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Gdy nadeszła pełnia czasu,  
zesłał Bóg swego Syna,  

zrodzonego z Niewiasty…  
(Gal 4,4)
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Z Mądrością 
Bożą w rok 
FatiMski
życzę daru Mądrości i odwagi  
szukania Boga na pustyni  
– mówi ks. Zygmunt Niewęgłowski
Jakie wyzwania przynosi nadchodzący rok?
Uważam, że najważniejszym jest setna rocznica objawień Matki Bożej 
w Fatimie i wynikające z nich wezwanie do modlitwy, ofiary i pokuty. 
Najłatwiej nam chyba ograniczyć się do tego pierwszego, bo jeśli chodzi 
o ofiarę i poświęcenie – robimy wrażenie, jakbyśmy nie wiedzieli, czym to 
jest. Niestety, widać to już w wychowaniu dzieci, które rzadko kiedy uczy 
się wyrzeczeń, znoszenia trudu, często usuwając im sprzed nóg najmniejsze 
przeszkody. Wielu z nich wyrośnie na bezbronnych wobec codzienności, 
często doprowadzając się nawet do samobójstwa, gdy odkryją, że byle 
jakie życie, nie jest warte przeżycia. Potrzeba tutaj szczególnej interwencji 
Matki Bożej, ale też potrzeba naszych ofiar składanych w jedności z Maryją, 
ofiarującą swe cierpienia spod krzyża. 
Matka Boża powtarzała „Pokuty, pokuty, pokuty!”. Pokuta nie jest karą, ale 
czymś co – w połączeniu z ofiarą i modlitwą – może nas przemienić. Pokuta 
to również wyciszenie. Niegdyś ludzie wychodzili pokutować na pustynię, nie 
po to, by uciec od świata, ale żeby być bliżej Boga, żeby się zmierzyć z tym, co 
zawłaszcza człowieka.
Czy mamy szansę na stworzenie takiej pustyni w mieście, czy w naszej parafii?
Myślę, że to nie jest takie trudne. Trzeba tylko, przez wyciszenie i selekcję 
spraw, jakimi się zajmujemy, weryfikację tego, co jest rzeczywiście ważne – 
bo pilne nie znaczy ważne – odnaleźć wewnętrzną radość bycia z Bogiem. 
Pustynia, o której wspomniałem, nie musi być miejscem zewnętrznym, 
choć są miejsca, które sprzyjają kontemplacji. Taką przestrzeń zamierzamy 
stworzyć w naszej świątyni, otwierając kaplicę Najświętszego Sakramentu. 
Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne, żeby mieć miejsce, 
w którym choć kilka minut można pobyć twarzą w twarz z Chrystusem 
Eucharystycznym. Miejsce dostępne w dzień i w nocy. Pytanie tylko, czy 
znajdą się ludzie pustyni, którzy zechcą przyjść o pierwszej czy o drugiej 
w nocy, żeby czuwać przy Najświętszym Sakramencie?
Czego ks. Proboszcz chciałby życzyć wszystkim parafianom na te święta?
Przede wszystkim Bożej Mądrości. Człowiek często zapomina o tym, co od 
Boga otrzymał. Posiada talenty, zdrowie, życie, ale nie wie skąd i po co, nie 
potrafi się też nimi cieszyć i dzielić. Dopiero Mądrość Boża może nas pouczyć, 
że mamy oddać to Bogu, aby otrzymać jako przemienione i uświęcone. 
Życzę jedności z Bogiem w sobie i z ludźmi. Abyśmy byli jedno w rodzinach, 
a ziemia była cząstką nieba. Życzę daru Mądrości oraz odwagi szukania Boga 
na pustyni. Oby każdy, kto chce, odnalazł miejsce i czas, w którym jest mu 
najłatwiej się modlić i być przed Bogiem. Tego potrzeba najbardziej, a całą 
resztę – Bóg sam doda!

kilka lat temu przeżywaliśmy 
peregrynację figury Matki Bożej 
Fatimskiej po parafii. wiele rodzin 
doświadczyło wówczas przemiany 
i uzdrowienia. Może warto 
przypomnieć sobie tamten czas 
i powrócić do realizacji wezwań Pani 
z Fatimy.
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Drodzy Czytelnicy!
Jesteśmy zanurzeni w czasie. Rodzimy się, 
dorastamy, starzejemy. Rozpoznajemy po samych 
sobie tajemnicę przemijania, która u jedynych budzi 
lęk i trwogę, a innych bardziej zbliża do zawierzenia 
siebie Temu, który w jakimś punkcie dziejów 
powołał do istnienia cały świat.
Czas jest dla nas linią, nieustannym przechodzeniem 
od „wczoraj” do „jutro”. W jednym jednak momencie 
historii zdarzyło się coś, co można nazwać punktem 
zwrotnym. Symbolicznie wyraża to apokryficzna 
Protoewangelia Jakuba, przywoływana 
w zamieszczonym w tym numerze wywiadzie przez 
ks. prof. Józefa Naumowicza – świat zamarł.  
Ks. profesor komentuje to wydarzenie słowami św. 
Pawła – „nastała pełnia czasu”, Syn Boży przyjął 
ludzką naturę i stawszy się człowiekiem, urodził się 
z Panny Maryi. 
Okazuje się, że czas może mieć swoją pełnię, 
a więc cel i sens. Czas jest po coś. Nie jest 
obojętnym i ślepym prawem przyrody, bezdusznym 
mechanizmem natury. Każde istnienie wiedzie ku 
swemu wypełnieniu, a więc przypomina każdemu, 
że i on także po coś pojawił się na tym świecie. 
Skoro istnienie czasu wypełniło się w przyjściu 
Chrystusa, to teraz przeżywać możemy już tylko 
konsekwencje owego przyjścia, nic większego 
w historii (poza końcem tego świata, jaki znamy, 
czyli poza powtórnym przyjściem Pana) się już nie 
zdarzy i nie ma co oczekiwać wydarzenia bardziej 
przełomowego, niż to, jakie stało się w Betlejem 
ponad dwa tysiące lat temu. Obietnica Boża została 
zrealizowana. Słowo stało się ciałem.
Oby te święta Narodzenia Pańskiego poruszyły nas 
do refleksji nad upływającym życiem. Nasz czas 
nieustannie zbliża się do kresu, ale czy przybliża 
nas do wypełnienia samych siebie? W czym ma się 
objawić pełnia mojego lub Twojego czasu, drogi 
Czytelniku? Patrząc na leżące w żłobie Dziecię nie 
bój się zapytać sam siebie: Czy już dotknąłem swojej 
pełni, czy też jestem, jak betlejemski pasterz, który 
przespał przyjście aniołów i przez to nie trafił do 
Mesjasza. A może mój czas się dopiero wypełni, 
i dane mi będzie uniżyć się i dać siebie, wzorem 
samego Syna Bożego, który „przyjął postać sługi”? 
Może jak trzej Magowie, podążam za światłem 
Gwiazdy, aby oddać Nowonarodzonemu, to, co mam 
cennego?
Czas mija...
Błogosławionych świąt!
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redaktor Naczelny: Ks. Jacek Gomulski dział fundacyjny: Karolina Burns 
współpraca: Mateusz Ustaszewski

skład: Jacek Łaski korekta: Wiktor Choroszewski, Paweł Grabowski
wydawca: Fundacja im. Ks. Prof. Ryszarda Rumianka, 02-405 Warszawa, ul. Rybnicka 27; biuro@fundacjarumianka.pl

konto Fundacji: 70 2490 0005 0000 4520 5696 5889
Nakład: 400 egz.

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Za treść nadesłanych materiałów odpowiadają ich autorzy. 
Redakcja nie utożsamia się z treściami wszystkich opublikowanych materiałów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za nadesłane materiały.

w numerze

Nasza okładka: Zeszłoroczna szopka w naszym kościele

w sercu proboszcza
2 z Mądrością Bożą w rok Fatimski

w parafii
4 Archanioł, teresa i Męczennicy
6 Nowa pieśń na dzisiaj
10 Niedziela misyjna
10 roraty ze śniadaniem
11 Deszczowi święci
12 rodzina, parafia i szkoła
14 wyćwiczyć się w Słowie
16 Sąsiedzka włochowska Gwiazdka
18 Kolędowanie na trzech Króli
20 Adwent z Caritasem

w temacie
22 Kiedy nastała pełnia czasu?

w wierze
30 Gromadzić w Kręgu

w fundacji
34 Betlejemskie Światło Pokoju
36 Klub Młodego odkrywcy z nowymi pomysłami

w parafii
38 wizyty duszpasterskie

w modlitwie
40 intencje mszalne na Październik i Listopad

w liturgii
44 Służba Boża



w parafii

4



w parafii

4 5

w parafii

Archanioł, Teresa 
i Męczennicy
„Spraw, abyśmy nie tylko wzywali jego wstawiennictwa, ale 
także go naśladowali” – tymi słowami modlił się biskup Michał 
Janocha podczas poświęcenia figury św. Michała Archanioła.

Pierwszy dzień października to tradycyjna data 
święta patronalnego naszej parafii. Choć św. Te-
resa z Lisieux zmarła 30 września, to jej wspo-
mnienie liturgiczne przypada na dzień następny. 
Patronuje świątyni i parafii na Włochach od po-
czątku jej powstania. Zbudowanie kościoła pod 
wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus było 
wypełnieniem ślubów, jakie złożył „Małej Tere-
sce” pierwszy proboszcz włochowski, ks. Julian 
Chrościcki. W tym roku, do świętej Teresy dołą-
czają kolejni święci.
Na początku uroczystej Mszy św. odpustowej, 
sprawujący ją bp Michał Janocha odczytał dekret 
kard. Kazimierza Nycza o rozszerzeniu nazwy pa-
rafii poprzez dodanie do niej nowych patronów 
– św. Męczenników Rzymskich. Szerzej o zmianie 
nazwy piszemy tutaj.
Przed rozpoczęciem liturgii mszalnej, bp Janocha 
poświęcił figurę św. Michała Archanioła. Jest ona 

odpowiedzią na kult, jakim ten święty cieszy się 
w naszej parafii od czasu peregrynacji kopii figu-
ry z groty na górze Gargano. Autorem figury jest 
rzeźbiarz Ryszard Drążkowski. W podstawę po-
mnika wmurowano kamienie z miejsca objawień 
św. Michała – Gargano. Przygotowanie do tego 
uroczystego momentu trwało w parafii przez trzy 
dni, a prowadzącym owe niezwykłe rekolekcyjne 
triduum był O. Dariusz Kielar CSMA.
– Niech św. Tereska pomaga w umiejętności od-
najdywania Jezusa w każdym człowieku, nawet 
najbardziej pogubionym, a św. Michał Archanioł 
uzdatnia nas do tego, byśmy byli twardzi mówiąc: 
„Tak, tak; nie, nie” – mówił w homilii bp Janocha 
ukazując wyzwania, jakie stawiają przed wierny-
mi czczeni tego dnia święci. 
Uroczystość zakończyła się obrzędem poświęce-
nia róż – szczególnego znaku opieki św. Teresy – 
oraz procesją eucharystyczną wokół świątyni.
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Nowa pieśń 
na dzisiaj
Homilia ks. biskupa Michała Janochy, 
wygłoszona podczas Mszy św. odpustowej  
we wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus,  
1 października 2016 r.

Nie przypadkiem w dniu św. Tereski czy-
tamy Ewangelię, w której jest mowa 

o dzieciach. Aby to zrozumieć, warto pa-
miętać kontekst tych słów Jezusa – dziecko 
na Bliskim Wschodzie było zaledwie kan-
dydatem na człowieka! Dopiero chrześci-
jaństwo zmieniło tę mentalność, według 
której kobiety i dzieci byli ludźmi drugiej 
kategorii. Dopiero objawienie się Boga, 
który staje się człowiekiem i jako małe 
dziecko jest zdany na łaskę i niełaskę in-
nych zapoczątkowało zmianę sposobu 
myślenia. Dopiero zgoda Maryi, poprzez 
którą dokonał się cud Bożego Narodzenia, 
odsłoniła prawdę o godności kobiety. War-
to o tym przypominać dzisiejszym wojują-
cym feministkom.

Szokująca ufność

Jezus, który przygarniał dzieci do siebie, 
robił coś, co w mentalności tamtych ludzi 
należało do kobiety – mężczyźnie tak nie 
wypadało. Obraz Mistrza, który tuli dzieci 
był czymś szokującym nawet dla apostołów! 
Szokujące też były Jego słowa: „Jeśli się nie 
odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wej-
dziecie do królestwa niebieskiego. Kto się 
więc uniży jak to dziecko, ten jest najwięk-
szy w królestwie niebieskim” (Mt 18, 3-4).
Nie chodzi tu o jakiś duchowy infantylizm, 
czy też o to, co jest częstą cechą małych dzie-
ci: skupienie na sobie, kapryśność. Chrystus 
zwraca uwagę na kwintesencję tego, co 
w dziecku jest najczystsze i najpiękniejsze 
– umiejętność przyjmowania wszystkie-
go jako dar, umiejętność zadziwienia się, 
a przed wszystkim bezgraniczną ufność do 
rodziców. 

