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17 kwietnia  - SPOTKANIE dla BIERZMOWANYCH - godz. 19.00 

21-29 kwietnia  - NOWENNA przed bierzmowaniem 

23 kwietnia  - Uroczystos c   s w. Wojciecha ( Msza s w. o bł. Boz e dla Proboszcza  

      w niedzielę 26 kwietnia o godz. 10.00 - zapraszam) 

30 kwietnia  - Uroczystos c  BIERZMOWANIA -  bp. Piotr Jarecki 

 

1 i 2 maja - I Piątek i I Sobota  miesiąca 

3 maja - Msza s w. w int.  OSP Ksiąz enice   - godz. 12.00 

4 maja - SPOTKANIE  RODZICO W   (I Kom. s w.) - godz. 19.00 

7 maja - SPOTKANIE DZIECI (I Komunia s w.) - godz. 16.30 

17 maja  - Rocznica I Komunii s w.     - godz. 10.00 

31 maja - Uroczystos c  I Komunii s w.    - godz. 10.00 

kalendarium 

kwiecień/maj 2015 
Pn Wt Śr Cz Pt So N 

13 14 15 16 17 18 19 
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Smoleńsk - Módlcie się za nas, kapłanów 
 

Spotkali się jednego dnia. Płoski, Joniec, Osiński, Rumianek, Indrzejczyk, Pilch, Chodakowski, 

Kwaśnik, Król, Gostomski... Dziesięciu kapłanów. Lecieli jednym samolotem. Z Prezydentem 

Lechem Kaczyńskim. 10 kwietnia 2010 roku. Z Warszawy do Katynia, w 70. rocznicę zbrodni 

sowietów na polskich oficerach  

Sobota, 10 kwietnia 2010 roku. Rześki poranek na warszawskim Okęciu. Do samolotu Tu 

- 154 M nr 101 wsiada 96 osób. Wśród nich aż 10 kapłanów!  

W Katyniu jeszcze cisza. Rodziny Katyn -

skie, gos cie, politycy i dziennikarze cze-

kają na przyjazd prezydenckiej delegacji. 

Jest zimno i ponuro. Nagle zaczynają bic  

dzwony. Biją długo... Niepokojąco...  Az  10 

minut. Gdy zalega pełna niepokoju i 

oczekiwania cisza, przerywa ją głos mini-

stra Jacka Sasina: 

 "Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj czcić ofia-
ry zbrodni sowieckiej w 70. rocznicę 
zbrodni katyńskiej. Miał być tutaj dzi-
siaj Prezydent Rzeczypospolitej. Nieste-
ty Pana Prezydenta nie ma z nami. Do-
szło do katastrofy lotniczej. W tej chwili 
trwa akcja ratunkowa. Ale wszystko 
wskazuje, że ta katastrofa miała tra-
giczny przebieg i tragiczne skutki. Pro-
siłbym wszystkich Państwa żebyśmy w 
tej chwili pomodlili się, wzięli udział w 
Mszy za wszystkich tych, którzy zginęli, 
a udawali się tutaj, aby modlić się za 
zamordowanych". 
  

Nie tak miała wyglądac  ta Msza w Katy-

niu… 

 Mieli wspo lny cel. Uczcic  pomordowa-

nych, odprawic  Mszę...  Dziesięciu ka-

płano w. O kaz dym moz na napisac  wię-

cej. Tu tylko kilka sło w. 

Biskup Tadeusz Płoski,Biskup Tadeusz Płoski,Biskup Tadeusz Płoski,   

gen. dywizjigen. dywizjigen. dywizji   

Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego. 

Doktor habilitowany nauk prawnych. 

Miał 54 lata. 
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Był pierwszym z kapelano w wojsko-

wych absolwentem Podyplomowego 

Studium Operacyjno-Strategicznego w 

Akademii Obrony Narodowej. Od 1995 

roku dziekan Nadwis lan skich Jednostek 

Wojskowych MSW, a po ich rozwiązaniu 

– w 2000 kapelan Biura Ochrony Rządu. 

Przez wiele lat był korespondentem Ra-

dia Watykan skiego i Katolickiej Agencji 

Informacyjnej. 

W 2004 roku Jan Paweł II mianował go 

Biskupem Polowym Wojska Polskiego. 

Pochowany w Kaplicy Lotniko w w Kate-

drze Polowej w Warszawie. 

Ksiądz Ryszard RumianekKsiądz Ryszard RumianekKsiądz Ryszard Rumianek      
Rektor Uniwersytetu kard. Stefana Wy-

szyn skiego. Teolog i biblista. Miał 63 lata. 

W latach 

1998-2001 

kierował Ka-

tedrą Filologii 

Biblijnej 

uczelni, a od 

2001 Katedrą 

Historii Biblij-

nej. W 2002 

został prorek-

torem UKSW do spraw ogo lnych i badan  

naukowych, a trzy lata po z niej rektorem 

Uniwersytetu. Mimo ogromu zajęc  – nie 

zrezygnował z wykłado w. 

