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Co zosta³o z wizytacji biskupiej?
W adwencie nie tyle czekamy na
przyjœcie Pana, lecz staramy siê
przyby³ego Jezusa spotkaæ. Przybywa do nas Zbawiciel w ka¿dej

(ci¹g dalszy na str. 7)

nasz¹ pielgrzymk¹ odbyt¹ 3 lata
temu, a obecn¹. Wtedy zobaczyliœmy tylko dolny koœció³.
W paŸdzierniku 2017 byliœmy
pod urokiem wielkoœci g³ównej
œwi¹tyni.
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W drodze powrotnej po piêknej pielgrzymce dziêkujemy
Bogu i Organizatorom za umo¿liwienie nam dwudniowego pobytu w stolicy.
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mszy œw., a szczególnie w Komunii œw. Odkrywamy Go w cz³owieku potrzebuj¹cym. Kontaktujemy
siê z Nim na modlitwie – mówi¹c
do Niego, lub s³uchaj¹c
Go gdy przemawia
z kart Pisma Œw.
W sposób szczególny
Pan nawiedzi³ nasz¹
parafiê w wizytacji
ks. bp Jana Zaj¹ca, która odby³a siê w dniach
od 1 do 4 czerwca 2017
roku.
Prawo kanoniczne,
którym kieruje siê Koœció³ przewiduje, ¿e biskup powinien wizytowaæ parafiê co 5 lat. Jej
celem jest przyjrzenie
siê tej wspólnocie, tak
od strony materialnej
jak i duchowej.
(ci¹g dalszy na str. 3)

1. Niedziela Adwentu 3 grudnia 2017
1. Dzisiaj rozpoczynamy adwentowe oczekiwanie na przyjœcie Zbawiciela w podwójnym
charakterze. Przygotowujemy
siê do œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
ale równoczeœnie przypominamy sobie o koniecznoœci czuwania, bo Chrystus przyjdzie powtórnie w chwale, jak to sam zapowiedzia³.
2. W okresie Adwentu msze
œw. roratnie odprawiamy w dni
powszednie o godz. 6.00 oraz dla
dzieci o godz. 18.00. Dzieci prosimy o przyniesienie lampionów
i gromadzenie siê przed msz¹ œw.
ko³o chrzcielnicy.
3. W poniedzia³ek wspomnienie œw. Barbary - otaczamy modlitw¹ bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy.
4. W œrodê wspominamy
œw. Miko³aja. Pamiêtamy
w dziêkczynnej modlitwie o tych,
którzy w ci¹gu naszego ¿ycia obdarowywali nas upominkami.
5. Spotkanie Rycerstwa Niepokalanej w œrodê o godz. 9.00
(po Nowennie do Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy).
6. W czwartek wspomnienie
œw. Ambro¿ego, biskupa i doktora Koœcio³a. Zapraszamy do
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udzia³u w nowennach ku czci
œw. Jana Paw³a II na mszy œw.
o godz. 8.00 i 18.00.
7. W pi¹tek Uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej
Maryi Panny. Z racji uroczystoœci nie obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych.
W tym dniu kancelaria parafialna nieczynna. Chocia¿ jest to
dzieñ pracy, zachêcamy do licznego udzia³u we Mszy Œwiêtej.
O godz. 18.00 poœwiêcenie medalików dla dzieci komunijnych.
8. W przysz³¹ niedzielê po mszy
œw. o godz. 7.30 zmianka ¿ywego ró¿añca, natomiast o godz.
10.30 msza œw. w intencji rocznych dzieci, które mo¿na zg³aszaæ w zakrystii lub kancelarii
parafialnej.
9. Jak co roku w adwencie, zachêcamy wiernych do nabywania
œwiecy wigilijnej. Koszt 6 z³. Jeœli wierni sk³adaj¹ wiêksz¹ ofiarê – Siostra Albertynka przeznaczy j¹ na pomoc w organizowaniu Œwi¹t dla ubogich z kuchni
œw. Brata Alberta.

ks. S. Jaœkowiec, prob

Niedziela 10 grudnia
6.00 Œp. Jan i Karolina Zamys³owscy
7.30 Dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e dla
cz³onków ¯ywego Ró¿añca
i ks. Opiekuna w nowym roku
Œp. Ludwik Golec
9.00 Œp. Franciszek Szafrañski
9.00 Roków: Œp. Irena Mrowiec

10. 30 Roczki
12. 00 Z okazji 2 r. urodzin Oliwiera
Jurczyka o b³. Bo¿e, potrzebne
³aski dla ca³ej jego rodziny

