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Ten rok ogłoszony został Rokiem Jakubowym: rokiem świętego Jaku-

ba. Nie tylko on był tego roku duchowym patronem. Był to też rok Fryderyka 

Chopina (uchwała Sejmu z 9 V 2008 r.), króla Kazimierza Wielkiego, Carava-

ggia… I rokiem Bitwy pod Grunwaldem (ogłoszonym przez parlament Litwy). 

Początek nowego roku – wspólno-

ta, księża i wierni weszli w zwyczajem 

ustalony tok działania. Myliłby się jed-

nak ktoś, gdyby nazwał ów porządek 

szarą codziennością. Jakże miałaby być 

szara, skoro w kaplicy wszystko lśniło 

nowością, jakby nowym narodzeniem – 

w takich warunkach chce się żyć, dzia-

łać, współdziałać. Nowa świątynia – a 

więc nowe życie i nowi ludzie. Na samym 

Mazowszu powstawało co najmniej kil-

kanaście kościołów, gdy w tym czasie na zachodzie Europy od dłuższego cza-

su kościoły obumierają: burzy się je lub zamienia w lokale użytkowe z powo-

du, braku wiernych (chlubny wyjątek stanowi jedynie Sagrada Familia w 

Barcelonie). U nas młodość wiary, podobnie jak w Afryce – a tam wiara jakby 

się zestarzała, jakby stała się wstydliwym przeżytkiem. Zdarzają się nawet 

akty wandalizmu, napaści na kapłanów i wiernych. 

Ale na Mazowszu (mimo zimy) wiosna i wesele: oto pierwszy przykład - 

10 stycznia, zaraz po Mszy św. „dziecięcej”, o godz. 11ej, mło-

dzież, dzieci i ich rodzice pozostali w kaplicy po Mszy na spo-

tkaniu muzycznym. Kolędowano wspólnie, czemu towarzyszył 

niezbyt cichy dźwięk dzwoneczków, którymi dzieci potrząsały 

podczas śpiewania. Od stycznia też rozpoczęły się wizyty dusz-

pasterskie. Tu warto powiedzieć kilka słów o terenach należą-

cych do parafii. Od wschodu parafia graniczyła z gminą Marki; 

od południa sięgała do Trasy Toruńskiej, granicę zachodnią 

wyznaczała ulica Skarbka z Gór, od północy sąsiadowała z pa-

rafią św. Michała Archanioła. Teren zatem rozległy, trzeba było pokonywać 

niemałe odległości między domami i osiedlami: księża Szczepan Stalpiński i 

Marek Paska wizytowali duże osiedle Lewandów, Brzeziny, osiedla, bloki, 

domy i domki przy ulicy Głębockiej, a jednocześnie tę akcję kolędową musieli 

jakoś godzić z innymi, licznymi obowiązkami duszpasterskimi. Wielkie 

wsparcie znaleźli w osobie o. Ireneusza Krużela ze zgromadzenia Księży Kla-



retynów (pełna nazwa: Zgromadzenie Misjonarzy Synów Niepokalanego Serca 

Błogosławionej Marii Dziewicy). O. Ireneusz to postać niezwykła: misjonarz, 

globtrotter znający kilka kontynentów (i języków), który zabierał z sobą na 

misje składany rower. Bez reszty oddany czci dla Matki Jezusa, oryginalny 

kaznodzieja… Ale nawet przy jego pomocy wizyty przeciągnęły się aż do 

kwietnia. 

To jeszcze nie wszystko: od 1 lutego, 

czyli z początkiem ferii, wyjechała z parafii 

grupa dzieci, młodzieży i opiekunów na zi-

mowisko w góry, na Podhale, do Gliczarowa 

Górnego. Znaleźli gościnę w pensjonacie „U 

Tylki”. Grupa niemała, licząca pięćdziesiąt 

cztery osoby, łącznie z wodzem wyprawy, 

księdzem Markiem. Wrócili 12 lutego – 

zdrowi, wypoczęci. Zadowoleni - bo góry. Bo Podhale. 

