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Codziennie w paŸdzierniku o godz.
17.15 gromadzimy siê w naszym
koœciele na Zaciszu na modlitwie
ró¿añcowej. W poniedzia³ki, œrody
i pi¹tki ró¿aniec prowadz¹ dzieci
wraz z katechetami. Ale s¹ osoby
w naszej parafii, które na ró¿añcu
modl¹ siê codziennie przez ca³y rok
i to od wielu lat. S¹ to cz³onkowie
Kó³ ¯ywego Ró¿añca.
Przynale¿noœæ do takiego ko³a polega na
codziennym odmówieniu dziesi¹tki ró¿añca. W sk³ad
ko³a wchodzi 20 osób – tyle ile jest tajemnic ró¿añcowych. Ka¿dy z uczestników ma wyznaczon¹
na dany miesi¹c konkretn¹ tajemnicê ró¿añcow¹.
Raz w miesi¹cu wszyscy spotykaj¹ siê na modlitwê
i zamieniaj¹ tajemnicami. Osoba odpowiedzialna za
konkretne ko³o nazywana jest zelatorem (³ac. zelus
– gorliwy). Ko³a ró¿añcowe z naszej parafii spotykaj¹ siê w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca o 7.15. Odmawiany jest wówczas ró¿aniec w intencjach fatimskich,
nastêpnie rozwa¿anie, które pomaga na wydarzenia
z tajemnic ró¿añcowych spojrzeæ oczyma Matki
Bo¿ej. Wszyscy obecni uczestnicz¹ w Mszy Œwiêtej, po której na spotkaniu ks. Proboszcz przedstawia wszystkie sprawy potrzebuj¹ce modlitwy.
– Kó³ka ró¿añcowe s¹ wielkim darem dla
wspólnoty parafialnej, bo jest to grupa ludzi, która
codziennie modli siê i wyprasza potrzebne ³aski dla
ca³ej parafii. I choæ dzia³aj¹ce u nas kó³ka ró¿añcowe gromadz¹ w wiêkszoœci osoby starsze, to obserwujê, ¿e jest w nich rotacja, cz³onkowie wymieniaj¹
siê. Obecnie jest szeœæ kó³, w tym jedno mê¿czyzn
– mówi ks. Proboszcz Andrzej Mazañski. – Zanim
powsta³y ró¿e ró¿añcowe rodziców modl¹cych siê
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za dzieci przez pó³ roku parafialne kó³ka ró¿añcowe
modli³y siê, by one powsta³y. – W zasadzie wszystkie sprawy w parafii Im przedstawiam. Obejmuj¹
modlitw¹ wszystkie plany parafialne – mówi ks. Proboszcz. – Jest to podstawowa grupa w ka¿dej parafii, mo¿e czasem niedoceniana, ale bêd¹ca g³ównym
nurtem modlitewnym. Z kó³ek ró¿añcowych wywodz¹ siê osoby, które podejmuj¹ odpowiedzialnoœæ
w innych obszarach modlitewnych. Na bazie modlitwy ró¿añcowej wychodz¹ te¿ inne dzia³ania, bo
z tego grona s¹ osoby, które modl¹ siê np. w intencji
seminarium duchownego, osoby, które tworz¹ grupê
misyjn¹, modl¹c¹ siê i wspieraj¹c¹ materialnie
4 misjonarzy, czy osoby, które modli³y siê za Œwiatowe Dni M³odzie¿y.
Agnieszka Kwiatkowska ma 49 lat i od dwóch
lat jest najm³odsz¹ zelatork¹ jednego z parafialnych
kó³ ró¿añcowych; ¿on¹ Grzegorza, mam¹ Marty
(26 lat), £ukasza (21 lat) i piêtnastoletniej Weroniki.
Wczeœniej by³a w kole ró¿añca, ale za namow¹ cioci
podjê³a siê obecnej funkcji zelatorki i przygotowuje
m.in. zmiany tajemnic. – Ró¿aniec nadaje memu
¿yciu sens, na³adowuje mnie i wype³nia. Nie wyobra¿am sobie, by mog³o go zabrakn¹æ. Odk¹d jestem
cd. na str 2
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odmawiaæ dziesi¹tkê ró¿añca za nas. Ta dzieciêca
pobo¿noœæ jest naturalnie podtrzymywana przez ca³¹
rodzinê i nie sprawia mu problemu chocia¿by noszenie ró¿añca na rêku w szkole.
Jak wspieraæ dziecko w wierze?
Nigdy nie wiemy jak rozwija siê pobo¿noœæ
dziecka, ale stale warto w ni¹ inwestowaæ. Im wiêcej
w³o¿ymy w dziecko, tym lepiej je przygotujemy do
¿ycia. Czasem dbamy o wykszta³cenie, zajêcia dodatkowe, kszta³cenie jêzykowe, ale warto zadbaæ te¿
o prze¿ycia emocjonalne zwi¹zane z wyznawan¹
wiar¹. Myœlê, ¿e oprócz wyjazdów turystycznych
warto zadbaæ, by rodzina razem pielgrzymowa³a
w ró¿nej formie. Takie sytuacje integruj¹ i jednocz¹
ze sob¹, ale przede wszystkim utrzymuj¹ wiêŸ z Panem Bogiem, kiedy podejmujemy trud dotarcia do
jakiegoœ sanktuarium. Polecam rodzicom, którzy chc¹
zadbaæ o rozwój religijny dziecka, by pokazywali
im miejsca objawieñ. Dzieci potrzebuj¹ takiego
wzmocnienia i dok³adnie rejestruj¹ te doœwiadczenia na ca³e ¿ycie. Ja jestem tego przyk³adem. Pochodzê z Czêstochowy i, wychowana u stóp Matki
Bo¿ej Jasnogórskiej, zawsze odczuwa³am potrzebê
pielgrzymowania do miejsc œwiêtych i sanktuariów.
A to wszystko za spraw¹ moich rodziców, którzy ju¿
w dzieciñstwie pokazali mi Taize, Lourdes, Fatimê,
La Salette, Rzym, sanktuaria w Niemczech i oczywiœcie w Polsce. Myœlê, ¿e nie da siê prze¿yæ
religijnych zmierzyæ czy wyceniæ, ale to wszystko
na pewno pozostaje i wzmacnia wiarê.
Dobrze te¿, gdyby to by³o pielgrzymowanie
rodzinne?
Tak by³oby najlepiej, ale do odleg³ych miejsc,
które wi¹¿¹ siê z kosztami, warto „wydelegowaæ”
chocia¿ rodzica z dzieckiem. Mo¿e bêdzie to œwietna okazja do zawi¹zania bli¿szej relacji pomiêdzy
nimi. Czasem mamy problemy z dorastaj¹cymi dzieæmi, mo¿e warto zainwestowaæ w atrakcyjny wyjazd
zagraniczny, który bêdzie jednoczeœnie pielgrzymk¹
do miejsca kultu. Warto podj¹æ trud i wzbudziæ
intencjê, a o owoce takiego przedsiêwziêcia ju¿ sam
Pan Bóg siê zatroszczy.
Dziêkujê za rozmowê Katarzyna Pawlak