Tajemnica dziecięctwa

W tym miejscu dotykamy sedna ewangeliczne-
go dziecięctwa, o którym mowa w dzisiejszej 
Ewangelii – nie przez przypadek, w dniu pa-
tronki waszej parafii.
Dziewczyna która wstępuje do Karmelu – tak 
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było w tamtych czasach i tak jest dzisiaj – zmie-
nia imię. Córka państwa Martin wybrała sobie 
imię wielkiej świętej Teresy, mistyczki, hisz-
pańskiej reformatorki zakonu z XVI w. Przyszła 
zakonnica wybiera sobie też tajemnicę, jaka 
będzie ją określać – pewien aspekt wiary, któ-
ry jest szczególnie bliski. Wielka Teresa z Avilli 
wybrała sobie samego Jezusa – nazywamy ją 
więc Teresą od Jezusa. Mała Tereska wybiera 

jako program swojego życia Dzieciątko Jezus 
– istotę bezbronną, zdaną na ludzi, najdelikat-
niejszą a jednoczenie będącą prawdziwym Bo-
giem ukrytym w człowieczeństwie. W ten spo-
sób uczy do dzisiaj wrażliwości, dzięki której 
potrafimy dostrzec w ludziach i wydarzeniach 
delikatność samego Boga. 

Uwięzieni w czasie

Święta Tereska odkryła jedną z największych 
i najprostszych rzeczy – często jesteśmy dobro-
wolnym więźniami i zakładnikami własnych 
myśli o przyszłości i przeszłości. Młodzi chętnie 
wstępują w przyszłość, starsi w przeszłość. My-
śli te mogą być pełne nadziei, radości, ale także 
obaw i leków. Trzeba pamiętać, że są one tylko 
myślami. Człowiek ma prawo do marzeń, ale 
to co rzeczywiście posiada, jest chwilą obecną. 

Spotkanie z Bogiem dokonuje się nie jutro, 
nie wczoraj, ale dzisiaj. Diabeł często wy-
prowadza nas z chwili obecnej i karze bez 
przerwy myśleć o przyszłości, zamartwiać 
się i snuć jakieś nierealne plany, albo pró-
buje uwięzić nas we wspomnieniach, któ-
re będą pocieszać, bądź smucić.

Na dzisiaj…

Pewnego dnia św. Tereska w swej zakonnej 
celi pisze wiersz, którego fragment chciał-
bym dzisiaj, po ponad 100 latach, przypo-
mnieć, bo nie stracił swej aktualności. Nosi 
on tytuł „Moja pieśń na dzień dzisiejszy”:
Me życie jest cieniem, me życie jest chwilką,
Co ciągle ucieka i ginie.
By kochać Cię, Panie, tę chwilę mam tylko,
Ten dzień dzisiejszy jedynie!...
Gdy myślę o jutrze, przejmuje mnie trwoga,
Tak smutno na łez tej dolinie;
Lecz próby ja pragnę i cierpieć dla Boga
Przez dzień ten dzisiejszy jedynie.
Ach, skończy się wkrótce, to moje wygnanie,
Wiecznego blask zalśni mi słońca,
I śpiewać Ci będę na wieki, o Panie,
To ,,dzisiaj” bez kresu i końca.
Tak Tereska uczy nas kobiecej delikatności… 

Delikatni i wrażliwi

Przed chwilą święciliśmy figurę św. Mi-
chała Archanioła, którego Biblia ukazuje 
jako niestrudzonego bożego wojownika. 
Apokalipsa przypomina, że całe dzieje 
człowieka, aż do końca czasów, będą nie-
ustanną, kosmiczną walką, która dokonuje 
się też w sercu człowieka. Tak, jak Tereska 
uczy nas delikatności, tak św. Michał uczy 
pewnej męskiej twardości. Popatrzmy na 
nasze ciało – z zewnątrz pokryte skórą, pod 

Człowiek musi w sobie 
łączyć delikatność, miękkość 

z pewną twardością 
i odwagą. Żyjemy bowiem 

w czasach zmagania ze złem. 
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którą kryją się mięśnie i ścięgna. Ta skóra 
jest bardzo delikatna i łatwo ją zranić – tak 
nas Bóg stworzył – ale w środku są twarde 
kości i kręgosłup, dzięki któremu stoimy 
pionowo, co nas odróżnia od zwierząt. Po-
dobnie jest w życiu duchowym – człowiek 
musi w sobie łączyć delikatność, miękkość 
z pewną twardością i odwagą. Żyjemy bo-
wiem w czasach zmagania ze złem. Pew-
nie zawsze tak było, ale współczesność do-
pisuje teraz kolejny rozdział do tej walki.

Dwa cytaty

,,Polki mają prawo do aborcji, edukacji 
seksualnej, antykoncepcji. Chcemy żeby 
w Polsce było normalnie, ale oni to chcą 
blokować, proponują barbarzyństwo, 
proponują ciemnogród.” – To słowa które 
dzisiaj padły przed sejmem, usłyszymy je 
jeszcze z pewnością w poniedziałek.
Inny cytat:
„Wszystkie środki, które służą ogranicze-
niom rozrodczości, powinny być tolero-
wane albo popierane. Spędzanie płodu 
musi być w całej Polski niekaralne. Środki 
służące do spędzania płodu i środki zapo-
biegawcze mogą być w każdej formie pu-
blicznie oferowane, przy czym nie może 
to pociągać za sobą jakichkolwiek konse-
kwencji. Przeciwko instytucjom i osobom, 
które trudnią się zawodowo spędzaniem 
płodu, nie powinny być wszczynane do-
chodzenia. Poprzez środki propagando-
we, a w szczególności prasę, radio, kino, 
ulotki, broszury, odczyty uświadamiające, 
należy wpajać w ludność myśl jak szko-
dliwą rzeczą jest posiadanie wielu dzieci. 
Można wskazywać na wielkie niebezpie-
czeństwa dla zdrowia, które mogą grozić 

kobiecie przy porodzie. Obok tej propagandy 
powinna być prowadzona propaganda środ-
ków zapobiegawczych – przemysł produkują-
cy tego rodzaju środki musi zostać specjalnie 
stworzony, nie może być kar za zachwalanie 
i rozpowszechnianie środków zapobiegaw-
czych i spędzenia płodu, należy w pełni po-
pierać powstawanie zakładów dla spędzania 
płodu , można np. wykształcić akuszerki w wy-
woływaniu sztucznych poronień” i tak dalej… 
Podpisano – dr Wetzel, Berlin 27 IV 1942 r. 
Nagłówek: ,,Tajna sprawa państwowa”, a pod 
nagłówkiem wprost: ,,chodzi tutaj nie o nega-
tywną metodę eugeniczną, lecz o sposób wy-
plenienie narodu”
To były plany w stosunku do Polaków i Rosjan, 
w Niemczech Hitler tego zabraniał. Porównaj-
my sobie te cytaty. Nie będę komentował. 

„Tak, tak; nie, nie”

Walka dobra ze złem wchodzi w nową fazę, 
z pewnością granice nie są proste i czarno-bia-
łe, bo wiele z tych kobiet i dziewczyn, ubranych 
dzisiaj na czarno, idzie tam z bezmyślności, 
dlatego że inni idą, i z pewnością ma w sercu 
wiele dobra – spotkałem tam nie jedną moją 
studentkę. Z drugiej strony walka przebiega 
nieustannie przez serce każdego z nas – nie 
mówię tego, żeby potępiać, ale żebyśmy byli 
świadomi. 
Niech św. Tereska pomaga w umiejętności 
odnajdywania Jezusa w każdym człowieku, 
nawet najbardziej pogubionym, a św. Michał 
Archanioł uzdatnia nas do tego, byśmy byli 
twardzi mówiąc: „Tak, tak; nie, nie” (Mt 5,37) 
i powtarzali jego imię, które po hebrajsku zna-
czy: „Któż jak Bóg!”

tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji 
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Niedziela MisyjNa
W niedzielę 23 października gościliśmy w parafii alumnów Seminarium Misyjnego 
„Redemptoris Mater” w Warszawie wraz z prefektem, ks. Pedro José Guzmán Ardila.

RoRaty ze śniadaniem
od poniedziałku 
do piątku 
wszystkie dzieci 
uczestniczące 
w roratach 
mogły zaraz po 
Mszy św. przyjść 
do kawiarenki 
parafialnej na 
drożdżówkę 
i kakao. śniadania 
zorganizował 
parafialny 
zespół caritas, 
przy wsparciu 
rodziców dzieci 
i wolontariuszy.

Seminaria „redemptoris Mater” są to seminaria die-
cezjalne, które podejmują pracę misyjną dla dobra 
Kościoła powszechnego. odpowiada to perspekty-
wom wskazanym proroczo przez Sobór watykański 
ii, który widząc naglące potrzeby zachęcał do otwie-
rania seminariów międzynarodowych, w których 
formowani byliby prezbiterzy gotowi pójść gdziekol-
wiek – w te miejsca, gdzie brakuje księży. 
Pierwsze Seminarium „redemptoris Mater” zostało 
otwarte w rzymie w 1987 roku z polecenia Św. Jana 
Pawła ii, aby pomóc Nowej ewangelizacji a szcze-
gólnie tej prowadzonej przez rodziny w miejscach 
trudnych, w których albo nigdy nie było Kościoła al-

bo na skutek procesu sekularyzacji stracił on wielkie 
rzesze wiernych i z konieczności musi powrócić na 
nowo do pierwotnej działalności misyjnej. rodzinom 
tym, posyłanym w odpowiedzi na prośby konkret-
nych biskupów, brakowało prezbiterów, którzy by im 
towarzyszyli.
Seminarium przyjęło swą nazwę od wydanej w tam-
tych dniach encykliki Jana Pawła ii „redemptoris 
Mater” (Matka odkupiciela). Dziewica Maryja jest 
pierwszą i główną Patronką tych Seminariów, gdyż 
to ona tak jak w Kanie Galilejskiej dostrzega wszyst-
kie braki i niedostatki pielgrzymującego ludu (także 
brak kapłanów) i oręduje u Boga.
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deszczowi święci
tegoroczna Uroczystość wszystkich Świętych zgromadziła dość dużą ilość wiernych, mimo ulewnego desz-
czu i zimna. Mszy św. o godz. 12.00 na cmentarzu przewodniczył ks. proboszcz w asyście ks. Bartłomieja 
Pergoła i proboszcza parafii Matki Bożej Saletyńskiej ks. Grzegorz ozga MS. Kazanie, nieco skrócone z racji 
pogodowych wygłosił – również koncelebrujący eucharystię – ks. Jacek Gomulski. Po Mszy, zamiast trady-
cyjnej procesji wspominkowej, odśpiewano Litanię do wszystkich Świętych. wypominki były czytane przed 
rozpoczęciem liturgii.
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Rodzina,
parafia i szkoła
Nikt i nic nie zastąpi rodziny – przypomina bp Rafał 
Markowski w rozmowie z ks. Jackiem Gomulskim.
Szkoła Podstawowa nr 66 przy ul. Przepiór-
ki o tyle jest specyficzna, że jej patronem jest 
pierwszy proboszcz włochowskiej parafii, ks. 
Julian Chrościcki. Czy jednak dobrze się dzie-
je, że wydarzenia życia świeckiego łączą się 
z uroczystościami kościelnymi? 
Zawsze, gdy jestem w jakiejś szkole, przypomi-
nam, że nikt i nic nie zastąpi rodziny. To jest pod-
stawa. W tym kontekście wspominam też o zagro-
żeniach, jakie mogą się pojawiać przy pewnym 
przeakcentowaniu roli szkoły. Słyszałem np.: o ro-
dzicach, którzy chcieli aby przedszkole działało 
nie do 18.00, ale do 20.00 i to koniecznie w niedzie-
lę oraz i w sobotę. Pytam się wówczas: co z cza-
sem dla dziecka? Dom rodzinny jest środowiskiem 
absolutnie nie do zastąpienia! Jednocześnie insty-
tucje pojawiające się wokół rodziny – szkoła oraz 

parafia – stanowią ogromne wsparcie dla wycho-
wania. Kościołowi i duszpasterzom leży na sercu, 
żeby młodzi dorastali w oparciu o pewien fun-
dament. Człowiek musi wiedzieć, na czym warto 
budować życie i wobec czego ma pozostać wier-
nym. Przygotowanie intelektualne leży natomiast 
przede wszystkim po stronie nauczycieli, przeka-
zujących wiedzę i uczących twórczego myślenia. 
Rodzina, parafia i szkoła to trzy odsłony tego sa-
mego procesu wychowawczego, dlatego dobrze 
jest, gdy wszystkie spotykają się ze sobą w sposób 
przyjacielski i to na gruncie duchowym.

Jak ks. biskup po krótkim spotkaniu ocenia na-
szą jubilatkę – Szkołę Podstawową. 

Po spotkaniu w kościele i przeżyciu Eucharystii 
przyjechaliśmy do szkoły. Wchodząc na salę, na 

„kościołowi leży na sercu, by młodzi wzrastali w oparciu o pewien fundament” – mówi bp. Markowski
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której był przygotowany program 
artystyczny, od razu czuć było 
dobrą atmosferę. Ucieszył mnie 
widok elegancko ubranego kate-
chety jako prowadzącego całą uro-
czystość szkolną. Jest to dla mnie 
bardzo dobry sygnał znakomitej 
współpracy szkoły z parafią. Spo-
tkałem również znakomitych na-
uczycieli różnych pokoleń, takich, 
po których widać doświadczenie 
i mądrość życiową. Bardzo dobre 
wrażenie zrobili na mnie także 
i uczniowie, ujmujący skromno-
ścią. W szkole – jak wiemy dosko-
nale – bywa różnie, nie jest łatwo 
zapanować nad atmosferą szkoły 
i nad dziećmi. W tym wypadku nie 
było to potrzebne dlatego, że dzie-
ci wiedziały, że to jest takie miej-
sce i taki moment, w którym aż tak 
bardzo na tą swobodę nie mogą 
sobie pozwolić. Nie mam wątpli-
wości, że to jest jedna z ważniej-
szych wspólnot, które funkcjonują 
w ramach parafii i całej tutejszej 
społeczności.

