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OtO słOwO Pana
czyli Bóg mówi dzisiaj do swoich dzieci

o poprzednich nawiedzeniach 
   – czytaj s. 3-4.

Odwiedziny 
Matki

Dzisiaj zaczyna się trzecia w naszej diecezji peregrynacja obrazu Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej. Nawiązuje ona do dwóch poprzednich. Każda                   
z nich dotykała zupełnie innej Polski. Jak będzie teraz?

Rozpoczęła się peregrynacja – czyli 
pielgrzymowanie – Maryi po na-
szej diecezji. Oczywiście nie chodzi 
o wędrowanie samego obrazu. 
Spojrzenie wiary dostrzega w tym 
wydarzeniu jakąś szczególną obec-
ność samej Matki Bożej pośród nas. 
Ona jest z nami zawsze i można by 
powiedzieć, że nie ma potrzeby or-
ganizowania jakichś dodatkowych 
form jej obecności przez gromadze-
nie się wokół przybywającego do 
parafii obrazu. A jednak w logice 
Bożego działania obserwujemy 
szczególne czasy i szczególne miej-
sca uprzywilejowane obecnością 
i działaniem Boga. Gdyby tak nie 
było, jaki sens miałoby pielgrzy-
mowanie do sanktuariów, a nawet 
same sanktuaria? Po co by były 
obrazy czy figury świętych, Maryi,     
a także samego Jezusa? To wszyst-
ko może nam – istotom duchowo-
emocjonalno-cielesnym – pomóc                                                        
w odnajdywaniu Boga, który przy-
chodzi. Oczywiście ma pomóc sku-
pić się na Bogu, a nie Go przesłonić.
W tym prostym znaku przybywa-
jącego Obrazu, Ona chce się do nas 
zbliżyć. Pozwólmy Jej na to!

Misterium Trójcy Świętej jest dość dokładnie opisane przez teo-
logię. Jednak wszystkie te stwierdzenia – ujęte w precyzyjne po-
jęcia filozoficzne – próbują powiedzieć tylko [i aż] to jedno: Bóg 
jest jeden [niE: trzech Bogów], ale jest wspólnotą trzech osób                                   
[niE: jedna osoba].
Ewangelia odsłania nam istotę Boga, od innej strony. Mówi, że jest 
on miłością. ojciec w absolutny sposób kocha syna, a syn ojca. Ta 
miłość, to jednak nie wszystko. w Bogu jest miłość do człowieka – 
do mnie – taka, że ojciec oddaje syna, aby człowieka uratować. kto 
uwierzy w taką miłość i jej doświadczy, wie, że Bóg nie czyha na 
niego, aby potępić, ale gorąco pragnie mieć go przy sobie.

XkJ
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STRONA 2

EwangElia na co dziEń
15 CzeRwCa 2014 niedziela
Uroczystość trójcy Przenajświętszej
Wj 34,4b–6.8–9; 2 Kor 13,11–13; J 3,16–18 
Jezus powiedział do nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, 
że syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. albowiem Bóg nie 
posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, 
by świat został przez niego zba¬wiony. kto wierzy w niego, 
nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, 
bo nie uwierzył w imię Jednoro-dzonego syna Bożego”.

16 CzeRwCa 2014 Poniedziałek
2 Krn 18,3-8.12-17.22; Mt 5,38-42
Jezus powiedział do swoich uczniów: „słyszeliście, że powie-
dziano: «oko za oko i ząb za ząb». a Ja wam powiadam: nie 
stawiajcie oporu złemu. lecz jeśli cię kto uderzy w prawy 
policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się 
z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. zmusza cię kto, 
żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. daj temu, kto 
cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od 
ciebie”.

17 CzeRwCa 2014 wtorek
wspomnienie Św. alberta Chmielowskiego, zakonnika
2 Krn 18,25-31a.33-34; Mt 5,43-48
Jezus powiedział do swoich uczniów: „słyszeliście, że powie-
dziano: «Będziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela 
swego będziesz nienawidził. a Ja wam powiadam: Miłuj-
cie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was 
prześladują; tak, będziecie synami ojca waszego, który jest 
w niebie; ponieważ on sprawia, że słońce Jego wschodzi nad 
złymi i nad dobrymi, i on zsyła deszcz na sprawiedliwych                      
i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was 
miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie 
czynią? i jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczegól-
nego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc 
wy doskonali, jak doskonały jest ojciec wasz niebieski”.

18 CzeRwCa 2014 Środa
2 Krl 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18
Jezus powiedział do swoich uczniów: „strzeżcie się, żebyście 
uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, 
aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u ojca 
waszego, który jest w niebie. kiedy więc dajesz jałmużnę, 
nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na 
ulicach, aby ich ludzie chwalili. zaprawdę powiadam wam: 
ci otrzymali już swoją nagrodę. kiedy zaś ty dajesz jałmuż-
nę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby two-
ja jałmużna pozostała w ukryciu. a ojciec twój który widzi                           
w ukryciu, odda tobie. gdy się modlicie, nie bądźcie jak ob-
łudnicy. oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać                    
i modlić się, żeby się ludziom pokazać. zaprawdę powiadam 
wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś gdy chcesz się 
modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do 
ojca twego, który jest w ukryciu. a ojciec twój, który widzi                           
w ukryciu, odda tobie. kiedy pościcie, nie bądźcie posępni 
jak obłudnicy. przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać 
ludziom, że poszczą. zaprawdę powiadam wam: już odebrali 
swoją nagrodę. Ty zaś gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj 
twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu twemu, 
który jest w ukryciu. a ojciec twój, który widzi w ukryciu, 
odda tobie”.

19 CzeRwCa 2014 Czwartek
Uroczystość najświętszego Ciała i krwi Pana (Boże Ciało)
Pwt 8,2-3.14b-16; 1 Kor 10,16-17; J 6,51-58
Jezus powiedział do Żydów: „Ja jestem chlebem żywym, 
który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył 
na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie 
świata”. sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak 
on może nam dać swoje Ciało na pożywienie?” Rzekł do 
nich Jezus: „zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie 
będziecie spożywać Ciała syna Człowieczego i nie będziecie 
pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. kto spoży-
wa moje Ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go 
wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym 
pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. kto 
spożywa moje Ciało i krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja 
w nim. Jak Mnie posłał żyjący ojciec, a Ja żyję przez ojca, 
tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest 
chleb, który z nieba zstąpił, nie jest on taki jak ten, który jedli 
wasi przodkowie, a pomarli. kto spożywa ten chleb, będzie 
żył na wieki”.

20 CzeRwCa 2014 Piątek
2 Krl 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23
Jezus powiedział do swoich uczniów: „nie gromadźcie sobie 
skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza mszczą i gdzie złodzie-
je włamują się i kradną. gromadźcie sobie skarby w niebie, 
gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie wła-
mują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie                  
i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest 
zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. lecz jeśli twoje 
oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc 
światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to 
ciemność”.