Wielki Post – w każdy piątek odbywały się Msze św. o godz. 19-ej i za-

raz po Mszy, około 19.30, ksiądz prowadził Drogi Krzyżowe z rozważaniami 

przygotowywanymi przez parafian: grupę liturgiczną i dzieci. Rekolekcje wiel-

kopostne rozpoczęły się 21 marca i trwały trzy dni. Przed Niedzielą Palmową 

został zorganizowany konkurs dla dzieci na najpiękniejszą palemkę. 

Triduum Paschalne – 1 kwietnia, o godz. 18-ej rozpoczęła się szcze-

gólna uroczystość: Msza św. (w „drewnianym kościele”), podczas której para-

fianie dziękowali swoim księżom za Sakrament Kapłaństwa: My – paraf ia-

nie, pragniemy złożyć życzenia dla Naszych Drogich Kapłanów .  

Życzymy wam tej świętości, która wyraża s ię gorl iwością i poświę-

ceniem; życzymy,  by wspierała Was zawsze Moc Ducha Świętego i 

miłość do Eucharystii. Całujemy Wasze Kapłańskie, namaszczone 

dłonie.  Życzymy też "abyście byli jedno". Życzymy wszelkiej po-

myślności i dobra, realizacji wszystkich szlachetnych planów i 

słusznych zamierzeń, by wśród nas nigdy nie zabrakło waszych 

serc gorących, które przybliżają Chrystusa bliźnim i szanują god-

ność człowieka.  Wierzcie w moc Waszego Kapłaństwa. Nie ulega j-

cie pokusie pośpiechu, a czas oddany Chrystusowi w cichej, osobi-

stej modlitwie niech nie wydaje się czasem straconym. To właśnie 

wtedy rodzą się najwspanialsze owoce duszpasterskiej posługi. 

Bądźcie autentyczni w waszym życiu i posłudze. Wpatrzeni w 

Chrystusa, żyjcie życiem skromnym, solidarni z wiernymi , do któ-

rych jesteście powołani. Te kilka słów wdzięczności pragniemy za-

kończyć wierszem ks. Jana Twardowskiego: 



Waszego Kapłaństwa się boję,  

waszego kapłaństwa się lękam,  

przed Waszym Kapłaństwem w proch padam,  

przed Waszym Kapłaństwem klękam.  

 

Będziemy się  modlić w Waszej Intencji.  Niech Was Pan błogosławi 

i strzeże, niechaj Pan Daje pokój Wam.  Szczęść Wam,  Boże.  

Następnego dnia, tj. w piątek, obrzędy 

Triduum rozpoczęły się  w kaplicy o godz. 15-

ej, a w kościele drewnianym o 19-ej. Wspól-

nymi siłami przygotowano  wcześniej Grób 

Pański. W Wielką Sobotę (3 IV ) odbyło się 

święcenie pokarmów, można też było pozostać 

na modlitwie przy Grobie. Natomiast o 19-ej 

rozpoczęły się obchody Wigilii Zmartwychwstania Pańskiego. 

W Wielką Niedzielę obchody Świąt Zmartwychwstania rozpo-
częły się rezurekcją o godz. 6-ej, a na-

stępnie procesją wokół kaplicy i placu 
budowy.  

10 kwietnia, w sobotę, samolot TU 

154M wiozący polską delegację rządową 
na obchody smoleńskie, z niewyjaśnio-
nych dotąd przyczyn runął na ziemię i 

spłonął. Zginęli na miejscu wszyscy po-
dróżujący: państwo Maria i Lech (prezy-
dent) Kaczyńscy, prezydent RP na wy-

chodźstwie Kaczorowski, przedstawiciele 
rządu, sztabu sił zbrojnych.  I cała zało-

ga. Ogłoszono żałobę w całym kraju.  

Tej wiosny  dotarły do parafii rel i-
kwie pierwszego stopnia: papieża Piusa 
X jako dar biskupa Kazimierza Roma-

niuka i zostały umieszczone w prezbiterium, na tabernakulum.  

Zaraz po zakończeniu roku szkolnego, 

ksiądz Marek wyjechał na wakacje z grupą 

czterdziestu dziewięciu osób do ośrodka 

„Bajka” w Ostródzie. Wyjazd okazał się uda-

ny, pogoda dopisała, tak, że po dwóch tygo-

dniach uczestnicy wrócili szczęśliwi i w do-



brych humorach. 

