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Sylwester (we wtorek) odbalowany, odtańczony, zatem odfaj-

kowany, potem środa, św. Mieczysława i Nowy Rok – jakby począ-

tek czegoś nowego ; tymczasem z zimowego dnia codzienność wy-

łaniała się jak każda codzienność: bez fanfar i toastów. Porządek 

Mszy św. 1 stycznia  jeszcze świąteczny; na każdej była okazja 

prosić Miłosiernego Ojca o błogosławieństwo dla siebie, parafii, 

Polski i świata. Rok ten miał być  rokiem świętego Jana z Dukli, a 

nadto: Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Oskara Kolberga i Jana Kar-

skiego. 

6 stycznia  uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) . 

Kolęda objęła ulicę Głębocką: numery 54, 56. Ofiary zbiera-

ne w czasie wizyt duszpasterskich zostały w całości przeznaczane 

na potrzeby budowlane. 

Po Niedzieli Chrztu Pańskiego rozpoczął się okres zwykły w 

liturgii. Ale kolędy (i pastorałki) można było śpiewać jeszcze do 2 

lutego. 14 stycznia wypadła trzecia już rocznica śmierci księdza 

Szczepana Stalpińskiego .  

Do parafii dotarło i z ambony zostało odczytanie pismo 

Urzędu Miasta St. Warszawy  z Biura Drogownictwa i Komunikacji 

(z dn. 27 XI 2013 r.) informujące, że nie ma na razie możliwości 

wyznaczenia przejścia dla pieszych ani chodnika po stronie para-

fii, ponieważ takie działania będą poprzedzone , po pierwsze: pra-

cami kanalizacyjnymi (w gestii MPWiK), a po drugie: dopiero po 

nich nastąpić mógłby generalny remont, a właściwie przebudowa 

ciągu ulicy Głębockiej. Termin  przebudowy - do końca pierwszego 

półrocza 2014 r.  

Kolęda w blokach przy ulicy Geodezyjnej i Skarbka z Gór. 

Ofiary przeznaczono na budowę oraz wykonanie projektu nowej 

świątyni. Dekoracje świąteczne zostały rozebrane w poniedziałek 

2 lutego o 10-ej rękoma Tadeusza Buczka, rodziny Głowaczew-

skich (z licznymi dziećmi), Zbigniewa Buczka, Zdzisława Marka, 

Marka Organistko i Mirosława Sznajdera.  



Powrócili uczestnicy zimowiska 

w Wiśle. Pięćdziesiąt dwie osoby wy-

jechały i tylu też uczestników 

ło. Pobyt należało uznać za dobry, 

udany, bowiem nie tylko obeszło się 

bez ofiar w ludziach i sprzęcie, ale 

dziatwa wracała żałując, że wraca. 

Pani Barbara Mank i pan Marek 

Przybyłowski przygotowali posiłki , a 

Urząd M iasta st. Warszawa dofinan-

sowało pobyt. 

W internecie pojawiły się fałszywe ulotki o kolędzie. Sprawa 

w krzywym świetle trafiła do mediów . Ale odzew parafii (wyjaśnie-

nia i kategoryczne domaganie się sprostowania)  - bez przeszło 

większego jednak echa. Ostatecznie akcja wizyt duszpasterskich 

zakończyła się 16 lutego . Przez niemal trzy miesiące akcję wspie-

rał o. Ireneusz Krużel, ksiądz Robert Ogrodnik oraz księża: Mar-

cin i Mirosław.  

15-ego lutego telewizja Trwam i nowy kanał TVP ABC rozpo-

częły nadawanie na pierwszym multiplexie naziemnej telewizji cy-

frowej. 

Po Środzie Popielcowej 5 marca  rozpoczął się Wielki Post i 

cykle nabożeństw wielkopostnych: chodzi o Gorzkie Żale (każda 

niedziela) i Drogi Krzyżowe w każdy piątek.  

9 III Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  Po Mszy o 11-ej zo-

stała wystawiona sztuka Czwarty Król przygotowana przez 

uczestników zimowego wyjazdu. 