21 CzeRwCa 2014 sobota
wspomnienie Św. alojzego Gonzagi, zakonnika
2 Krn 24,17-25; Mt 6,24-34
Jezus powiedział do swoich uczniów: „nikt nie może dwom 
panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugie-
go będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim 
wzgardzi. nie możecie służyć Bogu i Mamonie. dlatego 
powiadam wam: nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, 
o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie 
przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało 
więcej niż odzienie? przypatrzcie się ptakom w powietrzu: 
nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a ojciec wasz 
niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? 
kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę 
dołożyć do wieku swego życia? a o odzienie czemu się zbyt-
nio troszczycie? przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: 
nie pracują ani przędą. a powiadam wam: nawet salomon                                                                               
w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna                                            
z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca 
będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wie-
le pewniej was, małej wiary? nie troszczcie się więc zbytnio                                                                         
i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym 
będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie za-
biegają. przecież ojciec wasz niebieski wie, że tego wszyst-
kie potrzebujecie. starajcie się naprzód o królestwo Boga                                                                                                                                             
i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. 
nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień 
sam o siebie troszczyć się będzie. dosyć ma dzień swojej bie-
dy”.
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TEmaT z okładki

I NAWIEDZENIE ARCHIDIECEZJI 
WARSZAWSKIEJ PRZEZ JASNO-
GÓRSKĄ KRÓLOWĘ POLSKI
26 sierpnia 1956 roku katolicy 

polscy odnowili śluby króla 
Jana kazimierza dopełnia-

jąc je własnym zobowiązanie moralnej 
odnowy duszy wiernych i rzetelnego 
przygotowania do religijno-kościelnego 
obchodu 1000-lecia chrztu polski. 

po roku przygotowań 5 maja 1957 
ślubowania te zostały odnowione we 
wszystkich kościołach parafialnych                          
w polsce. dzień ten był także początkiem 
pierwszego roku pracy duszpasterskiej                   
w ramach wielkiej nowenny przygoto-
wań  do Millenium, Hasłem tego roku 
była troska o wierność Bogu, krzyżowi                                                                                           
i Ewangelii, kościołowi i jego paste-
rzom.

w drugim roku wielkiej nowenny 
polacy przyrzekali żyć w łasce uświeca-
jącej bez grzechu ciężkiego. głębokim 
przeżyciem religijnym archidiecezji 
warszawskiej na przełomie i i ii roku 
wielkiej nowenny było nawiedzenie 
kościołów parafialnych przez Jasno-
górską królową polski. obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej był wierną kopią 
obrazu Jasnogórskiego wykonaną przez 
prof. Torwirta, poświęconą 14 V 1957                              
w Rzymie przez ojca św. piusa Xii.

dzień nawiedzenia poprzedzało                           
w każdej parafii triduum przygotowaw-
cze połączone ze spowiedzią i komunią 
św. kapłani zachęcali mężczyzn do trzeź-
wości, kobietom mówili o macierzyń-
stwie, młodzieży męskiej o wytrwałości 
w wierze a dziewczętom o skromności.

nawiedzenie trwało od 29 Viii 1957 

do 30 Vii 1958 (w kościołach warszaw-
skich do 15 Xi 1957). Rozpoczęło się 
w odpustowym dniu Ścięcia św. Jana 
Chrzciciela (tytuł katedralny) a zakoń-
czyło się w leoncinie, parafii dekanatu 
warszawa- Bielany. 

dEkanaT wolski 
8 – 15 X 1957
paRaFia Św. JÓzEFa 
na kolE (13 X)
obraz MB powitano odśpiewaniem 

Bogurodzicy i przy dźwiękach 35-o-
sobowej orkiestry. w ciągu 3 dni rozdano 
5300 komunii św. Żegnano MB pieśnią 
niech chwała Maryi wciąż w sercach 
brzmi.

paRaFia podwyŻszEnia 
kRzyŻa na JElonkaCH 
(15 X)
nauki w czasie triduum przygotowaw-

czego głosił o. Moczulski, redemptorysta. 
przy kościele była brama z napisem: 
witamy Cię, Matko nasza. udzielono 
2000 komunii św. obraz MB żegnano 
przy śpiewie pod Twą obronę. wyniosły 
go dzieci na swych ramionach.

paRaFia Św. wawRzyŃCa
nawiedzenie miało charakter wielkiej 

manifestacji religijnej ku czci królowej 
polski. obraz MB umieszczono na tronie 
przygotowanym przez art. plastyka Han-
nę szczypińską. ks. proboszcz na czas 
nawiedzenia złożył u stóp MB klucze ko-
ścioła. w dniu nawiedzenia do komunii 
św. przystąpiło 1500 osób. nawiedzenie, 
jak misje, przeorało dusze parafian.

owocem nawiedzenia było zaprowa-
dzenie nowenny do MB Częstochow-
skiej, odprawianej w każdą sobotę wie-
czorem, połączonej z wieczorną Mszą 
św., oraz kopia wędrującej MB Często-
chowskiej pędzla prof. Torwirta, której 
poświęcenia dokonał stefan kardynał 
wyszyński prymas polski. 

z okazji kolędy wszystkie rodziny                                                                          
w   parafii (1564) otrzymały w upominku 
obrazki (30x20 cm) MB Częstochow-
skiej.

w każdej parafii odmawiano akt ofia-
rowania się poszczególnych stanów. na 
zakończenie przypomnijmy fragment 
aktu ofiarowania się kobiet: „najwier-
niejsza służebnico pańska – my, kobiety 
polskie, zgłaszamy Ci się i stajemy przy 
Tobie, aby Ci oddać siebie. Rządź nami. 
wiemy, że Ty Matka i królowa nasza, 
chcesz nas ocalić i odrodzić. Chcemy być 
Twoją pomocą w tym wielkim dziele.

Tak jak Ty, będziemy odtąd matkami 
życia, stając na straży życia każdego po-
czętego dziecka. zrobimy wszystko, aby 
od dzisiaj ani jedno życie nie zginęło pod 
sercem polskiej matki. Święta Boża Ro-
dzicielko, oddajemy Ci nasze oczy, usta                   
i dłonie, aby się stały Twoim narzędziem 
wychowywania naszych dzieci w wierno-
ści Chrystusowi i narzędziem umocnie-
nia w rodzinach Jego królowania”.

KS. WITOLD MALEJ  ”Wiadomości 
Archidiecezji Warszawskiej” 1959 (skrót)

„Gdyby postawiono nas wobec alternatywy: albo poddanie jurysdykcji Kościoła, kościelnej jako narzędzia 
władzy świeckiej, albo osobista ofiara, wahać się nie będziemy. Pójdziemy za głosem apostolskiego naszego 
powołania i kapłańskiego sumienia, Kościoła, idąc z wewnętrznym pokojem i świadomością, że do prześla-
dowania nie daliśmy powodu, że cierpienie staje się naszym udziałem nie, za co innego, lecz tylko za sprawą                     
i w ściśle Chrystusa i Chrystusowego Kościoła. Rzeczy Bożych na ołtarzach Cezara składać nam nie wolno. 
NON POSSUMUS! [dosł. Nie możemy!]”

z Memoriału Episkopatu polski z 8 maja 1953 
[w uroczystość św. stanisława, biskupa zabitego z polecenia króla]

„Uczymy, że należy oddać, co jest cezara cezarowi, a co Bożego Bogu. Ale gdy cezar siada na ołtarzu, to mówi-
my krótko: nie wolno!”  fragment homilii z 4 Vi 1953
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DRUGIE NAWIEDZENIE OBRA-
ZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOW-
SKIEJ W STOLICY