W drugim tygodniu ferii zimowych, od 18 do 25
lutego 2017 r. organizowana jest parafialna pielgrzymka do Fatimy. Pomys³odawczyni¹ tego wyjazdu do miejsca objawieñ Matki Bo¿ej, które
mia³y miejsce 100 lat temu jest Dagmara Wojdak,
¿ona £ukasza.

WYJE¯D¯AMY DO FATIMY!
Jak zrodzi³a siê myœl, by w³aœnie tam pojechaæ
z pielgrzymk¹?
W ramach prezentu z okazji przyjêcia Pierwszej Komunii Œwiêtej przez naszego syna Franciszka pojechaliœmy z mê¿em wraz z nim i najm³odszym
niespe³na rocznym synem Miko³ajem do Fatimy.
Niestety w domu zostali wówczas dwaj œrodkowi
synowie Adam i Antoni, ale ca³¹ rodzin¹ nie uda³o
siê wówczas pojechaæ. Chcieliœmy w ten sposób upamiêtniæ ten wa¿ny moment w ¿yciu dziecka i podkreœliæ wyj¹tkowoœæ tego sakramentu. Wyjechaliœmy
zaraz po Bia³ym Tygodniu i na miejscu, ju¿ podczas
odmawiania tam pierwszego wspólnego ró¿añca,
a by³o to 1 czerwca 2015 r., zrodzi³o siê we mnie
pragnienie, by ka¿de dziecko mog³o doœwiadczyæ
takiego prze¿ycia.
Franciszek jest w Ró¿y Ró¿añcowej Dzieci modl¹cych siê za rodziców, której patronami s¹ œwiête
dzieci z Fatimy Franciszek i Hiacynta?
Tak, syn w swojej Ró¿y modli siê za nas ju¿
pó³tora roku i dodatkowo myœlê, ¿e pielgrzymka do
Fatimy by³a piêknym pocz¹tkiem tej drogi ró¿añcowej naszego syna. Wczeœniej, podczas pielgrzymki
ró¿añcowej do Czêstochowy, 10 maja 2015 r., dzieci
otrzyma³y Akt oddania siê Matce Bo¿ej i rozpoczê³y
modlitwê za rodziców. Wszystkie Ró¿e spotykaj¹ siê
raz w miesi¹cu na Mszy Œwiêtej. My z mê¿em
jesteœmy w Ró¿y Rodziców modl¹cych siê za dzieci,
wiêc codziennie modlimy siê z dzieæmi ka¿dy
w swoich intencjach. W ten sposób wspólnie dbamy,
¿eby spotkaæ siê na codziennej modlitwie. Dwa lata
temu, bêd¹c na obozie tanecznym Franciszek dzwoni³ wieczorami do babci, by przez telefon z ni¹
cd. ze str. 1
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w kó³ku ró¿añcowym do pañ w wieku mojej mamy bierzmowanych, za chorych, za m³odzie¿. Nie spomówiê na ty – ró¿nica wieku nie jest ¿adn¹ barier¹ sób tego nie robiæ, przecie¿ ró¿aniec to najwiêkszy
na p³aszczyŸnie duchowej. Przed Bogiem wszyscy skarb, jaki mamy.
W Koœciele katolickim za odmówienie ró¿añjesteœmy dzieæmi, które Go kochaj¹ i wspólnie siê
do Niego modl¹. Obejmujemy modlitw¹ wszystkie ca przed najœwiêtszym sakramentem lub we
sprawy polecane przez ks. Proboszcza, a tak¿e in- wspólnocie (zgromadzenie, grupa formalna, rotencje indywidualne. Modlimy siê m.in. za dzieci dzina) mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny lub cz¹stprzystêpuj¹ce do I Komunii Œwiêtej, za rodziców, za kowy pod zwyk³ymi warunkami.
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VII FESTYN PARAFIALNY
Tradycj¹ lat ubieg³ych, w trzeci¹ niedzielê wrzeœnia, odby³ siê nasz Festyn Parafialny. Dziêki temu,
¿e pogoda dopisa³a dla wielu z nas by³a to okazja,
by spêdziæ czas na œwie¿ym powietrzu w bliskoœci
Domu Bo¿ego.
Jak zawsze przez ca³y czas trwania imprezy
mo¿na by³o skosztowaæ wielu domowych smako³yków: ciast, sa³atek, smalcu i domowego chleba. By³y
te¿ dania obiadowe, czyli pierogi w piêciu smakach,
bigos i przysmaki z grilla. Mamy z Ró¿ Ró¿añcowych
Rodziców po raz kolejny przygotowa³y swoje rêkodzie³o, w tym roku przebojem by³y kolorowe
poduchy.
Na czas festynu dla dzieci zosta³y przygotowane ró¿ne zabawy i animacje prowadzone przez Ambasadê Imprez i Logic Gate. Czas festynu uprzyjemni³
nie tylko najm³odszym koncert naszej dzieciêcej scholi
i wystêp m³odej artystki Klementyny.
Festyn by³ te¿ okazj¹, by jeszcze raz wróciæ
wspomnieniami do Diecezjalnych Dni M³odzie¿y
i podziêkowaæ wszystkim, którzy aktywnie w³¹czyli
siê w przyjêcie w naszej parafii Goœci z Patriarchatu
Jerozolimy.
O godz. 16.00 rozpocz¹³ siê koncert gdañskiego
zespo³u Kanaan, a w³aœciwie by³o to muzyczne wielbienie Boga. Zespó³ poruszy³ nie tylko nasze serca,
ale i zachêci³ nas do wielbienia œpiewem, tañcem i klaskaniem, tego który jest Mi³oœci¹.
Oczywiœcie wielk¹ popularnoœci¹ cieszy³a siê loteria fantowa, z podzia³em na losy dla dzieci i dla doros³ych – co roku prowadzona przez Fundacjê œw. Józefa. Finalne losowanie nagród fantowych, jak zawsze
dostarczy³o wiele emocji, bo któ¿by nie chcia³ wróciæ
do domu ze sto³em do gry w pi³karzyki, ekspresem do
kawy albo nowym telefonem komórkowym, nie wspominaj¹c o weekendzie dla dwóch osób w hotelu na
Mazurach.
Ca³y festyn by³ efektem pracy i zaanga¿owania
wielu osób. Wspólnie razem tworzyliœmy to wydarzenie poprzez gromadzenie fantów, przygotowanie smako³yków, obs³ugê stoisk i ró¿ne pos³ugi.
Organizatorzy kieruj¹ szczególne podziêkowania dla: osób, które rozstawia³y ³awki i sto³y,
ustawia³y scenê; paniom, które z uœmiechem obs³ugiwa³y zaplecze kuchenne (zmywanie, podgrzewanie bigosu), panom, którzy co roku udostêpniaj¹
i obs³uguj¹ grilla; obs³udze technicznej nag³oœnienia i ka¿demu, kto w³o¿y³ swój wysi³ek i ¿yczliwoœæ
w to wydarzenie.
Dziêkujemy Wszystkim za zaanga¿owanie w przygotowania i za wspólnie spêdzony czas!
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TEMAT MIESI¥CA
Co szczególnego wyró¿nia modlitwê w ró¿y
rodziców?
Monika: Modlenie siê w ró¿y rodziców daje mi
poczucie wspólnoty. Modlê siê za wszystkie dzieci
i wiem, ¿e pozosta³e osoby równie¿ modl¹ siê za moje
dzieci. Czujê, ¿e jestem objêta jak¹œ szczególn¹
opiek¹. Dziêki byciu w ró¿y wreszcie czujê siê w tej
parafii jak w domu. Kiedy us³ysza³am, ¿e ró¿e powstaj¹ zaproponowa³am mê¿owi, ¿ebyœmy podjêli
tak¹ modlitwê za nasze dzieci i przysta³ natychmiast.
Od tego czasu zaczêliœmy siê modliæ czêœciej wspólnie i widzê jak nastêpuje nasz rozwój duchowy
i ma³¿eñski. Razem wzrastamy i chcemy stawaæ
siê œwiêtymi ma³¿onkami i œwiêtymi rodzicami.