Na koniec proszę o słowo życzeń 
dla naszych czytelników.

Odwiedzam parafię św. Teresy 
już kolejny raz, mam więc świa-
domość, że we Włochach dokonu-
je się ważna praca. Jeżeli chodzi 
o świątynię, to już sam sposób 
przeżywania liturgii oraz przygo-
towania służby ołtarza świadczy 
o precyzji i dbałości duszpasterzy. 
Jeżeli chodzi o życie materialne, 
to widok budującej sie nowej ple-
banii, stanowiącej w przyszłości 
zaplecze działań duszpasterskich, 
stanowi kolejny dowód na to, że 
dzieje się tutaj wiele dobrego.
Jeśli coś mnie zasmuca – to już 
w skali całego społeczeństwa – to 
pełna niepokoju i podziałów at-
mosfera, która przekłada się na 
życie wielu konkretnych rodzin. 
W związku z tym pragnę życzyć na 
zbliżające się święta prawdziwego 
bożego pokoju który jest w stanie 
pokonać wszelkie niechęci i wszel-
ką nienawiść. Tego życzę wszyst-
kim i o to gorąco się modlę!

Zdjęcia publikujemy dzięki 
życzliwości dyrekcji Szkoły 
Podstawowej nr 66.

rocznica 
powstania 
szkoły jest 
równocześnie 
dniem 
Uroczystości 
Niepokalanego 
Poczęcia

dyrektor 
szkoły 
Podstawowej 
nr 66, tamara 
Marczak 
podczas 
uroczystości

dzieci 
przygotowały 
program 
artystyczny

szkolny 
poczet 
sztandarowy 
podczas 
Mszy św.
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wyćwiczyć się w słowie
Podczas trzech sobotnich spotkań grupa kilkunastu 
przedstawicieli służby Liturgicznej przypominała sobie tajniki 
dobrego czytania. Zajęcia z emisji głosu oraz dykcji prowadził 
znany aktor filmowy i teatralny, Jerzy słonka.
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Jaki sens mają warsztaty dykcyjne?
Ale pytanie!!! Sens? Jak idę do kościoła to 
nie chciałbym dosłuchiwać się tego, co czyta 
stojący przy mikrofonie – i to jest główny cel 
warsztatów. Bo tu przychodzą ludzie, którzy 
chcą czytać, a jeżeli chcą – to mają odwagę, 
a jeżeli mają odwagę – to mogą przepracować 
przeróżne wady, nawet dykcyjne. Kogoś takie-
go można wiele nauczyć. Trochę żartem, a tro-
chę serio – przed takimi warsztatami powinien 
być casting głosu, i z niego powinno wyniknąć, 
kto naprawdę nadaje się do czytania świętych 
tekstów. Bo tam są bardzo trudne słowa, ma-
jące własne znaczenie, do którego nie można 
dokładać swojej interpretacji. Chodzi o to, 
żeby ludzie, którzy są w kościele zrozumieli 
wszystko, co było czytane. Żeby potem było 
tak, jak w scence, którą podsłuchałem kiedyś 
po Mszy: wychodziły z kościoła dwie panie 
i jedna mówiła do drugiej: ,,no widzi pani, pani 
Haniu, jakiś nowy dziś czytał i ja wszystko zro-
zumiałam…”
Czy to znaczy, że nie jest tak łatwo dobrze czy-
tać?
To jest bardzo trudne…
Jak się tego nauczyć?
Powtarzam tu przychodzącym, że to nie jest 
tak, że jak te warsztaty skończycie to już bę-
dziecie mistrzami świata. Na przykład – po-
wiedzmy, że zagrałem już 250 razy jakieś 
przedstawienie. Niezależnie, jak często ono się 
odbywało, jeżeli nie powtórzę roli wieczorem, 
przed dniem, kiedy gram, to nawet najmniejszy 
tekst mogę zepsuć. Odpowiedzialność jest po-
dobna – i przy czytaniu w kościele, i w teatrze. 
Tam ludzie kupili bilety i trzeba mieć szacunek 
do nich, i wykonać to nie na 100%, tylko na 
1000%. Taka sama sytuacja jest tutaj, też trze-
ba wykonać pracę na 1000%, bo inaczej nie 
tylko, że ludzie nie usłyszą, to wszyscy, którzy 
słuchają z Góry się na nas słusznie wnerwią. 
Pamiętajmy też, że ludzie, którzy słuchają są 
różni – jest ktoś z aparatem słuchowym, jest 
niedosłyszący, dzieci gadające, mama zwra-
cająca uwagę, która zamiast pójść po dziecko, 
krzyczy „Wróć!”. A przy ambonie ktoś czyta…
Trzeba więc ćwiczyć. Ale sposób, w jaki czytamy 
zależy też od tego jak mówimy i co słyszymy. Jak 
poprawić potoczny język?
Najlepiej by było zlikwidować internet i ogra-
niczyć telewizję. Chodziłoby o stworzenie we-
wnętrznej przestrzeni na rzecz czytania ksią-
żek. Wystarczy otworzyć jakiś tomik poezji, 

niekoniecznie zaraz Mickiewicza, czy Fredry, i przeczytać parę 
strof, najlepiej na głos, ze świadomością, że jak zacznę czytać, 
to muszę siebie samego usłyszeć i wiedzieć co czytam. 
Boże Narodzenie to święto, kiedy „Słowo stało się ciałem”. Jakie 
są najczęstsze problemy i trudności, jeśli chodzi o odbiór słowa? 
Uważam, że trudności dotyczą zarówno lektorów jak i księży, 
w tym kontekście nie robiłbym rozgraniczenia. Jeśli ksiądz nie 
jest najlepszym mówcą, i napisze sobie kazanie, to osobiście 
zdecydowanie wolę, jak je przeczyta, niż gdyby próbował mó-
wić. Człowiek nie zawsze ma takie umiejętności, czasem czegoś 
zapomni, nieraz jest po prostu nieprzygotowany, ale jak myśli, 
że jakoś to będzie to się oszukuj. Nie może być „jakoś” – musi 
być „jakość”! Jako wierny nie przychodzę do kościoła, po to, 
żeby spotkać się ze znajomymi. Przychodzę, żeby naładować 
wewnętrzny akumulator, między innymi zrozumiale czytającym 
lektorem, oraz mówiącym wyraźnie i na temat księdzem. 
To już trzecie warsztaty tego typu u nas w parafii. Jak Pan ocenia 
po tych kilku spotkaniach naszych czytających?
Ostrzegam, że mogę być w tej ocenie niesprawiedliwy, bo ja 
ich po prostu bardzo lubię! Oni się po prostu starają! Wiem też 
od ks. Proboszcza, że postęp jest widoczny podczas liturgii, ale 
nie chciałbym się tylko tym zadowolić. Dążymy do wyrobienia 
pewnych dobrych nawyków i wyćwiczonych umiejętności. Od-
wołując się do grania w sztuce – jak mnie obudzą, i zapytają: 
„jaka jest najważniejsza rzecz, żeby widzowie byli zadowoleni?”. 
Dobrze zagrać, wyraźnie powiedzieć, nie wygłupiać się, zacho-
wać wszystkie cechy danej postaci i pamiętać o tym, co mówił 
reżyser. Podobnie tutaj – nie może być czegoś takiego, że przy-
padkiem „udało się dobrze przeczytać”, a jeśli nawet, to jeżeli 
będę czytał następny raz, to zrobię to tak samo. Żeby to zobra-
zować to posłużę się anegdotą: biegnie człowiek przez ulicę, 
zatrzymuje faceta i pyta: „Panie, jak się dostać do Filharmonii?” 
A ten tak spojrzał i mówi: „Proszę Pana, trzeba ćwiczyć...”. I tu 
jest tak samo… Trzeba ćwiczyć!

rozmawiał ks. Jacek Gomulski

Jerzy Słonka jest aktorem telewizyjnym, teatralnym i filmowym. Zadebiutował w 1980 r. w filmie „Miś”. Znany 
przeważnie z ról w takich produkcjach, jak „Ekstradycja” i „Quo vadis”. W serialu „Rodzina zastępcza” zagrał 
wyrazistą rolę Lesia, męża Jadzi. Obecnie występuje w Teatrze „Syrena”. Mieszka w Warszawie.
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sąsiedzka
włochowska Gwiazdka
Z sandrą Jasińską i anną siczuk, współorganizatorkami 
„sąsiedzkiej włochowskiej Gwiazdki”  
rozmawia wiktor choroszewski i Mateusz Ustaszewski
Skąd wyszedł w ogóle pomysł takiej imprezy?
Jakiś czas temu robiłyśmy włochowskie sąsiedzkie grillo-
wanie i to był wielki sukces, który przerósł nasze najśmiel-
sze oczekiwania. Dlatego chciałyśmy powtórzyć efekt, ale 
tym razem zrobić coś związanego ze świętami.
W jaki sposób powstały te stoiska, ktoś się zgłaszał do nich 
zgłaszał?
Wzorując się na poprzedniej imprezie, zrobiliśmy wydarze-
nie na Facebook, na którym napisałyśmy co chciałybyśmy 
zrobić, jednocześnie prosząc o pomoc sąsiedzką. Powo-
li nasi włochowianie zaczęli się zgłaszać, każdy miał swój 
pomysł na jakąś atrakcję. Zainteresowanie było bardzo 
duże. Już w pierwszym tygodniu zgłosiło się ponad 100 
chętnych! Średnio raz dziennie odzywało się kilka osób de-
klarujących przyniesienie ciast, zrobienie dekoracji, każdy 
miał swój oryginalny pomysł, dlatego też mamy tak dużą 
różnorodność atrakcji. Salka jest mała, nie spodziewaliśmy 

Sala Teatralna wprost pękała w szwach, kiedy w sobotę, 10 grudnia przewinęły się przez nią prawie całe Wło-
chy. W ramach „Sąsiedzkiej Włochowskiej Gwiazdki” można było nauczyć się robienia wypieków, spróbować 
porządnego bigosu, czy też zwiedzić Włochy z przewodnikiem jadąc bryczką. Niektórzy robili ozdoby na cho-
inkę, inni zaś pracowali w pocie czoła (i deszczu) nad wybudowaniem Szopki Betlejemskiej na dziedzińcu przed 
kościołem. Można było także porozmawiać z samym św. Mikołajem, w którego wcielił się burmistrz Włoch, 
Michał Wąsowicz. Punktem kulminacyjnym wieczoru był występ zespołu Spirituals Singers Band wykonujące-
go a cappella m in. pieśni negro spirituals i gospels. 
wydarzenie zorganizowali mieszkańcy włoch przy wsparciu finansowym inicjatywy Lokalnej m. st. warsza-
wy oraz Urzędu dzielnicy włochy. 

się, że dotrze tu tyle ludzi i będzie taka rotacja. Uczymy się 
na błędach, więc następnym razem będzie lepiej.
Czyli, można powiedzieć, że to jest obywatelska inicjatywa, 
nikt tym nie zarządza?
My tylko dałyśmy pomysł podając pewne założenia, mi-
nimum tego co musi być. Resztę przygotowali sąsiedzi, 
pracując przy tym wydarzeniu nawet w nocy i ustawiając 
stoiska czy szopę betlejemską.
A jeśli chodzi o sam pomysł szopy, jak to powstało?
Wyszło tak naturalnie – jest wigilia, to jest i szopa. Faceci 
wpadli na taki pomysł, zebrali się i budowali szopę już od 9 
rano przez cały dzień aż do późnego wieczora, w deszczu.
Rozumiemy, że to nie jest ostatnia taka impreza?
Nie! Na pewno nie ostatnia! Planujemy kolejne wydarzenie, 
ale ze tym razem ze zwierzętami. Dzień świadomej steryli-
zacji, kastracji, aby nie powiększać bezdomności zwierząt. 
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Kolędowanie
na Trzech Króli