Był znawcą Pisma S więtego. Wiele razy 

prowadził pielgrzymki po Ziemi S więtej. 

Pochowany w rodzinnym grobie na 

cmentarzu w Pyrach. 

Arcybiskup Miron    Arcybiskup Miron    Arcybiskup Miron    
ChodakowskiChodakowskiChodakowski   
Zwierzchnik prawosławnego ordyna-

riatu Wojska Polskiego. Miał 53 lata. 

Pochodził z Białegostoku. 

W 1998 roku został wyniesiony do 

godnos ci biskupa, a 10 lat po z niej - ar-

cybiskupa. Pos miertnie został awanso-

wany na stopien  generała dywizji. 

W klasztorze w Supras lu, gdzie został 

pochowany, odwiedzac  moz na Izbę 

Pamięci abp. Mirona. Znalazły się tam 

szaty liturgiczne, mundury, odznacze-

nia i osobiste pamiątki arcybiskupa. 

Ksiądz Bronisław         Ksiądz Bronisław         Ksiądz Bronisław         

GostomskiGostomskiGostomski   
Opiekun brytyjskiej Polonii i kapelan 

Stowarzyszenia Polskich Kombatan-

to w w Wielkiej Brytanii. Miał 62 lata. 

Był kapłanem diecezji płockiej, ale 

przez ponad 30 lat pracował w Anglii, 
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a przez ostatnich siedem pełnił funkcję 

proboszcza parafii s w. Andrzeja Boboli w 

Londynie.  

10 kwietnia ks. Gostomski towarzyszył 

prezydentowi Ryszardowi Kaczorow-

skiemu w uroczystos ciach 70. rocznicy 

Zbrodni Katyn skiej. Pochowany na 

cmentarzu w rodzinnym Sierpcu. 

Ksiądz Roman IndrzejczykKsiądz Roman IndrzejczykKsiądz Roman Indrzejczyk   

Spowiednik i kapelan prezydenta Lecha 

Kaczyn skiego. Miał 79 lat. 

W czasach komunizmu aktywnie wspie-

rał opozycję. W latach 80-tych na terenie 

jego parafii odbywały się spotkania 

Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnos c ” i 

Komitetu Obywatelskiego, kto re przy-

gotowywały Okrągły Sto ł. 

Ks. Indrzejczyk dwukrotnie pełnił 

funkcję duszpasterza słuz by zdrowia, 

był członkiem Polskiej Rady Chrzes ci-

jan i Z ydo w. Był proboszczem i nauczy-

cielem religii – uczyc  nie przestał na-

wet na emeryturze, po 2004 roku.  

Pochowany na Powązkach. 

Ojciec Józef JoniecOjciec Józef JoniecOjciec Józef Joniec      

Zakonnik Zakonu Szko ł Poboz nych – 

Pijaro w, Prezes Stowarzyszenia   

„PARAFIADA”. Miał 51 lat. 

W 1992 roku załoz ył Stowarzyszenie 

„Parafiada”. Dzięki niemu od lat do 

Warszawy na Międzynarodową Para-

fiadę Dzieci i Młodziez y przyjez dz a kil-

ka tysięcy oso b z Polski i ze s rodowisk 

polonijnych, gło wnie ze Wschodu. 



 

„ u Vianneya”  Str.  6  

Ojciec Joniec był organizatorem patrio-

tycznego programu „Katyn … ocalic  od 

zapomnienia”, kto rego celem jest uczcze-

nie pamięci Bohatero w Zbrodni Katyn -

skiej poprzez posadzenie 21.857 Dębo w 

Pamięci  (tyle znamy nazwisk polskich 

oficero w zamordowanych przez 

NKWD). 

Pochowany w Panteonie Wielkich         

Polako w w S wiątyni Opatrznos ci Boz ej 

w Warszawie. 

Ksiądz Zdzisław KrólKsiądz Zdzisław KrólKsiądz Zdzisław Król   

Kapelan Rodzin Katyn skich, przyjaciel 

ks. Jerzego Popiełuszki i postulator jego 

procesu beatyfikacyjnego. 

Był jednym ze wspo łorganizatoro w piel-

grzymek Ojca S więtego Jana Pawła II do 

Polski. 

W czasie stanu wojennego ks. Kro l anga-

z ował się w pomoc dla rodzin oso b inter-

nowanych. Władze komunistyczne pro -

bowały go zastraszyc , a nawet dwu-

krotnie zamordowac . Ks. Kro l nie pod-

dał się presji. 

Pochowany w Panteonie Wielkich    

Polako w w S wiątyni Opatrznos ci      

Boz ej w Warszawie. 