Ró¿e ró¿añcowe rodziców modl¹cych siê za dzieci s¹ w naszej parafii od marca 2014 r. Zanim
powsta³a pierwsza up³ynê³o sporo czasu, potem
bardzo szybko powstawa³y kolejne. O ró¿ach opowiadaj¹ zelatorki: Anna Krasuska (¿ona Marka,
mama czteroletniego Janka i 9-tygodniowego dzieci¹tka pod sercem), Monika Œwier¿yñska (¿ona
Piotra, mama piêcioletniej Antosi, dwuletniej Zosi
i 9-miesiêcznej Ma³gosi) i Justyna Moszkowicz
(¿ona Paw³a, mama dwuletniej Ani i 18-tygodniowego dzieci¹tka pod sercem).

RODZICIELSKA TROSKA
MIERZONA
PACIORKAMI RÓ¯AÑCA
Jakie by³y pocz¹tki pierwszej ró¿y rodziców w parafii?
Anna: Trzy lata temu goœci³y w naszej parafii osoby,
które opowiada³y o takiej formie modlitwy ró¿añcowej za dzieci. Do ró¿y zg³osi³o siê wówczas kilka
osób, ale to by³o za ma³o, gdy¿ powinno byæ 20, tyle
ile tajemnic do rozwa¿ania. Jako ¿e z mê¿em jesteœmy cz³onkami Rady Duszpasterskiej w parafii,
na spotkaniu us³ysza³am od ks. Proboszcza, ¿e przyda³by siê jakiœ koordynator tego dzie³a. Nie da³o mi
to spokoju i postanowi³am zadzia³aæ, a raczej Pan
Bóg zadzia³a³. Pamiêtam, ¿e do póŸna w nocy czyta³am œwiadectwa na stronie gdañskiej wspólnoty
Marana Tha, która rozpoczê³a ró¿aniec rodziców,
i wyobra¿a³am sobie, jakby to by³o piêknie, gdyby
dzieci widzia³y, ¿e doroœli razem modl¹ siê nie tylko
w koœciele. Postanowi³am poszukaæ osób zainteresowanych tak¹ form¹ wœród znajomych i osób, które
sympatycznie mi siê kojarzy³y z koœcio³a. Odzew by³
bardzo pozytywny. Okaza³o siê, ¿e du¿o osób czeka³o na tak¹ inicjatywê. Uda³o siê pierwsz¹ ró¿ê
zebraæ doœæ szybko. Na zawierzenie pierwszej ró¿y
przysz³o ok. 50 osób i od razu za 10 dni powsta³a
kolejna ró¿a. S¹dzi³am, ¿e mo¿e uda nam siê spotykaæ na modlitwie w domach, tak jak modli³a siê moja
babcia w kó³ku ró¿añcowym, ale ¿ycie szybko
zweryfikowa³o moje wizje, bo nikt nie ma tyle miejsca w domu, ¿eby przysz³o 20 rodzin. Bo u nas jest
tak, ¿e ma³¿eñstwo rozwa¿aj¹c jedn¹ tajemnicê
modli siê wspólnie dziesi¹tk¹ ró¿añca. Na pocz¹tku
powsta³o piêæ ró¿ rodziców, teraz jest ich osiem.