W programie usłyszymy kolędy polskie 
w opracowaniach tradycyjnych i współ-
czesnych (m.in. Zaśpiewam Jezuskowi, Bóg 
Człowiek, Przystąpmy do szopy czy Lulajże 
Jezuniu) oraz wybitne dzieło Benjamina 
Brittena pt. A Ceremony of Carols (Uroczy-
ste kolędowanie) na chór, harfę i solistów. 
Utwór Brittena oparty jest w większości 
na tekstach anonimowych twórców an-
gielskich XIV i XV wieku. Poezja ta została 
opatrzona w 1942 r. przez kompozytora 
muzyką stylizowaną na muzykę średnio-
wieczną. Jedynym instrumentem towarzy-
szącym jest harfa, która nadaje utworowi 
niepowtarzalny koloryt. Z zestawienia 
dwóch muzycznych epok wyłania się ory-
ginalne dzieło o charakterze sakralnym, 
jednak zupełnie niepodobne do tego co 
nazywamy kolędowaniem. Ten swoisty 
obrzęd śpiewania bożonarodzeniowych 
utworów jest atrakcyjny muzycznie i wi-
zualnie – śpiewacy wkraczają przed ołtarz 
w ceremonialnej procesji śpiewając łaciń-
ski introitus Hodie Christus natus est (Dziś 
narodził  się Chrystus – antyfona do hym-
nu Magnificat przeznaczona na nieszpory 
w Boże Narodzenie) po czym następują ko-
lejne części opowiadające w języku staro-
angielskim o Bożym Narodzeniu. Polskie 
tłumaczenie tekstów (bardzo bogatych 
w treści teologiczne i liturgiczne) będzie 
wyświetlane podczas wykonania utworu, 
co pozwoli słuchaczom docenić utwór za-
równo w warstwie muzycznej jak i teksto-
wej. 
Wykonawcami koncertu będą:
Elżbieta Szmyt – harfa; absolwentka Aka-
demii Muzycznej w Warszawie i Uniwer-
sytetu Warszawskiego, profesor muzyki 
i dyrektor klasy harfy w Indiana Universi-
ty Jacobs School of Music. Mieszka w Blo-
omington w USA. Jest członkiem komite-

W Uroczystość Objawienia Pańskiego odbędzie się 
w naszej świątyni koncert: „Uroczyste kolędowanie”.
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Elżbieta szmyt

tu organizacyjnego Międzynarodowego 
Konkursu Harfowego w Bloomington. Jest 
też autorem cyklu artykułów o tematyce 
pedagogicznej i recenzji opublikowanych 
w „American Harp Journal”, „Harp Co-
lumn” i „World Harp Congress Review”. 
Regularnie prowadzi kursy mistrzowskie 
w wielu amerykańskich ośrodkach harfo-
wych oraz trzykrotnie prowadziła Między-
narodowy Mistrzowski Kurs Interpretacji 
Muzyki Harfowej w Warszawie. W 1993 
r. zadebiutowała w Polsce recitalem so-
lowym w Sali Kameralnej Filharmonii 
Narodowej, a rok później w Filharmonii 
Krakowskiej. Wielokrotnie występowała 
z recitalami solowymi i koncertami kame-
ralnymi w Stanach Zjednoczonych i w Eu-
ropie, a także jako solistka.
Barbara Kucharczyk – dyrygent, sopran; 
urodzona w 1989 r. Ukończyła Uniwersytet 
Muzyczny Fryderyka Chopina na kierun-
ku dyrygentura chóralna oraz PSM II st. 
im. J. Elsnera w Warszawie w klasie śpie-
wu solowego. Od 2011 r. korepetytor emi-
sji głosu w Grodziskim Chórze „Bogorya”. 
W 2013 r. prowadziła Zespół Wokalny „Pro 
Anima”, z którym zdobyła I miejsce na VI 
Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyj-
nej w Bydgoszczy, od 2013 r. dyrygentka 
Chóru „Anthemis”, z którym zdobyła II 
miejsce na XVII Regionalnym Przeglądzie 
Kolęd i Pastorałek w Pruszkowie. Od 2016 
r. dyrygentka Chóru Kameralnego „In La-
etitia”.
Alicja Krasińska – sopran; absolwentka 
Zespołu Ogólnokształcących Szkół Mu-
zycznych nr 3 im. G. Bacewicz w War-
szawie. Studentka 2 roku studiów licen-
cjackich na Uniwersytecie Muzycznym 
Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie 
śpiewu solowego dr hab. Eugenii Rozlach.
Chór kameralny In Laetitia – zespół po-
wstał w lutym 2016 r. z inicjatywy chó-
rzystów-amatorów, chcących realizować 
swoje pasje muzyczne i mieszkających na 
terenie naszej parafii, a zadebiutował 13 
marca 2016 r. Chór śpiewał kilkukrotnie 
w czasie mszy w wielu warszawskich ko-
ściołach. W repertuarze chóru są utwory 
m.in. Mikołaja Gomółki, Benjamina Brit-
tena, Kurta Bikkembergsa, Mariana Sawy, 
Stanisława Szczycińskiego, Stanisława 
Moryty, Ola Gjeilo, Jacquesa Arcadelta, 
Igora Strawińskiego czy Józefa Świdra. Od 
samego początku dyrygentem chóru jest 
Barbara Kucharczyk. Organizacją prac 
chóru kameralnego In Laetitia zajmuje się 
Stowarzyszenie In Laetitia. 

MD, KG

Chór kameralny In Laetitia zaprasza 
również na koncert pt. „Benjamina 
Brittena „A Ceremony of carols” oraz 
kolędy polskich twórców dawnych 
i współczesnych, który odbędzie 
się 29 grudnia 2016 r. w kościele 
seminaryjnym przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 52/54 w Warszawie. 

Polskie kolędy a capella w wykonaniu 
Chóru kameralnego In Laetitia będzie 
można usłyszeć w naszym kościele 
również podczas Mszy św. w niedzielę 
Chrztu Pańskiego (8 stycznia 2017 r.) 
o 11.00. 
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adwent 
z caritasem

Podjęliśmy się działań, które stały się 
tradycją naszej parafii. Kontynuuje-
my tradycję adwentowych śniadanek, 
z których korzystają młodzi uczestni-
cy rorat. Codziennie w dniach nauki 
szkolnej korzystało z nich około 70 
osób, przychodzących do kawiarenki 
parafialnej na drożdżówkę i kakao. Nie 
byłoby to możliwe bez wolontariuszy, 
którzy podjęli się trudu przygotowania 
śniadanek.
zespół Caritas włączył się także w wi-
gilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. w tym 
roku sprzedaliśmy około 400 świec. Na 
konto Caritas Aw przekazaliśmy 4256 
zł pochodzące z ich sprzedaży.
A niedzielę 12 grudnia w Sali teatralnej 
odbył się Kiermasz Adwentowy, pod-
czas którego można było nabyć świece 
na wigilijny stół, wartościowe książki, 
ozdoby choinkowe oraz opłatki. Kier-
masz, jak co roku, cieszył się dużym 
zainteresowaniem. w organizacji kier-
maszu uczestniczyła także Akcja Ka-
tolicka, której przedstawiciele zajęli się 
sprzedażą książek.
także tego samego dnia podczas Mszy 
Świętych parafianie mogli przekazać 
dar ołtarza. zgromadzone produkty 
żywnościowe zostały przeznaczone 
na paczki świąteczne dla osób, które 
zgłosiły się do parafii po pomoc żyw-
nościową. Przygotowano ok.70 paczek 
dla osób samotnych, 20 paczek dla ro-

dzin wielodzietnych, w których wycho-
wuje się około 50 dzieci.
Parafianie wykazali się dużą ofiarnością. Pod-

Jak co roku parafialny caritas włączył się intensywnie 
w przygotowania do świąt Bożego narodzenia. 

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim  jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
św. Jan Paweł II
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Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim  jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
św. Jan Paweł II

czas zbiórki do puszek na potrzeby akcji świą-
tecznej zebrano 3064,72 zł. Pozyskane pienią-
dze posłużą na częściowe tylko sfinansowanie 
wszystkich akcji, które odbywały się w Adwen-
cie.
warto tutaj także wspomnieć o bardzo ważnym 
wydarzeniu, które ma miejsce po raz kolejny 
w naszej Parafii. Jest to wigilia dla osób samot-
nych, na którą zaproszono ok. 60 osób. idea 
tej akcji opiera się na polskiej tradycji pustego 
talerzyka, który zostawiamy podczas wigilii 
dla zbłąkanego wędrowca. wszyscy spieszyli 
z pomocą przy przygotowaniu spotkania, które 
odbyło się w kawiarence parafialnej w dniu 18 
grudnia. Potrawy na wigilijny stół zostały przy-
gotowane przez wspólnoty i grupy parafialne. 
Była też okazja do nawiązania nowych znajo-
mości, które zaowocują w przyszłości. rozpo-

czął je ks. Proboszcz modlitwą, następnie było 
dzielenie się opłatkiem i wspólne świętowanie. 
wszystkim udzielił się radosny nastrój podczas 
śpiewania kolęd. Na koniec każdy uczestnik 
spotkania otrzymał symboliczny upominek.
Na zakończenie chciałabym serdecznie podzię-
kować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
wspierają dzieło Caritas w naszej parafii. Dzię-
kuję za modlitwę w tej intencji, za wsparcie 
finansowe, za poświęcony czas przy różnych 
posługach, za słowo otuchy i słusznej krytyki.
Dziękuję wszystkim, którzy zawsze chętnie 
podejmują się różnych posług, poświęcając 
swój czas.

Aleksandra Niemiro
koordynator parafialnego  

zespołu Caritas



22

w temacie

Kiedy nastała pełnia czasu?
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Kiedy nastała pełnia czasu?

w tej samej okolicy 
przebywali w polu 
pasterze i trzymali 
straż nocną nad 
swoją trzodą. Naraz 
stanął przy nich 
anioł Pański i chwała 
Pańska zewsząd 
ich oświeciła, 
tak że bardzo się 
przestraszyli. Lecz 
anioł rzekł do nich: 
«Nie bójcie się! 
oto zwiastuję wam 
radość wielką, która 
będzie udziałem 
całego narodu: dziś 
w mieście dawida 
narodził się wam 
Zbawiciel, którym 
jest Mesjasz, Pan. 
a to będzie znakiem 
dla was: Znajdziecie 
Niemowlę, owinięte 
w pieluszki i leżące 
w żłobie». i nagle 
przyłączyło 
się do anioła 
mnóstwo zastępów 
niebieskich, 
które wielbiły 
Boga słowami: 
«chwała Bogu na 
wysokościach, a na 
ziemi pokój ludziom 
Jego upodobania».
Gdy aniołowie 
odeszli od nich do 
nieba, pasterze 
mówili nawzajem do 
siebie: «Pójdźmy do 
Betlejem i zobaczmy, 
co się tam zdarzyło 
i o czym nam Pan 
oznajmił». Udali się 
też z pośpiechem 
i znaleźli Maryję, 
Józefa i Niemowlę, 
leżące w żłobie. 
Gdy Je ujrzeli, 
opowiedzieli 
o tym, co im 
zostało objawione 
o tym dziecięciu. 
a wszyscy, którzy to 
słyszeli, dziwili się 
temu, co im pasterze 
opowiadali. Lecz 
Maryja zachowywała 
wszystkie te 
sprawy i rozważała 
je w swoim 
sercu. a pasterze 
wrócili, wielbiąc 
i wysławiając Boga za 
wszystko, co słyszeli 
i widzieli, jak im to 
było powiedziane. 
Łk 2, 8-20
«adoracja pasterzy» 
Giorgio Barbarelli 
da castelfranco 
„Giorgione” (1478 - 
1510)
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Z ks. prof. Józefem Naumowiczem, 
patrologiem i autorem książek o Bożym 
Narodzeniu rozmawia ks. Jacek Gomulski

współczesny widok 
na Pole Pasterzy
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Księże profesorze, to kiedy właściwie 
narodził się Pan Jezus?

Bardzo dobre pytanie (śmiech)! Wtedy, 
kiedy naszła pełnia czasu! 
A co to znaczy?
Same narodziny to był moment przeło-
mowy w dziejach świata. Bardzo lubię 
apokryf z II w., zwany „Protoewangelią 
Jakuba”. Nieznany autor opisuje chwilę, 
tuż przed narodzinami Jezusa, kiedy to św. 
Józef idzie szukać akuszerki. Mężczyźni 
wówczas nie mogli być obecni przy poro-
dach, bo poprzez dotkniecie się krwi stali-
by się rytualnie nieczyści. Wracając Józef 
doznaje przedziwnej wizji – cały świat 
zamiera, ptaki zastygają w locie, pasterze 
nieruchomieją. Patrząc na to Józef pojmu-
je, że właśnie przyszedł na świat Syn Ma-
ryi. To jest właśnie pełnia czasu…
Z tym, że jest to określenie teologiczne, 
duchowe. A co z twardymi danymi? Je-
steśmy w stanie je określić?
Zgodzę się, że chronologia też jest istot-
na, ale w tej materii mamy jedynie przy-
bliżone daty. Pamiętajmy, że opisy ewan-
geliczne nie są czystą kroniką wydarzeń, 
ale ukazują ich sens zbawczy. Nigdy nie 
przeczytamy w ewangeliach jak Jezus wy-
glądał, gdzie spał, co jadł – a musiał spać, 
jeść, odwiedzać przyjaciół. Ewangeliści 
nie zwracają uwagi na sprawy codzienne, 
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chociaż podkreślają, że Jezus był w pełni 
Bogiem i w pełni człowiekiem. Co do kon-
kretów – wiemy, że pasterze przebywali 
w polu ze stadami, stąd mówi się, że to nie 
mogło być w grudniu, bo za zimno…
Taki jest też argument niektórych pro-
testantów…
Tak, ale jednocześnie nie potrafią podać 
innej sensownej daty, kiedy mogłoby to się 
wydążyć. Niektórzy twierdzą, że to było je-
sienią, podczas Święto Namiotów.
Dlaczego akurat wtedy?
Stoi za tym pewna idea wyprowadzona ze 
słów prologu do Ewangelii Janowej. Autor 
napisał, że „Słowo zamieszkało między 
nami”, dosłownie „rozbiło namiot”. Czy to 
jest nawiązanie do żydowskiego święta, 
kiedy budowano szałasy i na pewien czas 
mieszkano w nich? Osobiście nie sądzę. 
Słowa św. Jana są bardziej wzmianką teo-
logiczną, aniżeli chronologiczną. Zresztą, 
pasterze mogli przebywać w polu nawet 
w grudniu.
W zimę?
Śnieg w Jerozolimie spada raz na kilkana-
ście, czy nawet kilkadziesiąt lat. Pamiętaj-
my że Palestyna jest położona jest bardziej 
na południe niż Italia czy Grecja, co daje 
o wiele bardziej ciepły klimat. Zazwyczaj 
wtedy pasterze nie są w polu, ale mogło się 

srebrna gwiazda 
w Bazylice 
Narodzenia 
Pańskiego oznacza 
domniemane miejsce 
narodzin Jezusa.