3 maja 1980
ks. prymas wydaje odezwę do dzieci 

Bożych miasta stołecznego warszawy                        
i okolicy ‘W sprawie nawiedzenia Obrazu 
Jasnogórskiego w stolicy’, w której czytamy:

„Cała polska, a wraz z ojczyzną stolica 
przygotowuje się na obchody 600-lecia 
obecności obrazu Matki Bożej na Jasnej 
górze. warszawę pragniemy przygotować 
na ten wielki jubileusz przyjmując Jasno-
górski obraz nawiedzenia we wszystkich 
świątyniach. od szeregu lat przez cały 
kraj wędruje obraz pani Jasnogórskiej, 
nawiedzając wszystkie diecezje, świątynie 
parafialne i zakonne. owoce tej wę-
drówki wzbogaciły życie religijne narodu                                        
i wsparły nas w trudzie zachowania oblicza 
religijnego i moralnego. umocniły naród 
w zmaganiu o zachowanie naszej ducho-
wości chrześcijańskiej i utrzymanie się                                    
w łożysku nadprzyrodzonego organizmu 
kościoła i kultury rodzimej. wierzymy, że 
dzięki temu zrywowi modlitwy kościół (...)                       
w polsce dochował wierności Bogu, Chry-
stusowi, Jego krzyżowi i Ewangelii, stolicy 
Świętej – zgodnie z programem Ślubów 
Jasnogórskich narodu. oglądaliśmy praw-
dziwe ‘moce Boże’, dostrzegaliśmy wielką 
wrażliwość ludu Bożego na głos Matki: 
‘pójdźcie do mnie moje dzieci, przyszedł 
czas...’

nawiedzenie Świętej Bożej wędrow-
niczki zaczęło się od warszawy, w roku 
1957. nic też dziwnego, że po zakończeniu 
nawiedzenia całej polski, obraz wraca do 
stolicy. w międzyczasie wyrosło przecież 
cale nowe pokolenie, które nie uczestniczyło 
w tych radościach i łaskach nawiedzenia.

widzimy też, że ujawniły się nowe wady 
i nałogi, które przybrały niekiedy wymiary 
prawdziwych zagrożeń społecznych i mo-
ralnych.

nadchodzący jubileusz 600-lecia skła-
nia nas zarówno do głębokiej wdzięczności 
wobec ojca naszego życia, twórcy ładu 
Bożego na świecie, jak też do przebłagania 
za winy i niewierności – w modlitwie i mi-
syjnej pokucie stolicy”.

18 października 1980
o godz. 18. prymas wyszyński uczest-

niczy w powitaniu kopii Cudownego ob-
razu w parafii Św. aleksandra w warsza-
wie i rozpoczęciu ponownego, po 23 latach, 
nawiedzenia warszawy.

kopia Cudownego obrazu Matki 
Bożej przybyła do stolicy po 23 latach 

nawiedzenia we wszystkich diecezjach                                     
i parafiach w polsce, przebywając łącznie 
kilkanaście tysięcy kilometrów, nie mając 
odpowiednika w kościele powszechnym. 
obraz został przyniesiony w uroczystej 
procesji pod przewodnictwem bp. Jerzego 
Modzelewskiego na plac Trzech krzyży                                                                            
i umieszczony na specjalnym podwyższe-
niu za ołtarzem polowym, na tle białego 
orła.

przed kościołem Św. aleksandra ks. 
prymas uczestniczy we Mszy pontyfikal-
nej sprawowanej pod przewodnictwem bp. 
stefana Bareły, ordynariusza częstochow-
skiego, przy udziale biskupów: Bronisława 
dąbrowskiego i zbigniewa kraszewskie-
go. po jej zakończeniu wygłasza słowo 
pasterskie, wzywające mieszkańców stolicy 
do życia w Bożej miłości:

„warszawo, możesz stać się miastem 
światłości, pokoju i ładu, miastem życia 
i współżycia w miłości. Jednego ci tylko 
potrzeba: czyń sprawiedliwość i pokój                                     
w twoich granicach. Bo nie ma dla ciebie, ty 
Boża alchemio, lepszej myśli. każdy okres 
twoich dziejów, choćby tak bolesny, jak 
zwalenie twojej dumy w pył i gruzy, zdo-
łałaś przetrwać, i teraz przez łaskę, miłość                                                                                            
i pokój, przez moc Ewangelii, możesz prze-
zwyciężyć to, co przykre, bolesne, grzeszne, 
zbyt ludzkie. Czyń więc sprawiedliwość                                                                                  
i pokój w twoich granicach, warszawo.
(…)

ale my wszyscy bijemy się w piersi                           
i mówimy: nasza wina, nasza wina, nasza 
bardzo wielka wina! Bo chcemy odnowić 
oblicze swoich dusz i zamysły serca. pra-
gniemy fachowej odnowy, na którą naród 
chrześcijański i milenijny zawsze stać. dla-
tego zwracamy się do Ciebie, służebnico 
pańska, aby w Twojej obecności wołać do 
warszawy: stolico, Miasto nieujarzmione, 
bądź na służbie narodu! zapomnij o tym 
co twoje, własne, bliskie, co miłe i chwilowe, 
co jest mierną zdobyczą. zdobądź się na 
tak wielkie poświęcenie, na jakie zdobyła 
się służebnica pańska, gdy nagle w Jej pry-
watny program życiowy weszła moc Boża. 
ulękła się jej, zapytała: ‘Jakże się to stanie?’ 
–  ale uwierzyła.

Może i my dzisiaj nieraz pytamy: jak się 
to nam stanie? Jak dojdziemy do ładu i po-
rządku, do przezwyciężenia nowych prób 
naszej dojrzałości narodowej i politycznej? 
Musimy zawierzyć Bogu.

Będziemy się społem bić w piersi i nie 
będziemy mówili o cudzych winach, ale 

będziemy myśleli o swoich własnych. Bę-
dziemy oczyszczali siebie, aby nasze myśli 
pełne były Bożych prawd, aby nasze uczu-
cia były czyste. Jak bardzo potrzeba uczuć 
czystych i uładzonych młodemu pokoleniu, 
młodzieży stolicy, która wypełnia szkoły 
podstawowe, licealne, zawodowe i akade-
mickie; potrzeba ich też młodzieży pracu-
jącej, usposobionej najbardziej krytycznie. 
Młodzież oświecona duchem Ewangelii 
i tradycji narodu chrześcijańskiego może 
lepiej urządzić życie całej naszej ojczyzny. 
pełni nadziei czekamy na ‘nowych ludzi 
plemię, jakich jeszcze nie widziano’.

służebnico pańska, wobec Ciebie cała 
stolica pragnie powiedzieć: chcemy być na 
służbie narodu. Chcemy, aby Miasto nie-
ujarzmione wniosło w życie narodu pokój, 
ład, sprawiedliwość, miłość i nadzieję. To 
wszystko, co wypowiadamy w obliczu 
Twoim, Matko Chrystusowa, niech przyj-
mie Twoje macierzyńskie serce, niech skło-
ni się ku dzieciom ufającym Ci całkowicie,                          
i niech będzie w naszej ojczyźnie błogosła-
wiony owoc żywota Twojego – o Łaskawa,                                                                                  
o litościwa, o słodka panno Maryjo”.

