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Msze św. 1 stycznia „inaugurowały” nowy rok kalendarzowy – 

modlitwy w kaplicy odprawiono wraz z zawierzeniem tego roku opiece 

Marii, Bożej Rodzicielce. Warto w tym miejscu wspomnieć o pozosta-

łych patronach: oto ksiądz Piotr Skarga (na mocy Uchwały Sejmu z 16 

IX 2011 r,) oraz Józef Ignacy Kraszewski i Janusz Korczak.  

Odwiedziny parafian rozpoczęły się od Głębockiej 54  i Geodezyj-

nej; wszelkie ofiary zebrane podczas kolęd, przeznaczone były wyłącz-

nie na budowę domu parafialnego.  

13 stycznia pięćdziesięcioro dzieci wraz z opiekunami wyjechało 

na wypoczynek zimowy (autokarem) do Gliczarowa. To już drugi po-

dobny wyjazd „naszych” w tamte strony, na Podhale – co się im dziwić: 

piękniejszych widoków niż z Bukowiny Tatrzańskiej i pasma idącego z 

Bukowiny do Poronina – nie ma w całych Tatrach. A terenów do jeż-

dżenia na nartach dla średniozaawansowanych narciarzy daleko sz u-

kać. Pan Tomasz Bonisławski użyczył swój samochód z kierowcą do 

zawiezienia i przywiezienia sprzętu, głównie narciarskiego. Relację z 

pobytu, głównie materiał zdjęciowy, można było oglądać na stronie in-

ternetowej. Pobyt trwał do 22 stycznia. 29 I , po powrocie, po Mszy 

św. o godz. 11-ej odbyło się przedstawienie Opowieść wigil ijna w wy-

konaniu uczestników  zimowiska. 

Tymczasem w domu parafialnym, w dalszym ciągu trwały prace: 

wykonywany był montaż okien, instalacje elektryczne i wodno -

kanalizacyjne. Taca z „drewnianego kościoła” zebrana 5 lutego została 

przeznaczona w całości  na potrzeby budowy.  

Przy wyjściu z kaplicy co niedziela wykładano  listy protestacyjne 

przeciw odmówieniu telewizji Trwam miejsca na tzw. multiplexie.  

12 lutego  w Lewandowie i na ul. Magicznej zakończyły się wizyty 

duszpasterskie. 

22 lutego Środa Popielcowa i początek Wielkiego Postu. Zarazem 

też początek nabożeństw wielkopostnych z Gorzkimi Żalami i  Drogami 

Krzyżowymi w każdy piątek.  



Dzięki ofiarom zebranym podczas kolędy , udało się wstawić pięć-

dziesiąt cztery okna do budynku parafialnego a także uregulować  na-

leżności za prace wcześniej wykonane. Państwo Maria i Krzysztof Wó j-

cik wykonali napis na kaplicy. 

11 marca zakończyły się rekolekcje wielkopostne, które prowadził 

ksiądz Stanisław Kania, nota bene , budowniczy kościoła w Rajszewie 

pw. św. Andrzeja Boboli. W nadchodzącym tygodniu rozpoczęły się 

wstępne przygotowania do Triduum Paschalnego. 25 marca – Dzień 

Świętości Życia i (po Mszach w katedrach diecezji warszawskiej i war-

szawsko-praskiej ) marsze wiernych w obronie życia i rodziny . 

1 kwietnia, prima april is i Niedziela Palmowa, czyli początek 

Wielkiego Tygodnia. Dzień wcześniej panie (na których zawsze można 

było polegać): Krystyna Birek, Hanna Ludwiniak, Agnieszka Nowicka-

Walczak i Irena Sztandera gruntownie wysprzątały kaplicę.  

Do przygotowania Grobu Pańskiego zaangażowało się małżeństwo: 

Agata i Stanisław Leszczyńscy; panie Hanna i Marlena Ludwiniak oraz 

Katarzyna Midak udekorowały kaplicę kwiatami. Pani Barbara Mank 

uszyła obrusy na ołtarze. Pani Anna Burza posadziła kwiaty wokół 

krzyża. Dzięki pracy ochotników kaplica została solidnie wysprzątana. 

Firma panów Dudzińskich „Bracia” ustawiła przenośną toaletę (obok 

kaplicy, na „górce”) i podjęła się gratisowej obsługi kabiny. 

22 kwietnia rozpoczął się Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod ha-

słem Kościół domem budowanym przez miłość .  

Pan Robert Radzik podarował kilka paczek gresu  potrzebnego do 

wyłożenia schodków przy kaplicy. Pan Piotr Jaworski przekazał stół 

bilardowy dla dzieci. 