Ksiądz Jan OsińskiKsiądz Jan OsińskiKsiądz Jan Osiński   

Wicekanclerz Kurii Polowej Wojska 

Polskiego, osobisty sekretarz biskupa 

polowego Tadeusza Płoskiego.  

Miał 35 lat. 

Od 2004 roku pracował jako wikariusz 

w Katedrze Polowej w Warszawie. 

Sprawował wiele dodatkowych funk-

cji: m.in. kapelana Wojskowego Wy-

miaru Sprawiedliwos ci, kapelana 

Pierwszej Bazy Lotniczej w Warsza-
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wie, a takz e naczelnego kapelana Straz y 

Ochrony Kolei oraz kapelana Komendy 

Gło wnej Straz y Ochrony Kolei. 

Pochowany w Kaplicy Lotniko w w Kate-

drze Polowej w Warszawie. Pos miertnie 

mianowany na stopien  pułkownika. 

Ksiądz Andrzej KwaśnikKsiądz Andrzej KwaśnikKsiądz Andrzej Kwaśnik   

Kapelan Federacji Rodzin Katyn skich i 

warszawskiej Policji. Proboszcz Parafii 

s w. Tadeusza Apostoła w Warszawie. 

Miał 54 lata.  

Pracę duszpasterską łączył z wieloma 

dodatkowymi funkcjami, był m.in. wizy-

tatorem nauczania religii oraz członkiem 

Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczen -

stwa, a takz e duszpasterzem s rodowisk 

motocyklisto w. Zainicjował Msze dla mo-

tocyklisto w w intencji ofiar wypadko w 

na drogach, kto re odprawiał na rozpo-

częcie i zakon czenie kaz dego sezonu. 

Przyjez dz ało na nie co roku kilkuset har-

leyowco w. 

Pochowany w Panteonie Wielkich Po-

lako w w S wiątyni Opatrznos ci Boz ej w 

Warszawie. 

Ksiądz Adam PilchKsiądz Adam PilchKsiądz Adam Pilch   
Pełniący obowiązki Naczelnego Kape-

lana Wojskowego Kos cioła ewangelic-

ko-augsburskiego w Polsce. Proboszcz 

Parafii Ewangelicko – Augsburskiej 

Wniebowstąpienia Pan skiego w War-

szawie. Miał 45 lat. 

W latach 90-tych pełnił obowiązki wi-

kariusza biskupa Kos cioła, oraz był 

przewodniczącym Komisji Młodziez y 

przy Polskiej Radzie Ekumenicznej. W 

1995 roku rozpoczął pracę w Ewange-

lickim Duszpasterstwie Wojskowym. 

Pos miertnie awansowany do stopnia 

generała brygady. Pochowany na 

cmentarzu ewangelicko-augsburskim w 

Warszawie. 
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Kwiaty i znicze na miejscu katastrofy 

 

Gdy w Katyniu rozpoczęła się Msza za 
ofiary katastrofy, w Smolen sku dymiły 
jeszcze zgliszcza. Gdzies , ws ro d 96 ciał 
pasaz ero w, lez ało ciało w pijarskiej su-
tannie. Ojciec Jo zef Joniec, pijar. 

Skromny, ciepły, dobry człowiek - bardzo 
się cieszył, z e będzie w Katyniu. Trakto-
wał to jako wyro z nienie: "Ja, zwykły za-
konnik, lecę z prezydencką delegacją...?" - 
nie mo gł się nadziwic . „To cały ojciec Jo -
zef” - wspomina Maria Kujel, wieloletnia 
wspo łpracowniczka Parafiady i przyja-
cio łka pijara. 12 kwietnia, w poniedzia-
łek, o. Joniec wraz z Prezydentem Le-
chem Kaczyn skim, mieli zasadzic  Dąb 
Pamięci w ogrodach Pałacu Prezydenc-
kiego. 

Gdzies  w błocie smolen skim lez ało takz e 
ciało bp. Płoskiego. 

Biskup Tadeusz Płoski wziął ze sobą ob-
razki z modlitwą i wizerunkami s wię-
tych. Lubił je rozdawac . To taki stary, do-

bry obyczaj, a bi-
skup pielęgnował 
tradycję. Do Katy-
nia zabrał obraz-
ki z wizerunkiem 
Maryi z małym 
Jezusem, z orłem 
w koronie, w oto-
czeniu biało - 
czerwonych 
sztandaro w. Ob-
razki wro ciły do 
Katedry Polowej 

w Warszawie. Przetrwały - nadpalone 
i stopione w jedną bryłkę. Oglądam je, 
a po głowie błądzą mys li: jak prze-
trwały to wszystko? Przeciez  to tylko 
papier... Są nawet jakby silniejsze - sca-
lone, sklejone, zespawane w wysokiej 
temperaturze... A biskupa nie ma... Nie 
ma tez  pozostałych kapłano w. 