Podczas ich nieobecności, zostały odczytane dwa dekrety 

księdza arcybiskupa  Henryka Hosera ordynariusza diecezji war-

szawsko-praskiej, tego samego, który  w 2008 r. dokonał aktu po-

święcenia krzyża i placu budowy . 

6 czerwca – ksiądz Jerzy Popiełuszko  na placu marszałka J. 

Piłsudskiego w Warszawie został 

ogłoszony błogosławionym Kościo-

ła. 

Datę 4 lipca noszą pierwsze, 

udokumentowane ogłoszenia para-

fialne. Zajrzyjmy w ich treść. A 

więc zapowiedziano, że tego same-

go dnia, w niedzielę, będzie nabo-

żeństwo z wystawieniem Najświęt-

szego Sakramentu. We wtorek roz-

poczną się wykopy pod fundament 

domu parafialnego (miał być wy-

kopany również dół pod funda-

ment kościoła, ale nic z tego nie 

wyszło). Wczoraj, w sobotę , powró-

ciła grupa wakacyjna z księdzem  

Markiem. Podziękowano za pomoc 

paniom: Krystynie Birek i Zofii 

Wojdyłło oraz panom: Ryszardowi Kopyścińskiemu i Erykowi Wie l-

gusowi, zapraszając jednocześnie chętnych do dalszej pomocy. 

Ogłoszenia zakończyły się podziękowaniem za ofiary do puszek, a 

także informacją o drugiej turze wyborów prezydenckich i wezwa-

niem do obywatelskiej powinności uczestniczenia w nich.  

Tydzień później , (18 lipca), czytamy: abp Henryk Hoser de-

kretem powołał parafię pw. św. Szczepana Pierwszego Męczennika 

w Warszawie-Lewandowie. 

Granice parafii określił dekret. Na proboszcza mianowano 

księdza Marka Paskę.   

Dowiadujemy się też, że trwały prace przygotowawcze przy 

budowie parafialnego domu, stąd podziękowania 

dla geodetów, panów: Arkadiusza Makowskiego (z 

Bielan) i Adama Makowskiego z ul. Głębockiej. Pan 



Rafał Bielecki wykopał ziemię pod fundament. Potrzebna była 

każda para rąk – podziękowano panom: Bogusławowi Radzikow-

skiemu z ul. Skarbka z Gór oraz mgr inż. Pawłowi Puśleckiemu z 

ul. Głębockiej. Pan Tadeusz Kozłowski podjął się naprawy narz ę-

dzi. Potrzebny był także każdy grosz, każda złotówka – dlatego z 

wdzięcznością popłynęły dzięki dla państwa Bednarczyków i in-

nych darczyńców.  

W następną niedzielę, (25 VII ) we wspomnienie św. Krzyszto-

fa, poświęcono pojazdy i podróżujących. Coraz więcej osób stawa-

ło do pracy przy fundamentach domu parafialnego: pani Krystyna 

Birek, Andrzej Piekut Ryszard Kobyliński, Bogusław Radzikowski. 

Pomagał także ksiądz Mariusz Rybałtowski, neoprezbiter skiero-

wany do swej przyszłej parafii w Falenicy.  

Ogłoszenia z 8 sierpnia informują o przybywających z pomo-

cą wolontariuszach, np. paniach Krystynie Dąbrowskiej, Hannie 

Ludwiniak, Janinie Piwowarczyk, Teresie Skłodowskiej, o stałej 

pomocy pani Krystyny Birek. Poza wcześniej wymienionymi trzeba 

także odnotować panów: Marka Organisko oraz Arkadiusza Siljań-

czuka. Swoim darem wsparli budowę państwo Anna i Józef Niedź-

wiedź. 

24 sierpnia, o godzinie  

ósmej, rozpoczęło się betonowanie 

płyty fundamentowej pod przy-

szłym domem parafialnym. Do po-

mocy zostali zaproszeni mężczyźni; 

natomiast w tygodniu minionym 

prace przy domu wykonywali pa-

nowie: A. Piekut, B. Radzikowski, 

A. Siljańczyk  i Grzegorz Wronka. 

Pani Janina Gmur wykonała po-

krowce na chorągwie procesyjne.  