(Marian P. Romaniuk, Życie, twórczość 
i posługa Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
Prymasa Tysiąclecia. T.4. Warszawa 2002 
„Pax”)

na początku 1981 roku parafia św. Jó-
zefa na kole przeżywała podniosłe dni 
nawiedzenia pani Jasnogórskiej w kopii 
cu¬downego obrazu, poprzedzone Misja-
mi odrodzenia w dniach 31 Xii 1980 –                                                                                              
7 i 1981.

Już w połowie grudnia 1980 proboszcz 
skierował do wiernych serdeczny list,                        
w którym zaprosił wiernych do udziału                      
w tych radosnych dniach nawiedzenia. pi-
sze, że na to spotkanie z Matką Jezusa trzeba 
się przygotować, a przygotowanie to powin-
no polegać na wewnętrznym odrodzeniu się 
każdego z nas.

Cytuje słowa biskupów polskich: „naród 
polski po¬trzebuje prawdziwej odnowy 
moralnej i społecznej, aby mógł odnaleźć 
na nowo wiarę w siebie, w swoją powinność                     
i przyszłość...”

przytacza też słowa ojca św. Jana pawła 
ii z przemówienia na krakowskich błoniach: 
„Musicie być mocni, drodzy Bracia i siostry! 
Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! 
Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być 
wierni! dziś tej mocy bardziej wam potrze-
ba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów”. 
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co nam mówią święci

KARdyNAł StefAN WySzyńSKi 
książę niezłOMny

urodził się 3 sierpnia 1901 r. 
w miejscowości zuzela nad 
Bugiem na pograniczu pod-

lasia i Mazowsza w wielodzietnej, re-
ligijnej rodzinie stanisława i Julianny 
wyszyńskich. uczęszczał do szkoły 
podstawowej z rosyjskim jako języ-
kiem wykładowym, ale po konflikcie 
z nauczycielem uczył go korepetytor. 
31 października 1910 r. stracił matkę, 
która umarła w połogu mając zaled-
wie 33 lata. Był to wstrząs dla stefana.                                                     
w latach 1912-14 był uczniem gim-
nazjum w warszawie, ale ze względu 
na działania wojenne musiał przenieść 
się do Łomży. w 1920 r. po ukończe-
niu liceum we włocławku, wstąpił do 
wyższego seminarium duchownego 
we włocławku. ze względu na pobyt 
w szpitalu, święcenia kapłańskie jako 
jedyny otrzymał z rąk biskupa wojcie-
cha owczarka w kaplicy Matki Bożej 
w bazylice katedralnej we włocław-
ku 3 sierpnia 1924. 5 sierpnia ksiądz 
wyszyński odprawił mszę prymicyjną 
przed ołtarzem z cudownym obrazem 
Matki Bożej na Jasnej górze. w latach 
1924-25 był wikariuszem katedry wło-
cławskiej i redaktorem dziennika „sło-
wo kujawskie”.

w latach 1925-29 studiował na 
katolickim uniwersytecie lubelskim 
prawo kanoniczne i nauki społeczno-
ekonomiczne. w 1930 r. obronił pracę 
doktorską na temat „prawa kościoła 
do szkoły”.  w kolejnych latach odbył 
podróż po Europie, był zainteresowa-
ny problemem związków zawodowych. 
przez dwa lata pełnił funkcję prowa-
dzącego Chrześcijańskiego uniwersy-
tetu Robotniczego, był sędzią w sądzie 
biskupim. 

po wybuchu ii wojny światowej, po 
chwilowej ucieczce na wschód powró-
cił do włocławka.  poszukiwany przez 
gestapo, ukrył się we wrociszewie koło 
warki. w październiku 1941 r. przy-
był do kozłówki, by podjąć opiekę du-
chową nad grupą sióstr i niewidomych 
dzieci przesiedlonych z lasek pod 
warszawą. Chorował na płuca, dlatego 
wyjechał do zakopanego, tam w przy-
padkowej łapance został aresztowany, 
ale udało mu się uciec. Był kapelanem 
ak okręgu wojskowego Żoliborz pod 
pseudonimem „Radwan ii”. na po-
czątku 1945 r. wraca do włocławka, 
obejmuje stanowisko rektora semi-
narium duchownego i jednocześnie 
proboszcza dwóch parafii. 12 maja 
1946 r. na Jasnej górze otrzymał sakrę 
biskupią z rąk księdza kardynała au-
gusta Hlonda. 12 listopada 1948 roku 
ojciec Święty pius Xii na konsystorzu 
w Rzymie mianował biskupa stefana 
wyszyńskiego arcybiskupem gnieź-
nieńskim i warszawskim – prymasem 
polski. 

12 stycznia 1953 r. prymas wyszyń-
ski ma konsystorzu w Rzymie został 
mianowany kardynałem. nie można 
zapominać, że był to okres w histo-
rii polski, gdy komunistyczne władze 
nasiliły represje wobec duchownych, 
nastąpiły aresztowania księży i za-
konnic. 8 maja 1953 r. polscy biskupi 
wystosowali memoriał do władz pRl, 
a poprzez „non possumus” (z łac. nie 
możemy) wyrazili niezgodę na pod-
porządkowanie się kościoła katolic-
kiego władzom świeckim. w odwecie,                                                                             
26 września 1953 r. prymas został 
aresztowany i wywieziony z warszawy. 
Był więziony do 28 października 1956 r.                                                                                

w latach 1962 – 1965 brał czynny 
udział w pracach soboru watykań-
skiego ii, najpierw w jego przygoto-
waniu, a potem w obradach wszystkich 
czterech sesji. 

prymas stefan wyszyński w wyjąt-
kowy sposób adorował Maryję: „wy-
daje mi się, że najbardziej bezpośrednią 
mocą w moim życiu jest Maryja. przez 
szczególną tajemnicę, której w pełni 
nie rozumiem, została ona postawio-
na na mojej nowej drodze...”. w 1953 
r. dokonał aktu osobistego oddania się 
Matce Bożej. 3 maja 1966 r. prymas 
wyszyński dokonał  aktu całkowitego 
oddania polski w niewolę Matce Bo-
żej za wolność kościoła w ojczyźnie                           
i w świecie.  

postawa prymasa Tysiąclecia im-
ponuje – siłą wiary w Boży plan, nie-
złomnością w obronie praw człowieka. 
stefan kardynał wyszyński napisał: 
„każda prawdziwa miłość musi mieć 
swój wielki piątek. To nie krzyż się 
chwieje, to świat się chwieje i toczy – 
krzyż stoi!”

 w kolejnych latach brał czyn-
ny udział w życiu kościoła w polsce i na 
świecie. 28 maja 1981 r. w uroczystość 
wniebowstąpienia pańskiego o godzi-
nie 4.40 zmarł. w 1989 roku rozpoczął 
się jego proces beatyfikacyjny, który 
6 lutego 2001 roku został zamknię-
ty. Rok 2001 został ogłoszony przez 
sejm Rzeczypospolitej polskiej – ro-
kiem kardynała stefana wyszyńskiego.                       
3 maja 1994 został pośmiertnie odzna-
czony orderem orła Białego.