Pozostały rzeczy, przedmioty. Oglądam 
ro z an ce oraz piękny, srebrny ryngraf z 
Matką Boską. Jest sutanna księdza 
Osin skiego. Cała. Tylko to tro jkątne, 
niewielkie, rozdarcie na wysokos ci 
brzucha... Jest piers cien  biskupa Pło-
skiego. Ale nie ma krzyz a, pektorału. 
Pewnie został gdzies  na Wschodzie... 

 

W ostatniej publicznej Mszy,         
odprawionej w Katedrze Polowej, 
w piątek 9 kwietnia, w przeddzień 
swojej śmierci, biskup Płoski poprosił: 
"módlcie się za nas, kapłanów”. 
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S więty Jan Paweł II był gorliwym czcicie-
lem i propagatorem kultu Boz ego miło-
sierdzia. To włas nie on ustanowił S więto 
Miłosierdzia Boz ego oraz doprowadził 
do kanonizacji Siostry Faustyny, kto rej 
objawiał się Jezus Miłosierny. 

Jan Paweł II pod koniec pontyfikatu w 
2002 roku, w czasie pielgrzymki do Pol-
ski, dokonał tez  aktu zawierzenia rodza-
ju ludzkiego Boz emu miłosierdziu.   

Jak przypomina portal janpawel2.pl co-
dzienna poboz nos c  papiez a ukierunko-
wana była na Boz e Miłosierdzie. W kon -
cu w 2000 roku Jan Paweł II ustanawia 
S więto Boz ego Miłosierdzia dla całego 
Kos cioła Powszechnego. Na drugą nie-
dzielę wielkanocną jako na datę s więta 

Miłosierdzia Boz ego wskazywał wielo-
krotnie sam Pan Jezus siostrze Fausty-
nie. W Dzienniczku znajdują się m.in. 
takie zapisy: 

 W pierwszą niedzielę po Wielkanocy, 
pragnę, żeby był publicznie ten obraz 
wystawiony. Niedziela ta jest świętem 
Miłosierdzia” (nr 88); 

 Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po 
Wielkanocy była świętem Miłosier-
dzia (nr 299); 

 pierwsza niedziela po Wielkanocy ma 
być świętem Miłosierdzia, a kapłani 
mają w tym dniu mówić duszom o 
tym wielkim i niezgłębionym miłosier-
dziu Moim” (nr 570). 

15 lat temu św. Jan Paweł II ustanowił Święto Bożego 

Miłosierdzia dla całego Kościoła 

 
fot.KingCrimson at Italian Wikipedia/http://commons.wikimedia.org 
 

Święty Jan Paweł II był gorliwym czcicielem i propagatorem kultu Bożego miłosierdzia. 
To właśnie on ustanowił Święto Miłosierdzia Bożego oraz doprowadził do kanonizacji 
Siostry Faustyny, której objawiał się Jezus Miłosierny. 
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W 1951 roku kardynał Sapieha zgodził 

się na publiczne obchodzenie s więta w 

krakowskich Łagiewnikach. W tym sa-

mym czasie spowiednik s. Faustyny ks. 

Michał Sopoc ko pisał artykuły i rozpra-

wy teologiczne, w kto rych starał się uza-

sadnic  potrzebę tego s więta w kalenda-

rzu liturgicznym Kos cioła. Zabiegał takz e 

o poparcie dla tej idei ws ro d teologo w i 

biskupo w, a nawet wybrał 

się do Rzymu, by osobis cie 

przedstawic  te sprawę w 

Kongregacji. 

Niestety dokument Stolicy 

Apostolskiej, zabraniający 

szerzenia kultu Miłosierdzia 

Boz ego w formach podanych 

przez Siostrę Faustynę wy-

dany w 1959 roku zatrzymał 

starania o ustanowienie tego 

s więta. Po odwołaniu Notyfi-

kacji Stolicy Apostolskiej w 1978 roku, 

po głębokiej analizie pism Siostry Fau-

styny przeprowadzonej przez ks. Ignace-

go Ro z yckiego, po opublikowaniu w 

1980 roku encykliki Ojca S więtego Jana 

PawłaII „Dives in misericordia”, metropo-

lita krakowski kard. Franciszek Machar-

ski Listem na Wielki Post 1985 wprowa-

dził s więto Miłosierdzia w swojej Archi-

diecezji. W następnych latach uczynili to 

takz e pasterze innych diecezji w Polsce. 

W roku 1995 Ojciec S więty Jan Paweł II, 

przychylając się do pros by księdza pry-

masa kard. Jo zefa Glempa i Konferencji 

Episkopatu Polski, wyraził zgodę na 

wprowadzenie tego s więta do kalen-

darza liturgicznego Kos cioła we 

wszystkich diecezjach w Polsce. 

W dniu kanonizacji Siostry Faustyny, w 

pierwszą niedzielę po Wielkanocy          

30 kwietnia 2000 roku – Ojciec S więty 

ogłosił to s więto dla całego Kos cioła. 