Justyna: Jest to te¿ wspólnota obowi¹zku, bo pomimo tego, ¿e czasem nie ma siê si³y na modlitwê,
bo dzieñ by³ ciê¿ki, to jednak œwiadomoœæ, ¿e odpowiada siê nie tylko za swoje dzieci, ale i te przybrane
w ró¿y, daje si³ê i motywacjê, by podj¹æ trud staniêcia przed Panem Bogiem ze swoj¹ s³aboœci¹ i zmêczeniem, ale wiernie. Modlê siê za innych i dla nich.
Ró¿aniec jest dla mnie momentem zatrzymania
siê w ci¹gu dnia. Czêsto modlê siê podczas ró¿nych
zajêæ lub w drodze i mam wówczas poczucie, ¿e mój
czas nie jest ja³owy, tylko sensownie wype³niony
- najlepiej jak mo¿na - modlitw¹, skierowaniem myœli ku Bogu. Nie marnujê tego czasu.
Anna: Realnie ró¿aniec pojawi³ siê w moim ¿yciu,
gdy zachorowa³ mój tata. Porafi³am wówczas spêdzaæ 3 godzinny dziennie na modlitwie ró¿añcowej
w szpitalu. By³ ko³em ratunkowym, którego ca³¹
rodzin¹ mocno siê chwyciliœmy. Dwa tygodnie przed
wypadkiem taty znajomy przywióz³ nam kilka ró¿añców z Ziemi Œwiêtej i zastanawialiœmy, co my z nimi
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zrobimy? Kiedy tata le¿a³ w œpi¹czce ju¿ wiedzieliœmy, po co dostaliœmy te ró¿añce. Ten b³agalny ró¿aniec o zdrowie taty by³ momentem, kiedy wszyscy
siê prze³amaliœmy – Pan Bóg nas zawo³a³, ¿eby
zmieniæ swoje ¿ycie. Wówczas to odwa¿y³am
siê, by prosiæ ludzi o modlitwê, choæ lekarze przewidywali najgorsze. Tata wybudzi³ siê, a teraz gra
w ping-ponga. Od tego ró¿añca za tatê poszed³ impuls, który zmieni³ ¿ycie moje i naszej rodziny.
Od tego czasu Maryja sta³a siê nam bardzo bliska
i realnie obecna. Prawdziw¹ szko³¹ ró¿añca by³a te¿
dla mnie Nowenna Pompejañska. Teraz kiedy pamiêtam, ¿e nie odmówi³am dziesi¹tki ró¿añca w ci¹gu
dnia nie mogê zasn¹æ.
Wype³nianie obowi¹zku codziennej modlitwy
sprawia trudnoœci?
Anna: Na pocz¹tku, przez pierwsze pó³ roku to by³
entuzjazm – zapalona œwieca, ró¿aniec na klêcz¹co,
z dzieckiem. PóŸniej zaczê³y siê pojawiaæ ró¿ne trudnoœci, czasem zmêczenie lub zapomnienie, a czasem
zwyczajnie nie chcia³o siê, bo dzieñ by³ wype³niony
ró¿nymi czynnoœciami. W pewnym momencie,
rok temu, uœwiadomi³am sobie jak wa¿na jest ta modlitwa, która tak naprawdê trwa kilka minut. Jest moj¹
œwiadom¹ deklaracj¹ i jeœli j¹ zaniedbam, to codzienny ró¿aniec nie jest odmówiony w pe³ni. Brakuje
mojej dziesi¹tki. A przecie¿ z odmówieniem codziennie ca³ego ró¿añca przez ró¿ê zwi¹zane s¹ konkretne ³aski. Od tego czasu bardzo siê pilnujê.
Kiedy zmar³a moja szwagierka, by³am ju¿ w ci¹¿y
z drugim dzieckiem i pomyœla³am, ¿e modl¹c siê
jej dziesi¹tk¹, bêdê otaczaæ modlitw¹ jej dzieci.
Dziêki tej modlitwie wchodzi siê w zobowi¹zania
duchowe, których wczeœniej z wygody nie wziê³oby

siê na siebie, a ta wspólnota sprawia, ¿e cz³owiek
patrzy na ¿ycie z innej perspektywy.
Justyna: Razem z mê¿em staramy siê modliæ wspólnie, szczególnie kiedy mamy wolniejszy dzieñ,
w innych sytuacjach, kiedy dzieñ jest zabiegany,
modlimy siê oddzielnie. Czêsto wieczorem sprawdzamy siebie nawzajem czy modliliœmy siê w ci¹gu
dnia. Staramy siê nie zapominaæ o dziesi¹tce ró¿añca ze wzglêdu na wszystkie dzieci w ró¿ach.
Anna: Ró¿e to nie jest ukoronowanie drogi duchowej, tylko sama droga. Prze¿ywamy ró¿ne kryzysy,
ale jeœli ktoœ powierzy³ siê raz Matce Bo¿ej, choæby
nawet odszed³, Ona go nie opuœci.
Oprócz wspólnoty modlitwy spotykacie siê te¿
przy ró¿nych okazjach?
Monika: Co miesi¹c spotykamy siê na Mszach Œwiêtych, organizujemy spotkania œwi¹teczne, wyje¿d¿amy na pielgrzymki, inicjujemy ró¿ne dzia³ania,
by zebraæ œrodki na te pielgrzymki. Oczywiœcie pragnienie spotykania siê jest ogromne, bo œwiadomoœæ
wspólnej modlitwy bardzo nas jednoczy, ale ¿ycie
codzienne, dzieci, obowi¹zki zawodowe sprawiaj¹,
¿e jest trudno. Ale jak trzeba to siê mobilizujemy,
np. na festyn rodzinny szy³yœmy poduszki, a w zesz³ym roku czapki.
Anna: Mimo tego, ¿e mo¿e nie znamy siê dok³adnie, za du¿o o sobie nie wiemy, widujemy siê tylko
w koœciele, to bêd¹c w ró¿y jesteœmy sobie czêsto
bli¿sze ni¿ kole¿anki, bo ³¹czy nas duchowa wiêŸ.
Dzwonimy do siebie lub wysy³amy sms-y z proœb¹
o modlitwê. Tak¿e komunikujemy siê drog¹ mailow¹
zmieniaj¹c tajemnice ró¿añcowe. Jest w nas te¿ g³êboka potrzeba wspólnoty i jak siê ju¿ spotkamy to
trudno siê rozstaæ.
Justyna: Kiedy do³¹czy³am do ró¿y, to moje pierwsze dziecko mia³o siê dopiero narodziæ i by³o ju¿
objête modlitw¹ ca³ej ró¿y. £atwiejszy by³ te¿ dla
mnie poród ze œwiadomoœci¹, ¿e tyle rodzin modli
siê za nas.
Monika: Warto te¿ podkreœliæ, ¿e stan b³ogos³awiony i porody matek w naszych ró¿ach s¹ otoczone modlitw¹ wszystkich rodziców. Zapraszamy rodziców
z naszej parafii, by tworzyli kolejne ró¿e, w których
bêd¹ modliæ siê za dzieci. Wiara i modlitwa, to najlepsze, co mo¿emy ofiarowaæ naszym dzieciom.
Dziêkujê za rozmowê
Katarzyna Pawlak
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WESO£Y RYJEK NA ZACISZU
Mama uœmiechnê³a siê i spojrza³a na ¿ó³wia.
- Myœlê, ¿e teraz ¿ó³w marzy o tym, ¿eby sobie tutaj
z tob¹ le¿eæ i marzyæ… - powiedzia³a.
Trochê siê zdziwi³em.
- Ale jak to, mamo? – zapyta³em. – Przecie¿ on w³aœnie to robi. Le¿y i marzy!
Mama poczochra³a mnie po g³owie, tak jak lubiê,
a potem pog³aska³a ¿ó³wia.
- No w³aœnie o to chodzi – powiedzia³a. – Czasami
marzenia po prostu spe³niaj¹ siê same. Ciekawe, czy
moje te¿ siê spe³ni.
A potem ca³kiem niespodziewanie mama po³o¿y³a
siê obok mnie i ¿ó³wia i zaczê³a marzyæ!

