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ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI W NASZEJ PARAFII
1 września – 24 grudnia 2016 r.

d d Wrzesień c d
1 września – czwartek, 77. rocznica wybuchu
II wojny światowej.
Msza św. za poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945 o godz. 18.30.
3 września – sobota, liturgiczne wspomnienie
św. Grzegorza Wielkiego, Papieża i doktora
Kościoła.
Imieniny proboszcza naszej parafii ks. dr. Grzegorza Ostrowskiego. Msza św. imieninowa
o godz. 18.30.
9 września – piątek, 29. rocznica śmierci ks. Teofila Boguckiego, pierwszego proboszcza naszej parafii (1952-1974). Msza św. za Jego duszę
o godz. 18.30.
13 września – wtorek, Adoracja Parafialna.

Św. Grzegorz Wielki

d d Październik c d
Nabożeństwa Różańcowe codziennie o godz. 17.45.
4 października – wtorek, liturgiczne wspomnienie św.
Franciszka z Asyżu.
Imieniny Ojca Świętego Franciszka. Msza św. w intencji Jego
Świątobliwości o godz. 8.00.
7 października – piątek, Święto Matki Bożej Różańcowej.
Msze św. jak w dzień powszedni.
9 października – 28. Niedziela Zwykła. XVI Dzień Papieski.
13 października – czwartek, Adoracja Parafialna.
16 października – 29. Niedziela Zwykła. Trzydziesta ósma
rocznica wyboru Papieża św. Jana Pawła II (1978).
19 października – środa, liturgiczne wspomnienie
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapłana i męczennika.
20 października – czwartek, Uroczystość św. Jana
Kantego, Patrona naszej
Parafii.
ODPUST PARAFIALNY.
22 października – sobota,
liturgiczne wspomnienie
świętego Jana Pawła II,
Papieża.
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d d Listopad c d
1 listopada – wtorek, Uroczystość Wszystkich Świętych.
Po Mszy św. o godz. 18.30 procesja żałobna (w kościele) i modlitwy za
zmarłych (wypominki).
2 listopada – środa, Dzień Zaduszny. Wspomnienie wszystkich
Wiernych Zmarłych.
Po Mszy św. o godz. 9.00 i 18.30 procesja żałobna i wypominki.
6 listopada – 32. Niedziela Zwykła. Wizytacja kanoniczna parafii
– Ks. Biskup Michał Janocha.
11 listopada – piątek, Narodowe Święto Niepodległości (1918).
Msza św. za Ojczyznę o godz. 9.00.
13 listopada – Niedziela, Adoracja Parafialna.
20 listopada – Niedziela, Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla
Wszechświata.
27 listopada – I Niedziela Adwentu.

d d Grudzień c d
Roraty – Msza św. ku czci Matki Bożej codziennie o godz. 6.30 (oprócz
niedziel).
Józef Piłsudski - Minister Spraw
Wojskowych i Pierwszy Marszałek
Polski, Warszawa, 22 maja 1926 r.

8 grudnia – czwartek, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Msze św. o godz. 6.30, 7.30, 8.00, 9.00 i 18.30.
W godz. 12.00 - 13.00 GODZINA ŁASKI dla całego świata (w kościele).
24 grudnia – sobota, Wigilia Bożego Narodzenia.
Msze św. tylko w godzinach rannych, ostatnia o godz. 8.30.
S.M. Bernarda Konieczna
Żłóbek
w naszej
Świątyni

Figura Matki Bożej
Niepokalanej
z 1902 roku
autorstwa
Teodora Skoniecznego
w przykościelnym
parku parafii
pw. Św. Rocha
w Lipkowie.
Pismo Parafii św. Jana Kantego w Warszawie, ul. Krasińskiego 31 A, 01-784 Warszawa, tel.: 22 663 34 67
Wspólnie z Autorami gazetę zredagowali społecznie: Barbara Kowalczyk, Marek Kowalski,
Anna Laszuk, s. M. Bernarda Konieczna CR, Maria Natanson, Grażyna Tierentiew
Prowadzenie strony internetowej: Hanna Dębska-Michniewicz
Opieka duchowa: Proboszcz ks. dr Grzegorz Ostrowski
Wydawnictwo Bonum, ul. Łąkowa 58, 05-402 Otwock
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Z kroniki parafialnej

I Komunia Święta
w obiektywie Macieja Loretza

14 maja br. w sobotę nasi młodzi parafianie ze szkół podstawowych nr 92 i 267 przyjęli Sakrament I Komunii Świętej.
Do godnego przyjęcia tego Sakramentu przygotowali nasze
dzieci: ks. Dariusz Kuczyński i ks. Kamil Piaszczak.
Poniżej prezentujemy pamiątkowe fotografie.
Redakcja
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Eucharystia jest nieskończonym darem miłości: pod postaciami chleba i wina rozpoznajemy
i adorujemy jedyną i doskonałą ofiarę Chrystusa,
złożoną za zbawienie nasze i całej ludzkości. Eucharystia jest naprawdę
„tajemnicą, która kryje w sobie wszystkie wielkie
dzieła, jakich Bóg dokonał dla naszego zbawienia”.
Eucharystia to niewyczerpane źródło energii
duchowej płynącej wprost od Pana, który – choć
milczy w tej „wielkiej tajemnicy wiary”– to jednak
ciągle powtarza: „Jam jest Pierwszy i Ostatni, i Żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani”. (Ap1, 17-18).

Jego pomoc, proporcjonalna do waszego otwierania się na tajemnice miłości, wspiera wciąż na nowo
wasze niekiedy słabnące siły i rozjaśnia światłem
„noce duszy”.
Chrystus obecny w Eucharystii uczy nas, czym
jest prawdziwa wolność i jak z niej korzystać.
Człowiek dzisiaj potrzebuje wielkiego powrotu
do Eucharystii. Tylko ona bowiem może mu objawić pełnię nieskończonej miłości Boga i odpowiedzieć na jego pragnienie miłości. Tylko ona może
ukierunkować jego dążenia do wolności, ukazując
nowy wymiar ludzkiej egzystencji. Kiedy bowiem
odkrywamy, że jesteśmy powołani do dobrowolnego złożenia siebie w darze Bogu i bliźniemu, wówczas naszą wolność przenika blask prawdy i oświetla miłość.
Św. Jan Paweł II

Chrzest – sakrament wiary
Pośród wielu ważnych okoliczności tego roku, jak
Światowe Dni Młodzieży z obecnością Ojca Świętego Franciszka w Krakowie, Rok Miłosierdzia, przeżywamy piękny Jubileusz – 1050. rocznicę Chrztu
Polski. Z punku historycznego niewiele możemy powiedzieć o tym wielkim wydarzeniu sprzed 1050 lat,
bo i źródła w tej materii są skąpe. Na dobrą sprawę
nie znamy dokładnej daty chrztu Mieszka I ani nie
potrafimy precyzyjnie wskazać, gdzie miał on miejsce. Opieramy się w tym względzie bardziej na przypuszczeniach i domysłach. Pewnikiem jednak pozostaje, i tym się cieszymy, że chrzest się odbył. Dlatego
też od czasów Mieszka I aż po dziś dzień, jako naród,
możemy oddychać duchem chrześcijańskim.
Uczeni i specjaliści w tej dziedzinie próbują dokładniej określić czas owego wydarzenia, tak bardzo
znaczącego dla naszej wary i państwowości. Wskazują wprost na połowę kwietnia 966 roku. Historycy
bowiem wyliczyli, że w roku 966 Wielka Sobota przypadała na dzień 14 kwietnia. Starożytna zaś tradycja
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Kościoła pokazuje, że to przede wszystkim wtedy,
podczas liturgii Wigilii Paschalnej, w uroczysty sposób udzielano Chrztu Świętego. Zatem najprawdopodobniej właśnie 14 kwietnia 966 roku, książę
Mieszko I wraz z całym swym dworem i najbliższym
otoczeniem, przyjął Chrzest Święty.
1050-lecie Chrztu Polski jest dla nas dobrą okolicznością do rozbudzenia pamięci i do podjęcia pogłębionej refleksji o pierwszym sakramencie, który
rozpoczyna w człowieku ochrzczonym drogę wiary. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi wprost:
„Chrzest jest sakramentem wiary” (KKK 1253), co
wyraźnie nawiązuje do słów samego Chrystusa:
„Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony”
(Mk 16,16). W innym miejscu Katechizm Kościoła Katolickiego wypowiada tę prawdę nieco inaczej ujętym sformułowaniem, precyzując przedmiot wiary:
„Chrzest zawsze wiąże się z wiarą: «Uwierz w Pana
Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom» – oświadcza św.
Paweł strażnikowi w Filippi. Opowiadanie mówi da5

lej: «Natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym
domem» (Dz 18, 31-33)” (KKK 1226).
Wiara jawi się zatem nie jako zbiór określonych zasad i przekonań, teoretycznych treści, ale jako żywa
i osobowa relacja Boga i człowieka. Chrzest bowiem,
który otwiera perspektywę wiary, to narodzenie do
nowego życia w Chrystusie (por. KKK 1277), jest on
źródłem nowego życia i z niego wypływa całe życie chrześcijanina (por. KKK 2101). Urzeczywistnia
się w nim wejście w Misterium Paschalne Chrystusa,
w Jego śmierć i Zmartwychwstanie, co więcej,
chrzest wprowadza nas w życie Trójcy Świętej (por. KKK 1239). Zatem sakrament ten
nie jest jedynie obrzędem, rzeczywistością statyczną, ale wydarzeniem
bardzo dynamicznym, związanym
z życiem Boga i z życiem człowieka, albo inaczej, z życiem Boga,
którego Bóg udziela człowiekowi, czyli z życiem Boga w nas.
Chrzest stawia nas na początku drogi wiary, ale zarazem
domaga się od nas wzrostu, dojrzewania i postępu na tej drodze. Dlatego Katechizm Kościoła Katolickiego mówi wprost:
„U wszystkich ochrzczonych,
dzieci i dorosłych, po chrzcie
wiara powinna wzrastać” (KKK
1254). My wiemy, że chodzi tu
o naszą osobistą relację z Bogiem
w Trójcy Jedynym i o nasze otwarcie na to, czym Bóg chce nas nieustannie obdarowywać, począwszy
właśnie od momentu naszego pierwszego spotkania z Nim w sakramencie
Chrztu Świętego. Katechizm Kościoła Katolickiego znowu przychodzi nam z pomocą i podpowiada, czym obdarowuje osobę ochrzczoną Trójca
Najświętsza: uzdalnia do wiary w Boga, do pokładania w Nim nadziei i do miłowania Go, otwiera nadto
na działanie Ducha Świętego oraz pozwala wzrastać
w dobru przez cnotliwe życie (por. KKK 1266).
Celem drogi wiary chrześcijanina, rozpoczętej na
Chrzcie Świętym, jest zbawienie, życie wieczne, pełne i ostateczne zjednoczenie człowieka z Bogiem
na całą wieczność. Taką perspektywę otwiera przed
nami owo wydarzenie, będące bramą do życia z Bogiem, a które nazywamy chrztem. W swej istocie jest
ono „zanurzeniem” człowieka w życie i miłość Trójjedynego Boga. Bowiem chrzcić, po grecku baptizein,
oznacza: „zanurzyć, pogrążyć”. Zatem „zanurzenie”
w wodzie chrzcielnej wyraża pogrzebanie osoby
6