W dokumencie Kongregacji ds. Kultu i 

Dyscypliny Sakramento w czytamy: 

Ojciec Święty Jan Paweł II łaskawie 
polecił, aby w Mszale Rzymskim po 
tytule „II Niedziela Wielkanocna” do-
dać określenie „czyli Miłosierdzia Bo-
żego”, nakazując zarazem, by w litur-
gii tej Niedzieli posługiwano się zaw-
sze tekstami, które na ten dzień prze-
widziane są w tymże Mszale i w Li-
turgii Godzin obrządku rzymskiego. 
 

ann/janpawel2.pl 
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42-letni angielski konwertyta, ks. Byles 

zmierzał do Nowego Jorku, aby odpra-

wic  Mszę s lubną dla swojego brata, Wil-

liam'a. Sprawozdania mo wią, z e odma-

wiał Brewiarz na go rnym pokładzie, kie-

dy Titanic uderzył w go rę lodową w no-

cy, 14 kwietnia 1912r.. 

Według relacji s wiadko w, kiedy statek 

zaczął is c  na dno ksiądz pomagał kobie-

tom i dzieciom wsiadac  do łodzi ratunko-

wych, potem słuchał spowiedzi, udzielał 

rozgrzeszenia i prowadził wspo lnie od-

mawiany Ro z aniec. 

Agnes Mc Coy, jedna z ocalałych pasaz e-

rek, powiedziała, z e kiedy statek tonął 

ksiądz Byles "stał na pokładzie z ka-

tolikami, protestantami i Z ydami 

klęczącymi woko ł niego". 

"Ks. Byles odmawiał ro z aniec i mo-

dlił się o wieczny odpoczynek dusz 

tych, kto rzy mieli zginąc " - powie-

działa dla "New York Telegram" 22 

IV 1912r., co moz na przeczytac  na 

stronie pos więconej pamięci boha-

terskiego księdza: 

http://www.fatherbyles.com/

nytelegram.htm 

https://www.lifesitenews.com/blogs/

the-untold-story-of-the-titanics-

catholic-priest-who-went-down-

hearing-conf 

Według sło w przyjaciela księdza Byle-

sa - ks. Patricka Mc Kenna "dwukrotnie 

odmo wił on schronienia się w szalupie 

ratunkowej mo wiąc, z e jego obowiąz-

kiem jest pozostac  na statku dopo ki 

jest tam chociaz  jedna dusza, kto ra po-

trzebuje jego kapłan skiej posługi". 

 

Teofilia Bepko 

10.04.2015, 20:39  

Zapomniana historia księdza katolickiego,  

pasażera Titanica, który zatonął słuchając spowiedzi 
 

Ks. Thomas Byles dwukrotnie odrzucił propozycję zejścia do łodzi ratunkowej na rzecz udziele-
nia pomocy duchowej innym ofiarom tragedii, kiedy szedł na dno "niezatapialny" statek. 
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Pogrzeb Roberta Leszczyńskiego miał cha-
rakter świecki. Mama dziennikarza wpro-
wadziła w niego jednak wymiar religijny, 
prosząc o modlitwę i przepraszając za błędy 
swojego syna. 

 

To był piękny gest miłos ci matki do swojego 
dziecka. Podczas s wieckiego pogrzebu ma-
ma dziennikarza zabrała głos. I niezwykle 
mocno przeprosiła za słowa, aczasem dzia-
łania Roberta Leszczyn skiego. – Moje dziec-
ko nie było najgorsze na s wiecie – mo wiła. – 
Miał ostry język. Czasem cos  powiedział, co 
mogło sprawdzic  ludziom przykros c . Prze-
praszam wszystkich za niego – dodała. 

Ale najpiękniejszym momentem było, gdy 

mama Roberta zawierzała go modlitwie ze-

branych i Bogu. – On nie był taki… To było 

dobre dziecko. Był ochrzczony, miał wszyst-

kie sakramenty, w szpitalu przyjął ostatnie 

namaszczenie od młodego, 

bardzo mądrego księdza. I 

wiem, z e Bo g czuwa nad 

moim synem. Bo g zapłac  

wszystkim. A kto moz e 

niech się pomodli za niego – 

poprosiła. 

TPT/Se.pl 

11.04.2015, 9:21 

„Bóg czuwa nad moim synem”.  

Słowa matki Roberta Leszczyńskiego 
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O wpływie wiary na funkcjonowanie i kształtowanie się państwa polskiego dyskutowali 
przed 1050. rocznicą Chrztu Polski historycy Kościoła. Dwudniowy ogólnopolski zjazd 
profesorów i wykładowców historii Kościoła odbył się w Ośrodku Edukacyjno-
Charytatywnym "Emaus" w Turnie w diecezji radomskiej. 