MARZENIA
Dzieñ dobry, nazywam
siê Weso³y Ryjek. Dziœ
marzyliœmy z moim ¿ó³wiem w ogródku. Marzyæ mo¿na wszêdzie,
ale dziœ by³o bardzo ciep³o i pomyœla³em, ¿e w tak¹ pogodê ogródek to najlepsze miejsce do marzeñ.
Le¿eliœmy sobie na kocu, marzyliœmy i s³uchaliœmy,
jak coœ bzyczy w kwiatach, kiedy przysz³a mama.
Przynios³a nam ca³y dzbanek soku.
- Mamo – powiedzia³em, kiedy ju¿ wypi³em prawie
wszystko – sk¹d wiedzia³aœ, ¿e piæ chce siê nam bardzo, a wstaæ i pójœæ do domu – nie bardzo?
Mama zrobi³a tajemnicz¹ minê.
- Wiesz, Ryjku – powiedzia³a – czasami mo¿na odgadn¹æ czyjeœ marzenia.
- Ojej, naprawdê? – zawo³a³em. – To mo¿e mi powiesz, o czym marzy mój ¿ó³w? Le¿ymy tu sobie
i marzymy, a ja tego wcale nie wiem.

Dziœ dowiedzia³em siê, ¿e niektóre marzenia spe³niaj¹ siê same, a inne – dziêki komuœ. Na przyk³ad
marzenie mamy spe³ni³o siê dziêki babci. WyobraŸcie sobie, ¿e babcia przyjecha³a do nas i przywioz³a
ca³y wielki obiad dla wszystkich! Tak sobie myœlê,
¿e widocznie babcie, tak jak mamy, te¿ potrafi¹ odgadywaæ marzenia.
Wojciech Wid³ak
https://www.facebook.com/wesolyryjek/

Sezon na spo¿ywanie doMiód wystêpuj¹cy w formie
broczynnego miodu trwa przez
p³ynnej, czyli patoki, przy przeca³y rok, ale zw³aszcza jesieni¹
lewaniu go ³y¿eczk¹ bêdzie twoi zim¹ doceniamy jego wartoœci
rzy³ na jego powierzchni wypulecznicze, których ma bardzo
k³y lej. Prawdziwy miód powiwiele. Jeœli chcemy kupiæ miód,
nien te¿ po pewnym czasie skryktóry ma nam s³u¿yæ jako lekarstalizowaæ, lecz jest to zale¿ne
stwo, to zacznijmy od przeczyod jego rodzaju. Mo¿na przyj¹æ
tania wszystkiego, co znajduje
zasadê, ¿e jeœli na etykiecie okreCZAS NA MIÓD!
siê na etykiecie. Miody z innej
œlono datê rozlewu np. lipiec,
strefy klimatycznej mog¹ uczulaæ. Najlepiej kupo- to ka¿dy miód z tego okresu (z wy³¹czeniem miodu
waæ miodyod znajomego pszczelarza.
akacjowego i spadziowego) powinien ulec krystaliMiód zawiera cukry proste (glukozê i fruktozê), bia³- zacji do wrzeœnia-paŸdziernika. Oczywiœcie mo¿na
ka, enzymy (inhibinê), kwasy organiczne, olejki ete- i inne miody utrzymaæ w stanie p³ynnym przez podryczne, witaminy (A, B2, C, PP) i barwniki. W 100 g danie procesowi dekrystalizacji. Pszczelarze maj¹ do
miodu znajduje siê ok. 5 mg wapnia, 16 mg fosforu, tego specjalne szafy, w których miód trzymaj¹ w tem0,9 mg ¿elaza, 5 mg magnezu oraz wanad, molib- peraturze do 40oC nie d³u¿ej ni¿ 48 godzin. W doden, nikiel, fluor, bor, kobalt, bar, pallad, wolfram, mu miód skrystalizowany mo¿na doprowadziæ do staglin, cynk, cyna i inne mikroelementy. Miody jasne nu patoki trzymaj¹c s³oik z krupcem (skrystalizowas¹ delikatniejsze w smaku, ciemniejsze zazwyczaj nym miodem) w wodzie o temperaturze do 40oC. Debardziej ostre.
krystalizacja w wy¿szej temperaturze Ÿle wp³ywa na
Bardzo trudno sprawdziæ domowym sposobem wartoœæ od¿ywcz¹ i biotyczn¹ miodu. Miód podgrzaczy miód jest prawdziwy i pe³nowartoœciowy. Nie ny do temperatury powy¿ej 40oC traci w³aœciwoœci
mo¿na tego poznaæ ani po smaku, ani po kolorze lecznicze i bakteriobójcze. Z tego te¿ powodu
z uwagi na szerok¹ paletê barw i smaków miodu uwa- herbatê, kawê, przegotowan¹ wodê czy mleko trzerunkowanych Ÿród³em pochodzenia zebranego przez ba lekko ostudziæ przed dodaniem miodu, inaczej
pszczo³y nektaru.
zniszczymy jego cenne w³aœciwoœci.
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TEMAT MIESI¥CA