chrzczonej w śmierci Chrystusa i jednoczesne powstanie przez zmartwychwstanie razem z Chrystusem do
nowego życia (por. KKK 1214). Duchowość więc chrześcijańska ze swej istoty jest duchowością chrzcielną.
Świadomość własnego chrztu powinna kształtować
całe nasze życie, wszystkie nasze postawy i relacje, zarówno względem Boga, wobec bliźniego, względem
samego siebie i otaczającego nas świata.
Przyjęcie chrztu oznacza zgodę na podjęcie zadań, jakie wynikają z otrzymanego daru, aby mógł
on zaowocować swoją pełnią. Skoro chrzest wynosi nas do godności dziecka Bożego i łączy ściśle z Chrystusem, to i nasze życie
musi upodobnić się jak najbardziej do
życia Chrystusa. Jezus przyszedł na
świat, aby go uświęcić. Podobnie
i chrześcijanin przyczynia się do
uświęcania świata, o ile żyje życiem otrzymanym od Boga i postępuje jak Jego dziecko. Zatem
więc rodzice i chrzestni mają
obowiązek, słowem i przykładem, pomagać ochrzczonemu
dziecku zachować i utwierdzać
godność otrzymaną na chrzcie
świętym. W miarę, kiedy ono
dorasta i dojrzewa, osobiście
musi stawać się odpowiedzialne
za swoją wiarę, za relację z Bogiem. Wszystko po to, by otrzymać życie wieczne.
W życiu i powołaniu chrześcijanina nie chodzi jedynie o to, aby
samemu zdobyć zbawienie. Człowiek
ochrzczony ma stawać się świadkiem
Chrystusa wobec innych ludzi. Takim
będzie się okazywał tylko wtedy, kiedy sam
pozostawać będzie w głębokiej i trwałej więzi z Jezusem. To wymaga jednak niemałego wysiłku. Po
chrzcie bowiem nadal pozostajemy słabymi i kruchymi ludźmi, ze swoimi wadami i złymi skłonnościami, z którymi musimy się nieustannie mierzyć.
Walka w pojedynkę nie przynosi wielkiego zwycięstwa. Potrzeba wspólnoty z Bogiem i innymi braćmi
w wierze. To zapewnia Eucharystia. Chrzest domaga
się więc Eucharystii. Człowiek ochrzczony, aby wzrastać w wierze, czyli w żywej relacji z Chrystusem na
co dzień, potrzebuje Eucharystii, gdzie Jezus udziela
nam Siebie jako pokarm życia, wprowadza nas tym
samym we wspólnotę ze Sobą i z naszymi braćmi
w wierze. W taki sposób podejmujemy codziennie
drogę wiary, aby osiągnąć cel: życie wieczne.
ks. dr Grzegorz Ostrowski
P ar afia

na

S ad ac h

nr

41

Z kroniki parafialnej

Pielgrzymka
Wspólnoty Żywego
Różańca do Wąwolnicy
i Kazimierza Dolnego

Miesiąc Maryi
Miesiąc maj poświęcony jest Maryi. Nasza Wspólnota
wyruszyła więc 21 maja z opiekunem duchowym ks. dr.
Grzegorzem Ostrowskim, proboszczem parafii, do Wąwolnicy, gdzie czczona jest Matka Boża Kębelska. Towarzyszyła nam również s. Bernarda, zmartwychwstanka,
która przez wiele lat ubogacała swoim śpiewem liturgię
Mszy św. w naszym kościele i prowadziła dziecięcą scholę.
W roku Jubileuszu Miłosierdzia chcemy złożyć na Jej
ręce nasze intencje i podziękowania. Przez serce Matki
chcemy dotknąć Serca Jezusa – mówił ks. proboszcz.
Każda pielgrzymka przypomina nasze życie, w nim też
jesteśmy wędrowcami w drodze do Boga.
Kiedy ranne wstają zorze...
Tą starą pieśnią rozpoczęliśmy modlitwy w drodze do
naszej Matki i Królowej. Organizator pielgrzymki, Adam
Dąbrowski, zadbał o to, aby śpiewniki pielgrzyma były
w ciągłym użyciu. W drodze towarzyszyły nam pieśni,
które najlepiej wyrażają miłość dzieci do Matki: Chwalcie łąki umajone, Czarna Madonno. Odmówiliśmy też
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi
Panny. Śpiew Godzinek od najdawniejszych czasów
rozbrzmiewał wszak w polskich kościołach, bractwach
maryjnych, w chatach i na dworach, a nawet w obozach wojskowych. W 1050. rocznicę Chrztu Polski warto
przypomnieć najstarsze modlitwy i pieśni. Wspólnota
Żywego Różańca na co dzień modli się w intencjach
papieskich i misyjnych. W skromne życie każdego z nas
wplatamy troskę o rzeczy wielkie: o pokój na świecie,
o sprawiedliwość, o ochronę życia ludzkiego, modlimy
się w intencji prześladowanych chrześcijan, ale także
w naszych własnych intencjach. Rozważanie Tajemnic
Radosnych poprowadził w drodze ks. proboszcz.
Matka Boża Kębelska Piękna Madonna
Ks. Ostrowski przybliżył nam cel naszej pielgrzymki –
historyczne miasto Wąwolnica, niegdyś ważne, uprzywilejowane, na skrzyżowaniu szlaków handlowych
a ubogacone, jak podaje tradycja interwencją Matki
Bożej podczas najazdów tatarskich. Przedstawił nam
historię kultu Matki Bożej w Kęble i Wąwolnicy, którego
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uwieńczeniem była koronacja figury Matki Bożej Kębelskiej w 1978 r. Wąwolnica to dziś mała
miejscowość położona na obrzeżach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, w pobliżu
Nałęczowa i Kazimierza Dolnego. W czasach
monarchii Piastów i Jagiellonów był to ważny
ośrodek handlowy i polityczny. Za czasów panowania Kazimierza Wielkiego Wąwolnica stała
się miastem królewskim z zamkiem obronnym,
z którego do dziś przetrwało prezbiterium kaplicy zamkowej; w niej znajduje się cudowna
figurka Matki Bożej Kębelskiej.
Tradycja wiąże rozwój kultu z wydarzeniami,
które miały miejsce w XIII w. w Kęble – miejscowości położonej blisko Wąwolnicy. Jak głosi tradycja i podają kroniki parafialne, w roku 1278,
podczas najazdów tatarskich, które pustoszyły
południe Polski, wśród łupów wojennych znalazła się figura Matki Bożej Kębelskiej. Dziedzic
Wąwolnicy, Otto Jastrzębczyk, pokonał Tatarów
w bitwie pod Głuskiem Opolskim i kiedy wycofujący się Tatarzy chcieli zabrać pozostawione
w okolicach Kębła łupy i jeńców, figura Matki
Bożej uniosła się i zajaśniała. Tradycja miejscowa
przypisuje też Matce Bożej Kębelskiej cudowne
uratowanie okolicznych mieszkańców i ich dobytku podczas najazdu tatarskiego, nie wykluczone, że mogło to mieć miejsce później podczas najazdów w XIV w. czy nawet na początku
XVI w., kiedy oddziały Tatarów w 1501 r. dotarły
aż do Wisły. Wieść o cudzie rozniosła się w całej
okolicy, licznie przybywający wierni doznawali
szczególnych łask (zapisywanych w Księdze).
Otto Jastrzębczyk pobudował drewniany kościółek w Kęble, w którym umieszczono cudowną figurkę Matki Bożej.
Bazylika Mniejsza w Wąwolnicy
W 1700 r. Stolica Apostolska wyraziła zgodę
na przeniesienie figurki do większego kościoła
parafialnego w Wąwolnicy. Koronacja figury koronami papieskimi z udziałem 180 tys. wiernych
miała miejsce w 1978 r., w 700-lecie objawienia
w Kęble. Dokonał jej bp lubelski Bolesław Pylak.
Odbyła się ona na Placu Różańcowym.
Po dotarciu do Wąwolnicy pokłoniliśmy się
Matce Bożej Kębelskiej, byliśmy jedną z wielu
grup pielgrzymów, najwięcej było dzieci pierwszokomunijnych. Miejscowy kapłan zapoznał
nas z historią sanktuarium i objawień. Kościół
pw. św. Wojciecha w Wąwolnicy jest budowlą
w stylu neogotyku nadwiślańskiego, murowaną z czerwonej cegły, trójnawową, pobudo7