Bp Jan Kopiec, przewodniczący 

Sekcji Nauk Historycznych Ko-

misji Nauki Wiary przy Konfe-

rencji Episkopatu Polski przy-

znał, z e zbliz ająca się 1050. 

rocznica przyjęcia chrzes cijan -

stwa na ziemiach polskich, 

skłania do wielu inicjatyw, po-

mocnych w zrozumieniu i udo-

kumentowaniu wpływu wiary 

w funkcjonowanie i kształtowanie pan -

stwa polskiego. - Na temat wprowadze-

nia chrzes cijan stwa w naszym kraju cią-

gle mamy pewien niedosyt. Wiemy, kie-

dy Polska przyjęła chrzest, ale nie znamy 

wszystkich uwarunkowan . Ciągle mamy 

duz o do zrobienia na tym polu. Liczę 

wciąz  na efekty badan  archeologicznych 

- powiedział bp Kopiec. 

W ramach przygotowania do rocznicy 

Chrztu Polski podczas tegorocznego 

zjazdu historyko w Kos cioła w Polsce, zo-

stała przeprowadzona szeroka refleksja 

naukowa nad relacjami kos cielnymi i dy-

plomatycznymi Polski ze Stolicą Apostol-

ską. Między innymi rolę papieskiego 

Kolegium Polskiego i Papieskiego Ko-

s cielnego Instytutu Polskiego w Rzy-

mie w czasie Soboru Watykan skiego II 

przybliz ył ks. dr Alberta Warso z Kon-

gregacji Nauki Wiary. Prelegent przy-

pomniał, z e Papieskie Kolegium Pol-

skie i Papieski Kos cielny Instytut Polski 

w Rzymie niosły ogromną pomoc pol-

skim biskupom uczestniczącym w So-

borze Watykan skim II. - Stanowiły nie 

tylko ich mieszkania i miejsca pracy, 

ale ro wniez  słuz yły im wszelką moz li-

wą pomocą. Podkres lic  nalez y, z e Pa-

pieski Instytut Polski od czasu Soboru 



 

stał się rzymską rezydencją Prymasa 

Polski. Na tle episkopato w poszczego l-

nych krajo w bardzo wyraz nie prezentuje 

się praca polskich Ojco w Soborowych, 

odbywających systematyczne cotygo-

dniowe konferencje w Instytucie Pol-

skim. W obydwu tych placo wkach polscy 

hierarchowie przyjmowali wielu wybit-

nych gos ci. Przykładowo moz na wspo-

mniec  tylko, z e gos c mi kard. Stefana Wy-

szyn skiego byli często ci, kto rym w tam-

tych czasach nie mieliby moz liwos ci 

przyjazdu do Polski. Wszystkie te spo-

tkania słuz yły społecznos ci obydwu 

domo w w Rzymie, ale ro wniez  czyniły 

coraz bardziej znanymi te polskie in-

stytucje w Wiecznym Mies cie - mo wił 

ks. dr Warso. 

W programie zjazdu była ro wniez  se-

sja wyjazdowa do Radomia połączona 

ze zwiedzaniem kos cioła s w. Wacława, 

s w. Jana, katedry oraz Ratusza. 
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Bezpos rednim celem spotkania była pra-

ca nad szczego łami programu duszpa-

sterskiego dla Kos cioła w Polsce na zbli-

z ający się rok liturgiczny 2015/2016. 

Abp Stanisław Gądecki podkres lił, z e 

celem realizowanego obecnie cztero-

letniego programu duszpasterskiego 

jest pogłębienie toz samos ci chrzcielnej 

Polako w, co ma szczego lne znaczenie 

wobec zbliz ającego się jubileuszu 

1050-lecia Chrztu Polski. Program ten 

skoncentrowany woko ł hasła: "Przez 

Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystu-

sie. Przez wiarę i chrzest do s wiadec-

twa", realizowany jest przez Kos cio ł w 

Polsce poczynając od adwentu 2013 r. 

Duchowe przygotowania do rocznicy Chrztu Polski 
mp, tk / Warszawa (KAI), sg 

fot. Michał Ziółkowski/Idziemy 

 

Nad tym jak pogłębić wśród wiernych rozumienie istoty tajemnicy sakramentu chrztu i 
wynikających zeń konsekwencji – debatowała 19 i 20 stycznia br. Komisja Duszpasterstwa KEP, 
która spotkała się warszawskich Bielanach pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego. 
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Przewodniczący Episkopatu przypomniał, 

z e pierwszy etap obecnego programu, 

przebiegający pod hasłem: "Wierzę w Syna 

Boz ego", skoncentrowany był woko ł gło-

szenia kerygmatu. Następny – realizowany 

w tym roku – pod hasłem: "Nawro c cie się i 

wierzcie w Ewangelię!". 