12 maja połączone drużyny ministranckie (z parafii „naszej” i św. 

Michała ) wzięły udział w turnieju piłkarskim w Otwocku . Poza podzię-

kowaniami dla chłopców i ich rodziców za zorganizowanie przejazdu, 

niestety, nie ma, niestety, żadnej wzmianki o ew. osiągnięciach  dru-

żyn. 

27 maja – uroczystości Zesłania Ducha Świętego zakończyły 

okres wielkanocny. Zakończył się też Biały Tydzień , pokomunijny czas 

dla dzieci przyjmujących Pierwszą w życiu Komunię. Rodzice przygoto-

wali uroczystość, a panie: Justyna i Anna zajęły się stroną muzyczną  

tego wydarzenia. 



Z ogłoszeń w niedzielę Trójcy Przenajświętszej (3 czerwca ) dowia-

dujemy się o przygotowaniach do czwartkowych uroczystości Przenaj-

świętszej Krwi i Ciała  Chrystusa : do Mszy św. i proces ji. Ołtarz pierw-

szy przygotowali mieszkańcy Brzezin, drugi - rodzice i dzieci komunij-

ne, trzeci – mieszkańcy Lewandowa-Parku, Lewandowa Leśnego, Inter-

netowej i Jasińca, a czwarty przygotowało osiedle Lewandów i ul. Głę-

bocka. W samych uroczystościach (obchodzonych już samodzielnie , na 

placu przed kaplicą, bez parafii św. Michała ), wzięła udział pełna ob-

sada liturgiczna: ministranci, bielanki, dzieci komunijne . I – oczywi-

ście – liczni wierni. 

Na Trasie Toruńskiej 7 czerwca oddano do użytku główne jezd-

nie. Chciałoby się powiedzieć: Chwała Panu… tymczasem układ komu-

nikacyjny  w tej części Białołęki wciąż przypominał labirynt, igraszkę 

szaleńca. Wiadukt Głębockiej , który mógłby jakoś rozwiązać problemy 

drogowe wciąż pozostawał w realizacji.  

17 czerwca , o 12-ej w południe odbył się piknik (długo wcześniej 

zapowiadany), zwłaszcza jeśli chodzi o przynoszenie fantów , pieczenie 

ciast i in. Festyn, udany i chwalony, udał się dzięki pomocy i zaanga-

żowaniu Domu Kultury „Świt” i Stowarzyszeniu „Artema”. Wieczorem, 

po Mszy o 20-ej odbył jeszcze koncert (zagrał zespół Adaggio),  a po 

nim zabawa taneczna.  

24 czerwca zakończył się rok szkolny 2011/2012 i rozpoczęła 

wakacyjna laba. Nie było jed-

nak ulgi ani laby dla prac przy 

kryciu dachu. Jeszcze w kwiet-

niu 13 IV zakupiono dachówkę 

(9957 szt.), więc n ic nie stało 

na przeszkodzie, by przykryć 

nią dach i w ten sposób powoli 

kończyć ochronę budynku 

przed kaprysami pogody. Koszt 

zadania wyniósł 30 tys. zło-

tych; „przy okazji” pokryto da-

chówką budynek gospodarczy z 

garażami.  

W lipcu pani Hanna Ludwiniak zajęła się pielęgnacją kwiatów 

przy krzyżu i kaplicy, a pan Grzegorz ułożył płytki na schodkach do 

zakrystii i przy bocznym wejściu. Państwo Radzikowie przekazali  meble 

na potrzeby parafii.  



22 lipca, z okazji wspomnienia św. Krzysztofa, odbyło się święce-

nie pojazdów i ich użytkowników. Następnego dnia, 23 VII z przed pa-

rafii, po porannej Mszy, wyruszył autokar wiozący dzieci i opiekunów 

w Góry Stołowe. Relacje z wy jazdu można było oglądać na nowej stro-

nie internetowej (nad którą trudzili się pan  Tomasz Badurka i Edwin 

Raczko), www.swietyszczepan.pl . Powrót – 31 lipca. Wypoczynek, o 

czym warto wspomnieć, był współfinansowany przed Urząd Dzielnicy.  

15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia NMP  (jednocześnie 93 

rocznica Cudu nad Wisłą) porządek Mszy niedzielny, z obrzędem błogo-

sławieństwa kwiatów i ziół. Trwała akcja Tornister pełen uśmiechów  

organizowana przez Caritas diecezjalny. Ofiary zbierane na tacę prze-

znaczono na ocieplenie budynku parafialnego i zakup styropianu (700 

m2). Na górce obok kaplicy stanął niebieski namiot -pawilonik, do któ-

rego można było przynosić używane podręczniki i makulaturę . Termin 

zbiórki: do końca września. Akcja przyniosła pożyteczny owoc w posta-

ci 400 zł za sprzedaną makulaturę; pieniądze zostały przekazane oso-

bom potrzebującym wsparcia.  