Na progu roku szkolnego 2010/2011, w środę 1 września , 

została odprawiona Msza św. w intencji pedagogów i uczniów z 

parafii. Powitano księdza Marcina Łukasiewicza, wikariusza para-

fii św. Michała Archanioła. Wyrazy wdzięczności złożono ojcu Ire-

neuszowi, który przez cały rok ofiarnie wspomagał parafię w pra-

cach duszpasterskich. 

Z ogłoszeń z dnia 5 września: w każdą pierwszą niedzielę 

miesiąca ofiary zbierane na tacę będą przeznaczane w całości na 



budowę kościoła (przy Głębockiej 74). W każdą środę w kaplicy o 

godz. 18-ej odbywać się będzie nabożeństwo do Matki Bożej Nie-

ustającej Pomocy (ogłoszenie z 12 września ). 

W środę, 29 września uroczyste wspomnienie świętych Ar-

chaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Dla parafii przy Głębockiej 

119 (tzw. drewniany kościółek ) był to dzień odpustu. Wieczorną 

Mszę św. (o 18-ej) odprawił i procesję poprowadził ksiądz Grze-

gorz Kowalczyk. W sobotę zaś 2 października odbyło się spotka-

nie odpustowe z konkursami (np. plastyczny - Mój Anioł Stróż) i 

zabawami, również z zabawą taneczną. Ministranci rozegrali mecz 

z ministrantami z parafii św. Mateusza.  

10 października , dzięki trudom pana Pawła Waligóry, ruszy-

ła strona internetowa www.archaniol.waw.pl . Państwo Irena i 

Krzysztof Waś przekazali budowie dwa metry sześcienne desek.  

Poniżej zamieszczamy oryginalny dokument : 

 Ogłoszenia - Niedziela  10 X 2010 r. 

1. Dziś w kościele polskim obchodzimy X Dzień Papieski pod hasłem „Odwaga Święto-

ści”.  Jak co roku zbieramy ofiary do puszek, które zasilą Fundację Dzieło Nowego 

Tysiąclecia. Fundacja ta zajmuje się pomocą zdolnej młodzieży w ubogich rodzin.  

2. Kandydatów do bierzmowania zapraszamy dziś na Mszę św. o godz. 13.00 i spotkanie 

po Mszy św. 

3. W zakrystii po Mszach św. przyjmujemy intencje do modlitwy wypominkowej.   

4. W zakrystii są do kupienia kalendarze ze zdjęciami z Ziemi Świętej na rok 2011. Do-

chód ze sprzedaży przeznaczymy na potrzeby naszej parafii. Cena 10 zł. 

5. Dziękujemy za pomoc przy budowie Panu Karolowi Prusaczyk z ul. Skarbka z Gór. 

Składamy też podziękowania za ofiary na rzecz budowy: ofiara bezimienna z ul. Jasi-

niec, oraz dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na tacę tydzień temu. 

6. Podczas sesji Rady m.st. Warszawy zapadły ważne dla Białołęki decyzje. 

Dzięki staraniom radnych oraz Zarządu Dzielnicy Białołęka na terenie Zielonej Biało-

łęki w rejonie ronda Małej Brzozy i osiedla Derby wprowadzono zmiany, które po-

zwalają na budowę parku, placów zabaw, obiektów sportowych, jak i placówek oświa-

towych, kulturalnych w tym miejscu, a nie wysokich bloków.  

W naszych parafiach zbieraliśmy podpisy w tej sprawie.  Bardzo dziękujemy wszyst-

kim, którym nie są obojętne sprawy naszej dzielnicy i włączyli się w akcję protesta-

cyjną. W sumie zebrano 1800 podpisów. W imieniu mieszkańców składamy też po-

dziękowania przedstawicielom samorządu, którzy zorganizowali akcję zbierania pod-

pisów 

Październik jest miesiącem „różańcowym”, dlatego codziennie w 

kaplicy o godz. 18:30 odmawiany był różaniec w różnych inten-

cjach, następnie odprawiano Mszę św. Natomiast  w każdą środę 

wierni modlili się do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

http://www.archaniol.waw.pl/


Został także zorganizowany dla 

dzieci konkurs na najpięknie jszy ró-

żaniec.  

24 października , w kościołach w 

Polsce, odbywało się liczenie wier-

nych (dominicantes ) uczestniczących 

w Mszy św. oraz przyjmujących ko-

munię św. (communicantes ). 