Celem kolejnego roku duszpasterskiego 
2015/16 (rozpoczynającego się w pierw-
szą niedzielę Adwentu) będzie odnowa z y-
cia w Chrystusie, kto re otrzymujemy na 
Chrzcie S więtym. Słuz yc  temu będzie pro-
gram: "Nowe z ycie w Chrystusie", bazujący 
bazowac  na trzech filarach: sakrament 
chrztu, nowy człowiek i duchowos c  
chrzcielna. "Chcemy w tym czasie – wyja-
s nił – dąz yc  do odkrycia łaski chrztu, by z yc  
nią w codziennos ci". 

1050. ROCZNICA CHRZT1050. ROCZNICA CHRZT1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKIU POLSKIU POLSKI   

Gło wne obchody jubileuszowe odbędą się 

w dniach 14-16 kwietnia 2016 r.: pierw-

szego dnia – W Gniez nie, zas  w dwo ch ko-

lejnych, 15 i 16 kwietnia – w Poznaniu. Uro-

czystos ci będą miały charakter kos cielny i 

pan stwowy. Dopracowywany program 

przewiduje m.in. Msze z udziałem kilkudzie-

sięciu tysięcy wiernych oraz uroczyste obra-

dy Konferencji Episkopatu Polski. 

Abp Gądecki mo wiąc o przypadającym w 

2016 r. jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, 

przyznał, z e "obchody tego historycznego 

jubileuszu muszą byc  przede wszystkim 

okazją do odnowy i pogłębienia s wiado-

mos ci chrzcielnej wszystkich wiernych w 

Polsce". Dodał, z e chodzi tu przeciez  o z y-

cie wieczne kaz dego z nas, i ten aspekt 

ma szczego lne znaczenie. 

Przygotowania do jubileuszu obejmują 

opracowanie i wdroz enie programo w 

katechez na kaz dy poziom edukacyjny a 

takz e programo w edukacyjnych dla na-

uczycieli oraz ucznio w – powiedział pod-

czas obrad biskup pomocniczy archidie-

cezji poznan skiej Damian Bryl. Progra-

my takie juz  są opracowywane, zas  Ko-

misja Duszpasterstwa ma nadzieję, z e 

będą one realizowane w całej Polsce a 

nie tylko w archidiecezji poznan skiej. 

Przygotowano tez  cykl konferencji nau-

kowych, debat i innych działan  popular-

no naukowych. Przybliz ą one polityczny, 

społeczny i religijny kontekst chrztu 

przyjętego przez Mieszka I w 966 r. a tak-

z e ukaz ą s wiadomos c  Chrztu Polski w 

dzisiejszym społeczen stwie. 

W ramach przygotowan  do rocznico-

wych obchodo w w Poznaniu zostanie 

otwarta wystawa "Lux in Oriente – Lux 

ex Oriente: Polska i Stolica Apostolska – 

1050 lat historii". Zaprezentuje ona dzie-

ła wypoz yczone m.in. z Watykanu, w 

tym takie, kto re publicznie pokazywane 

są bardzo rzadko. Ekspozycja zawita tak-

z e do Warszawy i Wrocławia. 

Nie jest wykluczone, z e odbędzie się tez 

zebranie obydwu izb polskiego parla-

mentu: Sejmu i Senatu. 
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Warszawa, 8 kwietnia 2015 

Czcigodni Księz a Proboszczowie i Rektorzy kos cioło w   w Archi-
diecezji Warszawskiej 

 
Przypominamy, z e w niedzielę Miłosierdzia Bożego (12 kwietnia 2015),  w Parku Moczydło 

w Warszawie na Woli (u zbiegu ulic Go rczewskiej i Deotymy) przy figurze Jezusa Miłosiernego, 

o godz. 15.00 zostanie odprawiona, pod przewodnictwem Jego Eminencji Kazimierza Kardy-

nała Nycza Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, uroczysta Msza S więta.  

W czwartek, 16 kwietnia rozpoczyna się wiosenna edycja Katechez Warszaskich.  Tematem 

przewodnim katechez będzie rodzina. Katechezy będą wygłaszane w kos ciele Najs więtszego 

Zbawiciela przy Placu Zbawiciela w Warszawie. Pierwszą z nich poprowadzi Kardynał Gian-

franco Ravasi. Ze względu na duz e zainteresowanie tematem rodziny bardzo prosimy o poin-

formowanie wiernych o rozpoczynających się Katechezach Warszawskich. Katechezy będą 

wygłaszane w kaz dy czwartek przez szes c  kolejnych tygodni, z wyjątkiem czwartku poprze-

dzającego weekend majowy. Rozpoczęcie kaz dej katechezy o godz. 19.30. 

Terminarz katechez przedstawia się następująco: 
16 kwietnia 2015 – Kardynał Gianfranco Ravasi 

23 kwietnia 2015 – Ks. Robert Skrzypczak 

7 maja 2015 – Ks. Piotr Mazurkiewicz 

14 maja 2015 – O. Mirosław Pils niak OP 

21 maja 2015 – Ks. Krzysztof Pawlina 

28 maja 2015 – Ks. Wojciech Bartkowicz. 