Fragment ołtarza z Figurą MB Kębelskiej

wany został w latach 1906-1914, na
miejscu dawnego kościoła. W głównym ołtarzu znajduje się figura Matki
Bożej, przeniesiona z innego wąwolnickiego kościoła pw. św. Marii Magdaleny, który został rozebrany, i dla
rozróżnienia nazwana Matką Bożą
Wąwolnicką. Dzięki pracy historyk
sztuki Agnieszki Łaguny-Chevilotte,
ustalono, że powstała ona na terenie
państwa krzyżackiego i jako jedno
z trofeów grunwaldzkich król Władysław Jagiełło przekazał ją kościołowi.
W ołtarzach bocznych bazyliki
znajdują się obrazy Jezusa Miłosiernego, św. Stanisława Kostki, św. Józefa i św. Franciszka. 18 lipca 2001
roku Jan Paweł II wyniósł kościół do
godności bazyliki mniejszej. Uczestniczyliśmy tam we Mszy św., której
przewodniczył i wygłosił kazanie
nasz ks. proboszcz. W kazaniu mówił
o tym, że obraz Matki Bożej, którą
czcimy w różnych wizerunkach, powinien być wymalowany miłością
i modlitwą w naszych sercach. Następnie pojechaliśmy do Kazimierza
Dolnego.
Świątynie w Kazimierzu
Kazimierz Dolny to nie tylko wiekowe miasteczko z zabytkowymi rene8

sansowymi kamienicami, potężnymi spichlerzami i pozostałościami warownych budowli. Jest jednym z 48 miejsc w Polsce, które
otrzymało status Pomnika Historii w 1994 roku. To również miasto
trzech świątyń o bogatej historii. Elementy sakralne wkomponowane są tu często także w architekturę budowli świeckich, co świadczy o głębokim życiu duchowym dawnych mieszkańców.
Kościół farny, czyli parafialny jest najstarszą świątynią w Kazimierzu, powstał około 1325 r. – z tego czasu pochodzi pierwsza
wzmianka o płaceniu przez parafię tzw. świętopietrza, daniny na
rzecz Watykanu. Świątynia istniejąca obecnie pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła została wzniesiona w stylu gotyckim w połowie XIV w. z fundacji Kazimierza Wielkiego. Z tego
okresu istnieje fragment muru z portalem w zachodniej części
kościoła. W 1561 r. fara uległa zniszczeniu podczas pożaru miasta.
Pierwsza faza odbudowy rozpoczęła się w 1586 r., kolejna pod kierownictwem sławnego architekta włoskiego pochodzenia Jakuba
Balina, w latach 1610-1613. Świątynia, którą przebudowano w stylu
renesansu lubelskiego, zachowała dawne gotyckie cechy, takie jak
strzelistość czy wąskie, wysokie okna. Jej wnętrz jest bogato wyposażone. Widzieliśmy w nim m. in. gotycki portal główny, najstarsze
w Polsce organy z 1620 r., XVII-wieczne stalle w prezbiterium, rokokowe tabernakulum. W ołtarzu głównym znajdują się XIX-wieczne
obrazy Ignacego Urbańskiego z Lublina, przedstawiające św. Kazimierza Jagiellończyka i męczeństwo św. Bartłomieja. Przy kościele
mieszczą się trzy renesansowe kaplice; jedna z nich ufundowana
została w 1612 r. przez Mikołaja Borkowskiego i jego żonę Elżbietę
z Kochanowskich z Czarnolasu.
Po zwiedzeniu Fary i indywidualnej modlitwie udaliśmy się przez
tętniący życiem rynek do Sanktuarium Zwiastowania. Usytuowany na wzniesieniu zwanym Plebanią Górą, barokowy kościół oo.
reformatów pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i Wniebowzięcia NMP wzniesiono w 1589 r. obok istniejącej tu już w średniowieczu kaplicy, poświęconej czci Matki Boskiej. Fundatorami byli
mieszczanie Mikołaj i Bartłomiej Przybyłowie. W roku 1627 opat tyniecki Henryk Firlej sprowadził do kościoła księży franciszkanów-reformatów, którzy wznieśli w 1645 r. klasztor i rozbudowali kościół.

Na schodach kazimierskiej fary
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Powstało prezbiterium z nowym ołtarzem, chór i sześć ołtarzy bocznych; z roku na rok przybywało w świątyni ołtarzy, obrazów i figur, które
fundowali bogaci mieszczanie. W kaplicy św. Rocha i św. Sebastiana, będącej kiedyś zakrystią, znajdują się tablice, upamiętniające fundatorów.
Na początku XVIII w. otoczony został murem obronnym z wejściem
w postaci krytych schodów, po których wchodziliśmy do kościoła. Wewnątrz podziwiać można skromny, ciemny wystrój, typowy dla świata
franciszkańskiego. W ołtarzu głównym wisi cudowny obraz Zwiastowanie NMP, nazywany Matką Boską Kazimierską, pochodzący z 1600 r. Od
początku był bardzo czczony przez wiernych i słynący łaskami, czego
dowodem są liczne wota i świadectwa około stu cudownych uzdrowień i nawróceń. Obraz namalowany został na płótnie, przyklejonym
do deski. Autorem był miejscowy artysta Stanisław, który wzorował się
na holenderskim miedziorycie Hendricka Goltziusa. Przedstawia on klęczącą Marię, zaskoczoną przez archanioła Gabriela w trakcie modlitwy.
Archanioł trzyma w ręku kwiat lilii, a nad sceną unosi się Duch Święty
w postaci gołębicy. W 1841 r. Matka Boża Kazimierska dostała w darze
dwie metalowe sukienki, pozłacaną i posrebrzaną, a także złoconą koronę, które można podziwiać do dziś. 31 sierpnia 1986 r. wizerunek Matki Bożej ozdobiono koroną papieską, nałożoną przez kard. Franciszka
Macharskiego. Matkę Bożą Kazimierską prosiliśmy o potrzebne nam
łaski, bo już od ponad czterystu lat pomaga swoim pielgrzymom.
Po wyjściu z kościoła, z jego dziedzińca podziwialiśmy panoramę
miasta: dachy kolorowych kamienic, ruiny zamku z czasów króla Kazimierza Wielkiego z lat 40. XIV w., Górę Trzech Krzyży, na której krzyże
nawiązujące do Golgoty postawiono w 1708 r., by upamiętniać ofiary zarazy morowej. Z powodu braku czasu nie zdążyliśmy odwiedzić
trzeciej świątyni w Kazimierzu, jaką jest kościół pw. św. Ducha i św.
Anny. Posileni gorącą czekoladą, dzięki ks. Proboszczowi, udaliśmy

Ołtarz w Sanktuarium Zwiastowania

się w drogę powrotną. Minęła nam
szybko, gdyż oglądaliśmy piękny
film o św. Bernadecie Soubirous, jej
życiu i spotkaniach z Matką Bożą
w grocie Massabielle w Lourdes.
Dziękujemy ks. Proboszczowi
i Adamowi Dąbrowskiemu za tę
pielgrzymkę, spotkania z Matką
Bożą w sanktuariach i czekamy
w niedługim czasie na następną
podróż.
Maria Koziarska i Grażyna Tierentiew

Jubileusz Chóru Jutrzenka – 60 +
Śpiew jest głosem Kościoła, niezbędną częścią jego uroczystości, czyni piękną nawet pustynię, daje zajęcie Aniołom, jest duchową ozdobą niebiańskiej republiki.
Św. Bazyli Wielki

Fot. Anna Laszuk

Parafialny chór Jutrzenka istnieje już ponad
60 lat. Powstał po założeniu naszej parafii w 1952
roku, przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na
początku w 1953 roku pierwszy proboszcz parafii

Fot. Marek Kowalski

ks. Teofil Bogucki z jednym z parafian założyli chór
męski, którego dyrygentem był muzyk, pedagog
i kompozytor Tomasz Wiechowski. W latach 19541955 zawiązał się chór żeński i odtąd połączone chóry o nazwie „Jutrzenka” śpiewały podczas procesji
na Boże Ciało i innych uroczystości, z czasem na niedzielnych Mszach św.
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Zanim powstała nasza świątynia do 1984 roku
chór śpiewał w kaplicy i nie były to najlepsze warunki do śpiewu, lecz – jak wspomina tamte czasy
Teresa, chórzystka z najdłuższym doświadczeniem
– śpiewało się całym sercem i było łatwo. Wspomina także, jak ks. proboszcz Teofil Bogucki zapraszał
chór na spotkania świąteczne i śpiewał pieśni razem
z nimi. Często śpiew kontynuowany był podczas powrotu chórzystów do domu, bo jeśli się lubi muzykę,
zawsze ma się jej niedosyt.
Drugi proboszcz naszej parafii ks. Ryszard Śliwiński również cenił śpiew chóralny, spotykał się z chórzystami na świątecznych spotkaniach i interesował
życiem chóru
Kolejny proboszcz naszej parafii ks. Antoni Dębkowski budując nową świątynię stworzył chórowi
warunki do jeszcze lepszego śpiewania, otaczał pomocą i duchową opieką.
Kolejni dyrygenci chóru ”Jutrzenka” Stefan Kowalczyk, Joanna Kuczewska, Stefan Żochowski wnosili w chór swoją wiedzę i umiejętności. Tak było do
1990 roku.
W 1996 roku, po kilkuletniej przerwie, na polecenie proboszcza ks. Antoniego Dębkowskiego, chór
„Jutrzenka” wznowił swoją działalność a dyrygentem został prof. Henryk Szewczuk, wielki pasjonat
chóru i muzyki, który wcześniej był dyrygentem
chóru męskiego „Harfa”. W ciągu sześciu lat chór
śpiewał na przeglądzie chórów w archikatedrze warszawskiej, w parafii pw. św. Zygmunta, w parafii pw.
św. Barbary, w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki
Młodzieży na Siekierkach. Był też organizatorem lub
współorganizatorem koncertów kolęd, koncertów
Maryjnych, wieczornic z okazji świąt 11 listopada,
3 maja, rocznic Bitwy Warszawskiej 1920 roku, także
podczas wizytacji kanonicznych.
Po odejściu prof. Szewczuka w 2002 roku dyrygentką chóru została organistka Nela Dłutowska,
absolwentka organistyki na Papieskim Wydziale
Teologicznym, która już 14 lat zarządza śpiewem liturgicznym i „Jutrzenką” w naszej parafii.
Wielu parafian miało wątpliwości czy młode,
wiotkie dziewczę lat dwudziestu kilku poradzi sobie z tym odpowiedzialnym zadaniem, jakim było
m.in. prowadzenie doświadczonego wiekiem chóru.
Nawiązując do słów znanej polityk, pani Nela „dała
radę”, gdyż posiada kilka niezbędnych talentów do
tej pracy. Jej talent muzyczny możemy podziwiać
na każdej Mszy św., jej talent pedagogiczny przejawia się w pomocy przyszłym adeptom organistyki,
ma też talent andragogiczny, dzięki któremu potrafi
uczyć nas, mocno dojrzałych wiekiem i doświadczeniem chórzystów. Pani Nela wniosła w nasz chórowy
10