czuwający pasterz, 
Benozzo Gzzoli 

(1459-60)
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to zdarzyć. Nie to jest jednak najważniej-
sze. Kiedy starożytni autorzy starali sie ob-
liczyć moment narodzenia Jezusa, nigdy 
nie podchodzili do tego w sposób ściśle 
historyczny. Poszukiwali natomiast daty, 
która byłaby symboliczna i wystarczająco 
wymowna, by przybliżyć sens tajemnicy 
Wcielenia. W II, czy w III wieku podawa-
no, że Chrystus narodził się na wiosnę i to 
w tym samym dniu, w którym 30, lub 33 
lata później zmarł, czyli w dniu paschy. 
Ponieważ ten dzień, jest wyznaczany we-
dług kalendarza księżycowego, jak nasza 
Wielkanoc, stąd podawano daty marcowe, 
albo kwietniowe. Kiedy na początku IV w. 
utworzono święto, wówczas nie można 
było go obchodzić wiosną, gdyż kalendarz 
świąteczny był dość wypełniony. Trzeba 
więc było szukać innego wymownego mo-
mentu w roku, który by najlepiej obrazo-
wał tajemnicę Bożego Narodzenia. Pismo 
św. przedstawia ją najczęściej pod postacią 
przyjścia światłości na świat, albo wzejścia 
gwiazdy. Stwierdzono więc, że najlepiej tę 
prawdę wyraża dzień, który w kalendarzu 
rzymskim był dniem przesilenia zimowe-
go – 25 grudnia. Jest to moment, gdy ciem-
ności przestają się wydłużać, przychodzi 
przesilenie, światłość zwycięża mrok. To 
jest bardzo wymowna data – powtarzam, 
nie historyczna, ale symboliczna. 

Obecnie przykładamy 
bardzo dużą wagę do 
tego kiedy coś działo, 
o której godzinie. Wydaje 
się, że pierwsi chrześcija-
nie mieli jakąś inną mental-
ność, bo takie ujęcie historii 
ich zupełnie nie interesowało. 
Choć nie było zegarków, to często 
pojawia się, zwłaszcza w czwartej ewan-
gelii, pojęcie godziny, ale nie jest ona ro-
zumiana jako jednostka mierzenia czasu, 
lecz jako pewien symbol. Człowiek staro-
żytny pracował według pór dnia i roku, ale 
czasu co do sekundy nie odmierzał. Jesz-
cze w różnych zakątkach świata dzisiaj ży-
ją ludzie, którzy nigdy nie mieli zapisanej 
daty urodzin. W dawnych kulturach czę-
sto w ogóle nie rejestrowano takich dat, 
nie było zapisu w archiwach, więc data 
urodzin odgrywała zupełnie marginalną 
role.
Czyli Pan Jezus nie obchodził urodzin?
Z pewnością nie obchodził. Co ciekawe, 
w źródłach są opisane dwa przypadki daty 
urodzin, ale w związku z osobami, które 
nie zapisały się zbyt chlubnie w historii. 
Jedną z nich jest sprawczyni męczeństwa 
św. Jana Chrzciciela, czyli Herodiada.
Początkowo chrześcijanie obchodzili te 
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święta, które niejako przeszły z tradycji 
starotestamentalnej, a podczas których 
działy się wydarzenia ważne dla uczniów 
Chrystusa. Śmierć i Zmartwychwstanie Je-
zusa podczas Paschy, czy Zesłanie Ducha 
Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. 
Skoro nie interesowała pierwszych 
chrześcijan data urodzin Jezusa, to mo-
że co innego było dla nich ważne, np. 
miejsca, w których żył.
Okazuje się, że już w czasach prześlado-
wań, czyli podczas trzech pierwszych wie-
ków, odbywały się pielgrzymki do miejsc 
związanych z życiem Jezusa. Jednocześnie 
były one profanowane przez rzymian, jak 
Golgota, czy Betlejem. Kiedy nastał czas 

pokoju okazało się, że Grota Narodzenia 
jest otoczona wielką czcią i przyjeż-

dżają modlić się w niej wierni. 
Mamy potwierdzenie o tym 

w tekstach Orygenesa czy Jó-
zefa z Cezarei. Na początku 
IV wieku, gdy Kościół od-
zyskuje wolność, Konstan-
tyn Wielki buduje bazyli-
ki zarówno nad miejscem 
śmierci Jezusa, jak i nad 
miejscem Jego narodze-
nia. Jako datę inauguracji 
wybiera taki dzień, aby 

od razu ustanowić stałe 
święto tajemnicy Wciele-

nia. Tak więc 25 grudnia 328 
r. w obecności cesarzowej He-

leny, matki Konstantyna, po raz 
pierwszy obchodzono uroczystość 

Narodzenia Pańskiego w formie, jaką 
znamy do dziś.
Jak to wyglądało?
Pierwszy opis świętowania Bożego Na-
rodzenia w Betlejem pozostawia Egeria, 
a pochodzi on z 382 lub 383 r. Od począt-
ku istnieje wigilia czyli czuwanie będące 
przygotowaniem do wielkiego święta. Po-
nadto jest już wtedy odprawiana pasterka!
O północy?
Trochę inaczej niż dzisiaj, bo wieczorem. 
Późnym popołudniem przyjeżdżał z Je-
rozolimy do Betlejem biskup, aby razem 
z wiernymi iść na Pole Pasterzy. Wtedy 
właśnie – choć to jeszcze był dzień – za-
czynała się pasterka. Co prawda, według 
Ewangelii, pasterze zostali obudzeni w no-
cy, ale w liturgii gra też rolę kwestia prak-
tyczna, w środku nocy trudno byłoby wra-
cać do miasta. 
Na Polu była czytana Ewangelia o paste-

Protoewangelia 
Jakuba
(fragment, Wizja św. Józefa)

I podniosłem oczy na firmament, 
i zobaczyłem, że stanął, i spojrzałem 
w powietrze, i ujrzałem, że jest 
pełne zdumienia, i ptactwo niebios 
zakrzepło w locie. 

I skierowałem oczy na ziemię, 
i ujrzałem misę leżącą, i robotników 
spoczywających przy posiłku, i ręce 
ich były w misie. 

I ci, którzy gryźli pokarm, nie gryźli 
go, i ci, którzy go nabierali, nie 
podnosili rąk, i ci, którzy nieśli do ust, 
nie donieśli, ale wszyscy mieli oblicza 
wzniesione i patrzyli w górę. 

I ujrzałem jak pędzono owce, i stanęły 
owce, i podniósł pasterz rękę, aby je 
uderzyć, i zamarła ręka wzniesiona 
do góry. 

I zwróciłem oczy na prąd rzeki, 
i ujrzałem kozły, które przytknęły 
pyski do wody i nie piły.

I wszystko pobudzone nagle, podjęło 
znowu swój bieg. 

Apokryfy Nowego Testamentu,  
pod red. ks. M. Starowiejskiego, 
Tom I, Lublin, 1986, str. 199-200.
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adoracja pasterzy 
(ilustracja z Belles 
Heures du duc de 
Berry – kodeksu 
iluminowanego 
wykonanego dla 
Jana księcia de 

Berry, powstałego 
w latach 

1405-1409, a 
ozdobionego przez 

Braci Limbourg

rzach, śpiewano psalmy, aby następnie, 
w sposób procesyjny przejść do Groty Na-
rodzenia. Oczywiście nie mieściło się tam 
zbyt wiele osób, więc ludzie tylko wcho-
dzili na moment modlitwy i wychodzili do 
bazyliki, gdzie całą noc trwało czuwanie, 
przerwane gdzieś w środku Mszą świętą. 
Było bardzo dużo czytań – wszystkie zapo-
wiedzi mesjańskie ze Starego Testamentu, 
potem opis Narodzenia (wersję Łukaszową 
czytano w Grocie, a Mateuszową w trakcie 
Mszy) A rankiem czyli w pierwszy dzień 
świąt, biskup udawał się na czele procesji 
do Jerozolimy, aby sprawować uroczystą 
Eucharystię w swojej katedrze.
Czy z tego wynika, że wigilia bożonaro-
dzeniowa jest tradycją starszą, aniżeli 
wielkanocna?
Nie, najstarsza jest oczywiście wigilia 
Zmartwychwstania. Poświadczona jest już 
w II wieku, ale można powiedzieć, że ist-
nieje od początku Kościoła. Świętowanie 
Bożego Narodzenia na sposób, nazwijmy 
to, betlejemski, bardzo szybko przyjęło 
się w całym ówczesnym cesarstwie rzym-
skim, ciesząc się dużą popularności. Już 
w IV w. pojawia się oktawa, czyli rozsze-
rzenie obchodów na kolejne dni. Biskup 
każdego dnia wchodził do innej świątyni, 
aby odprawiać w niej świąteczną liturgię.

Ks. profesor mówi o tym, że obchody 
Bożego Narodzenia związane są z wy-
budowaniem bazyliki nad grotą betle-
jemską i dniem 25 grudnia. Co w związ-
ku z tym z dniem 6 stycznia? 
Chciałem to wyminąć, ale widzę, że nie da 
się tak łatwo… 6 stycznia to święto Epifa-
nii, czyli Objawienia Pańskiego i obejmuje 
ono zarówno Narodzenie Jezusa, a także 
wszystkie te wydarzenia, w których Pan 
się objawia: Pokłon Magów, Chrzest w Jor-
danie, oraz Cud w Kanie. W Palestynie 
długo obchodzono te tajemnice w jednym 
dniu, ale Rzym bardzo szybko rozdzielił te 
tajemnice poprzez różne daty. 
Skąd się wziął ten 6 stycznia?
Również ze względów symbolicznych. Po-
nieważ jest to święto pierwszych tajemnic 
Chrystusa, wiec musiało rozpoczynać rok. 
Szóstka ma niezmierną symbolikę – w szó-
stym dniu został stworzony człowiek, 
w szóstym dniu przychodzi drugi Adam, 
w szóstym bowiem dniu Chrystus umarł 
na krzyżu. Dla nas piątek to jest piąty 
dzień tygodnia, ale dla wywodzących się 
z Izraela pierwszych chrześcijan, to ciągle 
był dzień szósty, bo siódmego dnia obcho-
dzono szabat. Nie można było wtedy zro-
bić Bożego Narodzenia 1 stycznia choć to 
początek roku, bo wtedy było wielkie po-
gańskie święto ku czci cesarza.
Bardzo często pojawia się w różnych 
rozmowach teza, że Boże Narodzenie 
jest schrystianizowaną wersją rzym-
skiego święta Niezwyciężonego Słońca.
Nie wiadomo kiedy to święto powstało 
i czy w ogóle istniało, zanim zaczęto świę-
tować Boże Narodzenie. Wiele opraco-
wań bardzo naciąga interpretację źródeł 
i uważa, że istniało ono w III wieku. Nie 
ma to żadnego potwierdzenia, pierwsze 
wzmianki o święcie Niezwyciężonego 
Słońca pochodzą z IV w. Nie było to waż-
ne święto, a nawet – poza Rzymem – mało 
znane. Gdyby chciano w grudniu zastą-
pić jakieś rzymskie święta to najbardziej 
hucznym były saturnalia i nowy rok. Ale 
u pierwszych chrześcijan nie było żadnej 
chęci zastępowania świąt pogańskich! Jak 
się czyta pierwsze świadectwa czy kazania 
to nie znajdziemy tam żadnego komplek-
su, ani chęci zastępowania czegokolwiek.
Boże Narodzenie kojarzy nam się z pew-
ną specyficzną atmosferą. Oprócz tre-
ści teologicznych dominuje tam rodzin-
ność, wzajemna życzliwość, pojedna-
nie. Czy pierwsi chrześcijanie posiadali 
jakiś sposób przeżywania tych świąt?
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ks. Józef Naumowicz
jest absolwentem filologii klasycznej Uw. współpra-
cował  z  warszawskim  studenckim  komitetem  so-
lidarności  i został w związku ze swoją działalnością 
usunięty z akademika przez władze uczelni. w latach 
1979-1980 był studentem kUL. 2 czerwca 1985 przy-
jął święcenia kapłańskie. w 1993 obronił pracę dok-
torską na wydziale Polonistyki Uw. od 1989 praco-
wał jako prefekt warszawskiego seminarium. w ro-
ku  2000  obronił  rozprawę  habilitacyjną  na  Uksw. 
Pracuje  na  tej  ostatniej  uczelni  oraz  równocześnie 
na Papieskim wydziale teologicznym w warszawie. 
Postanowieniem  Prezydenta  rP  w  2011  otrzymał 
tytuł profesora nauk humanistycznych. w 2012 zo-
stał członkiem komitetu Nauk Historycznych PaN. 
Jest  autorem  i  edytorem wielu publikacji  z  zakresu 
chrześcijaństwa antycznego  i patrologii, a  także re-
daktorem serii Biblioteka ojców kościoła.

