościół czci za oddanie swojego życia za bliźniego. W szczegól-
ny sposób przypomina nam to Chrystusa. Maksymilian Maria Kolbe 
jest świętym i męczennikiem. Dlatego szczególna jest w oczach 
Pana śmierć sprawiedliwych.

Co chcecie osiągnąć przez pokazanie Polakom Waszej sztuki?
Chcemy dotrzeć do serc Polaków z naszymi słowami i naszą 

obecnością.

Co podróż do Polski ma wam dać? Co chcielibyście, aby z tej 
podróży zostało w Waszych sercach?

Chcemy odwiedzić inny kraj i poznać inna kulturę. Chcemy 
spotkać z nowych braci w wierze i zawiązać nowe przyjaźnie. 
Chcemy zbliżyć się do nowego języka. Udowodnić, że wspólnie 
możemy zrealizować każdy wyśniony projekt.  Pokazać, że za-
wsze możemy iść do przodu realizując marzenia. Doświadczyć 
tego, że dla Boga nie ma nic niemożliwego.

Kogo chcecie zaprosić do obejrzenia spektaklu?
Chcielibyśmy zaprosić wszystkich - kobiety, mężczyzn, mał-

żeństwa, dzieci, młodzież, księży, biskupów. Opowieść o życiu 
św. Maksymiliana jest uniwersalna, dla każdego i na każdy czas.

w
a

13NR 21/2015
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W DRODZE
W 

dniach od 20.05-02.06.2015r. 
odbyła się pielgrzymka parafial-
na oraz czytelników "Niedzieli" 

szlakiem sanktuariów Europy. W trak-
cie naszej podróży nawiedziliśmy wiele 
miejsc pielgrzymkowych, które były i są 
nadal ważnymi ośrodkami kultu religij-
nego w Europie. Dzięki organizacji biu-
ra pielgrzymkowego mieliśmy możność 
udziału we Mszy świętej w wielu sanktua-
riach Europy. Na początku odwiedziliśmy 
katedrę p.w. św. Stefana w Budapeszcie, 
gdzie mieliśmy możność modlitwy przy 
relikwiach tego wielkiego świętego kró-
la Węgier. W trakcie pielgrzymki nawie-
dziliśmy Turyn. Miasto to było miejscem 
pracy św. Jana Bosko, założyciela Zgro-
madzenia Salezjanów i Salezjanek prze-
znaczonego do opieki nad zaniedbanymi 
wychowawczo lub opusczonymi przez 
rodziców dziećmi i młodzieżą. Zgroma-
dzenia te mają duże zasługi w dziele edu-
kacji oraz wychowania młodzieży.

Będąc w Turynie mogliśmy obejrzeć 
w katedrze "Całun Turyński", który wysta-
wiony był  w dniach od 19.04-24.06.2015  
do adoracji dla pielgrzymów. Jest to płot-
no w które owinięte było ciało Jezusa po 
jego śmierci. Na płótnie tym w niewy-
tłumaczalny sposób odbiła się sylwetka 
mężczyzny ze śladami ukrzyżowania, 
przebitym bokiem, koroną cierniową oraz 
wieloma innymi śladami, które zgadzają się 
z opisem męki naszego Pana i Zbawiciela. 
Obraz ten jest zaliczany do  typu "acheiro-
poietos" tzn. powstałego w sposób nad-
przyrodzony, nie uczynionych ludzką ręką. 
Ojciec Święty Jan Paweł II w 1998 r. w Tu-

rynie powiedział: "Dla wierzącego istotne 
jest przede wszystkim to, że Całun jest 
zwierciadłem Ewangelii. Refleksja nad Ca-
łunem każe bowiem uświadomić sobie, że 
widniejący na nim wizerunek jest tak ściśle 
związany z tym, co Ewangelie opowiadają 
o męce i śmierci Jezusa, że każdy człowiek 
wrażliwy, kontemplując go, doznaje we-
wnętrznego poruszenia i wstrząsu".Na-
stępnie przybyliśmy do miejsca objawień 
Maryjnych La Salette we Francji, które 
miały miejsce w 1846r. Przesłanie Maryi 
wzywa ludzi do nawrócenia, pokuty za 
grzechy własne i cudze oraz do modlitwy. 

    Z Francji pojechaliśmy do Barcelo-
ny w Hiszpanii gdzie mieliśmy możność 
odprawienia Mszy św. w bazylice "Sagra-
da Familia", tzn. Św. Rodziny oraz podzi-
wiania piękna tej świątyni. Barcelona była 
też miejscem, gdzie w konsulacie polskim 
wzieliśmy udział w II turze wyborów pre-
zydenckich, spełniając swój obywatelski 
obowiązek. Kolejnym sanktuarium, które 
odwiedziliśmy, było Montserrat w Hiszpa-
nii, gdzie znajduje się miejsce kultu Matki 
Bożej. Po Mszy św., modlitwie i zwiedza-
niu udaliśmy sie do sanktuarium Maryjne-

go w Fatimie w Portugalii. To uznane przez 
Kościół miejsce objawień Maryjnych, które 
miały miejsce w 1917r. Maryja objawiła się 
tam trójce pastuszków: 10- letniej Łucji, 9- 
letniemu Franciszkowi i 7-letniej Hiacyncie 
prosząc o codzienne odmawianie modlitwy 
różańcowej, czynienie pokuty za grzechy 
oraz poświecęnie Rosji i świata jej Niepo-
kalanemu Sercu.Maryja ukazała dzieciom 
wizję piekła do którego trafiają grzeszni-
cy, za których nikt się nie modli. Wzywała 
też do praktyk pierwszych sobót miesią-
ca związanych ze spowiedzią i komunią 
świętą wynagradzającą Bogu za grzechy 
własne i cudze. Przez potęgę modlitwy 
różańcowej  za wstawiennictwem Maryi 
możemy wpływać na historię ludzi i losy  
świata. W Fatimie wzieliśmy udział w pro-
cesji różańcowej, odmawianej w różnych 
językach, także po polsku. Zwiedziliśmy 
muzeum związane z pamiątkami i wotami 
dziękczynnymi ofiarowanymi Matce Bo-
żej. Znajduje się tam pocisk umieszczony 
w koronie Maryi, wyjęty z ciała  Ojca Św. 
Jana Pawła II. Został on ofiarowany przez 
Ojca Świętego do sanktuarium Maryi jako 
dar dziękczynny za cudowne ocalenie ży-
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cia z zamachu mającego miejsce w rocz-
nicę objawień fatimskich 13.05.1981r. Od-
byliśmy też drogę krzyżową i udaliśmy się 
do miejsca urodzenia trójki pastuszków. 
Dwoje z nich: Franciszek i Hiacynta zmar-
ło jako małe dzieci. Zostali oni ogłoszeni 
błogosławionymi 13.05.2000 przez św. Ja-
na Pawła II. Z Fatimy pojechaliśmy do San-
tiago de Compostella w Hiszpanii, miejsca 
kultu św. Jakuba Apostoła. Od IX wieku do 
grobu św. Jakuba przybywają pielgrzymki 
z całej Europy. Za sprawą św. Jana Pawła 
II, który w Santiago w 1989 zorganizował 
Światowe Dni Młodzieży, sanktuarium to 
stało się miejscem licznych pielgrzymek 
z całego świata.Obecnie są to pielgrzymki 
piesze, indywidualne, grupowe, autoka-
rowe i inne. Z Santiago pojechaliśmy do 
Loyoli, miejsca narodzenia św. Ignacego, 
założyciela zakonu Jezuitów. Zakon ten dał 
Kościołowi  wielu świętych i błogosławio-
nych tj. św. Stanisław Kostka, św. Andrzej 
Bobola, bł. Melchior Grodziecki i wielu 
innych. To właśnie z tego zakonu pocho-
dzi obecny Ojciec Święty - Franciszek.  
Po odprawieniu Mszy św., zwiedzeniu 
zamku - domu rodzinnego św. Ignacego 
i sanktuarium, które zrobiły na nas duże 
wrażenie, udaliśmy się do Lourdes we 
Francji. Jest to słynne miejsce objawień 
Maryjnych z 1858 r. Oprócz wezwania do 
modlitwy różańcowej oraz pokuty Maryja 
potwierdziła tam dogmat  określony przez 
Kościół w 1854 r., czyli 4 lata wcześniej, 
o swoim Niepokalanym Poczęciu tzn. że 
została Ona zachowana od zmazy grzechu 
pierworodnego z którym rodzi się każdy 
człowiek. Sanktuarium to należy do jedne-

go z najliczniej odwiedzanych przez piel-
grzymów z całego świata. Rocznie przy-
bywa tu około 6 milionów pielgrzymów.  
W Lourdes odprawiliśmy drogę krzyżową, 
wzięliśmy udział w procesji eucharystycz-
nej oraz w procesji różańcowej. Różaniec 
odmawiany był w kilku językach przez 
przedstawicieli różnych narodów. Moż-
na było odczuć powszechność  Kościoła. 
W Lourdes dokonało i dokonuje się wie-
le cudów,  uzdrowień fizycznych, których 
nie jest wstanie wyleczyć współczesna 
medycyna. Ma tam również miejsce wiele 
uzdrowień duchowych. Znakiem  Bożego 
działania jest wypływająca ze źródła woda. 
Piją ją, a  także zanurzają się w niej piel-
grzymi w specjalnych basenach, prosząc 
Boga w modlitwie o potrzebne łaski. 

Kolejnym miejscem naszej pielgrzymki 
było miasto Albi we Francji, gdzie zwie-
dziliśmy katedrę św. Cecylii z XIII wieku  

i starówkę miasta. Stamtąd udaliśmy się 
do sanktuarium Maryjnego z XI wieku 
w Puy-en-Velay w którym odprawiliśmy 
Mszę św. Następnie udaliśmy sie do Cha-
teneuf-de-Galaure miejscowości w której 
w XX wieku żyła francuska mistyczka 
i stygmatyczka  Marta Robin. Jej jedynym 
pokarmem przez 52 lata była konsekro-
wana Hostia. Jest założycielką wspólnot 
świeckich o charakterze religijnym tzw. 
"Ognisk Miłości", które działają na całym 
świecie. Kolejnym miejscem które od-
wiedziliśmy  było Ars, gdzie znajduje się 
miejsce pracy oraz  grób św. Jana Marii 
Vianneya. Po Mszy św. odprawionej w Ars 
udaliśmy się do saktuarium Maryjnego Al-
totting. Jest to bardzo znane w Niemczech 
sanktuarium odwiedzane przez licznych 
pielgrzymów. Następnie pojechaliśmy do 
niedaleko położonej miejscowości Marktl 
am Inn gdzie urodził się Ojciec Święty Be-
nedykt XVI. Stamtąd wyruszyliśmy w dro-
gę powrotną do Polski.Podczas pielgrzym-
ki oprócz zwiedzania miejsc kultu religij-
nego oraz zabytków towarzyszyła nam 
codzienna Msza św., Godzinki, Różaniec, 
Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz 
śpiew pieśni religijnych. Każda pielgrzym-
ka ukazuje prawdę o tym, iż na tej ziemi je-
steśmy tylko pielgrzymami i „Że nasza (...)
Ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako 
Zbawcy oczekujemy Pana naszego Jezusa 
Chrystusa” (Flp 3,20). Przebyliśmy trasę 
około 9 tysięcy kilometrów. Poznaliśmy 
wiele sanktuariów chrześcijańskich i mieli-
śmy możność przekonać się, że tętnią one 
życiem modlitwy przez napływ licznych 
pielgrzymów jak też są chętnie odwiedza-
ne przez turystów. Podczas pielgrzymki 
wielokrotnie mieliśmy okazję  do wspólnej 
oraz indywidualnej modlitwy a co za tym 
idzie do głębszej refleksji nad sobą i swoim 
życiem. Był to rodzaj rekolekcji w drodze.

ks. Jan Różycki
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i t ia a a ii
Św t i i t a

bracia Koelichenowie przekazują teren w celu 
wybudowania na nim kościoła.

biskup polowy Stanisław Gall dokonuje poświęcenia 
drewnianej kaplicy wybudowanej staraniem ks. Bronisława 
Piórkowskiego.

ia
Aleksander kardynał Kakowski, arcybiskup metropolita 
warszawski, eryguje parafię pod wezwaniem św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus wydzielając jej terytorium z parafii św. 
Wawrzyńca na Woli. Jej administratorem zostaje mianowany 
ks. dr Julian Chrościcki a pierwszym wikariuszem - 
ks. Bronisław Piórkowski. W chwili powstania parafii 
osiedle Włochy liczy ok. 8300 mieszkańców.

obok fortu na Solipsach zostaje zakupiony teren,  
który ma być zaczątkiem cmentarza. 

Wybudowano dom parafialny i salę widowiskową. 
Ks. Chrościcki kupuje budynek plebanii, w któym mieszka.

za pomoc Żydom z getta ks. Chrościcki zostaje aresztowany 
i uwięziony na Pawiaku, a następnie wywieziony do 
więzienia w Lublinie. Powraca po dwóch latach.

w Ś ia
Niemcy wywożą z Włoch do obozów wszystkich mężczyzn  
– jest to kara za pomoc powstańczej Warszawie. 

rozpoczęcie budowy kościoła, jako wypełnienie ślubu 
złożonego przez ks. Chrościckiego w więzieniu. 

ia
w lewej nawie nowo budowanej świątyni ks. Proboszcz 
odprawia pierwszą Mszę św. 

drewniany kościółek zostaje rozebrany i przewieziony  
na Stare Włochy, gdzie służy jako kościół filialny w nowej 
parafii oddanej pod opiekę Ojców Saletynów  
(formalnie parafia na Starych Włochach jest utworzona  
dopiero w 1976 r. ze względu na sprzeciw władz). 

zostaje ukończona kaplica św. Łazarza. Trwa budowa 
ołtarza w nawie głównej kościoła. Postępują prace nad 
wykończeniem kościoła: zrobione zostają metalowe drzwi, 
ambona, ołtarz główny i prezbiterium, kościół został 
obłożony płytami z piaskowca.

w a
Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Polski dokonuje 
konsekracji nowej świątyni.

.
parafia przeżywa uroczystości Millenium  
chrztu Polski połączone z obchodami  
50-lecia kapłaństwa ks. Juliana Chrościckiego. 

w Ś ia
umiera ks. prałat Julian Chrościcki i zostaje pochowany 
w podziemiach kościoła. Nowym proboszczem zostaje 
ks. Henryk Miastowski. 

.
trwa przebudowa prezbiterium wg wytycznych II Soboru 
Watykańskiego, powstaje mozaika na ścianie za ołtarzem 
głównym oraz zrobione zostają witraże w oknach kościoła. 
Wnętrze świątyni zostaje wyposażone w ławki, konfesjonały 
i boazerię. Powstaje krypta dla zmarłego proboszcza 
a dotychczasowa ulica „Mikowa” zmienia nazwę na ulicę 
„ks. Juliana Chrościckiego”. Józef kardynał Glemp kładzie 
kamień węgielny pod budowę nowego budynku dla drukarni 
archidiecezjalnej obok dawnej Sali Widowiskowej.

wi t ia
umiera ks. prałat Henryk Miastowski i zostaje pochowany 
na miejscowym cmentarzu. Jego następcą zostaje 
mianowany ks. Jan Mężyński, wieloletni moderator ruchu 
Światło-Życie. – w latach swego duszpasterzowania ks. Jan 
Mężyński doprowadza do wymiany dachu i remontu 
zewnętrznych ścian plebanii

Solipse zostają odłączone od parafii św. Teresy i na ich 
terenie powstaje parafia Świętej Rodziny.

.
 parafia przeżywa uroczyście peregrynację relikwii  
św. Teresy od Dz. Jezus.

ks. Jan Mężyński zostaje przeniesiony do parafii Matki Bożej 
Bolesnej w Milanówku. Nowym proboszczem zostaje ks. 
kanonik Zygmunt Niewęgłowski.

powstaje Fundacja im ks. prof. Ryszarda Rumianka. 
W odremontowanych pomieszczeniach zwróconych 
przez drukarnię tworzy się hotelik i kawiarenka oraz 
Sala Teatralna.  Proboszcz podejmuje budowę nowej 
plebanii, by księża mieszkali razem. Teren wokół kościoła 
utwardzony kostką brukową. 

.
Rozpoczęto wywóz ziemi z dolnego kościoła oraz wylano 
żelbetową płytę, w celu stabilizacji fundamentów kościoła. 

i t a a
parafia przeżywa nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny 
w Jasnogórskim Obrazie.
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W czerwcu 1935 roku, zaledwie pół roku po powstaniu naszej parafii, mieszkańcy Włoch udali się 

z pielgrzymką na Jasną Górę. Przed cudownym wizerunkiem Maryi pragnęli zawierzyć losy nowej 

parafii i swoich rodzin. Z racji 80-lecia tych wydarzeń, mając także w pamięci nawiedzenie Obrazu 

Matki Bożej w naszej parafii jesienią ubiegłego roku, przypominamy fragmenty jednodniówki 

„Jedziemy do Częstochowy” wydanej przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej Oddział 

Włochy w 1936 roku. Ze względu na urok tekstu zachowaliśmy pisownię oryginalną. Mamy nadzieję, 

że to piękne świadectwo włochowskiej historii pielgrzymowania zachęci naszych parafian do 

ponownych odwiedzin Jasnej Góry.  