repertuar wiele nowych pieśni, często niełatwych,
których uczymy się nie zawsze z szybkim efektem,
lecz ona nigdy się nie poddaje, znosząc nasze uwagi
i humory. Obecnie repertuar chóru obejmuje ponad
sto pieśni religijnych i kilkadziesiąt kolęd. Z powodu
trudności kadrowych nasze śpiewanie ogranicza się
do uczestniczenia we Mszach św. kilka razy w miesiącu, lecz nie tracimy nadziei, że nowe osoby zasilą
nasz chór, tak jak dwa lata temu pojawiły się w altach nowe chórzystki: Marzena, Lidka, Ania, a w męskich głosach kolega Tadeusz. Szybko nauczyli się
chórowego repertuaru i już nie wyobrażają sobie
życia bez „Jutrzenki”. Chór to nie tylko śpiew, to także wspólne spotkania pełne radości i humoru z okazji świątecznych czy osobistych uroczystości. Nieraz
towarzyszy nam ks. proboszcz Grzegorz Ostrowski,
który mimo rozlicznych obowiązków jest też opiekunem chóru i zawsze ma dla nas czas. Często wspominamy chórzystów, którzy w ostatnich latach odeszli
od nas i śpiewają już w chórze niebiańskim: Lodzię,
która była w „Jutrzence” chyba od samego jej powstania, Basię, byłą chórzystkę zespołu „Mazowsze”,
Włodka o najniższym chyba głosie w historii chóru
(bas), charakterną Zosię, Jadzię, Anię, Stasię, Janeczkę, która mimo słabego zdrowia była w chórze do
końca i wielu, wielu innych. Niedługo minie rok od
śmierci Janeczki, a Ania Mieczyńska, nasza poetka
i chórzystka, poświęciła jej taki wiersz:
Pani Janeczka idzie do nieba
powoli idzie i z trudem
maca drogę białą laską
A głosy chóru ją niosą
Alleluja pani Janeczko
niech pani z nami zaśpiewa
Nie przeszkadzajcie pani Janeczce
chce zdążyć na własną śmierć
wybaczcie, że kogoś ofuknie
A serce już spracowane
zakłuło zanim stanęło
na trumnę grudy się sypią
Już niedaleko pani Janeczko
już niedaleko.
Jako chórzystka z 20-letnim stażem w naszej parafii jestem wdzięczna Opatrzności Bożej, św. Cecylii
– patronce muzyki sakralnej i mojej koleżance Bożenie, że zaprowadziły mnie do chóru „Jutrzenka”,
gdzie zyskałam nowe umiejętności w śpiewaniu
i przyjaźń wielu koleżanek i kolegów.
Grażyna Tierentiew
na podstawie PnS nr 19 i wspomnień chórzystów
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Bądźmy świadkami Bożego miłosierdzia
Tegoroczne Światowe Dni Młodzieży przeszły już
do historii. Opustoszały krakowskie Błonia i Campus
Misericordiae nieopodal Wieliczki. Na ulicach Warszawy zrobiło się jakby puściej, ciszej. Zniknęły rozśpiewane tłumy młodzieży z różnych krajów i kultur. Mimo
to ŚDM żyją w pamięci młodych ludzi z całego świata,
którzy przyjechali do Polski, oraz w nas, gospodarzach
tego wielkiego wydarzenia. Żyją w sercach mieszkańców naszej parafii, w której przez tydzień gościły grupy
pielgrzymów z Włoch i Hiszpanii.
Mimo początkowych obaw związanych z kwestią
języka, szybko udało się porozumieć. Okazało się, że
językiem, który wszyscy rozumiemy, jest język wiary.
Ponieważ pielgrzymów nie było aż tylu, ilu się spodziewaliśmy (w sumie przybyły 24 osoby), w drodze losowania wyłoniono rodziny, u których zamieszkali goście
z zagranicy.
Goście z Włoch i Hiszpanii
Pierwszego dnia (19 lipca) nasi goście zwiedzili Żoliborz, a wieczorem, po Mszy św. spotkaliśmy się w dolnym kościele na wieczorze zapoznawczym. W czasie
zabaw, animowanych przez wolontariuszy, mogliśmy
się wzajemnie poznać, zintegrować i wspólnie pośpiewać. 20 lipca naszym gościom pokazaliśmy Stare Miasto, modliliśmy się w archikatedrze przy grobie Sługi
Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, a po obiedzie
udaliśmy się do sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Wieczorem w czasie Mszy św., koncelebrowanej przez
naszego proboszcza ks. Grzegorza Ostrowskiego, ks.
Francesco Marano, który przyjechał z grupą z Włoch,
i ks. Kamila Piaszczaka, wikariusza naszej parafii, nastąpiło oficjalne powitanie gości. Po Mszy św. w ogrodzie
Sióstr Zmartwychwstanek był czas na grill i zabawy,
przygotowane przez ks. Pawła Paligę. 21 lipca pojechaliśmy z naszymi gośćmi do Łazienek Królewskich, zwiedziliśmy też gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej,
a wieczorem uczestniczyliśmy w spotkaniu i koncercie
na pl. Piłsudskiego, przygotowanym przez Archidiecezję Warszawską. W piątek 22 lipca, który był dniem miłosierdzia i pielgrzymowania, uczestnicy ŚDM z Włoch
i Hiszpanii odwiedzili Dom Seniora na Żoliborzu i Dom
Geriatryczno-Rehabilitacyjny Bonifratrów. Po obiedzie
autokarem udaliśmy się na pielgrzymkę do Niepokalanowa, a wieczorem spotkaliśmy się w naszym kościele
na nabożeństwie adoracji Najświętszego Sakramentu. 23 lipca był dniem sportu i rekreacji. Przed południem pielgrzymi wzięli udział w zawodach sportowych, a wieczorem wspólnie pojechaliśmy do Świątyni
Opatrzności Bożej na Wilanowie, gdzie kard. Kazimierz
Nycz odprawił Mszę św. posłania dla wszystkich pielgrzymów spędzających tzw. Dni w Diecezjach w naszej
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Archidiecezji. Po Eucharystii przeszliśmy przez Bramę
Miłosierdzia w Świątyni Opatrzności Bożej. W niedzielę na Mszy św. w naszym kościele nastąpiło uroczyste
podsumowanie ŚDM w naszej parafii i podziękowanie
gościom, parafianom i duszpasterzom. Podobnie jak
w środę, w niedzielny wieczór odbył się piknik przygotowany przez Siostry Zmartwychwstanki. W poniedziałkowy poranek pożegnaliśmy naszych gości, którzy
udali się na wydarzenia centralne ŚDM do Krakowa.
Tydzień, w czasie którego gościliśmy w naszej parafii pielgrzymów w Włoch i Hiszpanii stanowił preludium i przedsmak tego, co czekało nas w Krakowie.
Pielgrzymi szlak
Jeszcze przed świtem 29 lipca wraz z grupą z parafii
św. Stanisława Kostki pojechaliśmy od grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki na Dworzec Wschodni, skąd specjalnym pociągiem „Góra Moria” ruszyliśmy do Krakowa.
Po dotarciu do stolicy Małopolski, podmiejskim pociągiem pokonaliśmy 20 km na północ do miejscowości
Goszcza. Stamtąd, z wielką radością w sercach, że coraz
bliżej do spotkania z Papieżem, z pielgrzymim ekwipunkiem ruszyliśmy pieszo po błotnistej drodze do
Woli Więcławskiej, gdzie zostaliśmy zakwaterowani. Po
przejściu ok. 5 km dotarliśmy do miasteczka namiotowego. Otrzymaliśmy pakiety pielgrzyma, na który składały się: plecak z logo ŚDM, peleryna, szalik z symbolami Krakowa, chusta wielofunkcyjna, różaniec w formie
opaski na rękę oraz książki, pomagające lepiej przeżyć
ŚDM. Po krótkim odpoczynku w 8-osobowych namiotach, które stanowiły nasz „dom pielgrzyma”, wyruszyliśmy do Krakowa - miasta, z którym od studiów aż do
śmierci związany był i w którym pochowany jest św.
Jan z Kęt - patron naszej parafii.
Być znakiem miłosiernej miłości
W Krakowie na Błoniach uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej z Papieżem. Rozważania, osnute wokół
uczynków miłosierdzia, przygotował bp Grzegorz Ryś
z Krakowa. Na zakończenie nabożeństwa krótkie słowo skierował do nas Ojciec Święty: – Dzisiaj ludzkość
potrzebuje (…) szczególnie ludzi młodych, takich jak
wy, którzy nie chcą przeżywać swojego życia połowicznie, młodych gotowych poświęcić swoje życie
w bezinteresownej służbie braciom najuboższym i najsłabszym, na wzór Chrystusa, który oddał się całkowicie dla naszego zbawienia. W obliczu zła, cierpienia,
grzechu, dla uczniów Chrystusa jedyną możliwą odpowiedzią jest dar z siebie, a nawet dar własnego życia,
na wzór Chrystusa; to jest postawa służby. Jeśli ktoś,
kto nazywa siebie chrześcijaninem, nie żyje, aby służyć,
służy tylko, aby żyć. (…) Dzisiejszego wieczoru (…)
11

Bóg liczy na ciebie!
Po dość ciepłej nocy spędzonej pod gołym niebem na Polu Miłosierdzia, niedzielny poranek rozpoczęliśmy od Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP.
Przed godz. 10.00 do Brzegów przybył Ojciec Święty.
Ku wielkiej radości zebranych, w papamobile przejechał między sektorami, błogosławiąc nas i pozdrawiając. W niedzielne przedpołudnie podkrakowskie
Brzegi wypełniły się – we Mszy św. Posłania, wieńczącej ŚDM, wzięło udział według szacunków od 2,5 do

3 milionów pielgrzymów. Papieża Franciszka powitał
kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski: – Ojcze
Święty, przed Tobą młody Kościół trzeciego tysiąclecia,
przed Tobą niezmierzona rzesza stróżów poranka z całego świata. (…) W tych dniach zawołani przez Ciebie
spotkali się na polskiej ziemi, aby doświadczyć radości
Ewangelii – powiedział kard. Dziwisz. W homilii Ojciec
Święty odniósł się do słów Ewangelii, które opisywały
spotkanie Jezusa z Zacheuszem. Papież podkreślił, że
młodzi przyjechali do Krakowa właśnie na spotkanie
z Jezusem; spotkanie, które przemienia życie. Człowiek
napotyka na drodze przeszkody, które utrudniają mu
dotarcie do Jezusa. W ich pokonaniu – jak mówił Ojciec Święty – pomaga nam ta wspaniała prawda: „Bóg
jest wierny w miłości względem nas, a nawet nieustępliwy”. – Bóg nas miłuje takimi, jakimi jesteśmy, i żaden
grzech, wada czy błąd nie sprawi, by zmienił swoje
zdanie. Dla Jezusa – pokazuje to Ewangelia – nikt nie
jest gorszy i daleki, nie ma człowieka bez znaczenia, ale
wszyscy jesteśmy umiłowani i ważni: ty jesteś ważny!
A Bóg liczy na ciebie z powodu tego, kim jesteś, a nie
z powodu tego, co masz. W Jego oczach nic nie znaczy, jak jesteś ubrany, czy jakiego używasz telefonu komórkowego. Dla Niego nie jest ważne, czy podążasz za
modą – liczysz się ty – powiedział papież.
Na zakończenie spotkania Ojciec Święty ogłosił, że
organizatorem 34. z kolei ŚDM będzie Panama – stolica prawie 4-milionowego państwa o tej samej nazwie
w Ameryce Łacińskiej. Odbędą się one w lutym lub
marcu 2019 roku.
Europa musi pozostać chrześcijańska
Jak podsumować Światowe Dni Młodzieży w Krakowie? Portugalskie media podkreślały gościnność
Polaków, powołując się na relacje uczestników zaskoczonych dużą otwartością gospodarzy spotkania
mimo trudnej historii naszego kraju. Dziennik „Diario
de Noticias”, jedna z najbardziej opiniotwórczych gazet w Portugalii, przypomniał, że tłumy pielgrzymów,
jakie przybyły do Krakowa z ponad 180 państw świata,