17 sierpnia przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcy-

biskup Józef Michalik i patriarcha moskiewski i ca łej Rusi, Cyryl I, 

podpisali na Zamku Królewskim w Warszawie wspólne przesłanie Ko-

ścioła Rzymskokatolickiego i Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego 

wzywające do pojednania polsko-rosyjskiego. 

W niedzielę 16-ego września, po Mszy św. o godz. 20-ej odbyło 

się spotkanie rady duszpasterskiej. 11 października w łączności z O j-

cem Św. Benedyktem XVI rozpoczął się  Rok Wiary; 14 X –  XII Dzień 

Papieski pod has łem Jan Paweł II – Papież rodziny. I zbiórka do puszek 

na stypendia dla zdolnej lecz ubogiej młodzieży.  

Przy domu parafialnym trwały prace ocieplające, a w kaplicy roz-

poczęła zmiana wystroju wnętrza. 21 października – Światowy dzień 

Misyjny i zarazem w polskim Kościele liczenie uczestniczących w Mszy 

(dominicantes ) i przyjmujących komunię św. (communicantes ). Przed 

listopadem zbierane były wypominki na kartkach przy wyjściu z k o-

ścioła.  

Prace przy przebudowie prezbiterium w kaplicy zakończyły się ok. 

11 listopada. Pozostały jeszcze do wykonania prace elektryczne i 

boczny ołtarz Jezusa Miłosiernego  (został poświęcony w dzień odpu-

stu); prace te, bezinteresownie, wykonali panowie Łukasz Dzielak i 

Paweł Mularczyk ze swoimi pracownikami. Panie: Barbara Bałdyga, 

http://www.swietyszczepan.pl/


Krystyna Birek, Małgorzata Klimaszewska i Irena Sztandera posprząta-

ły kaplicę.  

Tydzień później zamontowano rzutnik (tekstów pieśni) i ekran. Na 

koniec, w dniach 18 – 25 listopada została pomalowana cała kaplica,  

czym zajmował się pan Andrzej Mularczyk z pracownikami:  panem An-

drzejem i Grzegorzem. Zakończyły się  też prace przy ocieplaniu domu 

parafialnego. 

2 grudnia – początek adwentu. Adwent jest czasem radosnego 

oczekiwania na przyjście Pana. Początek Mszy roratnich o 6.30. Reko-

lekcje adwentowe (trzydniowe) poprowadz ił od 9 grudnia ksiądz Adam 

Jabłoński, kapelan więzienny i założyciel ośrodka dla bezdomnych 

więźniów w Czerwonym Borze (teren z zabudowaniami zakupił w tym 

celu za własne pieniądze). Pani Irena Chudz ikiewicz przygotowała wie-

niec adwentowy. 

Od 3 grudnia rozpoczęły się wizyty duszpasterskie w Brzezinach, 

potem na Głębockiej , od numeru 54. W ostatnią niedz ielę adwentu (23 

XII) gościła w parafii siostra ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miło-

sierdzia, która sporo powiedziała o Zgromadzeniu i o przesłaniu św. 

Faustyny. W poniedziałek Wigilia (Pasterka o 22 -ej) i początek Świąt 

Bożego Narodzenia.  

26 grudnia - odpust. Główna Msza odpustowa odbyła się o godz. 

11-ej, której przewodniczył ksiądz biskup-senior Kazimierz Romaniuk 

(ten sam, który podarował parafii relikwie papieża Piusa X). Dokonał 

poświęcenia obrazu Jezusa Miłosiernego  w bocznym ołtarzu. Odpust 

jest świętem parafii, więc po Mszy odbyło się spotkanie ze wspólnym 

śpiewaniem kolęd.  Była to także okazja do podziękowań. A więc: szop-

kę i uroczystości odpustowe przygotowali państwo Małgorzata i Wie-

sław Jędrzejczyk, Marta i Adam Odojewscy, Ewa i Krzysztof Polkowscy, 

pani Mariola Rodowicz oraz panowie: Karol Bałdyga, Zdzisław Woźnica 

i Jarosław Zache ja. Panowie Artur Miros i Łukasz Dzielak przygotowali 

oświetlenie obrazu, zaś pan Wiesław Jędrzejczyk i firma Polsec poda-

rowali kamery do monitoringu. Panie Agnieszka Bauer i Małgorzata 

Jędrzejczyk zakupiły koszyczki, do tzw. tacy. Pan Andrzej Bełdycki i 

firma BRG wykonała właz. Państwo Bożena i Krzysztof Waś ofiarowa li 

sztachetki. Pan Dominik Krzeńc wykonał półki i wieszaki potrzebne do 

zbiórki ubranek dla dzieci.  