[Całość można przeczytać na http://polona.pl/item/9345494/0/ - red.”Uwierzyć”]
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N
iezwykle wyglądały ulice Włoch wieczorem 28 czerwca 
1935 r. Prawie z każdego domu wychodziła grupka osób, 
łączyły się one w większe grupy i powstawały tłumy, dążą-

ce ulicą Mickiewicza do kościoła. – W jakim celu? – Co za nabo-
żeństwo o tak późnej godzinie? – I takie dziwne urywki rozmów 
na ulicy: „Zazdroszczę ci, że jedziesz”. „Jakaś ty szczęśliwa”. 

muszą mieć te dobrze spędzone godziny, a gdy je się razem zbie-
rze, tyle pięknych dni mogłoby z nich powstać, że napewno zawa-
żyłyby na ogólnym wirze życia.

Już brzask. Szybko minęła chłodna noc. Jesteśmy coraz bliżej 
celu. Już widać pierwsze domy Częstochowy. Wysiadamy. Jest ci-
cho, dosyć pusto na ulicach, bo pora wczesna.

Wczoraj w ciszy wieczornej śpiewaliśmy Maryji, dziś śpiewa-
my Jej w ciszy poranku.

Śpiewając doszliśmy do krzyża, gdzie kompanję serdecznie 
witał miejscowy zakonnik. Trudno opisać ile czaru, wielkości bije 
z murów Jasnogórskiego kościoła. 

Ze wzruszeniem ogromnem witamy Matkę kochaną. I chao-
tyczne dzięki najgorętsze za szczęśliwą podróż, za łaskę ogląda-
nia Jej i prośby te najpilniejsze, najważniejsze popłynęły do Niej. 
Troski, najgłębiej w zakamarkach serca ukryte, nieznane nikomu 
w świecie, tylko Jej śmiało powierzamy pewni, że nas zrozumie 
najzupełniej.

Poważną, dobrotliwą twarzą patrzy Maryja na korzący się 
tłum. Cierpliwie w skupieniu słucha od wieków niegodnych swych 
dzieci. Słucha i wysłuchuje. A dowodów tego jest dużo. Czyż nie 
wzruszający jest widok szczudeł pozostawionych przez kaleki, 
którzy dzięki Matce Częstochowskiej o własnych siłach do do-
mów wrócili.

Po modlitwach następują sprawy czysto ziemskie – poszuki-
wanie jakiegoś lokum, co idzie dość łatwo.

Po południu zbieramy się powtórnie, by odprawić Drogę 
Krzyżową. Przepiękna to Droga. Sceny Męki Pańskiej umiesz-
czone wśród zieleni, zachwycają każdego, nawet mało czułego na 
piękno. Jak bliskim wydaje się nam Jezus, jak bezpośrednio można 
odczuć Jego bolesną wędrówkę z krzyżem Miłości ku ludziom.

Następny dzień. Niezapomniana w życiu chwila odsłonięcia 
Cudownego Obrazu. I znów prośby, modlitwy... Z potężnym 
szlochem rzuca się tłum na kolana, by powitać Matkę Ukochaną. 
Płaczemy wszyscy jak dzieci, których Ona nie ukarała, a miłości-
wie do swej piersi przytula i zapomniawszy o wyrządzonych Jej 
krzywdach, raczy wysłuchać i wesprzeć swą łaską. 

Po południu gromadą udajemy się do kościoła św. Barbary, 
gdzie czerpiemy ze źródła wodę, mającą cudowną moc leczenia 
chorób skórnych, gardła, i t. p.

Ostatniego dnia po Mszy św. udajemy się wszyscy po upomin-
ki dla pozostałych w domu rodzin. Ryngrafy, książeczki do nabo-
żeństwa, obrazki, to takie miłe, kochane pamiątki.

Po obiedzie robimy wspólną fotografję na tle kościoła i zapa-
kowawszy swoje rzeczy zbieramy się do odejścia.

Przeraźliwie smutno jest żegnać to miejsce, gdzie żyło się 
choć krótko innem życiem, takiem dobrem i dalekiem o szarzy-
zny codziennej, gdzie obcowało się z Bogiem.

Odjeżdzamy, prosząc Maryję, by dała nam szczęście wrócić 
do Niej znów. Bo kto raz był w Częstochowie, kto Obraz Cu-
downy Matki Bożej widział, ten nie pozbędzie się tęsknoty ujrze-
nia Go jeszcze choć raz w życiu.

Zofja Wójcikówna

To dziś pierwsza parafjalna pielgrzymka do Częstochowy.
„Włochy na Jasną Górę” – brzmi hasło.
Te tłumy późnym wieczorem ciągnące do kościoła, wielki, 

radosny mają cel – Matkę Cudowną odwiedzić i Jej pierwszy 
złożyć pokłon od nowej zorganizowanej parafji i polecić losy 
przyszłych dni.

Jak dzieci, które zły los porozganiał w pogoni za kęsem chleba, 
zbiegły się dzisiaj razem, by swą skargę wyrazić i o lepszą do-
lę prosić. Życie bowiem tak często ciężarem obarcza i skwarne 
stwarza dni, że nieraz i rozpacz do duszy się sączy, coś w piersiach 
skowyczy i źle samemu żyć. Wtedy za Matką ogląda się każdy i do 
Niej kieruje swą znękaną duszę. I tu się dzieje cudowna przemia-
na. Ból mija, przychodzi ukojenie, dopływ nowych sił, człowiek 
znowu staje się przygotowany do dalszej walki, a wszystko to za-
wdzięcza łaskom, które otrzymuje od Jasnogórskiej Pani.

Szliśmy więc pod przewodnictwem naszego ukochanego Pro-
boszcza Matkę naszą odwiedzić. Procesją udaliśmy się na stację, 
śpiewając pieśni ku Jej czci. Potężne ich brzmienie napewno do-
tarło wśród ciszy wieczoru do tronu Maryji. Na stacji tłum roz-
dzielił się na dwie grupy. Jedna – to my szczęśliwi, druga – to nasi 
najbliżsi, którzy nas odprowadzali.

Nadjechał pociąg. Ostatnie pożegnanie. „Módl się za nami” – 
padają gorące prośby pozostających. Odjeżdżamy!

W pociągu miejsca dosyć, podróż odbywamy zupełnie wygod-
nie. Panuje serdeczna atmosfera. Wzajemne, drobne, małe usłu-
gi, jakże zbliżają ludzi do siebie. Nawiązują się szczere rozmowy. 
Z wielu przedziałów dochodzi głos pieśni do Maryji.

Radować się musiała Matka Najświętsza, spoglądając na po-
ciąg ludzi, którzy nawet gdy drobne niesnaski mieli między sobą, 
chętnie je zapomnieli. Ktoś zrobił uwagę, że olbrzymią wartość 
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iedługo. Tylko kilka tygodni, potem będzie tylko kilka dni, 
a jeszcze później już tylko kilka godzin i znowuż tłumnie 
podążymy na Jasną Górę. Oby ten dzień jaknajszybciej 

nastał!
Już dzisiaj wyrywają się serca. Myśli nie zważają na odległość, 

z szybkością błyskawicy biegną do Cudownego Miejsca, Snując 
marzenia i pragnienia wyżalenia się u stóp Matki. Wyobraźnia 
stawia cudowny wizerunek przed oczyma.

Coraz bardziej uświadamiamy sobie, że to już naprawdę nie-
długo.

Tak, niedługo, ale jeszcze nie dzisiaj i nie jutro.
A cóż mamy do zrobienia właśnie dzisiaj i jutro? – Otóż prze-

dewszystkiem rozejrzeć się dokoła siebie i zachęcić, by jaknaj-
więcej ludzi pojechało z pielgrzymką.

Im będzie nas więcej, tem więcej zrobimy, więcej u Matki wy-
prosimy. W gromadzie jest siła. Szturmem modlitwy niebo trzeba 
przebić – praca to trudna i wielka. Niech więc nikogo przy niej 
nie zabraknie. Niech każdy postawi sobie za cel, za obowiązek 
zdobycie jednej osoby do Częstochowy. Sprawa prosta; zbliżmy 
się do ludzi. Jednym pożyczymy kilka złotych na koszta podró-
ży,  drugim trzeba poradzić, by sobie tego czy tamtego odmówili 
i pojechali z nami, jeszcze innym podsunąć sposób zaoszczędze-
nia potrzebnej kwoty. A może ktoś z nas będzie mógł odłożyć kil-
ka groszy na przejazd dla tych, którzy nie mają żadnych środków 
materjalnych i głęboki ból przejmuje ich serca, że Częstochowa 
jest dostępna dla innych tylko, a nie dla nich. Ofiary napewno 
chętnie przyjmie kancelarja parafjalna.

Przypomnijmy sobie z legendy: „Pani dobroci pełna i miłości, 
każdy czyn dobry, który człek bliźnim w Jej imieniu składa, czemś 
jeszcze lepszem nagrodzić mu rada”.  Czyny więc nasze muszą 
poprzedzić modlitwę, z którą pośpieszymy do Jej stóp. Im więcej 
teraz zrobimy, tem pewniejsze zwycięstwo tam, na Jasnej Górze.

A teraz inna sprawa. Jak się wybrać w drogę?
Przedewszystkiem należy sobie uświadomić, że czeka nas 

droga trochę męcząca fizycznie. Więc o ile możności czyńmy 
i bierzmy tylko to, co konieczne. A więc starajmy się wybrać 
w drogę wypoczęci i zabierzmy tylko rzeczy niezbędnie nam po-
trzebne.

Ubranie na nas powinno być przedewszystkiem lekkie, ciepłe 
i nie nowe. Buciki wygodne, o ile możności na niskim obcasie. 
Do walizki wkładamy koszulę zapasową, koszulę nocną, mydło, 
ręcznik, szczotkę do zębów, do butów i pomadkę, dwie chustki 
do nosa, pończochy (skarpetki), pożądane nożyczki czy scyzo-
ryk, igła, bawełna i nici.

Jedzenie powinno być zdrowe, pożywne i smaczne. Ale naj-
pierw zastanówmy się, czy będziemy jedli obiad w Częstocho-
wie, czy też poprzestaniemy tylko na herbacie, co nas trochę 
taniej wyniesie. W drogę najpraktyczniej jest brać: chleb biały 
lub bułki, masło, jaja na twardo, ser biały lub żółty, rzodkiewki, 
powidła (wędlina szybko się psuje). Dobrze jest też wziąć trochę 
czekolady lub cukru w kostkach. Słodycze wzmacniają organizm 
podczas zmęczenia. Do ugaszenia pragnienia służą owoce lub cy-

tryna (jeden, dwa plasterki świetnie gaszą pragnienie).
Jedzenie pakujemy w papier biały i wkładamy do białego płó-

ciennego woreczka, a nastęnie pakujemy z innemi przedmiotami, 
które bierzemy w drogę. Do spakowania nalepiej nadaje się wa-
lizka mała ręczna lub koszyczek walizkowy albo plecak. Unikaj-
my robienia kliku paczek, bo tylko zawadzają w drodze i więcej 
męczą.

Pielgrzymka nasza odbędzie się dnia 28 i 29 czerwca. 
Spowiedź w naszym kościele rozpocznie się 26 czerwca.
Dnia 27 czerwca zbieramy się wszyscy w kościele i po nabo-

żeństwie ruszamy w drogę.
Jedziemy do Częstochowy do Matki Najświętszej, jedziemy 

czesć Jej oddać i prosić o łaski i miłosierdzie. Przez całą drogę 
miejmy swój cel na uwadze, by zachowaniem, nastrojem i modli-
twą coraz więcej się do niego zbliżać, nie oddalać.

Po przybyciu do Częstochowy idziemy zaraz na Jasną Górę, 
gdzie będzie Msza św. i Komunja św. Pamiętajmy wszyscy, że 
kaplica Matki Boskiej jest mała, a nas będzie bardzo dużo, więc 
będzie ciasno, a zatem wszyscy  musimy sobie dopomóc, nie tło-
czyć się, nie gnieść jeden na drugiego, bo tem Matkę obrazimy. 
Każda matka ziemska cieszy się, gdy jej dzieci są zgodne, gdy 
jedne drugim pomagają, a smuci, się gdy jej dzieci są dla siebie 
nieżyczliwe. Tak też i Matka Niebieska odczuwa wszystkie nasze 
czyny i z jednych cieszy się, inne smutek wyciskają na jej cudow-
nem obliczu. Dość jest zła na świecie, nie przyczynimy się chyba 
do powiększenia go tam u Niej, na Jasnej Górze.

Jedźmy z miłości ku Niej, miłując się nawzajem.
I jeszcze jedno. Przy kupowaniu pamiątek pamiętajmy, by nie 

wydawawać na próżno pieniędzy. Kupujmy  drobiazgi, a nie rze-
czy większe i droższe, gdyż kramarze naogół wyzyskują, dając 
liche przedmioty po wygórowanej cenie. Najsolidniej załatwiają 
ss. Magdalenki.

Ale najlepszą pamiątką będzie to, co my z Częstochowy 
przyjmiemy do swego serca i wzamian z serca zostawimy. Tem 
ostatniem to będzie trud poniesiony, by jak najwięcej nas poje-
chało do Matki Bożej.

W porozumieniu z księdzem Proboszczem podaję do wiadomo-
ści, że  wszystkich uczestników pielgrzymki  obowiązuje:

1. Wpłacenie należnej sumy w odpowiednim terminie.
2.  Kupienie odznaki uczestnictwa w pielgrzymce i od chwili 

wyjazdu aż do przyjazdu noszenie jej.
3.  Pilnowanie się oznaczonych godzin, przewidzianych w roz-

kładzie dnia, który będzie ogłoszony przed wyjazdem, 
wzgl. na miejscu.

4. Dobre zachowanie się podczas trwania pielgrzymki.

Pomoc sanitarną organizuje Katolickie Stowarzyszenie Mło-
dzieży Żeńskiej. W wypadkach zasłabnięcia należy chorych kie-
rować do druchny z opaską Czerwonego Krzyża na rękawie – 
pomoc będzie udzielana bezpłatnie.

Marja Olkiewiczówna
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21 
czerwca 2015 roku ks. bp Mi-
chał Janocha udzielił sakramentu 
bierzmowania grupie 30 mło-

dych z naszej parafii, która w ten spo-
sób zakończyła dwuletni okres przygo-
towań. Wprowadzając w liturgię ksiądz 
proboszcz Zygmunt Niewęgłowski po-
dziękował „w sposób szczególny kate-
chistom ze wspólnot neokatechumenal-
nych, którzy przygotowywali młodzież 
i księdzu Jackowi, który też angażował się 
w przygotowanie młodzieży”. Ksiądz bi-
skup apelował do wszystkich zebranych, 
a szczególnie do młodzieży, by otworzyć 
się na dar Ducha Świętego i pozwolić się 
przez Niego prowadzić. W homilii ksiądz 
biskup odniósł się do 50. rocznicy konse-
kracji naszego kościoła:

„Nie wiem czy w tej świątyni jest ktoś, 
kto pamiętałby czasy, kiedy ta parafia by-
ła erygowana przez kard. Kakowskiego 

w 1931 roku. To już 84 lata. Ale na pewno 
są ci, którzy pamiętają drewniany kośció-
łek, który tu stał, pierwszy kościół parafial-
ny. Potem wojna, budowa nowej świątyni 
i wreszcie ten dzień, którego 50. rocznicę 
dzisiaj wspominamy, gdy kardynał Wyszyń-
ski w 1965 roku poprzez wylanie oleju na 
ten święty ołtarz konsekrował wasz kościół. 
Moglibyśmy pewnie więcej mowić o jego 
historii zapisanej w murach, witrażach, mo-
zaikach, tablicach pamiątkowych. To jest 
cząstka historii Włoch, to jest cząstka histo-
rii waszego życia. Ale ta najgłębsza historia, 
nie zapisana nigdzie,  to jest działanie Ducha 
Świętego w ludzkim sercu. Ile tutaj udzielo-
no sakramentów chrztu świętego, ile osób 
przyjęło tu po raz pierwszy do swego serca 
Chrystusa, pewnie większość was tu obec-
nych. Ile mogłyby powiedzieć konfesjonały 
tej świątyni, ile osób odnajdowało tutaj sens 
życia, drogę życia, wracało nieraz po bu-

rzach i zakrętach. Ile osób tutaj w tym miej-
scu przed ołtarzem wypowiadało słowa ko-
chanej osobie, słowa które mówi się tylko 
raz w życiu. Wy też je kiedyś wypowiecie, 
może właśnie tu, niektórzy z was. Ile osób 
odeszło stąd w swoją ostatnią drogę, opła-
kiwani przez najbliższych. To jest ta historia 
pisana od środka, którą tak trudno pojąć 
w słowach, która pokazuje, że Kościół to 
nie mury, choć one są imponujące a wieże 
kościoła są z daleka drogowskazem, ale to 
jest ta historia  wewnętrzna, to jest ten ży-
wy Kościół, o którym mówią czytania – to 
my jesteśmy tym Kościołem. Chrześcijań-
stwo jest jedyną religią na naszej planecie, 
która całkowicie zmienia koncepcję świąty-
ni. Świątynia nie jest przede wszystkim do-
mem Boga i modlitwy, ale świątynia to my, 
żywe kamienie. Ten  najważniejszy Kościół 
to jest Duch Święty, który działa w nas, 
działa w historii naszego życia.”

fot. D. Bronz
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„KOŚCIÓŁ” NA SCENIE
Świątynia to nie tylko ściany z kamienia i zaprawy murarskiej, które konsekrowane przez biskupa, stają się miejscem 
poświęconym Bogu. Świątynią Ducha Świętego jest każdy z nas. 