(ci¹g dalszy ze str. 5)

wych oraz dokumenty i fotografie. Obejrzeliœmy multimedialne
prezentacje przybli¿aj¹ce dzieje katedry oraz losy kap³anów.
By³a tak¿e sala poœwiêcona kap³anom, którzy zginêli 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleñskiem.
Jedno z najnowoczeœniejszych
i najchêtniej odwiedzanych muzeów Warszawy – Muzeum Powstania Warszawskiego, które
jest wyrazem ho³du warszawiaków, dla tych którzy walczyli
i zginêli za woln¹ Polskê i stolicê. Multimedialna ekspozycja
przedstawia walkê i codziennoœæ powstañców na tle okupacyjnej grozy.
Plac Zamkowy, Kolumna Zygmunta, Zamek Królewski, Rynek
Starego Miasta, pomnik Syrenki,
Bazylika Archikatedralna, Pa³ac
Prezydencki i wiele innych
miejsc pozostanie na d³ugo
w pamiêci.

13.

30

Œp. Zofia i Edward Skiba

18.

00

Œp. Marian Homel - 5 r.œm.

Œwi¹tynia Opatrznoœci Bo¿ej
w Wilanowie to zrealizowane œlubowanie, które po uchwaleniu
Konstytucji 3 maja z³o¿yli nasi
praojcowie. Œwi¹tynia ta jest równie¿ wotum wdziêcznoœci za
woln¹ Polskê i codzienn¹ opiekê
Boga nad ka¿dym z nas.
13 czerwca 1999 roku Ojciec
Œwiêty Jan Pawe³ II na Placu Pi³sudskiego poœwiêci³ kamieñ wêgielny pod budowê œwi¹tyni i powiedzia³: „Niech ta œwi¹tynia stanie siê miejscem szczególnego
dziêkczynienia za wolnoœæ Ojczyzny. Modlê siê, by ¿adne bolesne doœwiadczenie nie zak³óci³o tego dziêkczynienia, na które
czekaliœmy 200 lat.” Spe³ni³y siê
s³owa Ojca Œwiêtego. Œwi¹tynia
budowana jest w trudzie ofiarnych serc. Mogliœmy siê przekonaæ widz¹c ró¿nicê pomiêdzy
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(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 4 grudnia
6.00 Œp. Pawe³ Erelis
6.45 Œp. Wanda Mihilewicz
7.30 Œp. Edward Pytlowski
8.00 Œp. Franciszek i Anna Orkisz
12.00 Œp. Waleria Sobala
18.00 Œp. Stefan M¿yk
Œp. Stanis³aw Knapek - 18 r.œm.,
Œp. Kazimierz Kasperek
Wtorek 5 grudnia
6.00 W int. Kasi i rodziców o zdrowie i b³. Bo¿e
6.45 Œp. Pawe³ Erelis
7.30 Œp. Wanda Mihilewicz
8.00 Œp. Józef Wiêckiewicz
12.00 Œp. Karol Kuœnierczyk
18.00 Œp. Maria Ko³odziejczyk
Œp. Józef Wróblewski - 14 r.œm.
i syn Maciej
Œroda 6 grudnia
6.00 Œp. Ma³gorzata Markiewicz
6.45 Œp. Krzysztof Czapik
7.30 Œp. Boles³aw Ko³osieñ
8.00 Œp. Józef Z¹tek
12.00 Œp. Pawe³ Erelis
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
O zdrowie i b³. Bo¿e dla kole¿anki
Barbary przez wstawiennictwo Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy i œw. Jana
Paw³a II z okazji imieni
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Barbary z ok.
imienin
Za zmar³ych:
Œp. Bogus³aw Sarach
Œp. Stanis³awa Senkowska
Œp. Wies³awa Krêcioch
Œp. Stanis³aw Ocetkiewicz
Œp. Wanda Majtyka
Œp. Zbigniewa Warcha³
Œp. Irena Mrowiec
Œp. Edward Maga
-6Œp. Anna Wiêckiewicz