Joanna Matkowska

swoim życiem dawał świadectwo męstwa, wiary i miłości do drUgiego człowieka. 
„dłUgie miesiące Pracy w szPitalU Powstańczym bardzo wiele mnie naUczyły. to więcej 
niż Uniwersytet, bo to głębokie zrozUmienie bliźniego, czego się na ogół z książek nie 
naUczy. szacUnkU dla człowieka nabywa się nie wtedy, gdy widzi się go w Pozycji boha-
terskiej, ale gdy widzi się człowieka w Udręce”. nigdy nie Poddał się komUnistom, mimo 
że kilka lat sPędził w więzieniU.
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z życia parafii

niedziela ŚwiętOwa-
na ROdzinnie

z wizyt na wsi u babci pamiętam, że po sumie parafianie 
nie rozchodzili się do domów (rozjeżdżali raczej, bo przy-
najmniej ja do kościoła miałem dobrych kilka kilome-

trów przez pola), tylko była to okazja do rozmów, kupienia lodów.                                                                                                                               
a babcia się mogła wnukami pochwalić! Tam to przychodziło natu-
ralnie, ale chyba w wielkomiejskiej parafii, z ludźmi napływowymi, 
trzeba odrobinę świadomego wysiłku, aby taki klimat odtworzyć.

Św. Łukasz posiada salę, gdzie po mszy świętej o godzinie 
11:30 wszyscy uczestnicy mogli najeść się ciastek i napić do woli 
kawy, herbaty i innych napojów. właściwie wydarzenie powinno 
się nazywać „wspólne Świętowanie niedzieli”, bo przecież każdy 
parafianin jest zaproszony, ale jedna ważna rzecz była skierowana 
właśnie dla rodzin. otóż była zorganizowana opieka dla dzieci, 
w dwóch grupach wiekowych 3-4 i dzieci starsze. dwójka mo-
ich najmłodszych dzieci (3 i 5 lat) na co najmniej dwie godziny 
zniknęła całkowicie. nie zauważyłem, aby jakieś problemy były                                                                                                                                      
z dziećmi innych rodziców.  dzięki temu dorośli mogli skupić się na 
drugiej rzeczy, która uprawnia nazwę „rodzinne”, czyli konferencji 
skierowanej do małżonków. para animatorów (andrzej i agniesz-
ka lazurko – nasi parafianie), od ośmiu lat związanych z ruchem 
„spotkania Małżeńskie”, zaprezentowała pokrótce założenia ruchu 
i wystosowała zaproszenie na weekendowe warsztaty dotyczące 
komunikacji między małżonkami. parę porad praktycznych też zo-
stało przekazanych np. że w dialogu ważniejsze jest słuchanie, niż 
mówienie; o tym, że uczucia nie podlegają ocenie.

dla mnie osobiście najcenniejsza była możliwość kontaktu                                                                                  
z innymi parafianami. Mogło to nastąpić podczas swodobnych roz-
mów, kiedy konferencja dobiegła końca, a dzieci jeszcze nie wróciły. 
zwłaszcza, że zaczynam dostrzegać te same osoby przy różnych 
okazjach i pomału, spontanicznie tworzą się więzi. osoby dorosłe, 
zwłaszcza zaabsorowane na co dzień dziećmi, mogą być pozba-
wione przestrzeni towarzyskiej. Chodzi jednak o coś więcej niż 
odrobina wspólnej rozrywki. diabeł krętacz z ksiązki C.s lewisa 
tłumaczy: „parafialna organizacja powinna być zawsze atakowana, 
ponieważ będąc jednością miejsca, a nie upodobań, jednoczy w ten 
sposób zgodnie z wolą nieprzyjaciela ludzi różnych klas i psychiki”. 
Rodzinne Świętowanie niedzieli jest właśnia okazją budowania 
takiego zjednoczenia.

serdecznie dziękujemy organizatorom! Mamy nadzieję na na-
stępne Rodzinne Świętowanie niedzieli we wrześniu!

Janusz Matkowski

w naszej Parafii w Ubiegłą niedzielę odbyło 
się Po raz Pierwszy „rodzinne świętowanie 
niedzieli”. nazwa może wydawać się Podnio-
sła, chociaż sam Pomysł jest Prosty i tak natU-
ralny, że trUdno nie zadać sobie Pytania, cze-
mU w każdej Parafii tak się nie dzieje, i to od 
bardzo dawna. 
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Tym razem świętowanie miało trzy elementy (ale może być ich więcej):
Msza św. przeżywana w bardziej rodzinny sposób
Czas spotkania i rozmów przy cieście
“konferencja” – o komunikacji w małżeństwie.



skaŁa numer 23(242)          

STRONA 8

WILCZKI W KAJAKU, 
czyli kajakiem po Liwcu

Środa i czwartek. za oknem deszcz, 
na termometrze ok. 10 stopni 
Celsjusza. Telefony od rodziców, 

czy plany aktualne.  w głowie mie-
szanka uczuć: do soboty jeszcze sporo 
czasu – może się wypogodzi? Czy jed-
nak odwołać spływ? a może skrócić go 

do jednego dnia? Trzeba dać jakąś od-
powiedź, nie można narażać dzieci, że 
zmarzną, zmokną i pochorują się przed 
wakacjami…

sprawdzam prognozę pogody.                                                 
w weekend ma być słonecznie i 20 
stopni na termometrze, choć aura za 
oknem jakoś nie napawa optymizmem. 
nadchodzi piątek – czas na konkretne 
przygotowania. początkowo za oknem 
ponuro, ale przychodzi godzina 14                        
i nagle słońce wyłania się zza chmur. 
decydujemy się. Mamy przygotowują 
pulpety, ciasto, makaron, ja robię pozo-
stałe zakupy.

w końcu długo wyczekiwana so-
bota 31 maja. godzina 8.00. spoty-
kamy się przed kaplicą. wilczki wraz                                                                                    
z ojcami czekają na podróż w nieznane, 
na nową przygodę. pogoda jest łaską                    
z nieba. Świeci słońce, nie jest zbyt 
gorąco, niebo bezchmurne. wsiadamy 
w samochody i wyruszamy do wę-
growa. Tam czekają już na nas kajaki 
oraz ratownik, który dla naszego bez-

pieczeństwa będzie nam towarzyszył                                     
w podróży. kierowcy odstawiają sa-
mochody na miejsce noclegu i po kil-
kudziesięciu minutach wracają gotowi 
do wiosłowania. po modlitwie i bło-
gosławieństwie wodujemy sprzęt tuż 
za tamą w węgrowie i wyruszamy                                                       

w kierunku noclegu we wsi Bednarze. 
nasza załoga składa się z 18 osób.                                                                                                  

9 wilczków z gromady skautów Eu-
ropy działającej przy naszej parafii 
wraz ze swoim akelą, czyli przywódcą 
stada, oraz 8 starymi wilkami, na któ-
rych składają się: Harcerz, Ratownik,                            
5 ojców oraz ks. krzysztof. spływ ma 
zdecydowanie męski charakter.

po przepłynięciu 3 kilometrów, 
które pokonaliśmy w kilkadziesiąt mi-
nut, czekała nas pierwsza przeszkoda. 
Był to jaz, a za nim niski próg. nie-
śliśmy kajaki po wertepach, pomiędzy 
drzewami, przez jeżyny i pokrzywy. 
zajęło nam to sporo czasu. liwiec to 
największy dopływ Bugu, rzeka wijącą 
się leniwie wśród ukwieconych łąk i ła-
godnych wzgórz. podczas płynięcia po-
dziwialiśmy bogatą roślinność, gniazda 
jaskółek brzegówek wykopane w nad-
rzecznych skarpach oraz bociany.

w końcu przyszedł czas na upra-
gniony obiad (przez niektórych wycze-
kiwany już od momentu wyruszenia                                                                                 

z węgrowa). dobiliśmy do brzegu, 
wyjęliśmy nasze zapasy z kajaków                                                
i rozpoczęliśmy przygotowywanie 
posiłku. na kuchenkach gazowych 
odgrzaliśmy makaron oraz pulpety. 
niektórzy, w ramach dokładki, zjedli 
makaron z cukrem. Resztę zapakowali-
śmy, umyliśmy nasze naczynia i wyru-
szyliśmy w dalszą podróż.