Ś
wiątynią jest też w pewien sposób 
wspólnota wierzących, połączona 
wspólnym celem i poświęcona przez 

trud budowania jedności. Każdy proboszcz 
tworzący parafię zmaga się  z zadaniem 
wybudowania obu takich świątyń - z kamie-
ni oraz serc. Często okazuje się, że serca są 
twardsze aniżeli kamienie… 

Zmagał się z tym ks. Julian Chrościcki, 
budowniczy kościoła, którego 50 rocznicę 
konsekracji obchodzimy, a także budowni-
czy włochowskiej wspólnoty serc.  Zmagał 
się też z tym ks. Wojciech Blaszyński - żyją-
cy w połowie XIX wieku kapłan z Podhala. 
Urodził się w Chochołowie, ale nigdy nie 
dane mu było tam duszpasterzować, choć 
bardzo tego pragnął. Jego życie było nie-
ustannie rozdarte między realizację ślubu, 
jaki podjął, chcąc wybudować w rodzinnej 
miejscowości kościół, a budzenie góral-
skich sumień i duszpasterstwo w Sidzinie, 
parafii, w której był proboszczem ponad 
dwadzieścia lat. Ks. Blaszyński, którego 
proces beatyfikacyjny wciąż trwa, był też 
prekursorem dzisiejszych ruchów świe-
ckich i wspólnot. Zaangażował do pracy 
duszpasterskiej dziesiątki ludzi, którzy 
uczyli swoich sąsiadów katechizmu i zasad 
moralnych. Szybki rozwój ruchu „sidziniar-
skiego” - jak nazywano owych pomocni-
ków kapłańskich, głównie kobiety - spot-
kał się z niezbyt przychylną reakcją innych 
księży i władzy duchownej. Ks. Blaszyński 
musiał się zmagać z oskarżeniami, pomó-
wieniami, oraz przeróżnymi komisjami 
kurialnymi. Jego pracowite życie przerwał 
tragiczny wypadek, mający miejsce pod-
czas rozbiórki rusztowania przy chocho-
łowskim kościele - belka spadająca z wy-
soka uderzyła księdza w głowę i zabiła na 
miejscu. Pozostał potężny murowany koś-
ciół - do dziś jeden z piękniejszych na Pod-
halu - i niezliczone rzesze góralskich dusz, 
pochwyconych dla Boga.

Nikt pewnie szerzej by nie znał dziś 
księdza Blaszyńskiego gdyby nie wierna pa-
mięć jego rodaków spod Tatr. To dzięki nim 
w chochołowskiej świątyni wisi epitafium 
poświęcone fundatorowi i budowniczemu. 
Opowieści o niezłomnym kapłanie zostały 
spisane przez ks. Jakuba Górkę na początku 
XX wieku w rzetelnym dziele historycz-
nym, które stało się podstawą powieści 

Jana Dobraczyńskiego „Kościół w Chocho-
łowie”, opublikowanej w 1954 r. Właśnie 
na podstawie tej literackiej wersji dziejów 
ks. Blaszyńskiego powstał dramat „Koś-
ciół w…”, który swoje pierwsze spotkanie 
z reakcją publiczności miał 21 czerwca, 
podczas obchodów 50 rocznicy konsekracji 
włochowskiej świątyni. Nie była  to jeszcze 
premiera, na którą trzeba nieco poczekać. 

Korzystając z używanej dziś przez wiele 
scen polskich i światowych formuły pub-
licznego czytania tekstu sztuki, realizatorzy 
pragnęli wspólnie z widzami zatrzymać się 
nad tym, czym jest „budowanie kościoła”. 
Czy to chodzi o kościół na Włochach i ks. 
Chrościckiego, czy też w Chochołowie i ks. 
Blaszyńskiego - trudności i zmagania, jak się 
okazuje, są podobne. 

fot. D. Bronz
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Akt zawierzenia  
naszej diecezji Pani Jasnogórskiej

na zakończenie nawiedzenia
Maryjo, Królowo Polski,

W Twoim Jasnogórskim Obrazie przybyłaś w progi naszej archidiecezji, parafii, 
do naszych rodzin i do naszego życia. Tak jak kiedyś przekroczyłaś próg domu 
Zachariasza i Elżbiety, niosąc orędzie macierzyńskiej wiary i miłości, tak przez 
cały rok nawiedzałaś parafie naszej archidiecezji i dlatego z głębi naszych serc 

wypowiadamy słowa wdzięczności za Twoją obecność pośród nas.

Maryjo! Przyszłaś do nas z tego szczególnego miejsca, jakim jest Jasna Góra 
Zwycięstwa, aby po raz kolejny wsłuchiwać się i podzielić nasze troski, radości 

i niepokoje, by umocnić nas w wierze i nadziei w zwycięstwo prawdy i dobra nad 
wszelkim kłamstwem i nienawiścią. Wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy do 
Ciebie z synowską ufnością i przedstaw je Twemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, 

jedynemu Odkupicielowi człowieka i świata.

Matko naszych serc! Nauczycielko ukrytej i cichej ofiary, Tobie wychodzącej 
naprzeciw nam, grzesznym i słabym, oddajemy na zakończenie peregrynacji w naszej 

archidiecezji całe nasze życie i całą naszą miłość. Nasze prace, radości, nadzieje 
i nasze cierpienia. Chcemy odnowić Śluby Jasnogórskie, całkowicie należeć do 

Ciebie i razem z Tobą iść drogą zawierzenia Chrystusowi. Prowadź nas wszystkich 
i zawsze swoją matczyną ręką! Zawierzamy Ci posługę papieża Franciszka, 

Księdza Kardynała Kazimierza, księży biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane, 
prosząc, abyś ich prowadziła ścieżkami prawdy i miłości oraz pokornej służby 

Bogu i braciom. Powierzamy Tobie całą naszą archidiecezję, ludzi kultury i nauki. 
Użycz naszym rodzinom łaski głębszej miłości i poszanowania budzącego się 
życia. Strzeż nasze rodziny i wspólnoty, by zawsze trwały w jedności, zgodzie 

i miłości, błogosław dziełu wychowania dzieci i młodzieży. Weź w swą opiekę ludzi 
w podeszłym wieku, cierpiących z powodu choroby czy samotności – bądź im 

Pocieszycielką i Uzdrowieniem na duszy i ciele. Naszym bliskim zmarłym ukaż Jezusa 
– błogosławiony owoc żywota Twojego.

Przyjmij również modlitwy naszych serc. Bądź z nami w każdy czas, abyśmy nigdy 
nie zagubili wrażliwości na drugiego człowieka i nieustannie wsłuchiwali się w Twoje 

słowa: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek mój Syn Wam powie”. Amen.
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Dziura     w sercu
Publikujemy zapis homilii księdza Roberta Skrzypczaka  

wygłoszonej w naszym kościele. Słowo odnosi się do historii Józefa (Rdz 37)  
i przypowieści o przewrotnych rolnikach (Mt 21,33-46).

D
zisiaj Pan Bóg podarował nam 
piękne Słowo, fragment z Księ-
gi Rodzaju, żeby poznać samego 

siebie. Przyznaję się od razu, że jestem 
zakochany w tej Księdze, bo to jest taka 
niesamowita kopalnia; lepszego podręcz-
nika do psychologii nie znalazłem do tej 
pory, lepszej książki o człowieku. Do-
staliśmy też przypowieść ewangeliczną, 
która nas wprowadzi ponownie w odkry-
cie tajemnicy Chrystusa w naszym życiu, 
w Kościele.

Anioł słuchania
Wsłuchujemy się w Słowo Boga, próbu-
jemy wejść w kontakt z Chrystusem po-
przez Słowo przepowiadane. Wiem, że nie 
jest łatwo słuchać Słowa Bożego. Nie jest 
łatwo się wsłuchiwać w głos Pana Boga, 
Pan Bóg to wie. Jest taka piękna tradycja 
żydowska, która pochodzi od tego pierw-
szego razu, kiedy Pan Bóg przemówił do 
ludzi na górze Synaj i ludzie wtedy nie byli 
przyzwyczajeni do słuchania Pana Boga 
i strasznie się przerazili. Zatykali sobie 
uszy, nie mogli tego znieść i prosili, żeby 
Bóg mówił do Mojżesza, a Mojżesz będzie 
im przekazywał, relacjonował. I od tamte-
go czasu jest tak, że za każdym razem jest 
pewne zmaganie związane ze słuchaniem. 
Trudno jest słuchać drugiego, trudno jest 
słuchać Pana Boga. Dlatego też Żydzi mó-
wią też, że jak człowiek słucha Słowa Bo-
żego, to wtedy Pan Bóg posyła mu dwóch 
aniołów, żeby mu pomagali: jeden, żeby 
unosił mu głowę, bo czasami jak się słucha 

to głowa leci w dół, zmęczenie przycho-
dzi zwłaszcza w piątkowy wieczór; a drugi 
żeby podtrzymywał człowiekowi serce, 
żeby było nieustannie gotowe usłyszeć, 
aby miało postawę: Panie Boże, co masz 
dla mnie dzisiaj. Zwłaszcza, że Bóg chce 
mówić o nas. To jest istotne, ważne. Kie-
dy Jezus opowiadał dzisiaj tę przypowieść, 
tak się to kończy: „Arcykapłani i faryzeu-
sze, słuchając Jego przypowieści, poznali, 
że o nich mówi” (Mt 21,45). Poznali, że to 
było o nich, tylko że im się to bardzo nie 
podobało. I ich reakcja była taka, że chcieli 
Go ująć, chcieli się Go pozbyć. Mam na-
dzieję, że z nami będzie inaczej, że bę-
dziemy się czuli trochę bliżej Pana Boga 
poprzez dar słowa, które On daje.

Historia ludzkiego serca
Księga Rodzaju. Dzisiaj cofamy się do sa-
mego początku i jest mowa o Józefie, tym 
biblijnym, ze Starego Testamentu. Jak się 
słucha historii tamtych ludzi z Pisma Świę-
tego, Józefa i jego ojca, Jakuba, potem 
braci, bo Józef miał jedenastu braci, to 
dotyka nas, dlaczego ci ludzie, którzy byli 
tak blisko Pana Boga, którzy uczestniczyli 
w takiej intensywnej historii z Panem Bo-
giem, Bóg tyle dla nich zdziałał; dlaczego 
ci ludzie są tacy niedoskonali. To jest ta-
kie irytujące, drażniące - dlaczego oni są 
tak podobni do nas, czemu ich nie moż-
na sobie postawić za wzór. Co rusz jakaś 
niedoskonałość z nich wychodzi, co rusz 
jakieś wady. Strasznie wadliwi są ci ludzie 
z Pisma Świętego! Aż to drażni i irytuje. 

Izrael miłował Józefa najbardziej ze swoich 
wszystkich synów, mówi Pismo Święte, 
i to powodowało zazdrość. Gdybyśmy tak 
mieli czas i trochę rozwinęli historię Józefa 
i jego ojca, Jakuba, bo przecież pamiętacie, 
że Jakub miał brata Ezawa; i dokładnie Ja-
kub powtarza ten sam błąd, który popeł-
niał w stosunku do niego jego ojciec Izaak. 
A przecież doskonale powinien pamiętać, 
jakie to miało konsekwencje, jak z tego po-
wodu bardzo jako dzieciaki wycierpieli. Bo 
Izaak popełnia ten sam błąd: preferował 
jednego z synów. Ezawa – starszego, któ-
ry był bardzo męski, bardziej rozwinięty, 
bardzo sprawny. Pismo Święte mówi, że 
był takim typem testosteronu. A Jakub wi-
dział, że ojciec przepada za jego starszym 
bratem, że patrzy na tamtego z uznaniem, 
że tamtego traktuje z większym wzglę-
dem. Jemu chciał przekazać całe dziedzi-
ctwo, całe błogosławieństwo. Jakub z tego 
powodu bardzo cierpiał. Zawsze będzie 
się czuł numerem dwa, pominiętym, po-
zostawionym. I to będzie budziło w nim 
zazdrość, i ta zazdrość doprowadzi do 
dramatu. Spowoduje, że Jakub stanie się 
oszustem, zrobi wszystko, żeby wykraść 
błogosławieństwo, żeby wykraść przywi-
leje Ezawowi, zwłaszcza że Jakubowi tak 
na tym zależało, a Ezaw – wydaje się - że 
ma to za darmo i nie przywiązuje do tego 
żadnej wagi. I dlatego oszukał swojego oj-
ca, Izaaka, wykradł mu błogosławieństwo, 
kiedy Izaak już nie widział. Więcej jeszcze: 
oszukał swojego brata, Ezawa, wykorzy-
stał moment, kiedy tamten był głodny jak 
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wilk, wrócił z pracy i za głupią miskę zupy 
z soczewicy tamtemu oddał pierworódz-
two. Moment słabości, będzie całe życie 
tego żałował. A Jakub mu to wykradł. I ja-
ki jest efekt? Że będzie całe życie musiał 
uciekać przed swoim starszym bratem. 
Jego życie zamieni się w poniewierkę. 
Oczywiście, Pan Bóg w tej historii będzie 
i zawsze będzie wyprowadzał coś dobre-
go, tak jak w naszym życiu.

Stare nowe błędy
Ale mamy tutaj starego Jakuba, i wydaje 
się, że taki stary, a taki głupi. Niczego się 
nie nauczył. Dokładnie ponawia ten sam 
błąd. Patrzy na Józefa w inny sposób niż 
na innych swoich synów. I to powoduje, że 
nie tylko patrzy na niego z uznaniem, nie 
tylko go kocha bardziej, jeszcze mu przy-
gotował szatę z rękawami taką, że Józef 
się wyróżniał ponad innych braci. Jaki jest 
tego efekt? Nie mogli się zdobyć nawet na 
to, żeby przyjaźnie z nim porozmawiać. 
Zawiść i nienawiść w sercu. Najgorsze jest 
taka nienawiść, która nie wybucha gwał-
townym płomieniem, że człowiek się cza-
sem zezłości, coś stłucze, a potem żałuje 
i się pojedna. Papież Franciszek nawet do-
puszcza taką złość w małżeństwach. Nie-
dawno mówił: Niech latają talerze, ale się 
pogódźcie i pojednajcie przed zachodem 
słońca. To jest najważniejsze: żeby było 
pojednanie, przebaczenie. Najgorszy to 
jest taki rodzaj złości, który tli się latami, 
powoli dopuszczony do serca zaczyna się 
wzmagać, i wzmagać, i wzmagać, obej-
mować myśli, uczucia, i zaczyna się potem 
przeradzać w coś okropnego, strasznego: 

w pogardę, niechęć, złe myśli. Taka nie-
nawiść jest najgorsza. Ona może trwać 
przez całe życie. I mamy coś takiego: Józef 
idzie do swoich starszych braci na pole, 
tam, gdzie pracują, być może miał jakąś 
wiadomość do przekazania, być może do 
jedzenia im coś przynosił, a oni widząc Jó-
zefa wiedzą, że to jest ten moment. Teraz 
ukręcą mu łeb. Powetują sobie wszystko. 
I postanawiają go zabić. W sercu człowieka 
może pojawić się taka myśl: tak mogę cię 
znienawidzić, że będę ci życzył śmierci, że 
będę ci życzył, żeby cię szlag trafił. I to mo-
że brat do brata, siostra do siostry, żona do 
męża, syn do ojca. Możemy czuć coś takie-
go także w Kościele. I żadne nabożeństwo 
nie pomoże. Co się dzieje z ludzkim ser-
cem? Być może będziemy czasem uciekać, 
próbować obłaskawić, żeby to nie było ta-
kie brutalne: Ach tam od razu nienawidzę. 
Ach tam od razu się złoszczę. Po prostu 
nie lubię i koniec. I mamy tu jednego z bra-
ci, Rubena, który próbuje ubrać swoje złe, 
negatywne uczucia w takie pozytywne 
szatki. I mówi: Nie zabijajmy go, przecież 
to jest nasz brat. Po co mamy sobie plamić 
ręce krwią. Wystarczy, że go wrzucimy do 
pustej studni. Oj, Ruben, Ruben. Coś ty 
najlepszego wymyślił. Wymyśliłeś sposób, 
żeby uspokoić swoje własne sumienie. 
Rzucimy go do pustej studni, w tej studni 
nie ma wody. A w takich studniach na pu-
styni to co jest? Węże i skorpiony. My go 
nie ukatrupimy, tylko skorpiony go zabiją. 
Aha. A nawet jeśli go te skorpiony nie zabi-
ją i te węże nie uśmiercą, to Ruben w nocy 
przyjdzie, wyciągnie Józefa, i przyprowa-
dzi go do ojca i powie: Ojcze, to ja dla cie-

bie go ocaliłem. Ja go znalazłem. I wreszcie 
może chociaż raz ojciec jemu poświęci to 
spojrzenie pełne wdzięczności i miłości, 
może jego wreszcie doceni.