Ołtarz papieski w podkrakowskich Brzegach

Ojciec Święty przejechał pośród sektorów i nam błogosławił

Pan ponownie zaprasza was, byście stawali się
aktywnymi bohaterami służby; pragnie was uczynić
konkretną odpowiedzią na potrzeby i cierpienia
ludzkości, chce, abyście byli znakiem Jego miłosiernej
miłości dla naszych czasów – mówił papież Franciszek.
Odpowiedzią – braterstwo
Campus Misericordiae, czyli Pole Miłosierdzia
w Brzegach koło Wieliczki było celem naszego pielgrzymowania w sobotę. Tam odbyło się nocne czuwanie z Ojcem Świętym. Na ponad 200-hektarowym
placu zgromadziło się ok. 1,5 mln pielgrzymów, wśród
nich Prezydent RP Andrzej Duda. Po rozpoczęciu czuwania młodzież dzieliła się świadectwami. Swoje historie przedstawili – Polka, Syryjka oraz Paragwajczyk.
Papież wygłosił też rozważanie. – Nie zabierzemy się
do wykrzykiwania przeciw komuś, nie zabierzemy się
do kłótni, nie chcemy niszczyć. Nie chcemy pokonać
nienawiści większą nienawiścią, przemocy większą
przemocą, pokonać terroru większym terrorem.
A nasza odpowiedź na ten świat w stanie wojny ma
imię: nazywa się przyjaźnią, nazywa się braterstwem,
nazywa się komunią, nazywa się rodziną – wskazywał
Ojciec Święty. Po słowach Papieża rozpoczęła się ado
racja eucharystyczna, w czasie której zaśpiewaliśmy
Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a uroczystość po godzinie 21.00 zakończył Apel Jasnogórski, odmówiony
przez papieża Franciszka i wszystkich obecnych na
Campus Misericordiae.
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Fot. ze zbiorów ŚDM

Fot. Mirosław Wiśniewski

Goście i wolontariusze przed naszym kościołem

Z naszymi gośćmi przed Świątynią Opatrzności Bożej

Ks. Dariusz Kuczyński, nasz były wikariusz, z wolontariuszkami

Ks. Grzegorz Ostrowski z gośćmi z Włoch na pikniku pożegnalnym

Campus Misericordiae w Brzegach

nadały wiele życia temu miastu. Podkreślił, że zakończone 31 lipca wydarzenie religijne było bezpieczne
mimo panujących w Europie obaw przed zamachami
terrorystycznymi podczas imprez masowych. Papież
Franciszek w czasie audiencji generalnej 3 sierpnia
zauważył, że od czasu ŚDM w Częstochowie w 1991 r.
zmieniła się Polska, Europa i świat, zaś te Światowe
Dni Młodzieży stały się znakiem proroczym. „Nowe
pokolenie młodych, spadkobierców i kontynuatorów
pielgrzymki rozpoczętej przez św. Jana Pawła II, dało
odpowiedź na wyzwania dnia dzisiejszego, dało znak
nadziei, a ten znak ma imię braterstwo” – stwierdził
Ojciec Święty. Powiedział także, że Polska przypomina
dziś całej Europie, że nie może być mowy o przyszłoP ar afia
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Nocne czuwanie na Polu Miłosierdzia w Brzegach

ści kontynentu bez jego wartości założycielskich, których centrum stanowi chrześcijańska wizja człowieka.
Wśród tych wartości znajduje się miłosierdzie, którego
szczególnymi apostołami byli: św. Faustyna Kowalska
i św. Jan Paweł II.
Dziękujemy!
Te lipcowe dni były wyjątkowym i niezapomnianym czasem dla naszej parafii, Warszawy, Krakowa,
Polski, jak i dla całego świata. Doświadczyliśmy bardzo
konkretnie powszechności Kościoła i jego jedności
w różnorodności. Nieśmy teraz, jak prosił nas papież
Franciszek, w naszych sercach iskrę Bożego Miłosierdzia całemu światu!
Tekst i nieopisane zdjęcia: Łukasz Krzysztofka
13

Brama Miłosierdzia w Roku Świętym
Niech pokładają nadzieję w miłosierdziu Moim najwięksi grzesznicy. Oni mają prawo przed innymi do
ufności w przepaść miłosierdzia Mojego. Córko Moja, pisz o Moim miłosierdziu dla dusz znękanych. Rozkosz mi sprawiają dusze, które się odwołują do Mojego miłosierdzia. Takim duszom udzielam łask ponad
ich życzenia. Nie mogę karać, choćby ktoś był największym grzesznikiem, jeżeli on się odwołuje do Mej
litości, ale usprawiedliwiam go w niezgłębionym i niezbadanym miłosierdziu Swoim. Napisz: nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież drzwi miłosierdzia Mojego. Kto nie chce przejść
przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości Mojej. (Dz. 1146)
Przytoczony fragment Dzienniczka
siostry Faustyny to jedno z głoszonych za
jej pośrednictwem dramatycznych wezwań Zbawiciela skierowanych do nas,
grzeszników, abyśmy powierzyli się Jego
nieskończonemu miłosierdziu.
Trwający Rok Miłosierdzia (por. PnS
nr 39), w którym mamy szczęście uczestniczyć, jest szczególną do tego okazją.
Bramy Miłosierdzia w naszych Kościołach
Jubileuszowych będą jeszcze otwarte do
13 listopada 2016 r. Najbliższe z nich, to:
Archikatedra św. Jana Chrzciciela, Bazylika Świętego Krzyża, Sanktuarium bł. ks.
Jerzego Popiełuszki (Żoliborz) i Kościół
Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny (Wola).
O wyjaśnienie znaczenia Jubileuszowego Roku Miłosierdzia oraz o wskazówki, jak właściwie wykorzystać dany nam czas łaski, poprosiliśmy
naszego Proboszcza ks. Grzegorza Ostrowskiego.
Przedstawiamy je niżej i życzymy nam wszystkim
owocnego z nich skorzystania, przejścia przez Bramę
Miłosierdzia i spotkania miłosiernego Zbawiciela.
Marek Kowalski
Przeżywamy Rok Jubileuszowy - Rok Święty. Kto zapoczątkował taki czas w Kościele i jak często się on
powtarza?
Rok Święty ogłaszany jest co 25 lat, aby umożliwić
każdemu pokoleniu jego przeżycie. Obok zwyczajnych Jubileuszy są ogłaszane Nadzwyczajne Jubileusze, ze szczególnej i ważnej okazji. Warto przy tym
zapytać: skąd pomysł na lata jubileuszowe? Wracamy
do tradycji hebrajskiej. U Żydów, sięgając do czasów
starożytnych, Jubileusz był rokiem, który obchodzono
co 50 lat. Należało wówczas wprowadzać równość dla
wszystkich synów Izraela, naprawiać krzywdy, darować
wolność. Kościół przeżywając Rok Jubileuszowy, akcentuje bardziej charakter duchowy. Zwraca uwagę na
przebaczenie grzechów, odnowienie relacji z Bogiem
i bliźnimi. To ma prowadzić do ożywienia wiary i życia
chrześcijańskiego. Przypomnijmy, że papież Franciszek
postanowił ogłosić na lata 2015-2016 Nadzwyczajny
14