Œp. Edward Flaga
Œp. Anna Szczur
Œp. Tadeusz Grobelny
Œp. Marian Mogi³a
Œp. Sylwia Œlusarczyk
Œp. Emilia W¹drzyk
Œp. Julianna Góralczyk
Œp. Leopold Dudziak
Œp. Mieczys³aw Pu³ka
Œp. Stanis³awa Pomiet³o
Œp. Kazimierz Miko³ajczyk
Œp. Izydor P³awny
Czwartek 7 grudnia
6.00 Œp. Helena Bernat
6.45 Œp. W³adys³aw Gluza
7.30 Œp. Pawe³ Erelis
8.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny
12.00 O zdrowie dla Krzysztofa i Mariana
18.00 Œp. Zofia Studnicka
Œp. Sabina Kasperkiewicz
Pi¹tek 8 grudnia
6.00 Œp. Marian Ratu³owski
Œp. Janina Zembaty - 15 r.œm.
45
6.
Œp. Kazimierz Przysta³
7.30 Œp. Maciej i Barbara Tomiccy
8.00 Œp. Maria i Adam Krzy¿eccy
12.00 Œp. Maria Lipowska
18.00 Œp. Maria Targosz - 6 r.œm.
O uzdrowienie nienarodzonego
dziecka Kingi i szczêœliwy poród
Sobota 9 grudnia
6.00 O zdrowie dla Heleny
6.45 Œp. Pawe³ Erelis
7.30 Œp. Janusz Popiel
Œp. Sylwester Warmuz
Œp. Bronis³awa WoŸniak
8.00 Œp. Bogus³aw Sarach
12.00 Œp. Ryszard Malarz
18.00 Œp. St. Maœlanka
Œp. Stanis³aw Ciapa, Helena
i Franciszek Ciapa

W czasie wizytacji ks. Biskup
odwiedzi³ wszystkie szko³y na
terenie naszej parafii: 2 podstawowe, 2 gimnazja i 4 szko³y
œrednie. W sprawozdaniu swym
zaœwiadczy³ o bardzo pozytywnej atmosferze w ka¿dej ze szkó³.
Serdecznie by³ przyjmowany
przez Dyrekcje, Nauczycieli
i Uczniów. Czekano na jego odwiedziny. Ks. Biskup z du¿¹ satysfakcj¹ odniós³ siê do mszy
œw. dla dzieci prowadzonych
przez ks. Piotra Sobalê w ka¿d¹
niedzielê o godz. 10.30. Jest ona
nale¿ycie przygotowana tak
pod wzglêdem liturgicznym
i homiletycznym. Cieszy siê
du¿¹ frekwencj¹ m³odych i starszych parafian.
Analizuj¹c pisemne spostrze¿enia ks. Biskupa o duszpasterstwie dzieci i m³odzie¿y w naszej
parafii – zauwa¿am, ¿e na co
dzieñ nie widaæ jej efektów
w ¿yciu religijnym. Nie przek³ada siê to na liczn¹ obecnoœæ dzieci i m³odzie¿y, tak w nabo¿eñstwach jak i na mszach œw. oraz
do spowiedzi. Coraz bardziej
pustoszeje miejsce wokó³ o³tarza
z braku ministrantów i lektorów.

(ci¹g dalszy ze str. 1)

Po wizytacji ks. Biskup pozostawia pisemne sprawozdanie.
Równie¿ ks. bp Jan Zaj¹c przekaza³ duszpasterzom naszej parafii takie sprawozdanie. Czym
siê ono charakteryzuje?
Odznacza siê bardzo inteligentn¹ ocen¹ sytuacji parafialnej oraz okreœlonymi wskazówkami na przysz³oœæ. Ks. Biskup
podkreœla du¿e zaanga¿owanie
w pracê katechetyczn¹, tak
œwieckich jak i duchownych katechetów. Szeœciu jest œwieckich
oraz trzy siostry nazaretanki
i czterech ksiê¿y wikariuszy. Do
niektórych z nich do³¹cza œwiadectwa wizytatora katechetycznego – jest nim ks. Piotr Sobala.
Rêk¹ Biskupa s¹ skreœlone nastêpuj¹ce zdania: „Bardzo aktywnie w³¹cza siê w katechizacjê. Bardzo mocno ³¹czy naukê
religii w szkole z duszpasterstwem parafialnym.”
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(ci¹g dalszy na str. 4)