Ile człowiek jest czasami gotowy zrobić, 
ile poświęcić, ile zapłacić za odrobinę uwa-
gi, odrobinę uczucia, afektu, uznania, żeby 
w czyichś oczach zaimponować. Jesteśmy 
gotowi zrobić z siebie kretynów, impono-
wać innym głupimi dowcipami, usta się nie 
zamykają czasami żeby tylko zwrócić na 
siebie uwagę. Czasami przypominamy na-
wet naszego białego orła z godła państwo-
wego. Wiecie czym się charakteryzuje nasz 
orzeł? Dziób mu się nie zamyka. Można od 
rana do wieczora cały czas gadać, gadać 
i gadać, żeby tylko na siebie zwrócić uwa-
gę, dowcipnym być, elokwentnym, robić 
coś specjalnego. Ileż to psychologów mał-
żeńskich zwraca na to uwagę. Jeśli nawet 
twój mąż próbuje umyć naczynia, robi to 
nieporadnie, to nie krytykuj go, że zrobił to 
niedokładnie: pochwal go aby chciał umyć 
drugi raz. Jak go skrytykujesz, to go zga-
sisz. Tak samo z twoją żoną: jeśli widzisz, 
że zrobiła wyjątkową francuską zupę ce-
bulową, doceń ją, pochwal, a nie, że przy-
szedłeś zmęczony swoimi sprawami zajęty 
pożarłeś i nawet nie pamiętasz co. A ona 
się starała, włożyła w to serce, chciała, że-
byś zwrócił uwagę, że to dla ciebie zrobiła, 
bo to twoja ulubiona cebulowa zupa. 

Wszyscy jesteśmy w tym miejscu bar-
dzo słabi. I tak samo Juda, kolejny braci-
szek, który próbuje przykryć wyziewy 
swojego serca dobrym wychowaniem, 
kulturą: Och, od razu będziemy go zabijać. 
Nie zabijajmy go – sprzedajmy go. Ile ra-
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zy zrobilibyśmy wszystko, żeby nam ktoś 
zniknął z oczu. Słuchaj skarbie, a może byś 
tak do Irlandii pojechał zarobić na zmywa-
ku? Niejedna żona męża wypchnie. Nieje-
den z domu wypchnie drugiego, by mieć 
święty spokój. Wreszcie się go pozbyli. Nie 
zabiliśmy go, tylko go wyekspediowaliśmy 
do Egiptu. Niech tam popracuje, niech 
tam dojrzeje. A my mamy wreszcie święty 
spokój. Byle tylko mi w oczy nie wchodził. 
Nie, nie. Ja się nie gniewam. Ja wszystko 
przebaczyłem... tylko gadać nie chcę. Tacy 
jesteśmy.

Nasze serce
Dzisiaj cały czas Słowo Boga mówi o nas. 
To jest nasze serce. Co jest w tym naszym 
sercu? Dlaczego jest nam tak niedobrze, 
niewygodnie? Dlaczego dzisiaj – jak alar-
mują specjaliści socjologowie w Polsce 
- 40% małżeństw rozpada się, rozwodzi 
się? Czterdzieści procent par, które przy-
chodzą tutaj, do Kościoła, się pobrać, za 
parę lat mówią sobie: Pa pa. Jak to moż-
liwe? Czasami mnie się płakać chciało. Jak 
pracowałem w jednej parafii i prowadzi-
łem kurs przedmałżeński, to wszystkie 
pary były zakochane, jeden bez drugiego 
nie może 5 minut wytrzymać: muszą się 
trzymać za ręce, głaskać, pocałować się 
nie umieją – muszą się pożreć na oczach 
innych. No takie uczucie, taki afekt. A skąd 
wiesz, że to jest ta? No ksiądz żartuje... To 
jest ta i koniec. A skąd wiesz, że to jest ten? 
Jesteś pewna? My się tak kochamy... No 
i co? Potem się płakać chce. Czasem rok 
nie minął jak już się rozstają, już są w sepa-
racji, nie chcą ze sobą mieć nic wspólnego. 
To jest nasze serce. Co się dzieje z nami? 
Co nam dzisiaj Bóg chce powiedzieć? Jakie 
światło daje na nasze życie Bóg?

To jest właśnie nie tylko ten niepokój, 
który mamy w sercu, ale jest coś poważ-
nego; nasze serce jest podzielone: połowa 
tego serca chce dobrze, a połowa chce zła. 
Tak mówi święty Paweł, apostoł narodów, 
największy święty Kościoła katolickiego, 
w swoim Liście do Rzymian. Otwieramy 
i co w nim znajdujemy (Rz 7,18): Z jednej 
strony przychodzi mi łatwo chcieć to, co 
dobre, ale wykonać nie. Jestem nieszczę-
śliwy, podzielony, nie wiem, co się ze mną 
dzieje. Im bardziej chcę dobrze, tym bar-
dziej wychodzi mi na opak. Ja myślę, że 
wszyscy, jak tu siedzimy, mamy wielkie 
pragnienie, chcemy być człowiekiem do-
brym, szlachetnym, spokojnym, cierpli-
wym, kulturalnym, na poziomie. Wszyscy 
byśmy tak chcieli, ale nam to nie wycho-
dzi. Nawet nie wiesz, kiedy głos już jest 
podniesiony, już ciśnienie skacze, już cho-

lesterol do góry; już trzeba użyć jakiegoś 
wulgaryzmu, o dwa słowa za dużo... i już 
kłótnia straszna. Zobaczcie, teraz znajdu-
jemy się w takiej sytuacji, że wystarczy isk-
ra i będzie wojna. To wychodzi z ludzkiego 
serca. Wystarczy jedno słowo i obraza nie 
do pokonania. Ile z nas chciałoby wyciąg-
nąć kogoś do Lasku Bielańskiego, żeby się 
strzelać na pistolety, albo komuś przyło-
żyć. Żyjemy w takiej cywilizacji żółci. Nie-
wiele trzeba: źle zaparkował, zajechał mi 
drogę – muszę dać mu lekcję gwoździem 
po lakierze. Taką dać mu lekcję, żeby drugi 
raz mu się nie chciało powtórzyć tego sa-
mego błędu. Tacy jesteśmy. Chcemy być 
dobrzy, chcemy być święci, a wychodzi na 
opak: zaciśnięte zęby, zaciśnięte wargi. „Ja 
z nim nie gadam. Ani słowa”.

To, co jest najgorsze potem w naszych 
domach, rodzinach, to są ciche dni. Można 
obchodzić srebrne rocznice od kiedy nie 
rozmawiamy z sąsiadami i się nie pozdra-
wiamy. Może by wprowadzić w Kościele 
srebrny jubileusz nie gadania ze sobą. To 
już 25 lat, jak się nie pozdrawiamy.

Tacy jesteśmy. To wychodzi z ludzkie-
go serca. Święty Paweł, apostoł narodów, 
mówi: „Mimo, że chcę czynić dobrze, 
czynię to, czego nienawidzę”. To jest 
moje nieszczęście. Spróbuj przez chwilę 
pomyśleć, czego w życiu najbardziej nie-
nawidzisz. Nienawidzisz, jak ktoś drugi 
kłamie, patrzy w oczy i kłamie? Nienawi-
dzisz jak ktoś drugi plotkuje ci za plecami, 
jakby ci wbijał nóż w plecy? Nienawidzisz 
krętactwa? Nienawidzisz tchórzostwa? 
Właśnie św. Paweł mówi, że to, czego naj-
bardziej nienawidzisz, to ci się przytrafia. 
„Nieszczęśliwy jestem”! Dlatego czasem 
mam problem, że siebie nie akceptuję, że 
się odrzucam, że siebie sądzę; nie lubię 
siebie. Nie lubię innych ludzi, bo nie lubię 
siebie. Ktoś, kto jest pojednany z sobą, ma 
łatwość z akceptowaniem drugiego czło-
wieka. Ktoś, kto doświadczył miłosierdzia 
w swoim życiu, będzie miał miłosierdzie 
wobec innych.

Co to jest miłosierdzie? Miłosierdzie 
oznacza, że ten drugi może się pomylić 
w twojej obecności i nie masz potrzeby 
wyciągać konsekwencji. O jak mógłbym 
mu coś takiego darować? O jaka okazja! 
Wreszcie go mam. Przyłożyć, nagadać, 
szarpnąć, zbesztać, sponiewierać, upo-
korzyć. Należało mu się. Cywilizacja żół-
ci! Zamiast miłości w ustach mamy żółć, 
w oczach mamy żółć. Źle nam z tym jest, 
jesteśmy smutni, jesteśmy kwaśni. To nie 
są warunki do życia. Człowiek chce żyć 
w miłości. W serialach oglądamy jak się 
ludzie kochają – w życiu nie potrafimy. To 

jest właśnie jakaś kontrowersja, którą no-
simy w sercu. Skąd się to wzięło?

Niewola strachu
Kiedy otworzymy Pismo Święte znajdzie-
my taki fragment, który mówi, że „wszel-
kie zło, które czyni człowiek, pochodzi ze 
strachu przed śmiercią”. Ale jak to możli-
we? Czy to znaczy, że boimy się śmierci? 
Człowiek ze strachu przed śmiercią staje 
się niewolnikiem zła. Jest gotowy zapłacić 
każdą cenę, zrobić każde świństwo, każ-
dy przekręt, byle tylko uniknąć śmierci. 
Ale ktoś może powiedzieć: Ha ha ha! Co 
tu wymyśliłeś? Jaki strach przed śmiercią? 
Dzisiaj śmierć to jest przedmiot rozryw-
ki. Wasze dzieciaki czy wnuki siedzą przy 
komputerze i grają w gry, w których się 
zabija. Bawią się w komandosa, bawią się 
w żołnierza, w poszukiwacza hitlerow-
ców. To jest dopiero rozrywka. Ludzie ko-
chają ryzyko. Kochają się ocierać o śmierć.

Kiedyś jednego razu widziałem jadąc 
samochodem, ludzie się wyprzedzają z le-
wej strony, tak normalnie, a tu nagle jedna 
Toyotka jedzie szybko i wyprzedza z pra-
wej strony, poboczem. Pobocze się skoń-
czyło, Toyotka wyleciała z drogi, przeko-
ziołkowała dwa razy, usiadła na oponach, 
kurz opadł, otwierają się drzwi, wysiada 
czterech młodzieńców, otrzepują się z ku-
rzu i mówią: Ale jazda! I ty mówisz, że się 
boimy śmierci?

A pojedźcie do Zakopanego. Zobaczy-
cie tam, pod Gubałówką. Jest taki wysięg-
nik wielki; przywiązują sobie linę do nóg 
i rzucają się na ziemię. Bandżi to się nazy-
wa. Im bliżej głową się dosięgnie ziemi, tym 
większa rozrywka. Ludzie się tym bawią. 
Jeden mój przyjaciel, który jest duszpaste-
rzem akademickim w Czechach, mówi, 
że tam, w akademiku, jest taka rozrywka, 
która polega na wieszaniu się. Młodzież so-
bie zakłada stryczek na szyję, staje na krze-
śle, i cała zabawa polega na tym, żeby sobie 
wykopnąć to krzesło i w tym momencie, 
kiedy adrenalina śmierci podchodzi pod 
serce i człowiek robi się fioletowy, w tym 
momencie go ściąć. Im bardziej człowiek 
zaryzykuje, tym większa zabawa.

I ty mówisz, że strach przed śmiercią 
jest problemem numer jeden człowieka?

Oczywiście, że ktoś może to przeana-
lizować i mówić, że to dlatego, że nigdy 
nie przeżył prawdziwej śmierci drugiego 
człowieka blisko siebie. Gdyby ci umarł 
człowiek na rękach, gdyby ci umarł czło-
wiek na masce samochodowej, byś inaczej 
mówił o niej.

Ale tu nie chodzi nawet o tę śmierć fi-
zyczną. To chodzi o coś głębszego, co no-
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simy w sobie, czego, być może, doświad-
czyliśmy także dzisiaj. To jest śmierć egzy-
stencjalna. Coś, co człowiek doświadcza 
tu, w sercu. Ta śmierć, która związana jest 
z czuciem się niekochanym, z poczuciem 
bycia odrzuconym. To jest ten straszny ból 
serca, to jest ta zimna dłoń, która zaciska 
się na sercu w momencie, kiedy ktoś cię 
oplotkuje, obgada, kiedy ktoś cię upoko-
rzy, kiedy jesteś nie wzięty pod uwagę, sa-
motny; przychodzą urodziny a telefon mil-
czy, żadna kartka nie przyszła, zapomnieli. 
Tego właśnie się boimy. Boimy się takiego 
chłodu w spojrzeniu drugiej osoby. Boimy 
się, że ktoś drugi będzie cię krytykował. 
To jest ten rodzaj śmierci, który przeży-
wasz, kiedy się napracowałeś jak dziki wół, 
a ktoś inny ukradł ci owoce, rezultaty two-
jej pracy, i to on został pochwalony, a nie 
ty. Człowiek jest gotowy eksplodować ze 
złości wtedy. To jest przyczyna naszych 
depresji. To jest przyczyną tego, że jest 
nam tak strasznie źle. Człowiek, żeby nie 
cierpieć z powodu tego bólu, tej śmier-
ci, jest gotowy zapłacić wielką cenę, żeby 
tylko tego nie doświadczyć. Zrobić z sie-
bie kretyna, zrobić z siebie łobuza, zrobić 
z siebie oszusta, kłamać jak z nut, byle tego 
uniknąć. Skąd się to wzięło? 

DNA miłości
Dzisiaj właśnie o tym mówiła nam Ewan-
gelia. Że Bóg nas potraktował kiedyś, na 
początku, tak jak ten gospodarz w winnicy. 
Zbudował winnicę przepiękną, otoczył ją 
murem, była tam woda; wszystko przygo-
tował. I tam umieścił człowieka. Tak samo 
zaczyna się Księga Rodzaju, że Bóg przy-
gotował nam świat jak piękny ogród, i tam 
umieścił człowieka, żeby człowiek mógł 
się czuć kochany. I my zostaliśmy stworze-
ni z miłości. To jest coś fundamentalnego, 
że Robert, Krystian, Piotr, Magda, Maria, 
wszyscy zostaliśmy stworzeni z miłości. 
I nosimy w sobie to zapisane wspomnienie. 
Bóg powiedział: Kocham cię! I zaistnieli-
śmy. I mamy to zapisane gdzieś w najgłęb-
szej warstwie istnienia. Można powiedzieć 
na naszym twardym dysku jest zapisane, że 
wszyscy pochodzimy z miłości. I Bóg w ten 
sposób nas stworzył, że serce człowieka, 
które nosiło w sobie obraz i podobieństwo 
Boga, było nieustannie wypełnione miłoś-
cią. Człowiek żył w tym pięknym świecie, 
w raju, i wszystko, czego dotykał, co sma-
kował, czego doświadczał, mówiło mu, że 
Bóg go kocha, że Bóg jest mu życzliwy, 
że mu błogosławi. Owoc, piękno kobiety, 
piękno mężczyzny, jedzenie, wszystko mó-
wiło, że Bóg jest kochającym. Szanuje cię. 
Serce ludzkie było wypełnione miłością.

A jak działa serce ludzkie? Jak jest wy-
pełnione miłością, to może kochać. Dlate-
go ludzie mogli się kochać spontanicznie: 
byli życzliwi, przychodzili sobie z pomocą. 
Tak właśnie działa ludzkie serce. Jest jak 
pompa ssąco–tłocząca. Tak działa serce: 
podczas gdy wy mnie słuchacie, serce nie-
ustannie nam pulsuje, działa, my o tym nie 
myślimy. Zasysa krew, wypuszcza krew. 
W ten sposób działa też serce duchowe 
człowieka: wypełniało się miłością Boga 
i dzięki temu mogło kochać. Mężczyzna 
mógł kochać kobietę, mąż mógł ją kochać 
dając swoje życie czując w tym najgłębszy 
sens. Najgłębszy dar z życia, żeby móc się 
podarować, żeby ona była szczęśliwa. Kto 
dzisiaj w ten sposób myśli? Żeby jej było 
dobrze ze mną, żeby ona była szczęśliwa. 
Wszystko było w ten sposób ułożone. Na-
wet zmęczenie, nawet ból głowy nie po-
wodowało, że jedno drugiego odpychało. 
W ten sposób rodzice wychowywali swoje 
dzieci. Chcieli przede wszystkim przekazać 
to piękne zakotwiczenie z miłością Boga. 
Oni byli związani z miłością Boga tak, jakby 
przebiegała przez ich serce jakaś cudowna 
niewidzialna pępowina, którą nieustannie 
docierała do nich ta słodka, cudowna lim-
fa ze strony Pana Boga: Kocham cię, jesteś 
moim dzieckiem, jesteś moim synem, moją 
córką, jesteś mi najdroższy, skarbie mój.

Jeśli człowiek to czuje w sobie, jeśli ma 
tym serce wypełnione, to jest to szczęście. 
To jest głęboki pokój. To jest sens życia. To 
powoduje, że mogę patrzeć na ciebie i wi-
dzieć człowieka. Mieć do ciebie życzliwość 
i żeby był to naturalny odruch. Chcieć do-
bra dla ciebie. W ten sposób patrzyli na 
siebie pierwsi ludzie. Pismo Święte mówi: 
Mimo iż byli nadzy nie odczuwali pożądli-
wości, nie rzucali się na siebie. Nawet im 
do głowy nie przyszło, żeby chcieć drugie-
go wykorzystać. Nie przyszło im do głowy 
nawet, żeby wykorzystywać seksualność 
dla siebie, żeby sobie dostarczać przyjem-
ności; drugi jest dla mnie, mnie ma nasy-
cić. Nie! To wszystko zawsze działało w tę 
stronę, że kochać to znaczy dać siebie.