Rok Święty i zdecydował, że będzie to
Jubileusz Miłosierdzia. Rozpoczął się on
otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice
św. Piotra, w Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia 8 grudnia 2015 r. i zakończy się
20 listopada 2016 r. w Uroczystość Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata.
Dlaczego obecnie trwający Rok Miłosierdzia nazywamy Nadzwyczajnym?
Jest kilka względów, dla których
obecny Jubileusz Miłosierdzia nazywamy Nadzwyczajnym. Po pierwsze, papież
Franciszek, obserwując dzisiejszy świat
i współczesnego człowieka, rozeznał, że
wszyscy bardzo potrzebujemy miłosierdzia, powrotu do miłosiernego Boga, odnowienia z Nim relacji, a spotkanie z Bogiem ożywia
w nas tę cnotę. Stąd temat Miłosierdzia, a zarazem
skrócony czas, bo od ostatniego, ogłoszonego przez
Jana Pawła II Roku Świętego, który przeżywaliśmy
w 2000 r., upłynęło zaledwie 15 lat.
Ponadto Ojciec Święty Franciszek zdecydował, by
otwarcie obecnego Roku Świętego miało miejsce
nie tylko w Rzymie, ale we wszystkich kościołach lokalnych, czyli w kościołach katedralnych poszczególnych diecezji.
Poza tym, na obecny Jubileusz Miłosierdzia Ojciec
Święty wyznaczył Misjonarzy Miłosierdzia, którym
udzielił błogosławieństwa i dał im przywilej odpuszczania grzechów, z których rozgrzeszyć mógł dotąd
tylko papież.
Dodać należy, że na ten Rok Święty szczególne
przywileje w związku ze sprawowanym sakramentem
pojednania otrzymali również wszyscy spowiednicy.
Kiedy można się spodziewać następnego Roku Miłosierdzia?
Trudno powiedzieć. Obecny Rok Święty to rzeczywiście Nadzwyczajny Jubileusz z akcentem na Miłosierdzie. Ostatnie nadzwyczajne Lata Święte ogłaszali: Pius XI w latach 1933-1934 na okoliczność 1900.
rocznicy Odkupienia i Jan Paweł II w latach 1983-1984
jako 1950 lat od Odkupienia. Nie wiemy zatem, kiedy
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może zostać ogłoszony kolejny Nadzwyczajny Jubileusz i na jaką okoliczność. Każdy Rok Jubileuszowy jest
Rokiem Świętym, ale nie każdy Rok Święty to Jubileusz Miłosierdzia.
Co można powiedzieć o Drzwiach Świętych w kontekście Roku Jubileuszowego?
Obrzędem rozpoczynającym Jubileusz jest otwarcie Drzwi Świętych. Są one otwierane jedynie na czas
Roku Świętego; normalnie są zamurowane. Takie
Drzwi Święte mamy w czterech rzymskich Bazylikach:
św. Piotra, św. Jana na Lateranie, św. Pawła za Murami
i Matki Bożej Większej. Obrzęd ten symbolizuje ideę
otwarcia dla wszystkich wierzących tego szczególnego przejścia w stronę zbawienia. Dla nas, wierzących, ,,Bramą” jest Chrystus, dzięki Niemu i przez Niego wchodzimy do domu Ojca. W Roku Miłosierdzia
otwarte Drzwi Święte przypominają nam otwarte ramiona miłującego Ojca, który czeka na nas i pragnie
nas ogarnąć swoją miłosierną miłością. Otwarty Jubileusz Miłosierdzia to zawsze otwarte Serce Boga.
Wymownym znakiem Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia było otwarcie Drzwi Miłosierdzia we
wszystkich katedrach na świecie i w kościołach wyznaczonych przez biskupów. Kościoły te na czas Jubileuszu Miłosierdzia stają się Kościołami Jubileuszowymi, miejscem szczególnej łaski i odnowy duchowej.
Te wszystkie gesty i określone miejsca łaski mają nam
pomagać odnajdywać drogę powrotu do Ojca.
O czym warto pamiętać podejmując pielgrzymkę do
Kościoła Jubileuszowego?
Duża ilość Kościołów Jubileuszowych to dla wiernych ogromne ułatwienie, by dotrzeć do Drzwi Świętych. Wielu nawiedza Kościoły Jubileuszowe i zdobywa odpusty. To nie jest złe, ale zaraz przy tym rodzi
się pytanie: czy po przekroczeniu Drzwi Świętych
otwierają się nasze serca? Nietrudno jest podjąć pielgrzymkę, przekroczyć Drzwi Święte. Jednak znacznie
trudniej jest przekroczyć próg własnego serca i z tym,
co w nim nosimy, wyjść do innych ludzi, tak jak Bóg
do nas wychodzi. To chyba zasadnicza trudność, jeśli chodzi o wymiar duchowy. Pozostałe kwestie są
względne: pielgrzymka piesza czy autobusem, grupowa czy indywidualna itp., to drugorzędne sprawy.
Przekraczanie Drzwi Świętych - Bramy Miłosierdzia.
Jakie są istotne warunki tego wydarzenia dla zyskania odpustu zupełnego?
W roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia
wszyscy wierni mają dodatkową możliwość zyskania odpustu zupełnego odbywając pielgrzymkę do
Drzwi Świętych w Bazylikach papieskich w Rzymie,
w każdej Katedrze, w wyznaczonych Kościołach Jubileuszowych. Ważne, by to było połączone z sakraP ar afia
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mentem pojednania i uczestnictwem we Mszy św.
oraz z refleksją nad miłosierdziem. Papież Franciszek
podkreśla, że konieczne jest, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa w intencjach
Ojca Świętego, które danego dnia nosi w swym sercu
dla dobra Kościoła i całego świata.
Osoby, które z różnych powodów nie mogą udać
się do Drzwi Świętych, zwłaszcza chorzy, starsi i samotni mogą zyskać odpust zupełny przez przyjęcie Komunii Świętej lub uczestnictwo we Mszy św.
i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu. Zatem osoby, które
nie mają okazji przyjąć Komunii Świętej, mogą zyskać
odpust zupełny, będąc w stanie łaski uświęcającej
i mając duszę wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i budząc w sobie intencję spełnienia
zwykłych warunków, gdy tylko będzie to możliwe.
Jakie warunki dysponują nas do zyskania odpustu
zupełnego?
Zwykłe i stałe warunki do zyskania odpustu zupełnego są następujące:
• przystąpienie do sakramentu pokuty (trwanie
w stanie łaski uświęcającej),
• przyjęcie Komunii Świętej,
• modlitwa według intencji Ojca Świętego
(czyli w tych intencjach, które danego dnia
papież nosi w swoim sercu),
• wykluczenie przywiązania do wszelkiego grzechu, nawet lekkiego.
Odpust zupełny można zyskać jeden raz dziennie,
dla siebie lub dla zmarłych, spełniając stałe (zwykłe)
warunki w łączności z czynem (dziełem) obdarzonym
odpustem.
Warto przy tym dodać, że w Roku Jubileuszu Miłosierdzia, każdy wierny, który sam wykona jeden lub
kilka uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy, może
również zyskać odpust zupełny, spełniając jednocześnie stałe warunki uzyskania odpustu.
Czy planowane jest w naszej parafii zorganizowanie
wspólnej pielgrzymki do Bramy Miłosierdzia?
Z naszej parafii, z kilkoma poszczególnymi grupami, odbyliśmy już kilkakrotnie pielgrzymkę do Kościołów Jubileuszowych, przechodząc przez Bramę Miłosierdzia. Jesienią, po wakacjach, planujemy odbyć,
w większej grupie, parafialną pielgrzymkę do pobliskiego Sanktuarium błogosławionego męczennika,
ks. Jerzego Popiełuszki, które na ten rok jest Świątynią
Jubileuszową. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby
w większej czy mniejszej grupie, bardziej czy mniej
zorganizowanej, albo też indywidualnie podjąć pielgrzymkę do Bramy Miłosierdzia.
ks. Grzegorz Ostrowski
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Prymicje w naszej świątyni

Ks. Bartosz Strzemiński przewodniczy koncelebrze

Kazanie wygłosił ks. Paliga wyjaśniając, jak młodzi neoprezbiterzy rozumieją istotę kapłaństwa. Jest
ono dla nich darem, a oni chcą być darem dla innych,
16

na wzór Jezusa błogosławiącego i wychodzącego
na spotkanie z nami. Jako wyświęceni w Roku Miłosierdzia, na obrazku pamiątkowym umieścili słowa
św. Jana Ewangelisty, postanawiając nieść innym miłosierdzie i być przyjacielem Jezusa.
Przedstawiciele parafian złożyli życzenia młodym kapłanom, którzy po zakończeniu Mszy św.
udzielali indywidualnego prymicyjnego błogosławieństwa księżom, siostrom zakonnym, ministrantom oraz obecnym parafianom.
fot. Grażyna Tierentiew

28 maja 2016 r., w Katedrze Warszawskiej 17 diakonów przyjęło święcenia kapłańskie. W seminarium byli pierwszym rocznikiem odbywającym studia wedle nowego programu, który wprowadził ks.
rektor Wojciech Bartkowicz. Rozpoczyna go jeden
rok spędzony w Urlach, po którym alumni uczą się
już w Warszawie. Ważną częścią kształcenia są też
praktyki w parafiach, w trakcie których pomagają
w liturgii, wygłaszają pierwsze kazania, prowadzą
w szkołach lekcje religii. W naszej parafii praktyki
duszpasterskie odbywał najpierw dk. Paweł Paliga,
pochodzący z Dąbrowy Górniczej, a w ostatnim
roku dk. Piotr Powałka, pochodzący z Warszawy.
Już w dniu święceń
ogłoszono, że ks.
Paweł zostanie wikariuszem w parafii
Objawienia
Pańskiego w Bliznem,
a ks. Piotr – w parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym.
9 czerwca obaj
neoprezbiterzy odprawili Mszę św.
w naszej świątyni.
Koncelebrze przeNeoprezbiterzy Piotr Powałka,
wodniczył ich koleBartosz Strzemiński
ga ks. Bartosz Strzei Paweł Paliga
miński.

fot. Anna Laszuk

fot. Anna Dołoszyńska

Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. (1J 4,16)

Prymicyjne błogosławieństwo

12 czerwca Mszę św. prymicyjną odprawił
w naszej świątyni ks. Piotr Powałka, który towarzyszył nam przez ostatni rok. Kazanie wygłosił
promotor jego pracy dyplomowej z biblistyki,
ks. Krzysztof Siwek. Nawiązując do tekstu Ewangelii z tej niedzieli, wspomniał dwie postawy wobec
Pana Boga: „obserwator”, który stoi z boku, ocenia, nie angażuje się, chce, by wszystko było szybko (ewangeliczny faryzeusz) oraz „uczeń”, który
wchodzi w relacje z Panem Bogiem, angażuje się,
czasem jest mu bardzo trudno, ale szuka Boga,
ofiarowuje mu też też swoje upadki (kobieta, która zawierzyła Bogu). Należy pamiętać, że zamiana
obserwatora w ucznia jest możliwa – następuje
nawrócenie. Po tej Mszy św. też miało miejsce prymicyjne błogosławieństwo oraz podziękowania
i życzenia.
Ksiądz Siwek życzył ks. Piotrowi, aby był jak
uczeń i codziennie ofiarowywał Panu Bogu
wszystko co najlepsze z siebie. My też przyłączamy się do tych życzeń i wszystkim neoprezbiterom życzymy wielu lat owocnej pracy duszpasterskiej i wielu nawróconych dusz.
Redakcja
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20 października 2016 r.
DZIEŃ PATRONA
Krótkie przypomnienie o kapłanie św. Janie Kantym
Za niecały rok obchodzić będziemy
65. rocznicę erygowania naszej Parafii.
1 września 1952 r. Prymas Polski kard.
Stefan Wyszyński nadał naszej Parafii
imię Patrona – św. Jana Kantego. Czy
nasz Patron nazywał się tak naprawdę?
Otóż nie. Jan Wacięga z Malca pod Kętami (stąd „Kanty”) urodził się 23 czerwca
1390 r. w Małopolsce. Jego rodzice, Stanisław i Anna, byli mieszczanami i wychowywali syna w szczerej pobożności.
Po ukończeniu szkoły parafialnej i średniej Jan studiował w Krakowie filozofię
i teologię. Zdobył doktorat. Ponad 50 lat
wykładał teologię na Akademii Krakowskiej (obecnie Uniwersytet Jagielloński).
Głęboką wiedzę łączył z niezwykłą
świętością życia. Nazywamy go mężem
modlitwy i umartwienia. Przez całe swoje życie kapłańskie pościł, wstrzymując
się od potraw mięsnych. Pielgrzymował
do Ziemi Świętej, czterokrotnie pieszo,
jako pątnik, wędrował do Rzymu, by dać
dowód swej wierności i czci dla Namiestnika Chrystusowego. Ponad wszystkimi
cnotami górowały u Jana miłość bliźniego i litość dla cierpiących. Biedakom
wszystko oddawał. Nieraz wracał boso
z miasta, bo obuwie podarował ubogiemu. Nieustannie modlił się za grzeszników, pokutował za nich, a szczególną
miłością otaczał uczącą się młodzież.
Zmarł 24 grudnia 1473 r. Beatyfikowany został w 1680 r. przez papieża Innocentego XI, a kanonizowany w 1767 r.
przez papieża Klemensa XIII.
W oficjum brewiarzowym na dzień
św. Jana Kantego, który wypada 23
grudnia znajdują się specjalne hymny,
Jemu poświęcone.
Warto wiedzieć, że kanonizacja oraz
rozszerzenie święta na cały świat nastąpiły tuż przed rozbiorami Polski.
„Chodziło o to, by cały kler katolicki
modlił się za upadającą Polskę” – zapisano w Kronikach Krakowskich. Stąd
też słowa:
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Florian S. Cynk – Św. Jan z Kęt nauczycielem
św. Kazimierza królewicza, 1890 r.