Pan Łukasz Dzielak zamontował nowe oświetlenie i kamery 

przed kaplicą; pan Paweł Mularczyk i jego pracownicy wstawili 

nową bramę  wjazdową na parking parafialny.  

Uzbierane dotąd ofiary zostały przeznaczone na wykonanie 

przyłącza wody i kanalizacji. Natomiast jałmużna wielkopostna 

została przeznaczona dla ośmioletnie j, chorej Igi.  

Prace nad projektem nowego kościoła poszły pełnym tokiem, 

W dniach 18 – 23 marca zostały wykonane odwierty geologiczne, i 

- niejako przy okazji - sporządzono inwentaryzację geodezyjną 

przyłączy do budynku parafialnego. W samym budynku trwały 

prace wykończeniowe.  



30 marca , w czwartą niedzielę Wielkiego  Postu, rozpoczęły 

się rekolekcje wielkopostne. Przez trzy dni ksiądz Wojciech Kraiń-

ski głosił kazania rekolekcyjne. 10 kwietnia w piątek, po nabo-

żeństwie Drogi Krzyżowej, rozpoczęły się prace przygotowujące 

Grób Pański i Ciemnicę  (robota Wiesława Jędrzejczaka, Grzegorza 

Wronki i Mirosława Sznajdera; pan Łukasz Dzielak zajął się elek-

tryką).  

Parafia Chrystusa Króla na Targówku wsparła nas finanso-

wo, dzięki czemu można było uregulować drugą ratę należności za 

wykonanie przyłącza.  

13 kwietnia  – Niedziela Męki Pańskiej i początek Wielkiego 

Tygodnia. Przygotowano Triduum Paschalne, spotkały się służby 

liturgiczne, a panowie z bloków przy ulicy Głębockiej 59 i 61 

zgromadzili materiał palny na ognisko. 

Od tego roku parafia dysponowała dwoma chorągwiami pro-

cesyjnymi: pierwszą (wizerunek patrona św. Szczepana) będą no-

sili mieszkańcy ulicy Głębockiej (bez nowych bloków), a drugą , 

chorągiew Chrystusa Miłosiernego , kolejno mieszkańcy nowych 

osiedli. W przygotowania do Triduum zaangażował się ksiądz Ro-

bert Ogrodnik (udział w liturgii, udekorowanie kaplicy kwiatami) 

oraz o. Ireneusz (pomoc w Niedzielę Palmową i w Wielką Sobotę). 

Pani Justyna przygotowała oprawę muzyczną. Pan Łukasz Wnuk 

poprowadził przygotowania ministrantów.  

27 kwietnia – wraz z Kościołem na całym świecie parafia 

przeżywała wielką radość z kanonizacji „naszego” Jana Pawła II 

oraz Jana XXIII; o 19-ej odprawiono Mszę św. dziękczynną za dar 

świętości obu charyzmatycznych zwierzchników Kościoła. Nie bez 

powodu, w dniu śmierci Jana Pawła II , zebrani z całego świata 

wołali na placu św. Piotra: Santo subito ! 

A w Krakowie wielkie wydarzenie:  - „Niechże tam będzie nauk 

przemożnych per ła, aby wyda ła męże dojrza łością  rady znakomite, ozdobą  

cnót świetne i w różnych umieję tnościach wyuczone…” – oto wypis z do-

kumentu fundacyjnego wystawionego przez króla Kazimierza 

Wielkiego 12 maja Roku Pańskiego 1364. Zatem – 650 rocznica 

powołania pierwszej Polskiej Alma Mater. 

Państwo Zyskowscy przekazali meble kuchenne.  

17 maja biskup Wojciech Polak został m ianowany prymasem 

Polski i arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim.  



25 maja odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego . 