ca, które oceniaj¹c parafian powiedzia³: „Jako duszpasterze
spotykamy siê z du¿¹ ¿yczliwoœci¹ i chêci¹ wspó³pracy., którzy
na tej ziemi i w tym miejscu modlili siê, przyjmowali sakramenty, uœwiêcali siê i mam nadziejê,
¿e odchodzili do szczêœliwej
wiecznoœci.”
Modlê siê, by ocena naszej parafii: postawiona przy wizytacji
przez ks. Proboszcza, ¿e „Parafianie s¹ œwiadomi odpowiedzialnoœci za ca³e dziedzictwo
wiary i kultury naszych przodków” – realizowa³a siê w codziennoœci.
ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Myœlê, ¿e jedn¹ z bardzo
wa¿nych przyczyn jest bardzo
luŸny zwi¹zek domu rodzinnego z koœcio³em. Katechety
z rodzicami.
Kiedy 16 czerwca 1999 roku
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II przyby³ do Wadowic by ukoronowaæ
obraz Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy – wtedy w serdecznych
s³owach mówi³ do nas: „Przez
wzgl¹d na rodzinny dom bêdê
siê modli³ o dobro dla ciebie,
moje miasto Wadowice. Jak nie
wypowiedzieæ tego zapewnienia, gdy Opatrznoœæ pozwoli³a
mi dziœ stan¹æ jakby na pomoœcie ³¹cz¹cym te dwa domy: dom
rodzinny i dom Bo¿y. Jest to niezwyk³e, a zarazem najbardziej
naturalne po³¹czenie miejsc, które jak ¿adne inne pozostawiaj¹
g³êboki œlad w sercu cz³owieka.” Dostrzegam, ¿e ta przewi¹zka ³¹cz¹ca te dwa miejsca zosta³a z obydwu stron zaniedbana –
tak od strony domowego koœcio³a, jak i parafialnej œwi¹tyni.
Musimy wci¹¿ troszczyæ siê
o budowanie g³êbszych zwi¹zków
pomiêdzy koœcio³em, a domem.
W sprawozdaniu ks. Biskup
przytacza s³owa ks. proboszcza
– pra³ata ks. Stanis³awa Jaœkow-
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Pielgrzymka do Warszawy
W dniach 14 i 15 paŸdziernika wybraliœmy siê na dwudniow¹ pielgrzymkê do Warszawy. Warszawa, to przede wszystkim oœrodek wielkomiejski,
gdzie wci¹¿ siê coœ dzieje, zmienia, a ¿ycie toczy siê na wysokich obrotach. W stolicy nie
brak zabytków pieczo³owicie
odtworzonych po wojennych
zniszczeniach. Jest tu wiele uroczych zau³ków, cenne koœcio³y
i pa³ace, a tak¿e ogromna liczba muzeów, galerii, kin i teatrów. Po stolicy oprowadza³a
nas pani przewodnik, która stara³a siê jak najwiêcej nam pokazaæ i ciekawie opowiedzieæ
o zwiedzanych miejscach.
Najpierw zwiedzaliœmy Cmentarz Pow¹zkowski. Jest to jedna
z najpiêkniejszych nekropolii
Europy. Spoczywaj¹ tu ¿o³nierze wszystkich powstañ od czasów Koœciuszki. S¹ tu prochy
¿o³nierzy polskich poleg³ych
w I wojnie œwiatowej i wojnie
1920 roku. Kwatera m³odych
powstañców, którzy walczyli
w powstaniu warszawskim sk³ania do refleksji i zadumy. Zatrzymywaliœmy siê przy gro-

bach duchownych, twórców kultury, nauki, sportu, dzia³aczy spo³ecznych. Modlimy siê za nich.
Muzeum b³og. Ks. Jerzego Popie³uszki przy koœciele œw. Stanis³awa Kostki na ¯oliborzu, to
szczególne miejsce.
Sala upamiêtniaj¹ca mêczeñsk¹
œmieræ ks. Jerzego – szum p³yn¹cej wody, œwietlisty krzy¿ i zdjêcia cia³a kap³ana przypomnia³y
nam tragediê, jaka rozegra³a siê
na tamie pod W³oc³awkiem. Poznaliœmy historiê ¿ycia polskiego mêczennika za wiarê.
Kolejnym miejscem zwiedzania
by³a Katedra Polowa Wojska Polskiego NMP Królowej Polski.
Jest ona nam szczególnie bliska,
gdy¿ obecnie biskupem polowym jest ks. bp Józef Guzdek.
W podziemiach katedry jest Muzeum Ordynariatu Polowego.
Mogliœmy zapoznaæ siê z histori¹ duszpasterstwa wojskowego
pocz¹wszy od chrztu Polski, a¿
do czasów wspó³czesnych.
Szczególnie zwróci³y nasz¹ uwagê o³tarze polowe, mundury, paramenty liturgiczne wykorzystywane przez duszpasterzy wojsko-5-

(ci¹g dalszy na str. 7)