Co się stało, że to dzisiaj funkcjonuje 
odwrotnie? Co się stało, że nasze serce jak 
jakiś zepsuty mechanizm nie działa? Mamy 
jakąś skazę w sobie, że to wszystko wy-
chodzi na opak.

Kto ciebie ogranicza?
Pismo Święte mówi, że przyszedł pe-
wien dramat. Pojawił się wąż. I pierwsza 
rzecz, którą zrobił to poddaje w wątpli-
wość w człowieku: Czy to prawda, że Bóg 
wam zakazał jeść owoców ze wszystkich 
drzew tego ogrodu? Ewa mówi: Nie, do-

kładnie odwrotnie – pozwolił nam jeść ze 
wszystkich, tylko z jednego poprosił, że-
byśmy nie jedli. Uuu, przecież to na jedno 
wychodzi. Dobrze wam w tym ogrodzie? 
- mówi diabeł do człowieka - pewnie, że 
nam dobrze. Zobacz, tu wszystko jest tak 
cudownie urządzone, Pan Bóg nas kocha. 
Spontanicznie przychodzi nam życzyć so-
bie dobra. Spontanicznie? - mówi diabeł 
- a to rzeczywiście urządziliście się tutaj 
nieźle. Ale wiecie co? Jak patrzę na was, to 
wy tak dziwnie wyglądacie, wszyscy jeste-
ście powiązani tymi pępowinami z Panem 
Bogiem. To trochę wygląda tak, jak byście 
byli manekinami całkowicie uzależnionymi 
od Pana Boga. Bóg poruszy lewym palcem, 
ty poruszasz lewym palcem. Pan Bóg po-
ruszy prawym okiem, ty patrzysz prawym 
okiem. Czy to nie jest trochę śmieszne? 
Czy to nie jest trochę dziwne? Przecież 
najwyższa pora, żeby się usamodzielnić. 
Przecież nie jesteś jakimś gówniarzem, tyl-
ko jesteś dorosłym człowiekiem. Odetnij 
tę pępowinę. Zacznij żyć na swój własny 
rachunek. Weź sprawy w swoje własne 
ręce. Po co ci ta zależność od Pana Boga? 
Przecież to jest nie naturalne. Wtedy, kiedy 
człowiek poszedł za tą sugestią, uwierzył 
wężowi, że sam może sobie poradzić lepiej 
i odciął tę pępowinę, pojawiła się tragedia. 
Wszystko się zmieniło. Nagle zaczyna być 
wszystko nie tak. Do tej pory świat był 
piękny, teraz jest zagrażający. Zaczyna-
ją czuć w sercu lęk, którego nigdy do tej 
pory nie czuli. Do tej pory, mimo że byli 
nawet nadzy, nie musieli się obawiać wzro-
ku jeden drugiego, bo w tym spojrzeniu nie 
było pożądania, nie było chęci oszukania 
drugiego, okłamania go, potraktowania jak 
przedmiot: zużyć i wyrzucić do kosza. Nie 
było tego. Nie było egoizmu, a teraz nagle 
wszystko pod siebie, wszystko dla siebie. 
Co się stało?

Czarna dziura
Tam w tym miejscu, w którym człowiek 
był powiązany pępowiną z Panem Bogiem, 
w momencie, kiedy się odciął od Boga, 
tam, gdzie serce jak pompa zasysało miłość 
i mogło oddawać miłość, w chwili, kiedy ta 
pępowina została zerwana, nagle pojawia 
się czarna dziura. Serce chce ssać, ale już 
nic więcej nie dociera, już nic więcej nie 
dochodzi. Zaległa głęboka cisza. Nie ma 
Boga, nie ma miłości. Od czego moje życie 
zależy? Na czym się opiera? Jestem sam? 
Dramatycznie! Ale to serce chce żyć, chce 
być szczęśliwe, chce być kochane. W tym 
miejscu, gdzie człowiek czuł się kochany 
i czuł sens swojego życia, nagle pojawia się 
straszna czarna dziura.
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Czarna dziura to jest zjawisko, które 
znaleźli astronomowie i ono znajduje się 
w przestrzeni kosmicznej. Czarną dziurą 
nazywamy te ciała niebieskie, które mają 
takie zgęszczenie materii, tak wszystko za-
sysają w siebie, że nawet zasysają w siebie 
promienie słoneczne. Wszystko staje się 
czarne, wszystko chce wchłonąć siebie.

Zobaczcie, takie się stało nasze serce. 
Człowiek, kiedy się wykorzenił od Boga, 
kiedy nie czuje się już kochany, akcepto-
wany przez Boga, próbuje sam sobie dać 
szczęście. Wszystko dla mnie. Wszystko 
muszę sobie złożyć w ofierze. Wszystko 
jest dla mnie: rację masz przyznać mnie, 
pieniądze dla mnie, seksualność dla mnie, 
przyjemności dla mnie, zdrowie dla mnie, 
dobra opinia dla mnie. Ale wina jest twoja. 
Nie tak działa? Inaczej jesteśmy nieszczę-
śliwi. Musimy wszystko sobie dać, musi-
my wszystko sobie kupić, wszystko sobie 
zapewnić, bo inaczej człowiek umiera, bo 
nosi w sobie czarną dziurę. Wszystko się 
zmieniło. Mężczyzna wraca do domu i czu-
je tę czarną dziurę w sobie zamiast serca: 
chce być kochany, chce, żeby żona mu usłu-
giwała, ustępowała we wszystkim. Ma inne 
zdanie - jesteś głupia, jesteś baba! Ona też 
nie pozwoli, by ją traktować w ten sposób, 
z góry - a ty kim jesteś, żebyś mnie w ten 
sposób traktował? Posprzątałaś mieszka-
nie, ułożyłaś pantofle, zrobiłaś nowe zaku-
py, wypełniłaś lodówkę, a on przychodzi 
jak neandertalczyk do domu... bo ciężki 
dzień, bo jemu w firmie źle szło, bo ktoś go 
obraził na ulicy, bo mu pokazał środkowy 
palec. Źle potraktowany przychodzi do do-
mu, rozjuszony, a ty też chcesz być szczęś-
liwa, ty też chcesz, żeby on żył dla ciebie. 
Nie pozwalasz sobie na to, żeby cię upo-
korzyć - jesteś taki, jesteś taki bezczelny, 
dobrze, poczekam na ciebie. Wieczorem 
mąż próbuje się przytulić do żony: weź 
te łapy, zostaw mnie, byłeś taką kanalią... 
trzy dni szlaban, aż się nauczysz. I zaczyna 
się przemoc w rodzinie. Jak wygląda życie 
intymne małżonków, którzy mają czarną 
dziurę w sobie? Co? Jesteś moją żoną! Masz 
mi być uległa. Gwałt małżeński. A ona? Jest 
dziecko, drugie dziecko, trzeba kupić nowy 
wózek, zmienić kafelki w domu... weź się 
do roboty. Nie masz tutaj roboty, nie mo-
żesz zapewnić tutaj pieniędzy, to jedź do 
Irlandii, jedź na zmywak. Przede wszyst-
kim masz tutaj dać pieniądze na rodzinę. 
Do czego się nadajesz? Do niczego! I ten 
biedak jedzie na dwa lub trzy lata do Irlan-
dii. Nie myślisz o tym, że on zostaje bez 
żony, bez kobiety, jest narażony na pokusy, 
i może właduje się w pornografię, być mo-
że pójdzie do jakiegoś klubu go go i będzie 

potem całe życie żałował, zbrudzi się... Co 
mnie to obchodzi. Niech sobie zawiąże na 
supełek. Bo ja potrzebuję być szczęśliwa.

A jak traktują rodzice swoje własne 
dzieci? Rodzice, którzy też mają w sobie 
czarną dziurę i chcą, żeby dzieci ich ko-
chały. Dziecko ma być takie, jakie ja sobie 
wymarzyłam. Czasami dziecko się rodzi, 
a rodzic już widzi całą jego karierę życio-
wą: pójdzie do Rejtana, potem pójdzie na 
Uniwersytet, najlepiej jak dwa kierunki 
zrobi. Dziecko, ty nie możesz być jakąś 
tam fryzjerką czy mechanikiem samocho-
dowym. Nie w naszej rodzinie. Masz być 
lekarzem. Masz być kimś! Ja po to sobie 
wydzieram paznokcie, ja po to dla ciebie 
haruję jak wół, żebyś był kimś, bo ty masz 
mnie uczynić szczęśliwym/szczęśliwą.

A jak dzieci traktują rodziców? Dzieci, 
które mają czarną dziurę, mają wszystko 
dla siebie. Egoiści. Kiedy ojciec się starze-
je, to rozglądają się - Tato, znaleźliśmy dla 
ciebie taki fajny dom starców, to źle brzmi, 
dom spokojnej jesieni. Będzie ci dobrze. 
My cię tam umieścimy. Będziesz miał ka-
plicę, będziesz miał ładne pielęgniarki, bę-
dziesz miał psychologa, będziemy cię od-
wiedzać. Przepiszesz nam mieszkanie na 
Ursynowie, a my będziemy cię w zamian 
za to co tydzień odwiedzać.

Ja chodziłem do domu starców. Bardzo 
poruszał mnie syndrom, który bardzo czę-
sto w tamtych pacjentach dostrzegałem: 
nieustanne spoglądanie na drzwi. Ile kobiet 
dało się w ten sposób nabrać: Mamuś, bę-
dziemy cię odwiedzać tutaj ciągle, my cię 
tu nie zapomnimy. A potem patrzy nie-
ustannie dniami, tygodniami, miesiącami na 
zamknięte drzwi, z nadzieją, że one kiedyś 
się otworzą, i przyjdzie syn, przyprowadzi 
wnuki. Na początku przychodził, potem 
co raz rzadziej, a potem zapomniał. To jest 
właśnie nasza rzeczywistość. To jest coś, 
co nas dotyka.

Dwóch osiłków wchodzi do tramwa-
ju w Warszawie, rozglądają się, wszystkie 
miejsca zajęte, jeden do drugiego mówi: 
Że też te staruchy nie mogą siedzieć w do-
mu tylko wychodzą wtedy, kiedy człowiek 
potrzebuje jechać do pracy. Trzeba by 
wymyślić jakiś proszek, żeby to wszystko 
wytruć. A taka jedna starsza pani w kape-
lusiku siedzi sobie tam, podnosi głowę na 
niego, patrzy i mówi: A skarbie, nie martw 
się. Zanim ty się zestarzejesz, taki proszek 
wymyślą. Na ciebie.

Ale żebyście nie myśleli, że problem 
tej czarnej dziury w sercu, to jest problem 
tylko wasz. To jest także problem mój, 
nasz, księży tak samo. Bo ja też mam czar-
ną dziurę w sercu i też chcę, żeby tu mnie 

respektowano, bo ja tu jestem księdzem. 
Tutaj nie wolno ławki ruszyć bez moje-
go pozwolenia. To ja jestem duchownym 
a ty jesteś świeckim! Idę do konfesjonału, 
rozglądam się co za długa kolejka i sobie 
myślę: Szybciutko się spowiadać, grzechy, 
grzechy, rozgrzeszenie. Dlaczego? Bo za 
dwadzieścia minut zaczyna się „Ranczo”, 
będzie mecz. Pamiętam, jak kiedyś opo-
wiadał kard. Luciani, który został papie-
żem Janem Pawłem I. Widział pogrzeb 
prowadzony przez księdza. Ksiądz jest 
ubrany wzorcowo: sutanna, komża, stuła, 
elegancko idzie, śpiewa, modli się, tylko 
nagle zauważył jakiś dziwny szczegół, że 
zza kołnierza sutanny wystaje taki mały, 
subtelny sznureczek-żyłka, i słuchaweczką 
się kończy w uchu. Kochani, pogrzeb po-
grzebem, ale transmisji meczu nie można 
sobie darować. Tacy jesteśmy.

Człowiek, który jest wypełniony miłoś-
cią Boga jest hojny. Przyjąć czwarte, piąte, 
szóste dziecko było szczęściem. Moja mat-
ka była trzynasta w domu. Dzisiaj co? Mam 
sobie zepsuć figurę ciążą, mam sobie ze-
psuć karierę ciążą? Najpierw studia, potem 
kariera i jak przyjdzie czterdziestka to po-
myślimy o macierzyństwie. A mąż przycho-
dzi i daje ci taką lekcję: weź coś zrób z tymi 
bachorami, ja muszę dokończyć sprawo-
zdanie. Sama chciałaś tych bachorów, to ich 
sobie wychowuj. Tak postępuje człowiek, 
który w miejscu serca ma czarną dziurę. Jak 
możliwe jest teraz przyjść do takiego czło-
wieka i wymagać, jak możliwe mówić mu, 
co ma robić. On doskonale wie, co ma ro-
bić i doskonale wie, na czym polega ból jego 
życia. Nic nie pomoże, jeżeli będziemy mu 
teraz mówić: kochana, ty powinnaś kochać 
twojego męża-alkoholika, ty powinnaś się 
z nim pojednać, powinnaś pójść do sąsiad-
ki i pojednać się. A przecież ona tego nie 
potrafi. Ona wie, że powinna to zrobić, ale 
to jest bariera nie do pokonania. Moralizm 
do niczego się nie przyda, nie pomoże. Jak 
ksiądz chce, to niech ksiądz sam sobie weź-
mie mojego męża i z nim żyje.

To jest tak, jakby przyjść do bociana, 
który ma skrzydła połamane i nie mo-
że latać. Co z tego, że będę stał nad nim 
i wrzeszczał: No lataj, wyciągaj te skrzyd-
ła! On nie może, on się nadaje do kliniki, 
jego trzeba uleczyć.

I to jest właśnie nasza sytuacja, w któ-
rej się znajdujemy. My potrzebujemy le-
karza, my potrzebujemy antybiotyku, my 
potrzebujemy pomocy.

Lekarstwo
I to jest dzisiaj najważniejszy moment: Bóg 
nie został obojętny wobec tej naszej sytu-
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acji! Widział ten ból istnienia, który nosimy 
w sercu, samotność, przez którą czasami 
czujesz się jak w bańce mydlanej. Ja bym 
chciał wyjść do tej drugiej osoby, ale się 
boję, że mnie wykorzysta. Boję się. Mu-
szę trzymać pewną granicę, barierę, mu-
szę trzymać dystans. Bądź ostrożna, bo ci 
się dobiorą do kieszeni, bo nie wiadomo, 
czego będzie chciał ten drugi. Boimy się 
kochać, mimo iż zauważamy, że to jest 
ważne. To jest nasza sytuacja.

Ale Bóg nie został obojętny na tę sy-
tuację. Widząc, że naszym problemem 
jest strach przed śmiercią, posłał Jezusa 
Chrystusa, swojego Syna. I co robi Jezus 
Chrystus? Idzie w śmierć. Cała Jego piel-
grzymka, droga życiowa, to jest kierunek 
Jerozolima. I mówi swoim uczniom: Ja idę 
tam, żeby oddać swoje życie. Oddaje się 
w ręce ludzi, rzuca się na krzyż, wchodzi 
w śmierć, wchodzi w udrękę. Dlaczego to 
robi? Robi to z miłości do ciebie i do mnie. 
Pozwala się przybić do krzyża, bo Chry-
stus idąc na krzyż, wziął na siebie wszyst-
kie te czarne dziury, wszystkie aborcje, 
wszystkie kłamstwa, wszystkie zdrady 
małżeńskie, wszystkie nasze niewierno-
ści, wszystkie nasze kradzieże, plotki. 
Wszystko wziął na siebie i pozwolił, żeby 
przybiło Go do krzyża. Był zmaltretowa-
ny, zmasakrowany, bo to wszystko spadło 
na Niego. Twój i mój grzech spadł na Nie-
go. Jezus Chrystus stoczył za nas walkę 
na krzyżu. W tym momencie, kiedy Jezus 
umiera, wykrwawia się, wraca wąż, przy-
chodzi diabeł, zbliża się do Niego i mówi: 
Umierasz na krzyżu, wykrwawiasz się? Za 
chwile wykitujesz, wiesz? Popatrz, kogo to 
obchodzi? Ludzie przechodzą obok, wzru-
szają ramionami. Już ich to nie interesuje. 
Ludzie myślą o długim weekendzie majo-
wym, muszą zarobić na wakacje, kafelki 
zmienić w łazience; wzięli kredyty – to 
ich obchodzi! Serial ich obchodzi. Umie-
raj sobie. Popatrz: ze szpitali chcą Cię 
wywalić, z parlamentu, z uczelni. Jesteś 
intruzem. Nikogo to nie obchodzi. Ludzie 
przechodzili i mówili: Tfu! Oszukałeś nas. 
Co  nam dajesz za ideał: cierpieć, umie-
rać? To ma być szczęściem, które nam 
proponujesz? I demon podchodzi i mówi: 
Wiesz, popatrz, jak cię Twój Tatuś urzą-
dził. W Twoim Piśmie Świętym, tysiąc 
pięćset lat wcześniej, w Księdze Powtó-
rzonego Prawa, wiesz, co Twój Tatuś ka-
zał napisać? Przeklęty, kto jest powieszony 
na krzyżu. Widzisz, jak cię urządził? Jesteś 
przeklęty. Nikomu nie jesteś potrzebny. 
Nikt takiego czegoś nie chce. I diabeł jesz-
cze raz atakuje i mówi: Ale mam dla Ciebie 
jeszcze jedno wyjście, możesz jeszcze z tej 

sytuacji wyjść z twarzą: zejdź z krzyża, 
a uwierzą w Ciebie. Ludzie jednego chcą, 
wiesz? Ludzie chcą szczęścia, powodzenia, 
pieniędzy, spokojnego życia. Najbardziej 
ulubionym świętym w Kościele jest święty 
spokój, wiesz? Daj ludziom święty spokój, 
daj ludziom zdrowie. Zejdź z krzyża!