28, w środę spotkała się rada parafialna wraz ze wszystki-

mi, którzy mieli moc i chęć do pomocy przy procesji Bożego Ciała 

z budową ołtarzy włącznie: pierwszy ołtarz – Brzeziny, drugi 

mieszkańcy Lewandowa i ulicy Głębockiej, trzeci – Lewandów Park 

I i II oraz Lewandów Leśny, Internetowa i Jasiniec, zaś czwarty – 

rodzice i dzieci komunijne. Trasa procesji: Głębocka → Magiczna 

→ Skarbka z Gór → Tajemna i powrót Głębocką . Anonimowy 

ksiądz ufundował nagłośnienie. Państwo Malinowscy podarowali 

nową poduszkę procesyjną. Policja dobrze wywiązała się ze swoich 

ról osłonowych i zabezpieczających.  

Na Mszy św. 27 czerwca  o 18-ej 

podziękowano za miniony rok szkolny 

2013/2014 i radośnie powitano waka-

cyjny oddech wolności oraz  uczniow-

skie dolce far niente . 28 czerwca pięć-

dziesięcioosobowa grupa dzieci, mło-

dzieży wraz z opiekunami pod kierow-

niczą ręką księdza proboszcza Marka 

wyjechała na wypoczynek letni do Remieńkina (na Suwalszczyź-

nie); jeziora mazurskie; w programie mieli jeszcze odwiedziny Wil-

na – a cały koszt od osoby za jedyne marne 680 zł. Ich powrót – 

szczęśliwy i bezpieczny nastąpił 5 lipca. Urząd Dzielnicy Białołę-

ka i tym razem stanął na wysokości zadania i sypnął  złotówkami.  

Pani Irena Sztandera uporządkowała otoczenie krzyża na te-

renie parafii. Zapowiedziano też prace przy odnowieniu krzyża 

przy Głębockiej. Nie było jednak chętnych; jedyne podziękowanie 

należało się panu Rafałowi Piątkowi i jego dwom kolegom za po-

moc 19 lipca. 

Ojciec Robert Wnuk, misjonarz z Republiki Środkowej Afryki, 

odwiedził parafię 3 sierpnia. Po Mszach zbierał ofiary na potrzeby 

misji. Tydzień później, 10 sierpnia kazania w naszej kaplicy gło-

sił ksiądz Adam Jabłoński; po Mszach zbierał ofiary na swój ośro-

dek dla bezdomnych Przystanek w drodze , w Czerwonym Borze.  

Do namiotu obok kaplicy można było – jak co roku – przyno-

sić i składać używane podręczniki, książki i makulaturę.  

Od początku września  w nowym budynku parafialnym roz-

poczęła działalność kancelaria. Panie: Ewa Misiarek i Teresa Sa-

wicka oraz pan Adam Makowski wykonali prace geodezyjne; na-

tomiast państwo Rembelscy podarowali cegły na potrzeby budowy.  



W poniedziałek, 1 września, początek roku szkolnego 

2014/2015, który został poprzedzony Mszą św. o godz. 8.00. Mszy 

przewodniczył ksiądz Piotr Pierzchała, dyrektor wydziału kateche-

tycznego kurii warszawsko-praskiej. Tego dnia obchodzono także 

75 rocznicę wybuchu II wojny świa towej. 

W budynku parafialnym pan Łukasz Dzielak i jego pracown i-

cy prowadzili prace przy instalacji elektrycznej. Pojawił się po-

mysł na zorganizowanie biblioteki parafialnej – w jej zbiorach 

znalazłyby się książki odzyskane z makulatury oraz przynoszone 

przez parafian. 

Niedziela i uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata za-

kończyły rok liturgiczny 23 listopada. Od 30 XI zaczął się adwent 

i nabożeństwa adwentowe: Msze roratnie o godz. 7 -ej.  

Państwo Myślińscy przekazali meble dla parafii  

Akcja wizyt duszpasterskich rozpoczęła się od osiedla Le-

wandów II 3 grudnia  (Geodezyjna, Kartograficzna, Podłużna, 

Sieczna). W ogłoszeniach pojawiło się zaproszenie „do tańca” dla 

chętnych, którzy ugotowaliby bigos i upiekli ciasta na parafialny 

odpust. 20 grudnia wysprzątany został dom (parafialny), przed 

jego poświęceniem w czasie odpustu.  

15 grudnia – początek rekolekcji adwentowych. Ksiądz dr 

hab. Jacek Grzybowski przez trzy dni prowadzi ł spotkania litur-

giczne i wygłosił stosowne nauki-kazania.  