KA¯DY CZ£OWIEK JEST WA¯NY W PLANACH BO¯YCH
Wokó³ nas toczy siê medialna walka, która rozpêta³a siê w zwi¹zku projektem nowej
ustawy antyaborcyjnej. Przestrzeñ w mediach, ale te¿ w naszej spo³ecznoœci podzielona zosta³a na zwolenników ochrony ¿ycia ludzkiego i przeciwników „ograniczania praw
wolnego wyboru kobietom”.
Ukszta³towa³em Ciê w ³onie twej matki
Zarówno Œwiêty Jan Pawe³ II, Œwiêta Matka
Teresa z Kalkuty, Papie¿ Franciszek i wielu wielkich
ludzi Koœcio³a nawo³uj¹ nas, abyœmy walczyli o obronê dzieci nienarodzonych. Dla chrzeœcijan ka¿dy
cz³owiek jest wyj¹tkowy, bo zaplanowany i ukszta³towany przez Boga. Ju¿ w Starym Testamencie pojawia siê wiele znaków, pokazuj¹cych, ¿e Bóg powo³uje do ¿ycia i troszczy siê o ka¿dego cz³owieka.
Przywo³ajmy chocia¿by tekst z ksiêgi Jeremiasza:
Zanim ukszta³towa³em ciê w ³onie matki, zna³em ciê,
nim przyszed³eœ na œwiat, poœwiêci³em ciê (Jr 1,5).
Zarówno macierzyñstwo jak i ojcostwo s¹ w Piœmie
Œwiêtym przedstawiane jako znak Bo¿ego b³ogos³awieñstwa: Abraham i Sara, Hiob, El¿bieta i Zachariasz. Jezus ju¿ jako dziecko poczête, noszone w ³onie
Maryi, jest przedstawiany jako osoba, która wnosi
radoœæ: w Ewangelii czytamy o tym, ¿e Jan Chrzciciel, radoœnie poruszy³ siê w ³onie El¿biety w momencie spotkania z brzemienn¹ Maryj¹.

takimi rodzinami, zapraszaniem ich do siebie albo
odwiedzaniem ich. Warto pytaæ jakiej pomocy potrzebuj¹, czy to s¹ pieni¹dze, czy te¿ czas (na przyk³ad zajêcie siê dzieæmi, tak aby rodzice mogli wyjœæ
na zakupy, czy na randkê do kina). Szukajmy te¿ fundacji, które m¹drze pomagaj¹ ludziom – nasze datki
dostarcz¹ im œrodków do prowadzenia dzia³alnoœci.
Dzieñ dziecka utraconego
Jest wielu rodziców, którzy pragnêli daru rodzicielstwa i niestety przedwczesna œmieræ dziecka,
przerwa³a ten cudowny czas. Bez wzglêdu w jakim
wieku dziecko odchodzi, czy przed narodzeniem, tu¿
po porodzie, czy w starszym wieku dla ka¿dego
rodzica to wielki ból. W naszej parafii od kilku lat na
prze³omie paŸdziernika i listopada organizujemy
Mszê œw. intencji Rodziców, którzy utracili swoje
dzieci. U podstaw tego spotkania modlitewnego jest
Dzieñ Dziecka Utraconego, który kalendarzowo przypada 15 paŸdziernika. Jest to czas modlitwy o nadziejê i pokój serca dla tych, którzy prze¿ywaj¹ ¿a³obê
po stracie potomstwa. Szczególnie serdeczne zaproszenie kierujemy do rodziców, którzy kiedyœ pochopnie zdecydowali siê na aborcjê. Te¿ nale¿ycie do grona rodziców, którzy utracili swoje dzieci!
Staj¹c przed Chrystusem obecnym w Eucharystii jesteœmy w jednoœci ze spo³ecznoœci¹ œwiêtych,
tych, którzy zamieszkali w domu Dobrego Ojca,
a wiêc i z naszymi Dzieæmi. Wed³ug nauki Koœcio³a
dzieci, które umieraj¹ przed narodzeniem lub tu¿ po
urodzeniu i nie mog¹ zostaæ ochrzczone staj¹ siê naturalnie zbawione wiar¹ rodziców.

Mi³osierni, czyli odpowiedzialni za bliŸnich
Œrodowiska promuj¹ce tzw. aborcjê eugeniczn¹
(chodzi o zabijanie dzieci chorych, niepe³nosprawnych) u¿ywaj¹ argumentu, ¿e rodziny, które opiekuj¹
siê niepe³nosprawnymi dzieæmi nie otrzymuj¹ systemowego wsparcia opiekuñczego i finansowego ze
strony instytucji pañstwowych. Ten argument to pytanie do rachunku sumienia dla nas chrzeœcijan,
szczególnie w roku mi³osierdzia: czy z trosk¹ i mi³oœci¹ patrzê na ludzi wokó³ mnie, jak traktujê osoby
niepe³nosprawne, dzieci, które z powodu swojej
innoœci, ró¿nych zaburzeñ, mog¹ wydawaæ siê
pozornie uci¹¿liwe? Przecie¿ ka¿da z osób, bez
wzglêdu na sprawnoœæ fizyczn¹, czy potencja³ intelektualny jest umi³owanym dzieckiem Bo¿ym i pozostaje darem dla ka¿dego z nas.
Dla tych, którzy z uœmiechem pielêgnuj¹ i wychowuj¹ dzieci specjalnej troski wsparcie rodziny i
przyjació³ jest najwa¿niejsze. Oczywiœcie potrzebuj¹
te¿ wsparcia ze strony publicznych instytucji i fundacji. Mo¿e mamy barierê przed spotykaniem siê z
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Rok Mi³osierdzia, œrodek Wielkiego Postu, centrum Warszawy, szpital Œwiêtej Rodziny
W nocy z 6 na 7 marca rozpaczliwy p³acz rozlega siê dooko³a,
to nowo narodzone dzieciê o litoœæ, o mi³osierdzie wo³a.
Dlaczego matka Ciê zostawi³a? Do piersi nie przytuli³a? Pokarmu nie da³a?
Dlaczego Ciebie na œmieræ g³odow¹ skaza³a?
Dlaczego Twój ojciec nie wzi¹³ Ciebie w obronê?
Dlaczego nie okaza³ Ci mi³osierdzia szpitalny personel?
Czy dlatego, ¿e mia³eœ jeden chromosom wiêcej,
musia³o przestaæ biæ i kochaæ Twe serce?
P³acz dzieciny coraz cichszy, s³abszy. W koñcu cisza nastaje.
To dusza dziecka z cia³em siê rozstaje.
Bóg Ojciec bierze duszyczkê w swoje ramiona.
Do³¹cza J¹ do œwiêtych grona.
Bóg mówi: chocia¿ matka zapomnia³a o Tobie, opuœci³a Ciebie,
Ja nie zapomnê. Jest w moim domu mieszkañ wiele.
Jest mieszkanie tak¿e dla Ciebie.
P³acz dziecka ucich³. Zostaj¹ po Nim wspomnienia.
Czy dla winnych tej œmierci ucichn¹ kiedyœ wyrzuty sumienia?
M. J. (wiersz jest autorstwa naszej parafianki)
Wszystkich, którzy doœwiadczyli straty i pragn¹ znaleŸæ pociechê w Panu zapraszamy na Mszê œw.
w intencji rodziców, którzy utracili swoje dzieci w niedzielê 6 listopada o godz. 18.00. Przynieœcie
ze sob¹ bia³e kwiaty, by z³o¿yæ je u stóp o³tarza.