Egeria, wspominając procesję z Betlejem 
do Jerozolimy w dzień Bożego Narodzenia, 
pisze, że choć świece nie są potrzebne, to 
wszyscy je trzymają, aby wyrazić tajem-
nicę światłości, która przyszła na świat. 
Efrem Syryjczyk, żyjący na początku IV 
w., opisuje kościół wypełniony światłością 
oraz niesamowitą radość, jaka ogarniała 
wiernych. Przypomina, że skoro jest świę-
to, to należy zawieszać wieńce i zasiadać 
do stołów. Od początku więc przeżywano 
Boże Narodzenie jako święto pełne rado-
ści, podkreślanej przez znak światła i prze-
różne dekoracje, zwłaszcza roślinne – wy-
ciągano skądś zielone czy kolorowe gałąz-
ki, jakieś kwiatki i dekorowano nimi domy.
Coś jak nasza choinka?
Niezupełnie. Symbol drzewka rajskiego, 
na którym zamieszczone są owoce, poja-
wia się dopiero na przełomie średniowie-
cza i renesansu. Chodzi w nim o wiecznie 
zielone drzewo, a nie o wieniec, który, za-
raz uschnie jak cięty kwiat, czy sama ga-
łązka.
Czyli starożytni chrześcijanie bardziej 
akcentowali aspekt dekoracji, aniżeli 
symboliki?
W tym przypadku, tak. Nawet odnajdu-
jemy napomnienia, jakże bliskie naszym 
czasom, żeby „rama nie przesłoniła ob-
razu”, czyli by dekoracje i przygotowania 
przedświąteczne nie zasłoniły istoty świę-
towania.
Św. Grzegorz z Nazjanzu przestrzega, aby 
wierni zostawili poganom bieganie po uli-
cy, i dekorowanie, czy nadmierne biesia-
dowanie, bo trzeba się skupić i przygoto-
wać duchowo. Ale sam zresztą po skończo-
nej liturgii zasiadł do stołu świątecznego... 

Jeszcze jeden aspekt ówczesnego święto-
wania przetrwał do dzisiaj – od początku 
rozumiano ten czas, jako jest święto poko-
ju i pojednania. Jest to oczywiście nawią-
zanie do Izajaszowej wizji wołu i jagnięcia 
przebywających razem z lwem i panterą. 
Wróćmy może do początku naszej roz-
mowy. Wiemy już, że nie wiemy, czy 
Chrystus narodził się w grudniu. A co 
z rokiem? Czy był to rok pierwszy, szó-
sty przed naszą erą, czy też czwarty na-
szej ery?
To jest sprawa trochę drugorzędna. Jak 
wejdziemy do betlejemskiej bazyliki i klęk-
niemy przed gwiazdą oznaczającą miejsce 
narodzin Chrystusa, to też nie możemy ze 
stuprocentową pewnością powiedzieć, że 
stało się to właśnie w tym miejscu. Może to 
było trzy metry dalej? Jako chrześcijanie 
nie możemy mieć myślenia magicznego, 
że w tym miejscu nasza modlitwa zadzia-
ła a metr dalej już nie, ten rok jest okrągłą 
rocznicą, więc jest literalnie szczególny, 
a ten nie. Cieszmy się z tego, że większa 
cześć świata liczy lata od narodzin Jezusa. 
Ale kiedy one były?
Tyle możemy powiedzieć, że pewnie kil-
ka lat przed rokiem pierwszym. Który to 
był dzień dokładnie, tego raczej nie da się 
ustalić, ale – jak już mówiłem – wydaje się 
to nieco obojętne. Od 328 r. świętujemy je 
25 grudnia i przyjmujemy, że od nich roz-
poczęła się inna, nowa era dziejów ludz-
kości. Wtedy świat się wewnętrznie i rady-
kalnie zmienił.
Wszystko zamarło.
Tak, wszystko zamarło – aby za chwilę 
ożyć, ale już w nowym wymiarze.
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ks. Jan kruczyński od 47 lat zbiera doświadczenia związane z powstawaniem, 
formowaniem i animacją małych grup oraz ich miejscem w kościele katolickim 
i społeczeństwie

O św. Pawle, 
pokusie stagnacji 
i gromadzeniu 
ludzi – z ks. Janem 
Kruczyńskim, Zuzanną 
Zuzelską i Henrykiem 
Krzoskiem rozmawia 
ks. Jacek Gomulski.

Jaki jest ulubiony święty ks. Jana Kru-
czyńskiego?

(ks. Jan) Św. Jan Chrzciciel!
Czemu?
Dlatego, że rodzice dali mi to imię nie 
przez przypadek! Na pewno noszę w sobie 
pewną charakterystykę Jana Chrzciciela. 
Jan był prorokiem, a mnie jest bliski ten 
dar.
Na czym on polega?
Wiem, co powinien Kościół robić dzisiaj, 
aby jutro doszedł do swojego wspaniałe-
go blasku. Ciągle powtarzam: róbcie to co 
jest ważne dzisiaj, nie to co będzie jutro. 
Prorok nieustannie mówi o tym samym, 
wciąż napomina i obserwuje czy lud już to 
wykonał.
Pytając o świętego szczerze mówiąc li-
czyłem, że wspomni ojciec o św. Pawle… 
To on wracał często do wspólnot, które 
założył, aby sprawdzić, czy wszystko 
idzie dobrze…
Na szczęście mam jeszcze trochę imion. 
(uśmiech) Wujek krawiec dał mi imię Jó-
zef, więc jest też dla mnie ważny ten Jó-
zef, który – wygnany przez braci – błąkał 
po Egipcie, czyli po świecie. Natomiast co 
do św. Pawła – gdy powstawały pierwsze 
małe grupy kościelne w Polsce w latach 
siedemdziesiątych to wiele z nich z pew-
nej pychy i pewności siebie zaraz nazwało 
się wspólnotami, a naszą grupę Pan Jezus 
nazwał grupą św. Pawła. Było to trafne, 
bo jeszcze nie byliśmy jeszcze wspólnotą, 



ani nie mieliśmy w ogóle pojęcia czym ona 
jest. To była po prostu jakaś grupa ludzi, 
która się modliła, śpiewała, grała na gita-
rze i jeździła na oazy. W ten sposób, przez 
ten szczególny patronat, św. Paweł wszedł 
w moje życie osobiste i jakoś powoli idę je-
go śladami. Staraliśmy się pielgrzymować 
po Syrii i Libanie, gdzie on się nawrócił 
i na początku działał.
Pójdźmy więc tym tropem. Apostoł na-
wiedzając kościoły, które założył, oce-
niał czy się trzymają głoszonej przez 
niego Ewangelii. Jaka jest kondycja krę-
gów biblijnych u nas w parafii?
To już kolejne nawiedzenie tutejszych krę-
gów, w czasie którego widzimy, że ziarno 
nie zostało zadeptane – ukształtowała się 
pewna wspólnota liderów. I choć może 
jeden krąg zaginął, to ci, którzy zostali, 
wzrośli w dojrzałości i odpowiedzialności 
za to dzieło.
Czyli jest duchowy wzrost?
Jest wzrost, może nie ilościowy, ale jako-
ściowy.
A jakie są problemy? 
Pytanie jest zawsze podobne – czy idziemy 
dobrą drogą? W sercach pozostaje pewne 
uśpienie, nostalgia, żeby się za bardzo nie 
wysilać. Kręgi zawsze mogą się stać taką 
grupą wzajemnej adoracji, gromadzenia 
się wokół spokojnego życia, spotykania się 
przy kawie, a i przy okazji też przy Biblii. 
Dlatego przyjechaliśmy, aby z takiej poku-
sy wybijać, by ludzie na powrót uwierzy-
li, że to, co dobre przychodzi przez krzyż, 
post i modlitwę. O tym była mowa w mojej 
katechezie do Kręgów – o poście i walce 
duchowej.
Jak to jest z tym wysilaniem się? Co zro-
bić, żeby przekonać dzisiejszego czło-
wieka, żeby porzucił duchowe lenistwo, 
tą niechęć do wysiłku wewnętrznego? 
(Zuzanna) Człowiek, który doświadcza 
Boga, przeżywa to, o czym jest napisane 
w Dziejach Apostolskich: „nie możemy 
nie mówić o tym, czego doświadczyliśmy”. 
Dlatego cały czas trzeba przypominać, że 
zawsze musimy szukać Boga. Wtedy czło-
wiek nie może usiedzieć na miejscu!
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w Kręgu

krąg Biblijny jest próbą stworzenia społeczności opartej na słowie Bożym 
i wzajemnej otwartości
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Rozumiem, że to jest właśnie też trochę 
z własnego doświadczenia?
Tak. (śmiech) Ja już dwa i pół roku nie mo-
gę usiedzieć na miejscu!
Czemu? Co się wtedy stało?
Dwa i pół roku temu zostawiłam bardzo 
dobrą pracę w Słupsku, w urzędzie, na 
rzecz głoszenia Ewangelii w przeróżny 
sposób i służyć w Centrum Nowej Ewan-
gelizacji.
To chyba dosyć ryzykowna i trudna 
droga, takie pozostawienie jakichś za-
bezpieczeń. Jak to się dokonało i z jakiej 
przyczyny?
Nie stało się to oczywiście od razu. Na po-
czątku, tylko jak Bóg dotknął mojego ser-
ca, miałam jedno tylko pytanie – jak o Nim 
mówić? Jeszcze jak pracowałam, każdy 
wolny dzień polegał na jeżdżeniu na reko-
lekcje, ewangelizacje, kursy, spotkania, aż 
w końcu doszło do tego, że 26 dni urlopu 
plus wolne weekendy, to jest za mało na to, 
co jest w moim sercu. 

Czy był jakiś punkt zwrotny? Jakieś re-
kolekcje, katecheza, szczególne spotka-
nie? Jakich Bóg dobrał narzędzi, żeby 
do Ciebie dotrzeć?
Zaczęło się od tego, że doświadczyłam Bo-
żej miłości na pewnych rekolekcjach. To 
mnie tak mocno dotknęło, że patrząc na 
ludzi chciałam, żeby też doświadczyli Bo-
ga, tak mocno jak ja, i wiedziałam, że to 
doświadczenie jest dla każdego człowieka.
A nie ma takich chwil, że się nie chce?
Lenistwo to u każdego się znajdzie…
I jak to przekraczać? 
Jak to papież Franciszek powiedział: trze-
ba wstać z kanapy. A od siebie dodam – cią-
gle być we wspólnocie. Inni świetnie moty-
wują do tego, by nie zamknąć się w domu 
i swoich sprawach. 

To zapytałbym jeszcze Henryka o jego 
wrażenia z wizyty u nas. Są jakieś owo-
ce głoszenia sprzed roku? 
(Henryk) Bardzo się cieszę, kiedy widzę 
pragnienie pogłębiania tego, co ludzie 
otrzymują na Kręgu Biblijnym, pragnienie 
pójścia dalej. To wspaniałe! Ludzie czują, 
że Bóg ma o wiele więcej dla nich, niż do-
tąd otrzymali. I te pytania...
Jakie?
Na przykład – czy moglibyśmy na kręgach 
biblijnych czytać listy Pawłowe. Albo dzi-
siaj – kiedy i jak czytać Stary Testament. 
I to jest piękne! Widać, że oni wzrastają, 
że rodzi się w nich głód Słowa Bożego. 
Uważam, że są to wielkie owoce. Myślę, że 
z tych ludzi zbierze się takiego grono, któ-
re poprowadzi innych.
Jak zakłada się kręgi biblijne?
Przez przyjęcie czyjejś propozycji. Otwo-
rzyłem mój pierwszy krąg biblijny w 1990 
r. Rok wcześniej nawróciłem się i krótko 
po tym, szukałem drogi duchowej, trafiłem 
do Krościenka na Oazę. Tam mi powiedzia-
no, że jest ktoś taki, jak ks. Jan Kruczyński, 
wielki człowiek. Nie wiedziałem jeszcze jak 
się poruszać w świecie wiary i poprosiłem 
o rozmowę ks. Jana. Przespacerowaliśmy 
się chwilę nad Dunajcem, opowiedziałem 
trochę o swoich życiu, i usłyszałem zda-
nie, którego nigdy nie zapomnę: Gromadź 
wokół siebie ludzi. Tłumaczę, że właśnie 
od ludzi uciekam, a ksiądz: No, to zbieraj, 
a nie uciekaj. I mówi, że już idzie, bo się 
na mszę musi przygotować. Pomyślałem 
sobie – Co on mi za głupoty naopowiadał! 
Byłem wtedy strasznie zakompleksiony, 
jak miałem się odezwać w gronie dwóch, 
trzech osób, to zaraz robiło mi się gorąco, 
robiłem się czerwony, a ksiądz mi mówi, 
żebym gromadził innych! Potem nagle je-
den telefon: Czy możemy przyjść do Cie-
bie, żeby się pomodlić? Przyszła jedna 
osoba, druga, coraz więcej, aż w końcu po-
wstał krąg biblijny. Ks. Jan widział, czego 
ja nie widziałem – to, co się stanie w mo-
im życiu za 10-15 lat. Na tym polega dar 
proroczy! Później tych ludzi zaczęło się 
gromadzić wokół mnie coraz więcej, także 
musieliśmy się przenieść do salki parafial-
nej, gdzie raz w tygodniu spotykało się ze 
30-40 osób. Potem ks. Jan zasugerował, że-
by się podzielić na małe kręgi, i spotykać 
się raz w miesiącu. 
Obecnie już nie prowadzę żadnej grupy, 
ale uczestniczę w kręgu, który został za-
początkowany u mnie. Prowadzi go para, 
która (kiedy ich spotkałem) żyła w związ-
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Wiem, co powinien 
Kościół robić dzisiaj, aby 
jutro doszedł do swojego 