„Ty, coś nikomu z biednych rzesz
Wsparcia nie skąpił nigdy wprzód,
Dziś ojców Twych królestwa strzeż –
Polski i obcy błaga lud.”
A w oryginale napisano tak:
„O qui negasti nemini
Opem roganti, patrium
Regnum tuere, postulant
Cives Poloni et exteri.”
Św. Jan Kanty jest naszym Patronem, ale także jest głównym patronem Archidiecezji Krakowskiej. Stamtąd przywędrowała do nas przed laty taka oto modlitwa, którą warto
przypomnieć i zapamiętać, szczególnie na dzisiejsze czasy:
Wszechmogący Boże, pomóż nam naśladować Twojego
Kapłana, św. Jana Kantego w krzewieniu prawdziwej wiedzy i nauki. Spraw, abyśmy zawsze okazywali współczucie
wszystkim potrzebującym i sami doznali Twojej łaski. Amen.
Barbara Kowalczyk
17

Błogosławiony Honorat Koźmiński
– kierownik dusz
Pamiętajmy o tym, że im bardziej dzisiejszy świat od- próby poszedł pieszo do nowicjatu w Lubartowie,
dalił się od zasad Chrystusowych, tym bardziej potrzeba gdzie 21 grudnia 1848 r. otrzymał habit zakonny i imię
nam starać się o ich przywrócenie w sobie i w drugich.
Honorat. Po ślubach zakonnych w 1849 roku odbył
H. Koźmiński studia filozoficzne i teologiczne w Lublinie, a 27 grud13 października obchodzimy wspomnienie litur- nia 1852 r. przyjął święcenia kapłańskie w Warszawie
giczne błogosławionego Ojca Honorata Koźmiń- w kościele św. Krzyża. Już trzy lata po święceniach
skiego, który zajmuje wyjątkową pozycję wśród przyczynił się do założenia istniejącego do dzisiaj
świętych Kościoła, gdyż założył największą liczbę Zgromadzenia SS. Felicjanek we współpracy z bł.
instytutów życia konsekrowanego. Jego życie wpi- Marią Angelą Truszkowską; z niego wyłoniły się SS.
sało się w dzieje narodowego dramatu, jakim była Klaryski Kapucynki i SS. Klaryski od Wieczystej
niewola pod zaborami. Urodził się 16 października Adoracji żyjące w klauzurze.
1829 r. w Białej Podlaskiej, krótko przed powstaniem
Do 1864 roku Honorat Koźmiński pracował jako
listopadowym. Jego rodzicami byli Stefan i Aleksan- duszpasterz w Warszawie, m.in. w klasztorze ojców
dra z Kahlów. Stworzyli oni swoim czworgu dzieciom kapucynów przy ul. Miodowej, rozwijając aktywną
dom oparty na wierze i stabilny,
działalność apostolską jako kaznodzięki pracy ojca, który był powiadzieja, misjonarz ludowy, promotowym architektem. Na chrzcie
tor żywego różańca, reorganizator
świętym chłopiec otrzymał czteTrzeciego Zakonu Franciszkańskierech patronów: Florentyn, Wacław,
go, wspaniały spowiednik. PonieJan i Stefan, z których powszechnie
waż miał dar rozpoznawania i kieużywano imię Wacława. W 1840 r.
rowania duszami ludzkimi, jego
rodzina Koźmińskich przeniosła
konfesjonał był zawsze oblegany.
się na do Włocławka. W Płocku
Spowiadał również więźniów skaskończył gimnazjum; w tym czasie
zanych na śmierć, m.in. zakonnewrażliwy chłopiec pod wpływem
go współbrata, o. Agrypina Kozlaicyzowanego środowiska stranarskiego, Romualda Traugutta
cił wiarę. Już jako 15-latek podjął
i Jana Jeziorańskiego oraz trzech
studia na Wydziale Budownictwa
innych członków władz powstania
w Szkole Sztuk Pięknych w Warstyczniowego. Po tym powstaniu
szawie. Wtedy dotknęły go dwa
władze carskie nakazały kasatę
doświadczenia: w 1845 roku umarł
klasztorów i w nocy z 27 na 28 lijego ojciec, a w kwietniu 1846 roku
stopada 1864 r. 117 z nich zostało
Bł. Honorat Koźmiński
on sam został posądzony o udział
zlikwidowanych. Sądzono, że życie
w spisku i osadzony w X pawilonie Cytadeli warszaw- zakonne na ziemiach polskich przestanie istnieć. Ojskiej. Nękany długotrwałymi przesłuchaniami i ata- ciec Honorat zamieszkał w klasztorze kapucyńskim
kami ciężkiej choroby przeżył kolejny kryzys religijny, w Zakroczymiu, gdzie zakonnicy podlegali ścisłej
będąc na granicy obłędu.
inwigilacji i licznym ograniczeniom. Tu wpadł na poDzień 15 sierpnia 1846 r., Święto Wniebowzięcia mysł klasztornej konspiracji, która zapoczątkowała
Matki Bożej, stał się dniem jego nawrócenia. Do- nową formę życia zakonnego dostosowanego do
świadczenie obecności Boga i modlitwy matki Wacła- sytuacji. Ten nowy wzór dla życia zakonnego odnawa spowodowały, że w tym dniu zaczął powracać do lazł w ukrytym życiu Najświętszej Rodziny z Nazazdrowia na ciele i duszy. Po niespełna roku wyszedł retu, która żyła jak zwyczajni ludzie. Chciał, by ukryteż z więzienia. Konsekwencją przeżytego w więzie- ci zakonnicy i zakonnice byli dla prześladowanego
niu przełomu była – po długiej przerwie – spowiedź społeczeństwa polskiego wzorcami osobowymi. Bez
u o. Prokopa Leszczyńskiego, kapucyna, wybitnego ich cichej obecności trudno byłoby podtrzymywać
kierownika duchowego i pisarza religijnego. Zaowo- wiarę i moralność wiernych w ówczesnej sytuacji
cowało to u Wacława powołaniem zakonnym.
społeczno-politycznej. Powstały pierwsze wspólno8 grudnia 1848 r. wstąpił on do Zakonu Braci ty ewangelicznego życia w ukryciu – bez habitu, bez
Mniejszych Kapucynów w Warszawie. Po kilku dniach oznak zewnętrznych. Ich współpracownicy wszędzie
18
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podejmowali prace charytatywne i apostolskie, m. in.
wśród młodzieży szkolnej i rzemieślniczej, w fabrykach, wśród ludu wiejskiego, w przytułkach dla osób
samotnych, starych i chorych. Duchowe siostry i bracia ojca Honorata, podejmując pracę z najbardziej potrzebującymi, stworzyli sieć placówek opiekuńczych
i pielęgniarskich, szkół ludowych, szwalni, ambulatoriów, domów schronienia oraz innych instytucji.
Nie wychodząc ze swojego klasztoru o. Honorat
założył 26 takich wspólnot, a kierował nimi przez konfesjonał i korespondencję. Stał się też prekursorem
instytutów świeckich.
Do dzisiaj istnieje czternaście założonych przez
niego bezhabitowych zgromadzeń żeńskich:
Posłanniczki Królowej Serca Jezusowego (1874),
początkowo zgromadzenie zakonne przekształciło
się w 1981 roku w instytut świecki i zajmuje się kształceniem młodzieży w duchu chrześcijańskim,
Służki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej
(1878), ich zadaniem jest apostolska służba ludziom,
zwłaszcza w środowisku wiejskim,
Córki Matki Bożej Bolesnej (1881), zgromadzenie
ukryte, później habitowe, znane jako SS. Serafitki,
służą najuboższym w domach prywatnych i opieki,
Siostry Franciszkanki od Cierpiących (1882), posługujące chorym w szpitalach, domach opieki,
Siostry Westiarki Jezusa (1882), troszczące się
o potrzeby kościołów,
Siostry Sług Jezusa (Sługi Jezusa) (1884), zajmujące się służbą na rzecz ubogich dziewcząt,
Siostry Córek Najczystszego Serca NMP (Sercanki) (1885), działające głównie na rzecz porzuconych dzieci,
Siostry Imienia Jezus (Marylki) (1887), uczestniczące w pracach duszpasterskich Kościoła lokalnego,
Małe Siostry Niepokalanego Serca Maryi (Honoratki) (1888), których zadaniem jest rozwój życia
chrześcijańskiego, szczególnie w środowiskach ludzi
pracy,
Siostry Wynagrodzicielki Najświętszego Oblicza (Obliczanki) (1888), szerzące kult Najświętszego
Oblicza różnymi pracami z intencją wynagradzania
Panu Bogu za grzechy swoje i świata,
Siostry Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych
(1889), które niosą pomoc zmarłym przez modlitwę,
ofiarę i dzieła miłosierdzia,
Córki Maryi Niepokalanej (Niepokalanki) (1891),
zajmujące się apostolatem wśród ludzi miast i szerzeniem czci Maryi Niepokalanej według nauk św. Ludwika Grignion de Montfort,
Siostry Pocieszycielki Najświętszego Serca Jezusa (Pocieszycielki) (1894), zajmujące się młodzieżą
i inteligencją katolicką,
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Służebnice Matki Dobrego Pasterza (Pasterzanki) (1895), których głównym zadaniem jest opieka nad zaniedbanymi moralnie dziewczętami oraz
instytuty męskie:
Bracia Słudzy Maryi Niepokalanej (1883), którzy
za cel przyjęli uświęcanie pracy i ożywianie ducha
wśród ludzi rzemiosła oraz
Synowie Matki Bożej Bolesnej (Doloryści)
(1893), opiekujący się miejską młodzieżą.
Zakres działań niektórych zgromadzeń zmienił się
od czasów założenia, niektóre nie dotrwały do naszych
czasów lub spełniły swoje zadanie i przestały istnieć.
W 1892 roku nowa kasata klasztoru zmusiła o. Honorata i zakonników do opuszczenia Zakroczymia
i przeniesienia się do Nowego Miasta nad Pilicą. Władze zabroniły przyjmować nowicjuszy, mimo to zakonnicy nie stracili wiary i pogody ducha.
Konfesjonał-szafa był ciągle miejscem duszpasterskiej działalności ojca Honorata; przez jego kratki kierował ukrytymi zgromadzeniami i spowiadał tysiące
ludzi, przyjeżdżających nieraz z daleka. W 1895 roku
został komisarzem generalnym polskiej prowincji kapucynów i przyczynił się do rozwoju zakonu. Był niezmordowanym głosicielem Słowa Bożego, zarówno
na ambonie jak i w intensywnej pracy pisarskiej, szerząc kult Serca Bożego i miłość do Matki Bożej.
Nawoływał do pielgrzymki narodowej na Jasną
Górę i przyczynił się do ustanowienia Święta Matki
Boskiej Częstochowskiej – w 1904 roku wraz z ówczesnym przeorem Jasnej Góry o. Euzebiuszem Rejmanem wyjednał u papieża św. Piusa X jego ustanowienie. Papież Pius XI objął nim całą Polskę w 1931
roku. Wyczerpany pracą apostolską zmarł w opinii
świętości 16 grudnia 1916 r., a jego pogrzeb był manifestacją żywotności polskiego Kościoła. 16 października 1988 r., w 10. rocznicę swego pontyfikatu, św. Jan
Paweł II beatyfikował go wraz z dwoma kapłanami
ze Zgromadzenia Męki Pana Jezusa (Pasjonistów). Na
uroczystość przybyło ponad trzysta sióstr i braci ze
zgromadzeń przez niego założonych. Obecnie honorackie zgromadzenia rozwijają swoją działalność
apostolską w wielu miastach Polski i w dwudziestu
krajach na czterech kontynentach.
W dzisiejszych czasach ten wielki święty patriota,
którego setna rocznica śmierci mija w tym roku, ciągle
przypomina nam o owocach, jakie możemy czerpać
z Sakramentu Pojednania i uczy, że odnowa życia duchowego dokonuje się nie przez środki techniczne, ale
w ciszy kościołów, gdzie wierni mogą łatwo spotkać
Boga miłosiernego działającego przez ręce kapłanów.
Grażyna Tierentiew na podstawie:
Dydycz Pacyfik, OFMCap, Z podlaskiej ziemi wezwany...
Bł. Honorat Koźmiński Kapucyn (1829-1916), Rzym, 1989.
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Komp. Marek Kowalski
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Z kroniki parafialnej