Pokusa zejścia z krzyża
I diabeł przychodzi każdego dnia do nas 
i mówi: zejdź z krzyża twojego małżeń-
stwa, twojej wierności, uczciwości, daj so-
bie spokój – ludzie tak nie żyją. Dzisiaj się 
bierze adwokata i się kombinuje. Dzisiaj 
przychodzisz i komuś drugiemu pogrozisz; 
trzeba sposobem załatwiać sprawę. Mieć 
plecy. Jaka tam uczciwość, jaka prawdo-
mówność? Zejdź z krzyża. Diabeł przy-
chodzi do mnie codziennie rano i mówi: 
Robert, zejdź z krzyża twojego celibatu, 
nikt nie będzie widział; ulżyj sobie. A Je-
zus Chrystus umierając na krzyżu mówi: 
Nie! Ja oddaję życie dla nich. Kocham Bo-
ga, kocham ludzi. Ja dla nich oddaję swoje 
życie. Jezus toczy tę walkę na krzyżu do 
końca. I w momencie, kiedy woła: Boże, 
mój Boże, czemuś mnie opuścił? Chrystus 
przyznaje się, że czuje się tak zgnębiony, 
tak przygnieciony przez życie, że nie tylko 
ludzie o Nim zapomnieli, ale Bóg o Nim 
zapomniał. W największą depresję, w naj-
większą samotność Chrystus wszedł wte-
dy, wypełniając ją miłością. I co się stało? 
Z oczami utkwionymi w Boga osunął się 
w śmierć.

My przecież, kiedy wyznajemy „Wie-
rzę w Boga”, mówimy: Zstąpił do piekieł. 
Co to znaczy, że Jezus zstąpił do piekieł? 
Bóg Go posłał do diabła? Nie! Jezus wtedy 
zstąpił do tego piekła, które czujesz w ser-
cu, kiedy ktoś cię zdradził, kiedy kłama-
liśmy drugiemu patrząc w oczy. Do tego 
piekła, które czułeś w sercu, kiedy trak-
towałeś przedmiotowo swoją dziewczy-
nę, kiedy popełniłaś największą pomyłkę 
swojego życia. Do tego piekła, które czu-
jemy wtedy, kiedy dopuszczamy się zła, 
popełniamy grzech. Jezus zstąpił w to pie-
kło, w tą samotność, w to oskarżanie się 
bez końca, które nosimy w sobie. Ale Bóg 
wskrzesił Go z martwych. I Chrystus żyje. 
Wrócił z cmentarza. Zmartwychwstał! Co 
to znaczy? To znaczy, że te wszystkie grze-
chy, że te wszystkie czarne dziury, które 
wziął na siebie, zostały zniszczone. Grzech 
jest przebaczony!

Chrystus zmartwychwstały pokazuje 
swoje rany chwalebne. Przychodzi do swo-
ich uczniów, przychodzi do nas, żeby dać 
nam świadectwo: Popatrz, przebaczam ci, 
nie gniewam się na ciebie. Wszystko jest 

zniszczone, darowane. Możesz zacząć od 
nowa. Usprawiedliwiam cię, bo się ująłem 
za tobą.

Apostołom to jeszcze nie wystarczyło. 
Nie wystarczyło, że zobaczyli Chrystusa 
zmartwychwstałego. Potrzebowali jesz-
cze potwierdzenia pomocy. Pięćdziesiąt 
dni po zmartwychwstaniu, kiedy apostoło-
wie nadal jeszcze czują lęk, cały czas czują 
obawę przed życiem, wtedy doświadcza-
ją tego, co Jezus im obiecał: że Chrystus 
zmartwychwstały i wyniesiony do chwały, 
posyła im Ducha Świętego. I w tym mo-
mencie, kiedy Duch Święty wypełnia ich 
serce, czują się na nowo wypełniani mi-
łością Boga. Tym głębokim świadectwem, 
w którym słyszeli głos Boga, który mówił: 
Kocham cię! Ja dla ciebie żyję. Ja dla ciebie 
zmartwychwstałem. Nie bój się. Wyjdź. 
Nie lękaj się. Apostołowie wychodzą i za-
czynają głosić Chrystusa. Zaczynają głosić 
miłość Boga.

Odpowiedź Boga
Bo Duch Święty to ten świadek, który 
przychodzi, żeby i mnie powiedzieć dzi-
siaj: Kocham cię, mimo że zrobiłeś abor-
cję, mimo że rozwaliło ci się małżeństwo. 
Kocham cię, mimo że byłeś tchórzem. Ko-
cham cię, mimo żeś oszukał w życiu. Ko-
cham cię, mimo iż masz w życiu wiele po-
rażek i jesteś tak słaby, tak znerwicowany. 
Kocham cię. Przebaczam ci. Jestem z tobą.

I wypełnia nas Duchem Świętym. Co 
się dzieje w tym momencie?

Kiedy ja próbuję głosić, nieporadnie, ale 
tak jak potrafię, Chrystusa ukrzyżowanego 
i zmartwychwstałego, a to się nazywa ke-
rygmat, to jest właśnie moment, do które-
go Bóg się przyznaje.Jeśli ktoś tutaj, dzisiej-
szego wieczoru siedzi i ma ucho otwarte, 
i myśli w sercu: Ale to jest prawda. To jest 
Ewangelia. Czujesz w sercu, że to jest do-
bre, przyjmujesz to. Pod sklepieniem tego 
kościoła, tutaj, unosi się Duch Święty i szu-
ka kogoś, na kim mógłby spocząć, komu 
mógłby dzisiaj życie wypełnić, żebyś mógł 
doświadczyć, że nie jesteś sam.

Bóg jest blisko ciebie. Bliżej niż myśla-
łeś. Chce cię wyposażyć, chce cię umocnić 
od środka. Chce nas odkupić. To jest właś-
nie siła, o której mówił Jezus Chrystus. My 
sami nie damy sobie rady i sami siebie nie 
poprawimy. Trzeba, żeby ten stary czło-
wiek umarł – nie da się go nareperować, 
trzeba go stworzyć na nowo: nowe serce, 
nową wrażliwość, nowe oczy, nowy spo-
sób myślenia, nowe doświadczenie, nowe 
spotkanie z Bogiem.

To jest Pascha. To jest zmartwych-
wstanie. Bóg przechodzi już dzisiaj.

31NR 21/2015
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maja papież Franciszek spotkał 
się z uczestnikami XX Zgroma-
dzenia Ogólnego Caritas Inter-

nationalis. Poniżej relacja z tego spotkania. 
„Jeśli zabraknie w nas miłości Chry-

stusa, wszystkie nasze plany na nic się nie 
zdadzą” 

 „Trzeba przypominać możnym tego 
świata, że pewnego dnia Bóg postawi ich 
przed sądem, a wtedy się okaże, czy rze-
czywiście starali się zapewnić pożywienie 
każdemu człowiekowi i czy zabiegali, by 
środowisko naturalne nie zostało zniszczo-
ne, lecz mogło rodzić pożywienie”. Tak mó-
wił późnym popołudniem Papież podczas 
Mszy w Bazylice Watykańskiej na otwarcie 
obrad zgromadzenia plenarnego Caritas 
Internationalis. Franciszek odniósł się do 
postaci więziennego strażnika z Dziejów 
Apostolskich, który po nawróceniu obmy-
wa rany apostołów i wydaje dla nich ucztę.

„Ewangelia głoszona i przyjęta w wie-
rze skłania do obmywania nóg i ran ubo-
gim, a także do przygotowania dla nich 
posiłku – mówił Papież. – Widzimy tu 
prostotę gestów, gdzie przyjęciu Słowa 

i sakramentu chrztu towarzyszy przyjęcie 
brata, jakby chodziło tu o ten sam gest: 
przyjęcie Boga i przyjęcie bliźniego, przy-
jęcie bliźniego z łaską Bożą. Przyjąć Boga 
i ukazywać Go poprzez posługę bratu. 
Słowo, sakramenty i służba nawzajem się 
przywołują i wzajemnie się umacniają, jak 
to widać w tych świadectwach pierwotne-
go Kościoła”.

Franciszek zaznaczył, że takie też jest 
powołanie Caritas. Stanowi ona wielką 
konfederację obecną w wielu regionach 
świata. Powinna jednak jeszcze bardziej 
rozwijać w parafiach i wspólnotach. W tym 
kontekście Franciszek przestrzegł Caritas 
przed zbytnią centralizacją. Musi ona być 
zawsze na peryferiach, a centrala ma być 
jedynie pomocą.

Papież przypomniał, że u podstaw 
służby pełnionej przez Caritas jest osobi-
ste przyjęcie Boga i bliźniego.

„Ten, kto pełni misję w Caritas – mó-
wił Ojciec Święty – nie jest zwyczajnym 
pracownikiem, lecz świadkiem Chrystusa, 
człowiekiem, który szuka Chrystusa i daje 
się szukać Chrystusowi. Kocha w duchu 

Chrystusa, w duchu bezinteresowności 
i daru. Wszystkie nasze strategie i plany 
okazują się próżne, jeśli nie mamy w sobie 
tej miłości. Nie jest to miłość nasza, lecz 
Jego, albo jeszcze lepiej, jest to nasza mi-
łość oczyszczona i umocniona Jego miłoś-
cią”.

Podczas Mszy na otwarcie zgroma-
dzenia plenarnego Caritas Internationalis 
Papież przypomniał też o pladze głodu. 
Zaznaczył, że na świecie jest dość poży-
wienia dla wszystkich. Brak jednak woli, by 
dzielić się nim z wszystkimi. Caritas musi 
starać się o nakarmienie głodujących, a za-
razem przypominać możnym tego świata 
o ich odpowiedzialności, z której zostaną 
kiedyś rozliczeni.

Na zakończenie homilii Franciszek 
wspomniał też o prześladowanych chrześ-
cijanach, których pozbawia się pokarmu 
zarówno dla ciała, jak i dla ducha. Są wy-
pędzani ze swych domów i kościołów. 
„Ponawiam mój apel – powiedział Papież 
– aby nie zapominano o tych ludziach 
i o tych niedopuszczalnych niesprawiedli-
wościach”.
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W odpowiedzi na apel Papieża Fran-
ciszka Konferencja Episkopatu Polski 
wezwała do konkretnego znaku so-
lidarności z ofiarami trzęsienia ziemi 
w Nepalu. W przeprowadzonej przez 
Caritas 10 maja zbiórce do puszek na 
pomoc poszkodowanym zebraliśmy 
w naszej parafii 4970 PLN. Serdecznie 
dziękujemy za okazanie braterskiej so-
lidarności z ofiarami kataklizmu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wskazali Caritas Archidiecezji Warszawskiej 
jako organizację pożytku publicznego, której przekazali 1 % swojego podatku z przezna-
czeniem na dzieła charytatywne w naszej parafii. Informujemy, że zeszłoroczne deklara-
cje pozwoliły nam na dofinansowanie wyjazdu kilkorga dzieci na kolonie. O szczegółach 
poinformujemy, gdy tylko otrzymamy informacje z Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Pod koniec wakacji, wraz z Fun-
dacją im. ks. Rumianka przygotuje-
my wyprawki szkolne dla potrzebu-
jących dzieci z naszej parafii. Fun-
dusze i przybory szkolne na ten cel 
będziemy zbierać 23 sierpnia. 

W dniach 8 – 15 czerwca odbywał się 
IV TYDZIEŃ bezpłatnych porad eks-
perckich organizowany przez Caritas 
naszej Archidiecezji. W Specjalistycznej 
Placówce Wsparcia Dziennego Caritas 
AW można było skorzystać z porad 
psychologów, dietetyków, fizjoterapeu-
tów, prawników logopedów, pedago-
gów, doradców zawodowych i specja-
listów ZUS. Spotkania organizowane są 
przez Caritas Archidiecezji co roku. 

Trzeci już Piknik rodzinny w na-
szej parafii odbył się 31 maja. W cza-
sie trwania pikniku zorganizowane 
były konkursy z nagrodami oraz 
sprzedaż grochówki, kiełbasek 
z grilla, ciast i napojów. Informuje-
my, że wszelkie zyski z pikniku, po 
pokryciu kosztów organizacyjnych, 
zostały przeznaczone na zajęcia 
z dziećmi organizowane w czasie 
wakacji. 

Ogółem zebraliśmy 2.728,76 zł, 
z czego dofinansujemy wyżywienie 
dzieci – podopiecznych parafialnej 
Caritas w czasie trzytygodniowych 
zajęć Lata w Fundacji. Dzięki tej 
kwocie będziemy w stanie zaprosić 
na bezpłatne zajęcia więcej dzieci – 
w tym roku jest to szczególnie istot-
ne, ponieważ okoliczne szkoły nie 
organizują Lata w mieście. Pozostała 
kwota zasili fundusz przeznaczony 
na dofinansowanie wyjazdu dzieci 
z naszej parafii na kolonie organi-
zowane przez Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej. Wszystkim ofiaro-
dawcom serdecznie dziękujemy!

W te wakacje na kolonie Caritas 
Archidiecezji Warszawskiej poje-
dzie z naszej parafii 22 dzieci. Wy-
jazd 21 z nich został dofinansowany 
przez nasz Parafialny Zespół Cari-
tas. Ogólnie na wyjazd naszych dzie-
ci na kolonie Caritas przeznaczył 
14.800 zł. 

Na kolonie zostały przeznaczone 
m.in. wszystkie środki pochodzące 
z zebranego w ubiegłym roku 1% 
z podatku dochodowego za rok 
2013, który wyniósł 2.400 zł. 

Dziękujemy za pomoc w zorga-
nizowaniu wakacyjnego wypoczyn-
ku dla dzieci.

W dniach 26 maja – 1 czerwca 2015 r. Caritas 
w Polsce zorganizował Tydzień Rodziny, który prze-
biegał pod hasłem: „Rodziny razem”. Z tej okazji 
także w naszej parafii 31 maja zorganizowaliśmy 
piknik rodzinny z Miasteczkiem Dzieci. Dziękujemy 
wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie te-
go wydarzenia i tym, którzy nas odwiedzili. Dochód 
z pikniku (2728, 76 PLN) zostanie przeznaczony na 
dofinansowanie kolonii i na zajećia letnie dla dzieci 
z naszej parafii.
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Panie Jezu Chryste,
Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski
i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.
Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.
Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza  
oraz Mateusza od niewoli pieniądza,
a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia  
wyłącznie w rzeczach stworzonych.
Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie,
a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.
Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do 
Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do kazdego nas:
O, gdybyś znała dar Boży!

Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego,
Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim  
przez przebaczenie i miłosierdzie:
spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym  
obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego.
Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to,
aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają 
w niewiedzy i błędzie:
niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, 
kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga.

Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem,
aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana,
a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę 
ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok 
niewidomym.

Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, 
który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen
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W czasie III Pikniku Rodzinnego zorganizowanego 31 ma-
ja br. przez naszą parafię, w przeddzień Dnia Dziecka, 
zorganizowaliśmy Miasteczko Dzieci. Dziękujemy wo-

lontariuszom, którzy zorganizowali dzieciom zabawę: wolontariu-
szom Fundacji im. ks. Rumianka oraz harcerzom. Dziękujemy or-
ganizatorom i fundatorom nagród w konkursie na portret rodziny. 
Gratulujemy również zwycięzcom! Za piękny występ dziękujemy 
dzieciom – laureatom i finalistom tegorocznego konkursu Sacro-
-Song. Szczególne podziękowania należą się Panom Policjantom 
i Panom Ratownikom Medycznym, którzy pozwolili dzieciom po-
znać tajniki radiowozu i karetki. Radosnym syrenom nie było końca! 
Bez Was wszystkich nasza zabawa z pewnością nie byłaby taka uda-
na. Zapraszamy na kolejny Piknik Rodzinny. Do zobaczenia za rok!

i
i a

fot. A. Worobiec
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KMO Fundacji im. ks. R. Rumianka działa od trzech lat. Opiekunem Klubu jest p. Agnieszka Dzięgielewska.  

Nasz Klub funkcjonuje we współpracy z Centrum Nauki Kopernik  
i jest jednym z sieci takich klubów w całej Polsce.