W czwartek, 16 kwietnia br., o godz. 20.30, w kos ciele Najs więtszego Zbawiciela będzie miał miej-

sce koncert ewangelizacyjny w ramach Uwielbienia Warszawy. Muzycy z warszawskich 

zespoło w i wspo lnot zbiorą się, aby razem uwielbiac  Boga. Wszystkich serdecznie zapraszamy 

na ten koncert. 

W sobotę, 18 kwietnia br., o godz. 19.30 w Kos ciele Matki Boz ej Jerozolimskiej, ul. Łazienkowska 

14 w Warszawie, odbędzie się muzyczny projekt przygotowany na Rok Życia Konsekro-

wanego W Świetle Taboru pod honorowym patronatem Jego Eminencji Kazimierza Kardy-

nała Nycza. Prosimy o poinformowanie wiernych o tym wydarzeniu i zaproszenie do udziału 

w tym koncercie. 
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W dniach 19 – 25 kwietnia br. odbędzie się VII Tydzień Biblijny pod hasłem Nawracaj-

cie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1, 15). Kaz da parafia otrzymuje materiały dusz-

pasterskie związane z Tygodniem Biblijnym. 

Diecezjalne obchody 1. rocznicy kanonizacji Św. Jana Pawła II odbędą się w dniach 

25 – 26 kwietnia br. w powstającej parafii S w. Jana Pawła II na Bemowie, przy ul. 

Obron co w Tobruku 48. 

Gło wną częs cią obchodo w będzie Msza S więta sprawowana pod przewodnictwem 

Jego Eminencji Kazimierza Kardynała Nycza w sobotę, 25 kwietnia br., o godzinie 

18.00, z pos więceniem parafialnej kaplicy pod wezwaniem s w. Jana Pawła II i wpro-

wadzeniem do niej relikwii s więtego.   

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie organizuje w niedzielę, 

26 kwietnia br. w godz. 11.00 – 15.00 Dzień otwarty (kampus uniwersytecki przy ul. 

Dewajtis 5 w Lesie Bielan skim). Podczas Dnia otwartego zostanie przedstawiona te-

gorocznym maturzystom 

oferta studio w poszczego l-

nych wydziało w, zwłaszcza 

teologii, dziennikarstwa, 

religioznawstwa, prawa 

kanonicznego, studio w nad 

rodziną, filozofii i psycholo-

gii.  

W Niedzielę Dobrego Paste-

rza, czyli 26 kwietnia br., 

rozpoczynamy Tydzień 

Modlitw o Powołania Ka-

płańskie i Zakon-

ne. Słowo do wiernych na 

ten dzien  przygotowuje 

społecznos c  Wyz szego Me-

tropolitalnego Seminarium 

Duchownego pw. S więtego 

Jana Chrzciciela w Warsza-

wie. 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTWPORZĄDEK NABOŻEŃSTWPORZĄDEK NABOŻEŃSTW   

MSZA ŚW.MSZA ŚW.MSZA ŚW.   

               NIEDZIELE i UROCZYSTONIEDZIELE i UROCZYSTONIEDZIELE i UROCZYSTOS CI S CI S CI    
 - godz. 8.00;  
 - godz. 10.00 (z udziałem dzieci) 
 - godz. 12.00 (SUMA w int. Parafian) 

               DNI ZWYKDNI ZWYKDNI ZWYKŁEŁEŁE   
 - wtorek, czwartek i sobota  - godz. 08.00 
 - pozostałe dni       - godz. 18.00 

NABOŻEŃSTWA w CIĄGU ROKUNABOŻEŃSTWA w CIĄGU ROKUNABOŻEŃSTWA w CIĄGU ROKU   

               MAJOWEMAJOWEMAJOWE   
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Sumie, 
 - w pozostałe dni   - o godz. 17.30 

               CZERWCOWECZERWCOWECZERWCOWE   
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Sumie, 
 - w pozostałe dni - bezpos rednio po Mszy s w. 

               RO RO RO Z AN COWE (paz dziernikZ AN COWE (paz dziernikZ AN COWE (paz dziernik) ) )    
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Sumie, 
 - we wtorki i czwartki  - godz. 08.30 
 - w pozostałe dni  - godz. 17.30  

WIELKI POST WIELKI POST WIELKI POST    

               DROGA KRZYDROGA KRZYDROGA KRZYZ OWAZ OWAZ OWA   
 - w piątki  Wielkiego Postu - godz. 17.15 

               GORZKIE GORZKIE GORZKIE Z ALEZ ALEZ ALE         
 - w niedziele Wielkiego Postu - bezpos rednio po Sumie 

ADWENTADWENTADWENT   

               RORATYRORATYRORATY      
 - we wtorki, czwartki  i  soboty ADWENTU - godz. 07.00 
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