JUBILEUSZ 30-lecia święceń kapłańskich
ks. prof. dr. hab. Janusza Węgrzeckiego
Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść… (Jr 20,7)

Właśnie te słowa z Księgi Proroka Jeremiasza wybrał Czcigodny
Jubilat w dniu swoich święceń kapłańskich 30 lat temu.

Ks. Grzegorz Ostrowski składa życzenia ks. Januszowi Węgrzeckiemu

A w piątkowy wieczór, w dniu 3 czerwca 2016 r., Ksiądz Profesor
przypomniał nam ten doniosły fakt podczas Mszy św. koncelebrowanej o godz. 18.30 w kościele Św. Jana Kantego. To dzięki życzliwości i wsparciu ks. Proboszcza Grzegorza Ostrowskiego oraz
inicjatywie Legionu Maryi trwaliśmy tego dnia na modlitwie, dziękując Bogu za dar kapłaństwa ks. Janusza Węgrzeckiego, a szczególnie za Jego wieloletnią posługę Krajowego Opiekuna Duchowego LM z ramienia Episkopatu Polski, jak i Opiekuna Duchowego
Kurii Żoliborskiej LM pw. Matki Bożej Łaskawej oraz Prezydium LM
pw. MB Królowej Różańca św. w naszej parafii.
Były życzenia, kwiaty i prezenty od zaproszonych gości
i wszystkich tych, którzy tego dnia zechcieli przybyć do kościoła,
by uczcić ten jubileusz. Był też czas na chwilę refleksji Czcigodnego Jubilata o tym, jak to kapłaństwo w jego życiu się zaczęło.
Gościliśmy w parafii przedstawicieli Komicjum Mater Misericordiae ze Stegien z siostrą Prezydent Komicjum Jolantą Widenką na czele, przedstawicieli Zarządu Kurii Żoliborskiej Legionu Maryi i poszczególnych prezydiów tejże Kurii. Przybyli
także przedstawiciele wspólnot parafialnych: Żywego Różańca,
Akcji Katolickiej, redakcji kwartalnika „Parafia na Sadach”, chóru

z panią dyrygent na czele. Towarzyszył nam również ks. Proboszcz oraz
ks. Michał Płoszajski.
Po Mszy św. goście udali się do dolnego kościoła, by wspólnie powspominać przy kolacji, a podany na deser
płonący tort sprawił wszystkim miłą niespodziankę. Jubilat, odkroiwszy pierwszy kawałek, rozpoczął częstowanie pozostałych gości, jak to jest w zwyczaju.
Były też wspólne zdjęcia pamiątkowe, chór zaintonował kilka pieśni ze
swojego repertuaru.
Korzystając z okazji pragniemy
w imieniu Jubilata złożyć serdeczne
podziękowania wszystkim tym, którzy
tę uroczystość przygotowali, a przede
wszystkim ks. Proboszczowi i niezwykle serdecznej s. Łucji, na której pomoc
i uśmiech mogliśmy zawsze liczyć.
Szczęść Boże na kolejne lata kapłańskiej posługi!
tekst: s. Anna Karłowicz, Legion Maryi
foto: Jolanta Widenka

Od lewej: Elżbieta Węgrzecka, ks. Janusz
Węgrzecki, Maria Wernik i Barbara Krzyżagórska
i członkinie redakcji biuletynu Legio Mariae

Jubilat z Legionem Maryi –
od lewej: Anna Karłowicz,
prezydent Kurii LM, Zenona
Ożugowska - prezydium LM
w parafii, Barbara Zielińska,
skarbnik Kurii LM
Jubilat z dyrygentką
i członkiniami chóru: Nela
Dłutowska, Grażyna Tierentiew,
Krystyna Kamińska.
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Jan Paweł II i dzieci
W Szkole Podstawowej nr 267 na Sadach Żoliborskich został ogłoszony konkurs plastyczny
na powyższy temat. Dzieci uczęszczające na
katechezę przygotowały prace po kierunkiem
nauczycieli pp. Ewy Żochowicz, Agnieszki Chruścińskiej i ks. Kamila Piaszczaka.
Nagrodzone prace prezentujemy. Nagrody ufundował nasz Proboszcz ks. dr Grzegorz
Ostrowski.
Ponadto dzieci ze szkoły Podstawowej nr
267 wzięły także udział w konkursie plastycznym pt. Santo Subito. III miejsce na poziomie archidiecezjalnym przyznano Oliwii Kalinowskiej
z klasy 1 g. Gratulujemy naszym parafialnym
dzieciom i ich rodzicom.

Redakcja
II miejsce: Anna Jeżowska kl. II c
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I miejsce: Hanna Poniatowska kl. I e

II miejsce: Hanna Fałkowska kl. I c

I miejsce: Oliwia Kalinowska kl. I g

III miejsce: Anastazja Łastówka kl. I c
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III miejsce:
Łucja
Sala
kl. II f
Wyróżnienie:
Barbara
Czarnecka
kl. II f

Wyróżnienie:
Wojciech
Godlewski
kl. II b

Ola
Smolik
kl. IIb

SPOTKANIA ZESPOŁÓW PARAFIALNYCH

Schola dzieci i młodzieży
Chór Parafialny
Akcja Katolicka

Wspólnota Różańcowa
Grupa młodzieżowa
Krąg Biblijny
Legion Maryi
Grupa Pomocników Legionu Maryi
Opiekunki Chorych
Katecheza Przedszkolaków
Kancelaria Parafialna
tel. (22) 663 34 67
Biblioteka Parafialna
Czytelnia i Wypożyczalnia
Czasopism Religijnych
Poradnictwo Rodzinne
Redakcja „Parafii na Sadach”
Grupa ministrantów młodszych
Grupa ministrantów z gimnazjum
i liceum
Grupa dorosłej służby liturgicznej
Nasza Parafia w Internecie
Nasza gazeta w Internecie
P ar afia

na

S ad ac h

nr

41

w każdą niedzielę o godz. 10.30
w każdy poniedziałek o godz. 19.00
w każdy pierwszy wtorek miesiąca Msza św. o godz. 18.30
i spotkanie o godz. 19.00
w pierwszą niedzielę miesiąca w kościele o godz. 17.15
w każdy czwartek o godz. 19.30
w trzeci czwartek miesiąca o godz. 19.00
w każdy wtorek o godz. 19.00
w drugą sobotę miesiąca o godz. 9.00 w domu parafialnym
w ostatni czwartek miesiąca o godz. 17.00
w każdy wtorek o godz. 17.00
poniedziałki, wtorki, środy, soboty w godz. 9.00 - 11.00
i 16.00 - 17.30
wtorki 16.00 - 18.00
czwartki 17.00 - 18.30, niedziele 10.00 - 13.00
środy 18.00 - 20.00
piątki od godz. 17.00
piątki godz. 17.30, pierwszy i trzeci – kl. I-III,
drugi i czwarty – kl. IV-VI
drugi i czwarty piątek miesiąca godz. 19.15
drugi piątek miesiąca godz. 19.15
www.jankanty.warszawa.pl
www.parafianasadach.wordpress.com
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Fot. Grażyna Tierientiew. Ta figura Chrystusa znajduje się na Jasnej Górze.