Mali pomocnicy Boga
Katarzyna Pazdan
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodzi³a Ciê z
mi³oœci¹, oraz za wstawiennictwem œw. Józefa, cz³owieka zawierzenia, który
opiekowa³ siê Tob¹ po narodzeniu, proszê Ciê w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowa³em, a które znajduje siê w niebezpieczeñstwie zag³ady. Proszê, daj rodzicom mi³oœæ i odwagê, aby swoje dziecko
pozostawili przy ¿yciu, które Ty sam mu przeznaczy³eœ. Amen.
Prezentujemy pierwsz¹
w Polsce ksi¹¿kê o duchowej adopcji dzieci
przez dzieci! Warto zachêcaæ dzieci i m³odzie¿ szczególnie w miesi¹cu modlitwy ró¿añcowej do obejmowania modlitwa osób, które jej najbardziej potrzebuj¹. Takiej pomocy i wsparcia mo¿emy udzieliæ
szczególnie dzieciom poczêtym, a nie kochanym
przez swoich rodziców.
Zaadoptujcie poczête dziecko i wspólnie módlcie siê za nie przez dziewiêæ miesiêcy, œledz¹c
z miesi¹ca na miesi¹c jego rozwój. Dziêki modlitwie
ró¿añcowej, wzbogaconej rozwa¿aniami na ka¿dy

dzieñ, ratujecie nieznanego z imienia ma³ego cz³owieka. Podejmuj¹c duchow¹ adopcjê, uczycie dzieci
regularnej modlitwy i zyskujecie mo¿liwoœæ rozmowy z najm³odszymi na trudny temat w sposób dla
nich przystêpny. „Mali pomocnicy Boga” stanowi¹
wiêc dobr¹ okazjê do poœwiêcenia naszym pociechom
wiêkszej uwagi i do pog³êbiania wiêzi rodzinnych.
Twoja modlitwa duchowej adopcji to modlitwa o to, ¿eby mama bardzo kocha³a dziecko, które
ma pod sercem.
Czêœæ dochodów ze sprzeda¿y zostanie przeznaczona na Centralny Oœrodek Krzewienia Duchowej Adopcji na Jasnej Górze.
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GOOD NEWS IN GOOD ENGLISH
THE HAIL MARY
Hail Mary, Full of Grace,
The Lord is with thee.
Blessed art thou among women,
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God,
pray for us sinners now, and at the hour of death.
Amen.
MYSTERIES OF CHRIST –
MYSTERIES OF HIS MOTHER
The Rosary, “a compendium of the Gospel”
The only way to approach the contemplation of Christ’s face is by listening in the Spirit to the Father’s voice,
since “no one knows the Son except the Father” (Mt 11:27). In the region of Caesarea Philippi, Jesus
responded to Peter’s confession of faith by indicating the source of that clear intuition of his identity: “Flesh
and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven” (Mt 16:17). What is needed, then, is a
revelation from above. In order to receive that revelation, attentive listening is indispensable: “Only the experience of silence and prayer offers the proper setting for the growth and development of a true, faithful and
consistent knowledge of that mystery”.
The Rosary is one of the traditional paths of Christian prayer directed to the contemplation of Christ’s face.
Pope Paul VI described it in these words: “As a Gospel prayer, centred on the mystery of the redemptive
Incarnation, the Rosary is a prayer with a clearly Christological orientation. Its most characteristic element, in
fact, the litany- like succession of Hail Marys, becomes in itself an unceasing praise of Christ, who is the
ultimate object both of the Angel’s announcement and of the greeting of the Mother of John the Baptist:
«Blessed is the fruit of your womb» (Lk 1:42). We would go further and say that the succession of Hail Marys
constitutes the warp on which is woven the contemplation of the mysteries. The Jesus that each Hail Mary
recalls is the same Jesus whom the succession of mysteries proposes to us now as the Son of God, now as the
Son of the Virgin”. https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html