Była już godzina 15, a przed nami 
jeszcze spory odcinek do przepłynięcia. 
Tuż po wyruszeniu kolejna przeszko-
da – pale w poprzek rzeki pozostałe 
po dawnym moście. nieco dalej trud-
ny zakręt, a później zwalone drzewo 
i jedyna szczelina, przez którą można 
było przepłynąć tyłem, by nie poryso-
wać swej twarzy gałęziami. na dalszym 
odcinku podziwialiśmy wysokie skarpy 
i drzewa nadgryzione przez bobry. nad 
brzegiem byli też wędkarze łowiący 
ryby.

Mijamy wieś Borzychy, most,                        
a przed nim pale pozostałe po dawnym 
młynie. następnie przepływamy pod 
mostem w paplinie. po przepłynięciu 
18 kilometrów czujemy już znacz-
ne zmęczenie. w kajakach posilamy 
się naleśnikami z nutellą i dżemem.  
przekraczamy kładkę, za którą za-
czyna się zbiornik elektrowni w ka-
linowcu. znów czeka nas przenoska. 
My już wyczerpani, kajaki wydają się 
dużo cięższe niż na początku. Brzeg 
wybetonowany, stromy, kamienisty                                                           
i z metalową siatką. Trudno zwodować 
kajaki. przeszkoda wydaje się nie do 
pokonania. ale gdy wszyscy jesteśmy 
z powrotem w kajakach to perspekty-
wa przepłynięcia jeszcze kilku kilome-

arkadiusz włodarczyk

Grzegorz: „Wyjazd był super. Najfajniejsze było to, że mogłem spędzić całe dwa dni                         
z innymi wilczkami. Gdy nasze kajaki mijały się, przybijaliśmy „piątkę” wiosłem.  Były 
piękne widoki. Wieczorem rozbijaliśmy namioty z naszymi tatusiami. Położyliśmy się 
spać bardzo późno, bo było ognisko. Nasi tatusiowie rozmawiali i śpiewali, a my bawi-
liśmy się i  jedliśmy słodkości. Wróciłem baaaardzo zmęczony, ale zadowolony. To była 
wspaniała przygoda”.
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trów już nie jest taka straszna. Mijamy 
zerwany most i po kilku kilometrach 
nad rzeką linowy mostek we wsi Bed-
narze. po kilkuset metrów dobijamy 
do brzegu. Jeden z wilczków oznaj-
mia, że widzi skoszoną trawę na polu. 
Radość, że dobiliśmy do noclegu, do 
pola sołtysa. Rozpoczynamy rozbija-
nie namiotów. wilczki dzielnie pracują                                                                               
i po kilkunastu minutach mamy obóz. 
Możemy zająć się przygotowaniem 
ogniska i pieczeniem kiełbasek. przy 
świetle i cieple ognia słychać brzdęk 
gitary i obozowe pieśni. po odśpie-
wanym apelu młode wilki idą spać,                            
a stare wilki rozprawiają o ojcostwie,                                                                         
o życiu… noc jest bezchmurna.                                                                                                
w mroku pięknie widać gwiazdy na 
niebie,  a w oddali łunę, pewnie nad 
wyszkowem. ogniska już dogasa 
blask, więc i na nas czas, by udać się na 
spoczynek.

noc mija szybko, nie jest chłodno. 
o godzinie 7.30 zaczyna się obozowe 

życie. przygotowywanie posiłku, śnia-
danie i pożegnanie księdza, który musi 
powrócić do swoich obowiązków. 

Część osób składa namioty, część 
przygotowuje kanapki na dalszą dro-
gę. wyruszamy jeszcze na wycieczkę 
na linowy drewniany mostek. przejście 
na drugą stronę nie jest takie łatwe. 
Mostek się buja, w deskach dziury, ale 
młode wilki dzielnie pokonują swój 
strach. wszystkim udaje się przedostać 
na drugą stronę.

wracamy do kajaków i wyruszamy 
w dalszą wędrówkę. woda dziś zim-
niejsza. wszystkie kajaki zwodowa-
ne. spływając w kajakach odmawia-
my anioł pański. po drodze zjadamy 
przygotowane przez wilczki kanapki. 
podziwiamy przyrodę. dziś wiatr jest 
naszym przeciwnikiem. wieje nam                           
w twarz, wiosłuje się ciężej. w niektó-
rych miejscach trzeba uważać, by nie 
wpaść na mieliznę. 

po kilku godzinach w oddali widać 
wiaty przed Łochowem. Miejsce umó-
wione na oddanie kajaków. dobijamy 
do brzegu. wszyscy cali i zdrowi! pa-
kujemy sprzęt, kierowcy jadą po samo-
chody, a dzieciaki na trawie bawią się w 
różne gry. i tak dobiega koniec naszej 
przygody. ostatnia zbiórka, podzięko-
wania i pożegnania. wsiadamy do sa-
mochodów i wracamy do naszych ro-
dzin. zmęczeni, opaleni, ale szczęśliwi 
– w myśl naszego zawołania: Bemow-
scy skauci – na przygodę otwarci.

Bartek: „Kajaki są super – całkiem nieźle radziłem sobie z wiosłowaniem. Podobała mi się 
piękna przyroda-szczególnie  kolorowe i rzadkie ptaki – zimorodek i czarny bocian.

Fajny był też „murzyński” most – chybotliwy i dziurawy. Przechodziłem przez niego                       
2 razy – za pierwszym razem z Tatą, bo się trochę bałem, za drugim sam. 

Trasa była bardzo długa i męcząca. W nocy nie mogłem spać bo Tatusiowie chrapali. 
Chciałbym popłynąć jeszcze raz”.

Jacek: „Na spływie było fajnie, choć mieliśmy dużo przeszkód. Najtrudniejsze dla mnie 
było przepłynięcie tyłem pod zwalonym drzewem”. 

„Maxowi po spływie buzia się nie zamykała. Zachwycony był przyrodą, zwierzęta-
mi które spotkali (bociany które nie bały się ludzi, kijanki itd...), wspólną wieczorną 
modlitwą. Obawiał się tego wyjazdu i bał, że jedzie sam, a teraz nie może doczekać 
się kolejnego. Stwierdził, że uczy go to samodzielności i jest przygotowaniem do jego 
wymarzonego zawodu strażaka;-)”.