W 
minionym roku szkolnym za-
jęcia prowadziły p. Agnieszka 
Worobiec, p. Katarzyna Łu-

pienko, p. Monika Orłowska i p. Agniesz-
ka Dzięgielewska. Zajęcia mają przybli-
żyć dzieciom elementy wiedzy z zakresu 
kultury, nauk humanistycznych, przyrod-
niczych i ścisłych. Wiedza jest podawana 
w żywej i ciekawej formie. Członkowie 
Klubu pod nadzorem opiekuna pozna-
ją różne aspekty wiedzy, wykraczające 
poza program podstawy szkolnej. Celem 
jest rozbudzenie w dzieciach chęci do na-
uki i pasji badawczej. 

Każde spotkanie jest starannie przygo-
towane, zarówno pod względem mery-
torycznym, jak i materiałowym. W pracy 
Klubu dominują takie metody dydaktyczne 
jak: zabawa dydaktyczna, eksperyment, 
pogadanka, rozmowa kierowana, opo-
wiadanie, konstruowanie swobodnych 
wypowiedzi, drama, pantomima, wielo-
rakie techniki plastyczne, prezentacja, do-
świadczenie, praca z mapą – czyli metody 
aktywne, mobilizujące do innowacyjności, 
aktywności i kreatywności, budzące ak-
tywną postawę dziecka w przedszkolu, 
szkole i życiu codziennym. Dzieci uczą się 
jednocześnie zarówno działania w zespo-
le, jak i samodzielności i zdrowej rywaliza-
cji z zasadą fair play. Kształtuje się w nich 
zdolność logicznego myślenia, wyciągania 
wniosków czy rozpoznawania związków 
przyczynowo-skutkowych. Celem pracy 
Klubu jest również wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci.

W roku szkolnym 2014/2015 w spot-
kaniach KMO wzięło udział łącznie 35 
dzieci, z czego 21 uczestniczyło w spotka-
niach regularnie (powyżej 1/3 spotkań). Na 
spotkania przychodzą członkowie KMO 
w wieku 4-10 lat.

Spotkania KMO odbywają się od paź-
dziernika do czerwca co tydzień w cza-
sie trwania zajęć szkolnych – w tym roku 
szkolnym były to wtorki w godz. 16.00-
18.00 w kawiarence przy siedzibie Funda-
cji im. ks. prof. Ryszarda Rumianka. Odby-
ło się 30 spotkań. W czasie zajęć korzysta-
my z projektora, tablicy suchościeralnej, 
art. papierniczych i materiałów edukacyj-
nych (serdecznie dziękujemy Sponsorom 
za pomoc w ich zdobyciu – Klub otrzymał 
mapy, zestawy do doświadczeń chemicz-
nych i biologicznych oraz suchościeral-
ny globus). Od tego roku mamy również 
specjalną chustę wykorzystywaną w pracy 
metodą Klanzy. W miarę rozwoju funk-
cjonowania Klubu i możliwości finanso-
wych będziemy się starali o pozyskanie 
kolejnych pomocy naukowych. Osoby 
prowadzące zajęcia udostępniały również 
własne materiały dydaktyczne (np. książ-
ki, atlasy, sprzęty turystyczne, materiały 
logopedyczne, gry planszowe, filmy i pre-
zentacje szkoleniowe). Zasadą zajęć jest 
korzystanie z materiałów tanich, ogólno-
dostępnych, podlegających recyklingo-
wi, możliwych do znalezienia w każdym 
gospodarstwie domowym – to zasada 
zdefiniowana przez twórcę idei Klubów. 
Pozwala to na prezentowanie dzieciom 
eksperymentów i działań, które mogą po-
wtórzyć w domu – samodzielnie lub pod 
opieką rodzica. Wykorzystywaliśmy pro-
ste substancje (ocet, olej, woda, soda, pia-
sek itp.), papiery, sznurki, rolki po papierze 
toaletowym, gazety, masę solną i papiero-
wą, ścinki tkanin itp. Dzięki temu mogli-
śmy rozbudzać w naszych podopiecznych 
ciekawość świata i udowodnić im, że zdo-
bywanie wiedzy może być radosne i nie 
wymaga dużych nakładów finansowych. 
Że jest w zasięgu ręki każdego.

W ramach spotkań KMO odbywały się 
trzy cykle spotkań:

Eksperymenty i nauka – spotkania 
prowadzone na podstawie scenariuszy 
Centrum Nauki Kopernik i scenariuszy 
autorskich, dostosowanych do poziomu 
i wieku naszych członków. Cykl miał na ce-
lu rozwój potencjału twórczego i intelek-
tualnego dzieci i przekazanie im w sposób 
atrakcyjny wiedzy i umiejętności z zakresu 
różnych dziedzin naukowych. Dzieci spę-
dzały czas w niebanalny, ciekawy sposób, 
a zarazem uczyły się przez zabawę.

Klub Podróżnika – spotkania według 
programu autorskiego p. Katarzyny Łu-
pienko. Celem zajęć jest przybliżenie dzie-
ciom zagadnień z dziedziny geografii, po-
znanie ciekawych zakątków Polski i świata 
oraz rozbudzenie zainteresowania podró-
żowaniem. Dzieci poznawały także aspek-
ty związane z bezpiecznym i atrakcyjnym 
zwiedzaniem poszczególnych miejsc 
(zachowanie zasad, konieczne ubranie, 
możliwe niebezpieczeństwa, zachowanie 
środków ostrożności).

Z kulturą za pan brat – spotkania we-
dług programu autorskiego, realizowane 
w związku z profilem działalności naszej 
Fundacji. W ciągu roku odbyły się spotka-
nia przybliżające treści, zwyczaje i trady-
cje związane z najważniejszymi świętami 
roku (Adwent, Boże Narodzenie, Wielki 
Post, Wielkanoc, Boże Ciało). W ramach 
tego cyklu dzieci poznały również polskie 
zwyczaje oraz zapoznały się ze zróżnico-
waniem kulturowym naszego kraju. 

Na zakończenie zajęć KMO 23 czerw-
ca odbyło się spotkanie podsumowujące 
pracę w ciągu całego roku, z rozdaniem 
dyplomów i nagród książkowych dla najak-
tywniejszych 21 członków Klubu. Wszyst-
kim serdecznie gratulujemy!
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Lato  
w Fundacji

W dniach 20.07-07.08 zostaną u nas 
zorganizowane zajęcia Lata w Fundacji. 
W odpowiedzi na prośby Rodziców 
w tym roku zmieniamy nieco ich 
formułę – zamiast dwa razy w tygodniu 
przez całe wakacje będziemy się 
spotykać przez trzy tygodnie, za to 
codziennie od poniedziałku do piątku. 

U
czestnikami zajęć mogą być dzie-
ci w wieku 4-14 lat. Obowiązują 
zapisy na poszczególne spotkania, 

prowadzone na kartach zgłoszeniowych, 
dostępnych w biurze fundacji i kancelarii 
parafialnej. Dziecko musi być zapisane na 
zajęcia z minimum 48-godzinnym wyprze-
dzeniem. Ilość miejsc jest ograniczona.

Zajęcia będą się odbywały w terminach: 

(Tydzień Młodego Przyrodnika)

(Tydzień Młodego Podróżnika) 

(Tydzień Młodego Artysty)

Zajęcia odbywają się w godzinach 
10.00-16.00, w siedzibie Fundacji im. ks. 
prof. R. Rumianka oraz na zorganizowa-
nych przez Fundację wycieczkach. Dzie-
cko w ciągu dnia otrzyma dwa posiłki, 
w tym jeden ciepły. Opłata za posiłki wy-
nosi 7zł dziennie. Zajęcia są bezpłatne.

W czasie spotkań w Tygodniu Przy-
rodnika planujemy założyć hodowlę 
triopsów, dżdżownic i mrówek, stworzyć 
swój własny zielnik i biouprawę, nauczyć 
się rozpoznawać drzewa oraz oglądać 
otaczający nas świat pod mikroskopem. 
Tydzień Podróżnika przybliży nam życie 
w różnych krajach – ludzi, ich stroje, spo-
sób życia, zwierzęta itp. Zaznaczymy na 
mapie wszystkie miejsca, które odwiedzi-
liśmy w życiu. Na jeden dzień zamienimy 
się w przewodników po Warszawskiej Sta-
rówce. Pojedziemy również na wycieczkę. 
W Tygodniu Artysty spróbujemy swoich sił 
w różnych technikach malarskich, w ma-
lowaniu portretów, krajobrazów, rzeźb. 
Pojedziemy obejrzeć galerię malarstwa, 
a potem założymy własną. Wszystkie 
nasze prace będzie można zobaczyć 23 
sierpnia w kawiarni. Zapraszamy!

W sobotę 20 czerwca, na zakończenie 
zajęć Klubu Młodego Odkrywcy w mi-
nionym roku szkolnym, pojechaliśmy 
na rodzinną wycieczkę do Magicznych 
Ogrodów. Pojechali z nami członkowie 
Klubu wraz z rodzinami oraz chętni 

a i
OGRODY

fot. A. Worobiec
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W
akacje to czas na to, aby od-
począć i nabrać sił na czas do 
kolejnych wakacji. Dlatego 

Fundacja im. ks. Rumianka w wakacje 
nie prowadzi zajęć edukacyjnych. Jed-
nak od października ruszamy z progra-
mem zajęć na kolejny rok szkolny – dla 
dzieci, dla dorosłych i dla całych rodzin.

Klub Młodego Odkrywcy rozpo-
cznie swoje spotkania w pierwszym 
tygodniu października. Zapraszamy 
wszystkie dzieci zainteresowane twór-
czym i radosnym zdobywaniem wiedzy. 

Warsztaty twórcze dla dzieci i do-
rosłych to przestrzeń, gdzie stwarza-
my wspaniałe warunki dla rozwoju 
naturalnej twórczej aktywności - po-
przez radość działania, radość two-
rzenia i radość poznania. Programy 
zajęć plastycznych przystosowane są 
do możliwości osób w różnym wieku 
i stopniu umiejętności – również dla 
absolutnie początkujących. Wykorzy-
stujemy różnorodne techniki, a zajęcia 
w małych, zróżnicowanych wiekowo 
grupach, dodatkowo integrują nasze 
środowisko. 

Czas zabawy – prosimy uważnie 
śledzić ogłoszenia parafialne, plakaty 
i informacje zamieszczane w „Uwie-
rzyć” – będziemy informować o balach 
i zabawach dla dzieci i dorosłych. Bal 
Wszystkich Świętych, Mikołajki, bal 
karnawałowy – to tylko niektóre z oka-
zji do zabawy, jakie zamierzamy stwo-
rzyć w nadchodzącym czasie.

a i
OGRODY

Parafianie. Wycieczkę rozpoczęliśmy 
Mszą św. w intencji dzieci uczestniczą-
cych w zajęciach i ich rodzin. W Ogro-
dach bawiliśmy się wspaniale. Wyjazd 
zakończyliśmy ogniskiem. Wróciliśmy 
zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.

fot. A. Worobiec
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W niedzielę 26 kwietnia obchodziliśmy trzecią rocznicę inauguracji 
działalności Fundacji im. ks. prof. Ryszarda Rumianka.  
Była to okazja do spotkania ze sponsorami i osobami 

wspierającymi naszą działalność.

Święt a i

fot. A. Worobiec
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i a Ś a
8.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski  

dla Mariana z okazji imienin

18.00 za śp. Władysława Mrotka; za śp. Jana Chrostowskiego w 20. 
rocznicę śmierci; za śp. Teresę Adamczyk w 30 dz. po śmierci

i a wa t
8.00 za śp. Mirosława Grześkiewicza w 1. rocznicę śmierci

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

i a i t
8.00 w intencji żyjących i zmarłych członków  

Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.00 1) za śp. Irenę Łabędzką w 5. rocznicę śmierci

2) za ś.p.Jadwigę i Zenobię Płoskie w 25. rocznicę śmierci

i a ta
8.00 w intencji żyjących i zmarłych członków  

Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi

18.00 za ś.p. Dianę Śliwerską

i a i i i a w a
7.30 dziękczynno-błagalna, z okazji urodzin Jerzego,  

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

9.30 za śp. Franciszka, Janinę i Grzegorza Sołtysiaków

11.00 za śp. Stanisława Cholewińskiego, ks. Zygmunta Paszewskiego 
i zmarłych z rodziny Cholewińskich i Paszewskich

12.30 w intencji Kółek Żywego Różańca (ze zmianą tajemnic)

18.00 za śp. Jerzego Zembrzuskiego oraz zmarłych  
z rodziny Zembrzuskich i Zagórskich

i a i ia
8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Annę i Stefana Markiewiczów

i a wt
8.00 za śp. Stanisława w 40. rocznicę śmierci oraz Cecylię

18.00 1) za śp. Zbigniewa Kujawskiego w 1. rocznicę śmierci

2). za śp. Juliana Zaborskiego w 30 dz. po śmierci

i a Ś a
8.00 za śp. Józefę Badach w 5. rocznicę śmierci

18.00 za śp. Jana Duszczyka; za śp. Stanisława Eychlera;

i a wa t
8.00 za śp. Edwarda Mitana o łaskę nieba

18.00 za śp. Feliksa Pakułę

i a i t
8.00 za śp. Piotra w 3. rocznicę śmierci

18.00 za zmarłych z naszych rodzin polecanych w wypominkach

i a ta
8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Halinę w 8. rocznicę śmierci i Jana  
w 20. rocznicę śmierci Garstków

i a i i a w a

7.30 za śp. Mariannę i Albina Nieborek oraz Mariana Ostrowskiego

9.30 w 5. rocznicę urodzin Madzi, z prośbą o wiele łask Bożych  
i dary Ducha Świętego

11.00 w intencji Mai w 3. rocznicę urodzin, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla niej i jej rodziny

12.30 1)  za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziny  
oraz Domowe Kręgi Biblijne (chrzty)

2)  w 40. rocznicę ślubu Haliny i Henryka Rowickich, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nich na 
dalsze lata wspólnego życia

18.00 za śp. Zygmunta Moczydłowskiego w 10. rocznicę śmierci

i a i ia

8.00 za śp. Kazimierę, Bolesława, Władysławę i Marię

18.00 za śp. Ewę Tkaczyk, o łaskę życia wiecznego

i a wt
8.00 za śp. Juliannę Wojdalską (gr.1)

18.00 za śp. Stanisławę, Stanisława i Tadeusza Orlińskich  
oraz Stefana Widyńskiego

i a Ś a
8.00 za śp. Mariana Mętraka w 8. rocznicę śmierci

18.00 za śp. Juliannę Wojdalską (gr.2)

i a wa t
8.00 za śp. Juliannę Wojdalską (gr.3)

18.00 1) za śp. Mariannę Głowala w 1. rocznicę śmierci

2)  za sponsorów, przyjaciół i dobrodziejów  
pielgrzymki z Meksyku

i a i t
8.00 za śp. Juliannę Wojdalską (gr.4)

18.00 za śp. Stanisława Zygmuntowicza w rocznicę śmierci

i a ta
8.00 za śp. Halinę i Stanisława

18.00 za śp. Juliannę Wojdalską (gr.5)

i a i i i a w a
7.30 za śp. Stanisława Firleja oraz Marię,  

Jadwigę i Kazimierza Rembiejewskich

9.30 za śp. Andrzeja Skoczyńskiego w 7. rocznicę śmierci

11.00 za śp. Janinę i Edwarda Świtlagów

12.30 za śp. Juliannę Wojdalską (gr.6)

18.00 1)  za śp. Janusza Wendla w 7. rocznicę śmierci  
oraz zmarłych z rodziny Wendlów

2) za Parafian

i a i ia
8.00 1) za śp. Macieja i Leszka Lizakowskich

2) za śp. Juliannę Wojdalską (gr.7)

18.00 za śp. Czesława Lisika, jego rodziców  
oraz śp. Elżbietę i Piotra Farbotko

i t a i i 2015
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i t a i i 2015 a
a

Św w i i i Święta
7.30, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00 

Święt w i w i wwa a
8.00 i 18.00

a a t a ia
- 10 min. przed Mszą św. 

a a a a Święt a a t
w pierwszy czwartek miesiąca  

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

a a a a Święt a a t
i t a i a i i t t w

piątki, godz. 19.00

a tw i w i t w
w pierwsze piątki miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00

a tw i w t
w pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00

w i i a a
 drugi piątek miesiąca o 17.15.