Vocabulary
Rosary – ró¿aniec
Gospel – Ewangelia
confession – wyznanie

revelation – objawienie
indispensable – niezbêdny
redemptive – zbawczy

unceasing – nieustanny
ultimate – ostateczny
warp – istota

Wszystko o ró¿añcu, który mo¿e wszystko
Wincenty £aszewski
Co maj¹ ze sob¹ wspólnego ¿e prosta modlitwa pustelników zauroczy³a doktozwyciêstwo pod Chocimiem, rów Koœcio³a? Dlaczego dominikanie przedstawiali
cud Guadalupe i niewyt³uma- ró¿aniec jako maryjn¹ œwi¹tyniê z piêtnastoma taczalne naukowo prze¿ycie jemnicami jako o³tarzami, przed którymi b³aga siê o
oœmiu zakonników w epicen- wstawiennictwo u Boga, a jezuici potraktowali rótrum wybuchu w Hiroszimie? ¿aniec jak „salê æwiczeñ” duchowych?
W niezwyk³ej ksi¹¿ce specjalista-mariolog,
Jak uda³o siê powstrzymaæ
rozprzestrzeniaj¹c¹ siê jak po- Wincenty £aszewski opisuje pasjonuj¹ce dzieje ró¿ar herezjê katarów w œredniowiecznej Europie i dla- ¿añca, œwiêtych zaanga¿owanych w krzewienie moczego tysi¹ce bezbronnych manifestantów mog³o dlitwy i spektakularne cuda, które towarzyszy³y ich
zwyciê¿yæ uzbrojone po zêby oddzia³y wojska na Fi- misji. Objawienia ró¿añcowe z ca³ego œwiata: Gulipinach? To ró¿aniec, Psa³terz anielski, kontempla- adalupe, Lourdes, Gietrzwa³d, Turyn i Fatima. Jest
cyjna modlitwa Koœcio³a bêd¹ca skutecznym orê¿em to kompendium wiedzy o ró¿añcu – historia, objawienia, legendy, cuda, ruchy ró¿añcowe, obietnice,
przeciwko z³u.
Sk¹d wziê³a siê najpopularniejsza modlitwa ka- odpusty ró¿añcowe, krucjaty ró¿añcowe oraz poratolicyzmu, sk¹d liczba jej tajemnic? Jak to mo¿liwe, dy: jak odmawiaæ ró¿aniec.
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spiracji. Nielicznym znane s¹ fakty podejmowania
przez stra¿aków Zacisza – cz³onków AK akcji
dywersji, w tym pozorowanych dzia³añ gaœniczych
i po¿arów sabota¿owych.
Wybudowana pod koniec wojny remiza stra¿acka latami pe³ni³a funkcjê domu kultury, by³a swoistym centrum ¿ycia wsi Zacisze. Przez ca³y rok
w remizie odbywa³y siê okolicznoœciowe imprezy
i uroczystoœci, dzia³a³ zespó³ ludowy, urz¹dzano niedzielne potañcówki, na których zbierano pieni¹dze
na sprzêt stra¿acki. Tu¿ po wojnie stra¿acy sprowadzili drewniany budynek teatru przerabiaj¹c go na
koœció³ oraz zainicjowali wznoszenie nowego koœcio³a na Zaciszu. Dziêki aktywnoœci stra¿aków powstawa³y komitety anga¿uj¹ce Zaciszan w budowê kolejno szko³y, domu kultury, stadionu, placów zabaw,
sieci wodoci¹gów.
Junacy z OSP organizowali liczne widowiskowe æwiczenia, zawody stra¿ackie. Dbano o szkolenia oraz kondycjê fizyczn¹ stra¿aków, potrzebn¹
do walki z ¿ywio³em. Stra¿acy w odœwiêtnych mundurach uœwietniali ka¿d¹ uroczystoœæ, wzbudzali powszechny podziw pe³ni¹c w z³otych he³mach warty
honorowe. Z biegiem lat OSP zmienia³a siê zarówno pod wzglêdem umundurowania jak i wyposa¿enia. W miejsce rêcznej sikawki dowo¿onej koñmi
pojawi³a siê nowa motopompa i przerobiona ciê¿arówka - beczkowóz. Niezmienna natomiast pozosta³a
stra¿acka wra¿liwoœæ na ludzkie nieszczêœcia i otwartoœæ do niesienia pomocy w sytuacjach zagro¿enia
¿ycia czy mienia. Na zawsze w pamiêci wspó³czesnych mieszkañców pozostan¹ ochotnicy stra¿y
po¿arnej powojennego czasu przemian, wybitni
spo³ecznicy, ¿yj¹cy pasj¹ odbudowy swej ma³ej
ojczyzny – Zacisza.
Pami¹tkowe fotografie zobaczyæ mo¿na równie¿ na ogrodzeniu budynku przy ul. Rozwadowskiej.
W sprawach zwi¹zanych z histori¹ Zacisza mo¿na
siê kontaktowaæ z Fundacj¹, a tak¿e poprzez kancelariê parafialn¹.
Fundacja Wspierania Inicjatyw Pozarz¹dowych
im. Józefa Szewczyka
ul. Œnie¿na 3, 03-750 Warszawa, tel. 22 670 12 26

STRA¯ACKIE WSPOMNIENIA
Z czarnobia³ych fotografii umieszczonych na ogrodzeniu przy remizie stra¿ackiej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej przy ul. M³odzieñczej patrz¹ na przechodniów ojcowie i dziadkowie obecnych mieszkañców
Zacisza. Ta wystawa 10 wrzeœnia br. zosta³a uroczyœcie otwarta i poœwiêcona przez biskupa seniora
Kazimierza Romaniuka w obecnoœci licznie zgromadzonych oficjalnych goœci, ale przede wszystkim
kombatantów i rodzin stra¿aków. Jest to czêœæ inicjatywy podjêtej przez Fundacjê Wspierania Inicjatyw Pozarz¹dowych im. Józefa Szewczyka, by ocaliæ od zapomnienia lokaln¹ historiê.
- To opowieœæ o stra¿ackiej spo³ecznoœci w powojennej wsi Zacisze. S¹ to zamkniête w kadrze zdarzenia z ¿ycia stra¿aków, którzy tworzyli codzienn¹
historiê jednocz¹c mieszkañców wokó³ remizy, inicjowali kolejne budowy obiektów, dziêki czemu ¿ycie
po wojnie sta³o siê ³atwiejsze i bogatsze kulturowo
– mówi³ podczas uroczystoœci otwarcia wystawy prezes Fundacji Tadeusz Szewczyk. Minê³o kilkadziesi¹t lat, nie wszystkich stra¿aków ze zdjêæ uda³o siê
rozpoznaæ, mo¿e uda siê to rodzinom z Zacisza?
Historia i rozwój wsi Zacisze nierozerwalnie
zwi¹zana jest z dziejami Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i siêga czasów przedwojennych. W 1930 r. z inicjatywy so³tysa Zygmunta Skrzeszewskiego powo³ano Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹, która dzia³a³a a¿
do lat 60-tych. W okresie trzech dekad w szeregi OSP
wst¹pi³o kilkudziesiêciu ochotników - mieszkañców
Zacisza. Po³¹czy³a ich walka z ¿ywio³em ognia, spleciona wzajemn¹ s¹siedzk¹ przyjaŸni¹ i spo³ecznikowsk¹ pasj¹ - a w czasie okupacji udzia³em w kon-

biuro@fundacjaszewczyk.pl, www.fundacjaszewczyk.pl
Rzymsko-Katolicka Parafia Œwiêtej Rodziny
ul. Rozwadowska 9/11, 03-628 Warszawa
tel. 22 679 56 20
http://www.parafiaswrodziny.pl

Porz¹dek Mszy œw. w parafii
w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00,
w dni powszednie: 6.30, 8.00, 18.00
Kancelaria parafialna jest czynna:
wtorek, œroda i pi¹tek
w godz. 9.00-10.00 i 16.00-17.45

Nr konta parafialnego
BANK PEKAO SA VI O W-WA
52 1240 1082 1111 0000 0428 0477
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