„Antek wykończony, ale mega 
szczęśliwy”.
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małE co niEco

Zalewajka Z grZybami
TA ZUPA W WARSZAWIE JEST MAłO ZnAnA. RECEPTURA POCHOdZI Z OKOLIC łOdZI, SKĄd 
WRAZ Z LUdnOśCIĄ MIGRUJĄCĄ W POSZUKIWAnIU PRACY ZAWĘdROWAłA dO KIELC, nA-
STĘPnIE nA TEREnY ZAGłĘBIA dĄBROWSKIEGO. PRZYPOMInA nIECO ŻUREK, ALE JEST                 
O nIEBO LEPSZA!

Więcej przepisów znajdą Państwo na moim blogu kulinarnym: www.pocztowkizkuchni.blogspot.com.  
       I.Z.

do zoBaCzEnia,  do usŁyszEnia 
15 czerwca, godz. 12.30, sala widowiskowa ośrodka wychowawczo-profilaktycznego Michael, wstęp wolny
„lato czeka! czyli muzyczne podróże” - spotkanie muzyczne dla dzieci
15 czerwca, godz. 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 5 zł
„Toruńskie pierniki” - teatralny poranek bajkowy
15 czerwca, godz. 19.00, amfiteatr Bemowo, wstęp wolny
„Celtic summer Fest” – pokaz tańca i koncert muzyki irlandzkiej (anne-Marie Cunningham dance academy, 
Treblers, Carrantuohill)
16 czerwca, godz. 20.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
koncert uczestników zajęć „nauka gry na gitarze klasycznej” - klasa Marcina Chrzanowskiego i krzysztofa 
panuciaka
17 czerwca, godz. 13.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
„ale... i nie tylko” - koncert piosenek Edith piaf w wykonaniu anny sroki-Hryń z towarzyszeniem klaudiusza 
Barana (akordeon)

grzyby zalać wodą i odstawić na ok. 1 godzinę, aby się namoczyły. obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki oraz 
czosnek zalać 1,5-2 l zimnej wody. dodać pokrojoną na plasterki kiełbasę, ziele angielskie, pieprz, liście laurowe i 
grzyby wraz z wodą, w której się moczyły. gotować początkowo na dużym ogniu, a gdy zacznie wrzeć, zmniejszyć 
płomień i dalej powoli gotować. gdy ziemniaki będą miękkie wlać żurek wymieszany ze śmietaną oraz doprawić 
do smaku solą i pieprzem oraz majerankiem. zagotować.

składniki:

6-8 dużych ziemniaków
1/2 kg kiełbasy
4 ziarenka ziela angielskiego
4 ziarenka czarnego pieprzu
4 liście laurowe
2-3 ząbki czosnku
kilka suszonych grzybów
1 szklanka żurku
1 łyżka śmietany
sól, pieprz, majeranek

zapowiEdzi
Paweł Pławski, kawaler z par. św. krzysztofa w podkowie leśnej i Monika trych , 
panna z par. tutejszej
Radosław Pietrzkiewicz, kawaler z par. św. Maksymiliana w warszawie i agnieszka irena 
Czarnecka, panna z par. tutejszej
karol Biniszewski, kawaler z par. wilków i karolina szczerbakowska, 
panna z par. tutejszej
adam sosnowski, kawaler z par. tutejszej i agnieszka kotowska, panna z par. klarysew
sebastian dąbrowski, kawaler i katarzyna Młodzińska, panna, oboje z par. tutejszej
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Grupy parafialne

Krąg biblijny dla dorosłych
pn.  po Mszy św. o 18.00 - ks. Mariusz Bagiński

Koło Żywego Różańca
I niedz. miesiąca, godz. 16.00 - ks. proboszcz

Kręgi Domowego Kościoła
- spotkania formacyjne dla rodzin 

ks. Krzysztof i ks. Józef
Grupa modlitewna o. Pio
II wt. miesiąca godz. 19.00
Parafialny zespół Caritas

spotkania: I pn. miesiąca po Mszy św. o 18.00
dyżury Caritas:
wt.  17.00-19.00
czw. 10.00-12.00

Prezes – p. Barbara Tywonek
Opiekun – ks. Józef Petrynowski

Nr konta: 54 1240 2034 1111 0010 1985 5843
Grupa studencka

wt.  godz. 20.00  – ks. Krzysztof i ks. Józef
Studencki zespół muzyczny

niedz, godz. 18.00 - ks. Krzysztof Jarosz
Ministranci i lektorzy

wt.  godz. 19.00 - ks. Mariusz Bagiński
Skauci Europy

żeńska gromada wilczków
sb., godz. 10.00 - Zofia Tranda (695-091-304)

Spotkania biblijne dla dzieci 
ze śpiewem piosenek religijnych

wt. , godz. 16.40,  p. Maria Jastrzębska, ks. Mariusz

Msze święte w naszej parafii

NIEDZIELE
7.00, 8.30, 10.00

11.30 (z udziałem dzieci)
13.00, 16.00, 18.00

20.00 (studenci)
DNI POWSZEDNIE

7.00, 7.30, 18.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu

Piątek po Mszy św. wieczornej do godz. 21.00
Niedziela – po Mszy św. o 20.00

KanCeLaria
poniedziałek – piątek: 16.00-17.30, 

tel. 664-10-99; fax 665-26-26
dyżur:

poniedziałek - ks. proboszcz
wtorek, czwartek - ks. Mariusz

środa, piątek -ks. Krzysztof
ks. jan pOpieL – proboszcz, tel. 665-19-71, 

xjan@poczta.fm
ks. Mariusz Bagiński – wikariusz, tel. 666-52-63
ks. Krzysztof jarosz – wikariusz, tel. 666-52-64, 

xkjarosz@poczta.onet.pl
ks. Grzegorz Mencel – rezydent, tel. 666-52-65
ks. józef petrynowski – rezydent, tel. 666-52-66

KOntO BUDOwY KOśCiOŁa 
31 1240 2034 1111 0000 0308 3439

Intencje mszalne
16 Vi – Poniedziałek

7.00  +irena i antoni Ryszkiewicz – greg. 1
7.30 +Janina gajowiak w 4. rocz. śmierci, stanisław gajowiak 
 i zmarli z rodziny
18.00 +Halina wojciechowska w 6. rocz. śmierci

17 Vi – wtorek
7.00 +irena i antoni Ryszkiewicz – greg. 2
7.30 +Emilia w 2. rocz. śmierci
18.00 +włodzimierz Jankowicz w 3. rocz. śmierci, kazimiera, 
 Mieczysław wichniewicz, Honorata, stanisław Jankowicz

18 Vi – środa
7.00 +irena i antoni Ryszkiewicz – greg. 3
7.30 
18.00 nowEnna do MaTki BoŻEJ

19 Vi – BOże CiałO
7.00 +irena i antoni Ryszkiewicz – greg. 4
8.30 +Janina w 5. rocz. śmierci, andrzej w 14. rocz. śmierci, 
 Helena w 28. rocz. śmierci
10.00 w intencji parafian
18.00 +Barbara Radło-Elsayed w 2. rocz. śmierci, 
 zmarli z rodziny Radło

20 Vi – piątek
7.00 +irena i antoni Ryszkiewicz – greg. 5
7.30 za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 +adam, Helena, Mieczysław ziomek

21 Vi  – sobota
7.00 +irena i antoni Ryszkiewicz – greg. 6
7.30 
18.00 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla ani 
 i daniela w 2. rocz. ślubu