Urząd Dzielnicy oraz Stowarzyszenie Moja Białołęka zaprosiły 

mieszkańców na otwarcie parku i placu zabaw przy ulicy Ruskowy 

Bród. 

5 grudnia , po Mszy św. „dziecięcej” o godz. 11 -ej św. Mikołaj 

(w stosownym przebraniu) rozdawał dzieciom prezenty.  

12 grudnia rozpoczęły się rekolekcje adwentowe. Msze roratnie 

odprawiane były o godz. 6.30.  

24 – 26 grudnia: Święta Bożego Narodzenia z Pasterką o godz. 

22-ej. 

31 grudnia, na zakończenie roku, o godz. 18-ej została odpra-

wiona Msza św. i nabożeństwo dziękczynne.  

Przez cały październik, listopad i grudzień  trwały prace 

budowlane przy wznoszeniu domu parafialnego usytuowanego za 

kaplicą. W kaplicy odbywały się Msze i nabożeństwa ale ws zelkie 

sprawy „papierkowe, urzędowe” w rodzaju metryk, zaświadczeń, 

wpisów itp. załatwiała kancelaria przy parafii św. Michała Archa-

nioła. Tam także, przy ulicy Głębockiej 119, mieszkali i żywili się 

księża: proboszczowie obu parafii . Stamtąd, dzień w dzień, dojeż-

dżali na budowę, wydzwaniali do urzędów, do dostawców i wyko-

nawców detali budowlanych.  

Musimy jednak koniecznie w tym miejscu rzucić światło na 

owoce pracy duszpasterskiej kapłanów: parafia udzieliła dwadzie-

ścia sześć Sakramentów Chrztu, co – wobec trzech tychże Sakra-

mentów w ubiegłym – pokazuje, że przy współpracy z wolą Pana 

Boga można budowanie murów łączyć z budowaniem świątyni 

serc. 



Mówi się: nie od razu Kraków zbudowano, i prawdę poznali z 

autopsji nie tylko księża , ale wielu, wielu chętnych, którzy w mia-

rę możliwości, niekiedy i ponad miarę, przychodzili na budowę, 

ciężko pracowali  fizycznie. Trzeba także pamiętać o tych, którzy 

wspierali prace darami pieniężnymi.  

Oto ochotnicy przy pracach budowlanych i porządkowych : 

Rafał Bielecki  
Krystyna Birek 
Krystyna Dąbrowska  

Jarosław Dominiak  
Janina Gmur 

Witek Lipka 
Hanna Ludwiniak 
Ryszard Kobyliński  

Ryszard Kopyściński  
Tadeusz Kozłowski  

Adam Makowski 
Arkadiusz Makowski 
Marek Organisko 

Janina Piwowarczyk 
Andrzej Piekut 
Karol Prusaczek 

Paweł Puślecki  
Bogusław Radzikowski  

ks. Mariusz Rybałtowski  
Arkadiusz Siljańczyk  
Teresa Skłodowska  

Henryk Skłodowski  
Franciszek, Maksymilian i Karol Walczak 
Eryk Wielgus 

Stefan Wiśniewski  
Zofia Wojdyłło  

Grzegorz Wronka 
Janusz Zalejewski 
 

oraz fundatorzy i darczyńcy:  
 

państwo Jaworscy,  
państwo Jezierscy  
państwo Kensbok 

Agata i Radosław nn.  
Sylwia i Przemysław Bednarczyk  
Jadwiga Broma 

Jolanta i Wojciech Furmanek 
Anna i Józef Niedźwiedź  

Irena i Zbigniew Szczepaniak 



Alicja i Ryszard Waś  

Stanisław i Zofia Wojda.  
 

Dokumentacja „ziemska” usiłuje oddać pracującym i ofiaro-

dawcom sprawiedliwość, nikogo nie pominąć, każdego zapamiętać . 

Niestety, człowiek, bywa omylny, dlatego też mamy świadomość, 

że kogoś mogliśmy tu przeoczyć. Prosimy zatem o wyrozumiałość – 

i ufamy, że Pan Bóg nikogo nie pomija, że każdego widzi i że każ-

dy ma swe miejsce w Jego sercu. 