wspaniałego blasku. Ciągle 
powtarzam: róbcie to co 

jest ważne dzisiaj, nie to co 
będzie jutro. 
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ku niesakramentalnym i w nałogach – on 
był alkoholikiem, ona paliła. Poprzez mo-
dlitwę Bóg uwolnił ich z tych wszystkich 
rzeczy! 
Ojcze Janie, jak rodziły się Kręgi, to nikt 
nie mówił, że powstaje jakaś sekta?
(ks. Jan) Zarzuty były od samego początku. 
Gdy zakładałem Kręgi w Rzymie odwiedził 
nas pewnego dnia dzisiejszy kardynał Cor-
des. Opowiadałem, że mamy już 2,5 tysiąca 
kręgów. On mówi, że dobrze i dalej słucha. 
Więc ja nieśmiało, że w Tivolli mamy pew-
ne problemy. A kardynał, że właśnie na to 
czeka. Bo przeciwności zawsze muszą być 
w parze z rozwojem danego kręgu. Ludzie 
tego nie znają, to jest rzecz nowa. Kto by 
pomyślał, żeby spotykać się w domu i czy-
tać Pismo święte!
Ile jest w tym momencie Kręgów Biblij-
nych?
W Polsce w tej chwili jest zarejestrowanych 
1000 kręgów. Od Rzeszowa przez Biały-

w wierze w wierze

stok, Warszawę, Wrocław, Kalisz, Ostrów, 
Koszalin, Gdańsk – najwięcej w Szczecinie.
Na czym polega spotkanie kręgu?
(Zuzanna) Na czytaniu. Jedyna rzecz, jaką 
trzeba umieć, żeby uczestniczyć w Kręgu 
Biblijnym, to umieć czytać. Nic więcej nie 
potrzeba. Człowiek nie musi być na nie 
wiadomo jakim poziomie duchowym, nie 
wiadomo jak rozwinięty, ważne, by umiał 
czytać. Dostaje Ewangelię, komentarz księ-
dza Jana i ma już wszystko czego potrzeba. 
(Henryk) Niech jeszcze tylko zaprosi są-
siadów, czy rodzinę!
Ile czasu w tygodniu?
(Zuzanna) To zależy. Podstawowy krąg 
trwa od 7 do 10 minut, zależy od rozdzia-
łu, ale taki krąg z czytaniem Pisma św., ko-
mentarzem, modlitwą i wypiciem herbaty, 
to może się zamknąć w ciągu godziny. To 
naprawdę jest niewiele, a rodzi olbrzymie 
dobro.

Metoda zaproponowana przez ks. Jana pozwala na głębszą zażyłość ze słowem Bożym, a przez to na większą 
świadomość wiary i rozpoznania Bożej woli w codziennych sytuacjach
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Betlejemskie Światło Pokoju to akcja, która po raz 
pierwszy odbyła się w austriackim mieście Linz jako część 
bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła 
nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez 
Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat 
nad akcją objęli austriaccy skauci czyli odpowiednik naszego 
rodzimego harcerskiego stowarzyszenia (ZHP).
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Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty 
Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia, 
w którym odbywa się ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywa-
ny mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów euro-
pejskich.
Idea Betlejemskiego Światła Pokoju do Polski dotarła w 1991 roku. Właśnie od tego roku 
Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju. Tradycją jest, iż 
ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprze-
miennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. 
Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Biało-
rusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.
W tym roku Światło zostało przekazane przez harcerzy z Hufca ZHP Warszawa Ursus 
(który obejmuje swym działaniem teren Ursusa oraz części Włoch) do Parafii św. Teresy 
oraz Fundacji im. ks. Prof. Ryszarda Rumianka na ręce księdza proboszcza Zygmunta Nie-
węgłowskiego. 
Mieszkańcy dzielnicy będą mogli odebrać Światło do swoich domów od najbliższej nie-
dzieli po Mszy Świętej oraz z siedziby Fundacji Rumianka. 
Zachęcamy do włączenia się w ideę Betlejemskiego Światła Pokoju, którego myśl przewod-
nia na najbliższy rok to „Odważnie twórzmy pokój”. 

Tomasz Barlak
Fundacja im. ks. Prof. Ryszarda Rumianka.
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Program zajęć oparty jest na wspólnym eksperymentowa-
niu – dzieci i młodzieży wraz z opiekunami klubu. Dzieci 
i młodzież zdobywają samodzielnie wiedzę. Koordynato-
rem wszystkich klubów w Polsce i za granicą jest Centrum 
Nauki Kopernik.
W czasie zajęć opiekunowie dbają o to, żeby członkowie 
klubu osobiście zaangażowali się w poszukiwanie odpo-
wiedzi na interesujące ich tematy. Najlepiej jest poszuki-
wać odpowiedzi poprzez działanie, a więc eksperymen-
towanie. Zastosowana metoda badawcza rozwija u dzieci 
wiele kompetencji i zdolności, w taki sposób, że pozwala 
ona na przekraczanie szkolnych granic między przedmio-
tami. Odpowiedzi poszukujemy metodą prób i błędów, 
uczymy niezrażania się błędami ponieważ właśnie one 
mogą nas naprowadzić na nowy tok myślenia i nauczyć 
czegoś nowego.
Klub Młodego Odkrywcy wykorzystuje tanie, łatwo dostęp-
ne materiały. Jest to jedna z podstawowych zasad działania 
klubów. Nauka dzięki temu jest łatwo dostępna dla każde-
go a wszystkie doświadczenia i eksperymenty możliwe są 
do powtórzenia w domu lub w szkole.
Opiekunowie KMO to osoby, które same lubią eksperymen-
tować i zdobywać nową wiedzę. Pełnią rolę przewodnika 

Klub Młodego 
Odkrywcy 
z nowymi 

pomysłami
Klub Młodego Odkrywcy cały czas  
prowadzi nabór i zaprasza dzieci  

w wieku od 5 lat do dołączenia  
do zajęć. W Klubie spotykamy się  

we wtorki od godziny 16:30 do 18:30  
przy ulicy Rybnickiej 27.
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i uczestnika eksperymentów. Pozwalają na samodzielne 
poznawanie i odkrywanie. Są otwarci na nowości oraz do-
ciekliwi. Wspólnie z klubowiczami inspirują się nawzajem, 
wspólnie dążą do odkrycia zagadek naukowych. W tym 
roku szkolnym nasz klub został wzbogacony o nową opie-
kunkę. Aneta dzięki swojej osobowości, zainteresowaniom 
i wykształceniu świetnie się sprawdza w swojej roli.
W czasie zajęć naszego KMO staramy się wychodzić z bu-
dynku kiedy tylko pogoda na to pozwala i poznawać taj-
niki natury dookoła nas. Staramy się przekazać naszą 
pasję do nauki i odkrywania innym mieszkańcom naszej 
parafii oraz dzielnicy. Zeszłoroczny projekt „Rumianko-
wa Aleja Kasztanowa” na stałe zmienił nasze najbliższe 
otoczenie. Dzieci, młodzież oraz dorośli poznali sposoby 
ochrony kasztanowców przed niebezpiecznym dla tych 
drzew szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. 
Wspólnie obserwowaliśmy zmiany zachodzące na liściach 
zaatakowanych kasztanowców. Poznaliśmy z ornitologiem 
ptaki mieszkające w naszej dzielnicy i wspierające ochro-
nę drzew dzięki ich zwyczajom żywieniowym. To sikorki 
zjadają bardzo dużo szrotówka, warto więc wieszać dla 
tych ptaków budki lęgowe w okolicy.
W tym roku szkolnym również mamy w planach ruszyć 
z projektami przyrodniczymi, których wdrożenie znacz-
nie przyczyni się do świadomości dzieci i młodzieży o za-
grożeniach związanych z zanieczyszczeniem wody, gleby 
i powietrza. Dzięki fascynującym eksperymentom, bada-
niom i obserwacjom wspólnie poznamy sposoby na ochro-
nę i wzmożenie bezpieczeństwa nie tylko najmniejszych 
stworzeń mieszkających w naszych ogrodach, czy stawach, 
ale również chcemy przyczynić się do poprawy zdrowia 
dużych zwierząt, np. ptaków wodnych.
Wiedza na temat tego jak poprawić stan czystości wo-
dy, gleby i powietrza znacznie przyczyni się również do 
wiedzy dzieci i młodzieży na temat tego jak postępować 
w przyszłości, aby chronić środowisko i tym samym po-
lepszyć stan zdrowia swój i swoich najbliższych. Przecież 
ochrona środowiska jest ważna w odniesieniu nie tylko 
do zwierząt i roślin. Sami również potrzebujemy czystego 
otoczenia, aby zachować zdrowie.
Uczestnictwo naszych opiekunów w tegorocznym, V 
już, Forum KMO zorganizowanym jak co roku przez 
Centrum Nauki Kopernik dało nam możliwość za-
czerpnięcia nowych pomysłów do wykorzystania 
w naszym KMO. Mamy kontakt z innymi opiekunami, 
z innych klubów. Wspólnie się inspirujemy i dbamy 
o wysoki poziom zajęć.
Pełni pomysłów i zapału, czekamy z przyrodniczymi 
projektami do wiosny! Teraz poznajemy inne ciekawe 
prawa przyrody, fizyki oraz właściwości chemiczne 
przedmiotów lub cieczy. Tylko niektóre uda się poka-
zać na zdjęciach. Zapraszamy do zapisów.
KMO przy Fundacji
ul. Rybnicka 27
wtorki, w godzinach 16:30-18:30
tel. 733 422 037

Julia Borowiecka-Czyż,  
Koordynator KMO przy Fundacji  
im. ks. prof. Ryszarda Rumianka
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wizyty duszpasterskie
Wizyty będziemy zaczynać w dni powszednie od 17.00 a w soboty od 10.00. Prosimy  
– o ile to możliwe – o obecność całych rodzin oraz o miejsce do wspólnej modlitwy  
(stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, Pismo św., woda święcona, kropidło).  

Dzieci i młodzież uczęszczające na katechizację przygotowują zeszyty do religii,  
natomiast kandydaci do bierzmowania – indeksy.  

Prosimy też, by wyjść na spotkanie kapłana, oraz – po wizycie – odprowadzić go do sąsiada.
Nowych parafian prosimy o zgłaszanie się do kancelarii.

Jeśli ktoś z parafian nie może w danym terminie przyjąć kapłana,  
prosimy o kontakt z kancelarią parafialną. 

Plan wizyt w nowym roku kalendarzowym podajemy poniżej. 
Plan ten może ulec zmianie, dlatego prosimy uważnie słuchać ogłoszeń parafialnych  

oraz zaglądać na stronę internetową.

tydzieŃ 5 (2 i – 7 i)
Poniedziałek, 2 i – ul. Latarnika str. 
nieparzysta;
wtorek, 3 i – ul. Latarnika str. parzysta; ul. 
Głubczycka str. parzysta;
środa, 4 i – ul. Głubczycka str. nieparzysta; 
u. Urszuli str. parzysta
czwartek, 5 i – ul. Urszuli str. nieparzysta;
sobota, 7 i – ul. Szuberta;

tydzieŃ 6 (9 i – 13 i)
Poniedziałek, 8 i – ul. Świetlana;
wtorek, 10 i – ul. Promienista str. 
nieparzysta
środa, 11 i – ul. Promienista str. parzysta; ul. 
Notecka str. nieparzysta;
czwartek, 12 i – ul. Notecka str. parzysta; 
ul. Michałowskiego;
Piątek, 13 i – zodiakalna; ul. Galaktyki; ul. 
Atlasowa;

tydzieŃ 7 (16 i – 21 i)
Poniedziałek, 16 i – ul. Kraszewskiego;
wtorek, 17 i – ul. zdobnicza; ul. łuki 
wielkie;
środa, 18 i – ul. Koziorożca; ul. łuki Małe; ul. 
łuczek; ul. obrońców Pokoju;
czwartek, 19 i – ul. Flagowa; ul. Cienista;
Piątek, 20 i – ul. Jagny; ul. znicz; ul. 
Przednia;
sobota, 21 i – ul. rybnicka;

tydzieŃ 8 (23 i – 28 i)
Poniedziałek, 23 i – ul. Ks. Chrościckiego 
str. parzysta do 36;
wtorek, 24 i – ul. Ks. Chrościckiego str. 
parzysta do 72, bez 16/18;
środa, 25 i – ul. Ks. Chrościckiego 16/18;
czwartek, 26 i – ul. Ks. Chrościckiego str. 
nieparzysta do 81;
Piątek, 27 i – ul. Ks. Chrościckiego 83 kl. A1 
– C2;
sobota, 28 i – ul. Ks. Chrościckiego 83 kl. 
D1-J;

tydzieŃ 9 (30 i – 4 ii) 
Poniedziałek, 30 i – Ks. Chrościckiego 87; 
obywatelska 1; 
wtorek, 31 i – obywatelska 3; obywatelska 
5 kl. 1-3;
środa, 1 ii – obywatelska 5 kl. 4-9;
czwartek, 2 ii – obywatelska 7 kl. 1-3;
Piątek, 3 ii – obywatelska 7 kl. 4-5;
sobota, 4 ii – obywatelska 7 kl.6-9; 
obywatelska 9; obywatelska 11;

tydzieŃ 10 (6 ii – 11 ii)
Poniedziałek, 6 ii – obywatelska 13 kl.1-3; 
wtorek, 7 ii – obywatelska 13 kl. 4-6;
środa, 8 ii – kolęda uzupełniająca;
czwartek, 9 ii – kolęda uzupełniająca;
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iV niedziela zwykła
7.30 – za śp. Wincentego Chludzińskiego w 8. 