22 Vi – niedziela
7.00  +irena i antoni Ryszkiewicz – greg. 7
8.30 +Marianna, Czesław w 30. rocz. śmierci duda, Janina, 
 Józef Trzeciak
10.00 +Jan i alicja parzyszek z ok. imienin, Ryszard i aniela 
 parzyszek, stanisława i kazimierz kirylak, zmarli z rodz.  
 parzyszków i pałysków
11.30 +Jan kwiatkowski, Jan stompor, krzysztof grzyb
13.00  w intencji parafian
 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary ducha 
 Świętego dla kasi i adriana w 1. rocz. ślubu 
 z podziękowaniem za otrzymane łaski
 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki 
 Bożej i dary ducha Świętego dla Marka Borkowskiego 
 z ok. 46 urodzin oraz Jakuba Borkowskiego z ok. 8 urodzin
 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki 
 Boże i dary ducha Świętego dla Bożeny i Marka 
 Borkowskich z ok. 17. rocz. ślubu
 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla patryka                                                 
 z ok. 20. urodzin i dla Jakuba z ok. 25. urodzin
16.00 +anna Łuczyńska, Bernard pomorski
18.00 +Janina z ok. imienin i Tadeusz zielińscy
20.00 +Teresa Mołas w 2. rocz. śmierci, antonina pawlina 
 w 2. rocz. śmierci, Maria, Jan, zdzisław Łucarz
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oprawa graficzna i skład - Jacek Owczarz

OgłOszenia 
duszpasterskie

leon Marek Marszałkowski
karolina Mortka
kajetan ksawery olbrych
sandra puchalska
Jakub Turek
pola wójcikowska

chrzty
wojciech pierzchała (na zdj.3)
Do momentu chrztu nasz syn spał 
niespokojnie, bardzo płakał w nocy.                          
W noc po chrzcie nasze dziecko przespa-
ło pierwszy raz spokojnie całą noc. Tak 
Duch Święty zadziałał podczas chrztu 
świętego.

antonia anna
 Jarczyk (na zdj.1)

Czy wierzycie w Boga, Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi?

Tydzień temu sakrament chrztu św. otrzymali:

Joanna Łucja Chrabałowska (na zdj.2)
agata kowalczyk (na zdj.2)

OGŁOSZENIE
Poszukuję pani mieszkającej na osiedlu Górce 
do pomocy przy starszej osobie. tel. 22 665 65 89

aRTysTyCznE laTo 
na BEMowiE 

stowarzyszenie „Rodzice Razem” z warszawskiego 
Bemowa rozpoczęło 9 czerwca 2014 r.  zapisy na  letnie 
zajęcia dla dzieci w wieku 2 – 6 lat wraz z opiekunami. 
wszystkie warsztaty  będą się odbywać w klubie Mam 
na Bemowie przy ul. konarskiego 83 . Projekt będzie 
trwał od 30 czerwca do 29 sierpnia.

zajęcia będą się odbywać od poniedziałku do piątku                 
w godzinach 10:00 – 13:00 i zostały podzielone na bloki 
tematyczne. każdy blok będzie trwał  tydzień.

Tematy zajęć  to:
sztuka ziemi czyli land art. (30 czerwca—4 lipca), 

tworzenie kreatywnych konstrukcji, mobili, obrazów, 
girland ze skarbów natury.

Fanaberki (7 lipca—11 lipca)– zajęcia ogólnoro-
zwojowe z elementami Ruchu Rozwijającego weroniki 
sherborne, 

zwierzaczkowo – zajęcia rękodzielnicze (14 lip-
ca—18 lipca oraz 4 sierpnia – 8 sierpnia), własnoręczne 
wykonywanie zabawek—zwierzątek, zarówno tych ba-
śniowych i tych domowych 

angielski dla dzieci (21 lipca—25 lipca oraz 28 lip-
ca—1 sierpnia) tańce, gry i zabawy po angielsku połą-
czone z zajęciami ogólnorozwojowymi 

Przyrodnicze cuda (11 sierpnia—14 sierpnia) odkry-
wanie kalendarza roślinnego, tworzenie zielnika i wzo-
rów roślinnych 

zajęcia muzyczne metodą e.e. Gordona (18 sierp-
nia – 22 sierpnia) wspólne śpiewanie, recytowanie ryt-
miczanek i relaks przy muzyce 

stworzakidziwaki – warsztaty plastyczne (25 sierp-
nia – 29 sierpnia) warsztaty plastyczne z wykorzysta-
niem materiałów z recyclingu 

spotkania poprowadzą doświadczone animatorki, 
pasjonatki, lubiane i znane z warsztatów prowadzonych                      
w klubie Mam na Bemowie.  zajęcia będą odpłatne.

zapisy pod adresem: wakacje@rodzicerazem.org

więcej informacji udzielą:
aleksandra Brodowska, 
aleksandra.brodowska@klubmam.com 
urszula piechura – zywert, 
urszula.piechura.zygert@klubmam.com 
tel. 503 960 441

1.Trwa czerwiec – miesiąc, w którym czcimy najświętsze serce Jezuso-
we. nabożeństwo Czerwcowe w naszym kościele odprawiane jest codzien-
nie po Mszy św. wieczornej godzinie 1800 . 

2.wielkimi krokami zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolne-
go. przypominamy dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby 
przyniosło dobre owoce, by było dobrze zakończone, powinno być ofia-
rowane panu Bogu. warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i dzięko-
wać za otrzymane dobro, za przeżyty z Bogiem czas. niech nie zabraknie 
tego dziękczynienia w nadchodzących dniach. Będziemy też prosić o dobre 
przeżycie czasu wakacji. niech to będzie błogosławiony czas naszego wy-
poczynku, regeneracji sił, ale także duchowego wzrostu. nawet w wakacje 
można wybrać się na rekolekcje czy pielgrzymkę, a odwiedzając ciekawe 
miejsca, zwłaszcza w świątyniach nie tylko podziwiać piękno, ale oddać 
cześć panu całego stworzenia.  

3.dziś o godz. 1800 Msza św. odprawiana w j. łacińskim.
4.w czwartek – Uroczystość Bożego Ciała. z kościołów wyruszą pro-

cesje z najświętszym sakramentem. Tego dnia Msze Święte w naszym ko-
ściele będą odprawiane o godzinie 700, 830, 1000, 1800.

5.nasza parafialna procesja Bożego Ciała wyruszy  do czterech ołtarzy 
po Mszy Świętej o godzinie 1000. proszę o udekorowanie okien w całej 
parafii, zwłaszcza na trasie procesji, na znak naszego szacunku dla Chrystu-
sa Eucharystycznego, który chce być obecny szczególnie w dniach oktawy 
blisko każdego z nas. proszę wszystkich parafian o włączenie się w budowę 
ołtarzy/ w środę po nabożeństwie Czerwcowym/ za poszczególne ołtarze 
odpowiedzialne są grupy: i – kościół domowy, ii – kŻR, iii – Caritas, 
iV – Rada duszpasterska. zapraszamy asystę procesyjną, dzieci w strojach 
komunijnych, grupy parafialne do czynnego udziału w procesji.

6.za tydzień ofiary składane na tacę będą przeznaczone na budowę no-
wego kościoła.

7.Tradycyjnie za tydzień - w niedzielę przed wakacjami – po Mszach św. 
będziemy błogosławić pojazdy.

8.w tym tygodniu mamy jeszcze wolne intencje mszalne.