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

i a a ta i
wtorek 19.00, salka w Domu Parafialnym

w ta wi t a
czwartki (oprócz pierwszego), godz. 17.15,  

kaplica Matki Bożej Częstochowskiej

i i
w rodzinach, osoby zainteresowane  

proszone są o kontakt z kancelarią lub ks. proboszczem

a a ia a a ia a
Przypominamy, że w wakacje kancelaria czynna  

tylko w godzinach popołudniowych:

poniedziałek i czwartek 18.00-19.30;

wtorek, środa, piątek: 16.00-18.00. 

tel. (22) 535 01 00 

www.swietateresa.pl 

konto parafii: 05 2490 0005 0000 4520 8675 1006

i a wt

8.00 za śp. Juliannę Wojdalską (gr.8)

18.00 za śp. Jana Banacha w 4. rocznicę śmierci  
oraz jego rodziców Juliannę i Józefa

i a Ś a

8.00 za śp. Elżbietę Godek oraz zmarłych  
z rodziny Nalewajków, Godków, Mireckich i Paciaków

18.00 za śp. Juliannę Wojdalską (gr.9)

i a wa t

8.00 za śp. Juliannę Wojdalską (gr.10)

18.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski  
dla Anny z okazji imienin

i a i t

8.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anny

18.00 1) za śp. Annę Ciechocińską

 2) za śp. Juliannę Wojdalską (gr.11)

i a ta

8.00 dziękczynno-błagalna w intencji Anny

18.00 1) za śp. Mariana Bondziora

 2) za śp. Juliannę Wojdalską (gr.12)

i a ii i i a w a

7.30 1) za śp. Jadwigę Kopeć w 2. rocznicę śmierci

2) za śp. Juliannę Wojdalską (gr.13)

9.30 za śp. Wiesława Woźniaka i zmarłych z rodziny o miłosierdzie 
Boże i łaskę życia wiecznego

11.00 o opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski  
dla Anny z okazji imienin

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

18.00 rezerwacja

i a i ia

8.00 za śp. Juliannę Wojdalską (gr.14)

18.00 za śp. Genowefę Kujawską i Janinę Sianowską

i a wt

8.00 za śp. Juliannę Wojdalską (gr.15)

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

i a Ś a

8.00 za śp. Juliannę Wojdalską (gr.16)

18.00 za śp. Stanisława Ziębę w 11. rocznicę śmierci;

i a wa t

8.00 za śp. Juliannę Wojdalską (gr.17)

18.00 za śp. Konstantego i Martę Kozów

i a i t

8.00 za śp. Juliannę Wojdalską (gr.18)

18.00 za śp. Henryka Kupidurskiego w 17. rocznicę śmierci
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i ia ta

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

2) za śp. Juliannę Wojdalską (gr.19)

18.00 za śp. Mieczysława Grządziel w 1. rocznicę śmierci  
oraz Edwarda i Bronisławę Grządziel

i ia iii i i a w a

7.30 za śp. Radzisława w 15. rocznicę śmierci, Wiktorię, 
Henryka, Mieczysława, Jerzego i Lecha Bardadyn  
oraz Władysławę i Wacława Gzochów

9.30 za śp. Zygmunta Praskiego w 26. rocznicę śmierci  
oraz jego rodziców i teściów

11.00 za śp. Tadeusza Topolskiego, Lucynę i Andrzeja Frączykowskich 
oraz Alfredę i Stefana Suplewskich i Romana Frączykowskigo

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

2) za śp. Juliannę Wojdalską (gr.20)

18.00 za śp. Bożenę Zielińską w 12. rocznicę śmierci

i ia i ia

8.00 za śp. Juliannę Wojdalską (gr.21)

18.00 dziękczynno-błagalna, w 21. rocznicę ślubu Joanny i Pawła, 
z prośbą o dalsze łaski i opiekę Matki Bożej

i ia wt

8.00 za śp. Juliannę Wojdalską (gr.22)

18.00 za śp. Dominika Rychłowskiego i jego rodziców

i ia Ś a

8.00 za śp. Juliannę Wojdalską (gr.23)

18.00 wolne intencje

i ia wa t

8.00 1) za śp. Antoniego Limana w 49. rocznicę i śp. Jadwigę 
Maliszewską w 24. rocznicę śmierci

2) za śp. Juliannę Wojdalską (gr.24)

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

i ia i t

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

2) za śp. Juliannę Wojdalską (gr.25)

18.00 dziękczynna, za 55 lat w sakramencie małżeństwa Marianny 
i Ryszarda Olszewskich, z prośbą o dalsze zdrowie i łaski

i t a i i 2015
i ia ta

8.00 za śp. Juliannę Wojdalską (gr.26)

18.00 za śp. Ludwikę, Pawła, Mariannę i Tadeusza Kiedrowskich

i ia i i i a w a

7.30 wolna intencja

9.30 za śp. Cecylię Kobus z okazji urodzin

11.00 za śp. Krzysztofa Żuchowskiego w 2. rocznicę śmierci

12.30 1)  za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców  
oraz Domowe Kręgi Biblijne (chrzty)

2).  o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Królowej 
Polski dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy za przyczyną św. Jana Pawła II 

18.00 za śp. Juliannę Wojdalską (gr.27)

i ia i ia

8.00 za śp. Juliannę Wojdalską (gr.28)

18.00 za śp. Tadeusza Duszczyka w 14. rocznicę śmierci

i ia wt

8.00 za śp. Juliannę Wojdalską (gr.29)

18.00 za śp. Tadeusza Litke

i ia Ś a

8.00 za śp. Juliannę Wojdalską (gr.30)

18.00 za śp. Juliana Słomę; 

i ia wa t

8.00 za śp. Józefę Ziębę w 13. rocznicę śmierci, Aleksandrę 
Maciejewską w 49. rocznicę śmierci oraz Marię Gradowską 
w 61. rocznicę śmierci

18.00 za śp. Janinę Pokusa w 8. rocznicę śmierci oraz Bogusława 
Pokusę

i ia i t

8.00 za śp. Kazimierza w 23. rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny

18.00 za zmarłych z naszych rodzin polecanych w wypominkach

i ia ta
t Ś w i w ię ia

7.30 za śp. Helenę i Teofila Jasiówka

9.30 rezerwacja

11.00 za śp. Feliksę i Stanisława Kochanowiczów

12.30 za Parafian

18.00 w intencji Zgromadzenia Sióstr Anuncjatek
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i t a i i 2015
i ia i ia

8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Józefa Wójcika w 1. rocznicę śmierci

i ia wt

8.00 w intencji Agnieszki, w dniu urodzin

18.00 za śp. Wiktorię i Stefana oraz zmarłych z rodziny Lemańskich

i ia
Ś a t Ś ę t w i

8.00 wolna intencja

18.00 wolne intencje

i ia wa t

8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Stanisława Bibańskiego w 25. rocznicę śmierci  
i Irenę Bibańską

i ia i t

8.00 wolna intencja

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

i ia ta

8.00 wolna intencja

18.00 dziękczynno-błagalna, w 50. rocznicę sakramentu małżeństwa 
Elżbiety i Jerzego oraz o błogosławieństwo Boże dla dzieci 
i wnuków

i ia ii i i a w a

7.30 za śp. Stefana Przychodzeń i Kazimierza Skup oraz zmarłych  
z rodziny Przychodzeń i Skup

9.30 rezerwacja

11.00 rezerwacja

12.30 za Parafian

18.00 za śp. Wiesława Toporskiego w 20. rocznicę śmierci,  
śp. Sabinę Toporską oraz zmarłych z rodziny Toporskich, 
Sobczaków i Perzynów

i ia i ia

8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Bronisławę i Tomasza Gawin 

i ia i i a w a

7.30 za śp. Anastazję i Bolesława Stępniewskich

9.30 za śp. Joannę Bondzior

11.00 za śp. Alinę Rosiak-Niedziela w 1. rocznicę śmierci  
i śp. Józefa Niedziela

12.30 za Parafian

18.00 za śp. Czesława Bednarskiego oraz zmarłych  
z rodziny Bednarskich

i ia i ia

8.00 za śp. Katarzynę i Andrzeja Stańczak

18.00 w intencji ks. Jacka, z okazji imienin

i ia wt

8.00 dziękczynno-błagalna, w 62. rocznicę ślubu Kamili i Józefa,  
z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

18.00 za śp. Ewę Tkaczyk o łaskę życia wiecznego

i ia Ś a

8.00 za śp. Walerię, Aleksandra, Edmunda, Krystynę i Józefę

18.00 wolne intencje

i ia wa t

8.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski  
dla Bernarda w dniu imienin

18.00 w 38. rocznicę ślubu Jadwigi i Zygmunta, z prośbą  
o Boże błogosławieństwo dla nich, ich dzieci i wnuków

i ia i t

8.00 wolna intencja

18.00 za śp. Helenę Kozer

i ia ta

8.00 o wiarę dla Nikodema i Bożą opiekę  
z okazji 18 urodzin dla niego i całej rodziny

18.00 za śp. Henryka i Marka Wolsów

i ia i i i a w a

7.30 za śp. Anielę, Stanisława i Stefana Firlej

9.30 za śp. Stefana Sadowskiego

11.00 w intencji Agnieszki, w rocznicę bierzmowania  
oraz Norberta, w rocznicę chrztu

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

18.00 w intencji Małgorzaty w 20. rocznicę urodzin
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w Ś ia wt

7.00 za śp. Marię w 52. rocznicę śmierci oraz Stefana  
i Jerzego Brzozowskich

8.00 msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego

18.00 1) za poległych w II wojnie światowej

2) za śp. Barbarę Janiak (gr.1)

w Ś ia Ś a

7.00 za śp. Leszka Warszawskiego w 6. rocznicę śmierci

8.00 za śp. Barbarę Janiak (gr.2)

18.00 za śp. Lesława i Wiesława Bednarskich;

w Ś ia wa t

7.00 wolna intencja

8.00 za śp. Barbarę Janiak (gr.3)

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

w Ś ia i t

7.00 za śp. Barbarę Janiak (gr.4)

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

18.00 1) za śp. Stefana Widyńskiego

2) za śp. Stanisławę Daszkiewicz w 30. rocznicę śmierci oraz 
zmarłych z rodziny Daszkiewiczów

w Ś ia ta

7.00 za śp. Barbarę Janiak (gr.5)

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

18.00 za śp. Andrzeja Nowosielskiego w 5. rocznicę śmierci

w Ś ia iii i i a w a

7.30 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Teresy w dniu 
urodzin

9.30 za śp. Franciszka i Sabinę Kaźmierczak oraz Zofię i Stanisława 
Michalików

11.00 za śp. Marię Ziemkiewicz

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

2) za śp. Barbarę Janiak (gr.6)

18.00 za śp. Barbarę Łasicę

w Ś ia i ia

7.00 za śp. Barbarę Janiak (gr.7)

8.00 za śp. Józefa, Helenę, Stanisława, Józefę, Mariana i Stanisława 
Mętraków

18.00 dziękczynno-błagalna, w 2. rocznicę ślubu Karoliny i Bruce’a, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

i t a w i 2015
w Ś ia wt

7.00 za śp. Barbarę Janiak (gr.8)

8.00 za śp. Gustawa, Teresę i Barbarę Plewińskich

18.00 1) dziękczynno-błagalna, w 31. rocznicę ślubu Elżbiety i 
Grzegorza

2) za śp. Mieczysława i Mariannę Byliniaków

w Ś ia Ś a

7.00 wolna intencja

8.00 za śp. Barbarę Janiak (gr.9)

18.00 za śp. ks. Juliana Chrościckiego w 42. rocznicę śmierci

w Ś ia wa t

7.00 wolna intencja

8.00 za śp. Barbarę Janiak (gr.10)

18.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Ducha Św. z okazji 
imienin Agaty i Pawła

w Ś ia i t

7.00 wolna intencja

8.00 za śp. Barbarę Janiak (gr.11)

18.00 1) za zmarłych z naszych rodzin polecanych w wypominkach

2) w intencji Marty i Ludwika w 5. rocznicę ślubu

w Ś ia ta

7.00 za śp. Barbarę Janiak (gr.12)

8.00 za śp. Michała Karwata 

18.00 za śp. Cecylię Sasin w 2. rocznicę śmierci i Józefa Sasin

w Ś ia i i i a w a

7.30 za śp. Romanę i Stefana Okońskich

9.30 o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Kuby

11.00 w intencji Anieli, w dniu urodzin

12.30 1) za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziny oraz Domowe 
Kręgi Biblijne (chrzty)

2) za śp. Barbarę Janiak (gr.13)

18.00 o Boże błogosławieństwo i łaski dla Mikołaja w 20. rocznicę 
urodzin oraz dla całej rodziny 

w Ś ia i ia
Święt w ia a Św

7.00 wolna intencja

8.00 za śp. Barbarę Janiak (gr.14)

18.00 za śp. Antoniego Rychlickiego w 43. rocznicę śmierci

w Ś ia wt

7.00 wolna intencja

8.00 za śp. Barbarę Janiak (gr.15)

18.00 za śp. Władysława Woźniaka w 23. rocznicę śmierci
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i t a w i 2015
2) za śp. Barbarę Janiak (gr.23)

18.00 za śp. Izabelę i Jana Oleszkiewicz;

w Ś ia wa t

7.00 za śp. Barbarę Janiak (gr.24)

8.00 za śp. Marka Więckiewicza w 3. rocznicę śmierci, Anielę, 
Franciszka, Leona i Zdzisława z rodziny Kucharskich

18.00 za śp. Tadeusza Okurowskiego w 15. rocznicę śmierci  
oraz śp. Jadwigę Okurowską

w Ś ia i t

7.00 za śp. Ludwika w 67. rocznicę śmierci i Jadwigę Borowskich

8.00 za śp. Barbarę Janiak (gr.25)

18.00 za śp. Lesława Szozdę w 10. rocznicę śmierci

w Ś ia ta

7.00 wolna intencja

8.00 wolna intencja

15.00 dziękczynno-błagalna, w 50. rocznicę ślubu Danieli i Czesława, z 
podziękowaniem za otrzymane łaski i dalszą opiekę Matki Bożej

18.00 za śp. Barbarę Janiak (gr.26)

w Ś ia i i i a w a

7.30 za śp. Jana Derlukiewicza w 6. rocznicę śmierci

9.30 1) za śp. Władysława i Edmunda Przyborowskich, Genowefę, 
Stanisława i Lucjana Kowalczyków

2) za śp. Barbarę Janiak (gr.27)

11.00 za śp. Wacława Grzymałę oraz Wacława i Bronisławę Suchta

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

18.00 w 18. rocznicę urodzin Katarzyny, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej

w Ś ia i ia

7.00 wolna intencja

8.00 za śp. Barbarę Janiak (gr.28)

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

w Ś ia wt

7.00 za śp. Barbarę Janiak (gr.29)

8.00 za śp. Michała Karwata w dniu imienin

18.00 za śp. Michała i Helenę Jakubowskich

w Ś ia Ś a

7.00 w intencji Agnieszki

8.00 za śp. Barbarę Janiak (gr.30-ost.)

18.00 wolne intencje

w Ś ia Ś a

7.00 za śp. Stanisława i Czesława Brzozowskich

8.00 1) za śp. Czesławę Rychlicką w 25. rocznicę śmierci

2) za śp. Barbarę Janiak (gr.16)

18.00 w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych Ofiar 
deportacji i Powstania Warszawskiego

w Ś ia wa t

7.00 za śp. Barbarę Janiak (gr.17)

8.00 za śp. Helenę Wójcik w 4. rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny

18.00 za śp. Lecha Sianowskiego w 1. rocznicę śmierci

w Ś ia i t

7.00 za śp. Barbarę Janiak (gr.18)

8.00 za śp. Władysławę, Józefa i Zbigniewa Baranowskich

18.00 za śp. Zofię Baranowską w 30. rocznicę śmierci  
oraz Ewę i Ryszarda Tkaczyk

w Ś ia ta

7.00 rezerwacja

8.00 za śp. Barbarę Janiak (gr.19)

18.00 za śp. Juliannę, Andrzeja i Franciszka Płońskich

w Ś ia i i a w a

7.30 w intencji Aleksandry i Zbigniewa w 5. rocznicę ślubu, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

9.30 w 60. rocznicę urodzin Jadwigi, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski

11.00 za śp. Mariannę, Jana, Teodora Przyjankowskich oraz 
Konstancję, Piotra, Walentego i Leszka Ambroziaków

12.30 1) za Parafian

2) za śp. Barbarę Janiak (gr.20)

18.00 za śp. Renatę Foltyn w 1. rocznicę śmierci

w Ś ia i ia

7.00 za śp. Barbarę Janiak (gr.21)

8.00 za śp. Mateusza i Józefę Zwolińskich

18.00 za śp. Jerzego Awenckiego w rocznicę śmierci

w Ś ia wt

7.00 za śp. Barbarę Janiak (gr.22)

8.00 dziękczynno-błagalna, w 42. rocznicę ślubu Andrzeja i Marii

18.00 za śp. Weronikę i Antoniego Uścińskich oraz ich synów i wnuki

w Ś ia Ś a

7.00 wolna intencja

8.00 1) za śp. Jana Kaźmierczaka, Mariannę Gorzkowską i Tomasza 
Sobczaka
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AKCJA ,,WYPRAWKA
,,
  

2015
Fundacja ks. Rumianka wraz z Parafialnym Zespol/em Caritas 

przygotowuje wyprawki szkolne  
dla potrzebuja,cych dzieci z naszej parafii. 

Fundusze na ten cel be,dziemy zbierac
,
 

23 sierpnia. 
Tego dnia be,dzie przeprowadzona zbio

,
lrka do puszek Caritas. 

Be,dzie moz
.
na ro

,
wniez

.
 przynies

,
c
,
 przybory szkolne, plecaki, pio

,
rniki itp. 

[zbio
,
rka daro

,
w be,dzie trwal/a od godz. 10.30 do 18.00]. 

To, ilu dzieciom be,dziemy w stanie pomo
,
c,  

be,dzie zalez
.
al/o od ilos

,
ci zebranych funduszy. 

W dniu zbio
,
rki zorganizujemy ro

,
wniez

.
 szereg spotkan

,
  

dla dzieci i cal/ych rodzin. Szczego
,
l/owe informacje podamy juz

.
 wkro

,
tce 

na plakatach w kruchcie kos
,
ciol/a i na stronie internetowej.
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