rocznicę śmierci
9.30 – za śp. Mariannę, Juliannę i Antoniego 

Dębowskich
11.00 – za śp. Alinę i Zdzisława Leśniewskich, 

Jerzego Marcinkowskiego i Gabrielę 
Wojciechowską

12.30 – o Boże błogosławieństwo dla Elżbiety 
i Jerzego w 45. rocznicę sakramentu małżeństwa

18.00 – za śp. Antoniego Główczyńskiego 
w 2. rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny 
Główczyńskich i Świtlagów 30 31

23 24

8
15
22

16 17
9 10

1 2 3

29

niedziela chrztu Pańskiego
7.30 – za zmarłych z rodziny Kalskich 

i Trepanowskich
9.30 – dziękczynno-błagalna, w intencji Jarosława, 

o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski 
i zdrowie

11.00 – dziękczynno-błagalna, za dar życia Kuby 
w 16. rocznicę urodzin, Agatki w 13. rocznicę 
urodzin i Ali w 9. rocznicę urodzin, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nich 
i ich rodziców

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

18.00 – za śp. Barbarę i Stanisława Łasiców

6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – dziękczynna, w 1. rocznicę 

urodzin Mikołaja, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski

18.00 – za śp. Marcjannę Ambroziak 
z okazji imienin

6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Stanisława, Leokadię, 

Dariusza i Janusza Szwajewskich

6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Bronisława Piastę w 8. 

rocznicę śmierci i Feliksę Piasta
18.00 – za śp. Annę Studniarek w 2. 

rocznicę śmierci

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

Niemiatowskiego w 23. rocznicę 
śmierci

6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Henryka Rzącę w dniu 

imienin

6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Lucynę i Jana Niedziela
8.00 – za śp. Kazimierę, Bolesława, 

Weronikę i Konstantego
18.00 – za śp. Tadeusza Śliweckiego 

w 4. rocznicę śmierci

6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Barbarę Domżał w 20. 

rocznicę śmierci
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Franciszka 

Godlewskiego w 5. rocznicę śmierci

6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – dziękczynno-błagalna, 

w intencji Wandy Polniak z okazji 
urodzin, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i prośbą o zdrowie 
i błogosławieństwo Boże

18.00 – wolna intencja

ii niedziela zwykła
7.30 – za śp. Stanisławę Kurczak w 13. rocznicę 

śmierci
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – za śp. Cecylię Kobus w 10. rocznicę śmierci
12.30 – za śp. Beatę Gietling w 30. dzień po śmierci
18.00 – za śp. Jadwigę Kaczorek

iii niedziela zwykła
7.30 – dziękczynno-błagalna w intencji Piotrusia 

i Dominiki
9.30 – za śp. ks. Henryka Miastowskiego
11.00 – w intencji Franka, w 3. rocznicę urodzin, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej

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

18.00 – za śp. Barbarę Stasiak i Emilię Grębos oraz 
wszystkie zmarłe babcie i dziadków

6.30 – wolna intencja
7.15 – w dniu urodzin Aleksandry, 

z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i dary Ducha Św.

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Stanisława 

Fabisiewicza w 5. rocznicę śmierci

6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Tomasza i Bronisławę 

Gawin
18.00 – za śp. Irenę i Izydora 

Dąbrowskich, Mariannę i Wiktora 
Wojtaszek

niedziela, Uroczystość św. Bożej 
Rodzicielki maryi

7.30 – wolna intencja
9.30 – za śp. Stefana Widyńskiego oraz Zofię 

i Franciszka Widyńskich
11.00 – za śp. Renatę Foltyn
12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (ze 

zmianą tajemnic)
18.00 – za śp. Henryka, Lucynę, Stanisława 

Lubienieckich, Halinę Sokół i Bogusława

40

w modlitwie

ST
YC

ZE
Ń

 2
01

6
Niedziela WtorekPoniedziałek



6
Uroczystość objawienia 

Pańskiego
7.30 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej NSPJ
9.30 – za śp. Ewę Janicką w 1. rocz. śm.
11.00 – za śp. Czesława i Emilię Końskich 

oraz Marlenę i Henrykę Wycech
12.30 – za Parafian
18.00 – za śp. Józefa Wojtkowskiego 

w 7. rocz. śm. i zmarłych z rodziny 
Wojtkowskich oraz śp. Michała 
Dygę w 9. rocz. śm. i zmarłych 
z rodziny Dygów i Pietraków

25 26 27 28
18 19 20 21
11 12 13 14

74 5
6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Niepokalanego Serca Maryi

18.00 – za śp. ks. Józefa Greckiego

6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Jana i Józefę Sławek 

6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Danutę Dominiak w 4. 

rocznicę śmierci

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

6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. ks. Henryka 

Miastowskiego i ks. Henryka 
Rokickiego z okazji imienin

święto nawrócenia 
św. Pawła apostoła

6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – w dniu urodzin Andrzeja, 

z podziękowaniem za otrzymane 
łaski i prośbą o dary Ducha 
Świętego

18.00 – w 80. rocznicę urodzin, 
z podziękowaniem za otrzymane 
łaski i prośbą o opiekę Matki Bożej 
na dalsze lata;

6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Marię i Tadeusza 

Jarczewskich

6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 

polecanych w wypominkach

6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Andrzeja Górskiego
8.00 – wolna intencja
18.00 – w 7. ślubu Małgorzaty 

i Pawła, o opiekę Matki Bożej 
i obfite łaski dla nich i ich córek – 
Madzi i Oli

6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Sylwestra 

Dąbrowskiego syna i brata w 2. 
rocznicę śmierci

6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Stanisława Draszkę w 6. 

rocznicę śmierci
8.00 – za śp. Antoniego 

Niewęgłowskiego
18.00 – za śp. Stefanię, Bolesława 

i Krzysztofa Kurek

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

6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – w intencji beatyfikacji 

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

18.00 – za śp. Franciszkę 
Grzybowską w 3. rocznicę śmierci

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

w 30. dzień po śmierci; za śp. 
Elżbietę Tkaczyk w 30. dzień po 
śmierci;

6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Zofię Niedziela, o życie 

wieczne
8.00 – za śp. Stanisława 

Brzozowskiego w 26. rocznicę 
śmierci

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

40 41
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św. Franciszek salezy św. agnieszka św. tomasz z akwinuKacper, melchior i Baltazar
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V niedziela zwykła

7.30 – wolna intencja
9.30 – za śp. Franciszkę i Antoniego Kamińskich i 

zmarłych z rodziny Paśnickich
11.00 – za śp. Witolda Milewskiego w 9. rocznicę 

śmierci
12.30 – w intencji Kółek Żywego Różańca (ze 

zmianą tajemnic)
18.00 – wolna intencja

Vi niedziela zwykła
7.30 – wolna intencja
9.30 – za śp. Sławomira Wilman w 23. rocznicę 

śmierci
11.00 – za śp. Wacława Grzymałę w 3. rocznicę 

śmierci
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
18.00 – za śp. Barbarę i Tadeusza Kordel w 5. 

rocznicę śmierci

Vii niedziela zwykła
7.30 – za śp. Zofię Pakuła w 23. rocznicę śmierci
9.30 – w intencji Domowych Kręgów Biblijnych
11.00 – za śp. Irenę, Jerzego, Leokadię i Jana 

Mazgajskich
12.30 – za Parafian
18.00 – za śp. Pawła Sobkowicza w 18. rocznicę 

śmierci oraz Edwarda Ryszkowskiego w 10. 
rocznicę śmierci

Viii niedziela zwykła
7.30 – za śp. Apolonię Chludzińską w 6. rocznicę 

śmierci
9.30 – za śp. Janinę, Franciszka oraz Grzegorza 

Sołtysiaków 
11.00 – za śp. Mirosława Piwowarskiego oraz Alinę i 

Ryszarda Chojnackich
12.30 – za Parafian, dzieci ochrzczone i ich rodziców 

(chrzty)
18.00 – wolna intencja

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

6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Anastazję i Aleksandra 

Pindor

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

6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Jacka Pietrzaka
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Annę, Edwarda i 

Mariana Mizerskich

w modlitwie
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6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Sylwię Łaszczyk w 1. 

rocznicę śmierci
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja

święto św. cyryla i metodego
6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – za śp. Jadwigę w 47. rocznicę 

śmierci i Ludwika Borowskich
18.00 – za śp. Zofię Bednarską oraz 

zmarłych z rodziny Krzak

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

6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – w intencji beatyfikacji 

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

św. Paweł miki i towarzysze św. Błażej św. agata

Niedziela WtorekPoniedziałek



6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Jadwigę i Franciszka 

Szydlik
8.00 – dziękczynna, w 2. rocznicę 

chrztu Maćka, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla całej rodziny

18.00 – wolne intencje

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

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

1
6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Niepokalanego Serca Maryi

18.00 – za śp. Wiesława 
Szymańskiego w 21. rocznicę 
śmieci, o łaskę życia wiecznego

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

święto ofiarowania 
Pańskiego)

6.30 – wolna intencja
7.15 – za śp. Zuzannę Główkę w 9. 

rocznicę śmierci
8.00 – wolna intencja
18.00 – o liczne i święte powołania 

kapłańskie oraz błogosławieństwo 
Boże dla kapłanów pracujących w 
naszej parafii

6.30 – wolna intencja
7.15 – o zdrowie i błogosławieństwo 

Boże dla Justynki i jej rodziców
8.00 – w intencji żyjących i zmarłych 

członków Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.00 – za śp. Zygmunta, Zofię i 
Mariolę Matusiak

w modlitwie w modlitwie
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6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja

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

Chrościckiego, pierwszego 
proboszcza naszej parafii, w dniu 
imienin

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

6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za zmarłych z naszych rodzin 

polecanych w wypominkach

nmP z Lourdes, światowy 
dzień chorego

6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – w intencji chorych i 

cierpiących

6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – w dniu imienin Danuty, o 

Boże błogosławieństwo i potrzebne 
łaski

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

chrztu Alicji z prośbą o Boże 
błogosławieństwo

8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Jadwigę Dziedzic 

w rocznicę śmierci i śp. Adama 
Czesława Dziedzic

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

6.30 – wolna intencja
7.15 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Sabinę Toporską w 

21. rocznicę śmierci, śp. Wiesława 
Toporskiego oraz zmarłych z 
rodziny Toporskich i Perzynów

2 3

św. Polikarp św. scholastykanmP z Lourdes



SŁUŻBA BOŻA
Msze św. w niedziele i święta:
7.30, 9.30, 11.00 (z udziałem rodzin 
i dzieci), 12.30 i 18.00 (z udziałem 

młodzieży i studentów)

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

7.15, 8.00 (poza okresem 
wakacyjnym) i 18.00

Msze św. w soboty:
6.30, 7.15, 8.00, 18.00 (liturgia 

niedzielna) i 19.00 (liturgia niedzielna 
z udziałem wspólnot Drogi 

Neokatechumenalnej w kaplicy  
św. Łazarza)

Sakrament Pokuty i Pojednania
10 min. przed każdą Mszą św. oraz 
w każdy piątek od 19.00 do 20.00

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu:

z udziałem młodzieży i studentów 
w każdy piątek (oprócz Wielkiego 

Postu) od 18.30 do 20.15, oraz 
w pierwsze czwartki miesiąca po 

Mszy św. wieczornej do 20.00

Sakrament Chrztu Św.
w II i IV niedzielę miesiąca (poza 

okresem Adwentu i Wielkiego Postu) 
podczas Mszy św. o godz. 12.30

Nabożeństwo  
pierwszych piątków

w pierwsze piątki miesiąca po 
Mszy św. o godz. 8.00 wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i Litania 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Nabożeństwo  
pierwszych sobót

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

Nabożeństwo  
do św. Michała Archanioła

w pierwsze wtorki miesiąca po Mszy 
św. o godz. 18.00

Nabożeństwa  
majowe i czerwcowe

w niedziele o godz. 17.15, a w dni 
powszednie o godz. 18.45

Nabożeństwa październikowe
dla dorosłych: w niedziele o 17.15, 

a w dni powszednie o 18.45 dla 
dzieci: w dni powszednie o godz. 

16.30

Godzinki o Niepokalanym 
Poczęciu NMP

w każdą niedzielę przed Mszą św. 
o 7.30

Gorzkie Żale
w niedziele Wielkiego Postu o 17.15

Droga Krzyżowa
dla dorosłych i młodzieży: w piątki 

Wielkiego Postu po Mszy św. 
wieczornej dla dzieci: w piątki 

Wielkiego Postu o 17.00

Wypominki za zmarłych
w drugie piątki miesiąca o 17.15