Gospodarstwo parafialne rozkwitało jak nowo zasadzony winny 

krzew, krzew sadzony na starym, niemiłym dla oka ugorze, gdzie wciąż 



jeszcze kołysały się na grudniowym wietrze trzciny wokół dzikiego je-

ziorka. Ten krzew, pielęgnowany dłońmi duszpasterzy naszych , przy-

nosił godziwe frukta: do Sakramentu Chrztu przyniesiono czterdzieści 

czworo maleństw i poproszono kapłana o przyjęcie do wspólnoty K o-

ścioła. Natomiast do Pierwszej Komunii Świętej zgłosiło s ię osiemna-

ścioro dzieci i co -warte szczególnego odnotowania: dwie pary młodo-

żeńców stanęło do ślubu  - takie oto owoce jął wydawać nasz parafialny 

krzew wśród łąk pól i dzikich zarośli.  

„Śniegu,  

Baranku Boży!  

Gładzisz grzechy świata  

I białymi lokami brzydotę rozmiatasz…  

Wkoło igra iskrami pogoda szczęśliwa,  

A ty klęczysz – 

I śmietnik  

Piersiami zakrywasz” (M. Pawlikowska-Jasnorzewska) 

31 grudnia, na zakończenie roku kalendarzowego odprawiona została 

Msza św. dziękczynna za parafian, za wspó lnie wykonane dzieła . 

 

Ochotnicy na budowie:  

 

Łukasz Dzielak 
Roman Kwas 
Roman Mostowiec 

Paweł Mularczyk i jego pracownicy 
Maria i Paweł Remik  

Dariusz Woźniakowski 
Jarosław Zacheja  

 

Ofiarodawcy i nabywcy cegiełek:  

Beata i Arkadiusz nn 

Monika Asztemborska 
Urszula i Tomasz Badurka 
państwo Banasiak  

Cecylia Baranowska 
Sylwia Bednarz 

Paweł Borkowski 
Anna i Zenon Burza 



Ilona i Radosław Bejka 
Irena Celej 

Marta i Rados ław Cherkot  
parafia Chrystusa Króla  

Katarzyna i Mirosław Dominiak  
Jadwiga i Józef Duchnowscy  
dzieci komunijne 

Anna i Artur Faryńscy  
Katarzyna Halina Faszczewska 
Tadeusz Frankowicz 

Radosław Głowacki  
Daria i Piotr Głowaczewscy  

Joanna i Robert Grabek 
Beata i Ryszard Grzegorczyk 
Paulina i Kamil Jezierscy 

Małgorzata i Maciej Jopkiewicz  
Ewa i Łukasz Karczewscy 

Małgorzata Klimaszewska  
Andrzej Klusiewicz 
państwo Kłacjusz 

Magdalena i Robert Kucharscy 
Paweł Kuś  
Ala Kuśmierska  

Elżbieta Leszczyńska  
Marlena Ludwiniak 

państwo Łęczyccy  
Barbara Ługowska  
Maria i Władysław Maciążek  

Monika i Marek Maciejczuk 
Regina Miąsko  
państwo Miros  

Renata i Roman Mostowiec 
Urszula i Ryszard Nie lipińscy  

Beata Nitkiewicz 
Barbara i Marek Nowak 
Izabela i Bartosz Oleszek 

Elżbieta i Marek Olszewscy 
Agata i Radosław Osińscy  

Czesława i Krzysztof Paciorek 
parafia św. Wacława na ulicy Korkowej (Gocław) 
Piotr i Karolina nn 

Krystyna i Marceli Piaseccy 
Bogusław Piekarski  
Marcin Tadeusz Piórek  

Janina Piwowarczyk 
Janina i Kazimierz Pyrz 

Renata i Robert Radzik 
Maria i Paweł Remik  
Elżbieta Reska  



Emilia i Jacek Różyccy  
Hanna Ryjak 

Longina i Andrzej Sawel  
Marcin Soszyński  

Kacper Staśkiewicz  
Krzysztof Szewczyk 
Dorota i Krzysztof Trojańczyk 

Sylwia i Tomasz Uszyńscy  
Parafia św. Wojciecha  w Wiązownie  
Honorata Weso łowska  

Magdalena i Andrzej Welfer  
Ewa Wojdat 

Zofia i Józef Wojdyłło  
Jerzy Jacek Wojtkiewicz 
Maria i Krzysztof Wójcik  

 
oraz ofiary bezimienne. 
                    