Pan Marcin Zawada przekazał słodycze dla dzieci ; Państwo 

Renata i Robert Radzikowie ofiarowali swoje meble do domu para-

fialnego, a państwo Kalbarczykowie – pianino, które stanęło w 

przyszłej bibliotece.  

24 grudnia (wtorek) Wigilia i o 22-ej Pasterka (pół godziny 

przed Pasterką śpiewanie kolęd). Święta, Święta i już po  - ale w 

naszej parafii było jeszcze jedno święto: odpust. 26 grudnia, we 

wspomnienie św. Szczepana, o  godz. 12.30 Mszę odpustową cele-

brował ksiądz arcybiskup Henryk Hoser, ordynariusz diecezji . 

Udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży oraz poświęcił para-

fialny budynek. Po uroczystościach odbyło się spotkanie w dużej 

sali św. Antoniego, nie bez bigosu, ciast i innych przyjemności.  

31 grudnia o godz. 18-ej Mszę dziękczynną za odchodzący 

rok odprawił ksiądz proboszcz. A po Mszy…  

„Boże humoru, zrób z nim coś koniecznie.  



Boże humoru, zrób z nim coś nareszcie.”  (W. Szymborska ) 

 

Z jakim „nim”? Z tym rokiem, 2014-tym. Możecie wierzyć: na 

pewno coś zrobi, co wcześniej miał w swoich planach wobec nas . 

Nam pozostało jedynie umieścić zapis roku w Kronice. Zapis ten 

domaga się jeszcze koniecznych, nader ważnych uzupełnień: oto w 

kaplicy naszej przyjęto do wspólnoty Kościoła siedemdziesiąt 

czworo nowych dusz udzielając im Sakramentu Chrztu. Sakra-

ment Bierzmowania przyjęło czworo młodych, a na ślubnym ko-

biercu stanęły cztery pary i poprosiły Pana Boga o błogosławień-

stwo. 

No i jeszcze niemały problem: na Sylwestra założyć smoking? 

A może frak? – oto jest (było) pytanie! 

 

Ochotnicy: 

Barbara Bałdyga  
Beata Biela 

Krystyna Birek 
Tadeusz Buczek 
Łukasz Dzielak  

Daria i Piotr Głowaczewscy z dziećmi: Ziemowitem, Jagną, Błaż e-
jem i Jędrzejem  
Kinga Jesionowska 

Joanna Koszewska 
Kinga Ludwiniak 

Barbara Mank 
Zdzisław Marek  
Paweł Mularczyk i jego pracownicy  

Marek Organistko 
Rafał Piątek i jego dwaj koledzy  

Marek Przybyłowski  
Zbigniew Szczepaniak 
Helena i Mirosław Sznajder  

Irena Sztandera 
Sylwia Uszyńska  
oraz ochotnicy anonimowi.  
 

Ofiarodawcy: 

 

Beata Biela 
Tadeusz Buczek 
parafia Chrystusa Króla w Warszawie (Targówek)  

Bartłomiej Czerwonka 



Gracja i Sławomir Dadacz  

Daria i Piotr Głowaczewscy z dziećmi: Ziemowitem, Jagną, Błaż e-
jem i Jędrzejem  

Jolanta i Leszek 
Małgorzata i Maciej Jopkiewicz  
Anna Konstantynowicz 

Bronisława i Marek Kostrzewa  
Renata Kowalewska 
Jan Kwaśniak 

Anna i Daniel Lech 
Łukasz Linstedt  

Ewa i Dariusz Lipińscy  
Rafał Lisicki 
Barbara i Arkadiusz Ługowski  

Barbara Łysik  
Adam Makowski 

Zdzisław Marek  
Barbara Matusiak 
Ewa Misiarek 

Renata i Roman Mostowiec 
Izabela i Bartłomiej Oleszek  
Marek Organistko 

Agata i Radosław Osińscy 
Monika i Piotr Pałka  

Renata i Robert Radzik 
państwo Rembelscy  
Elżbieta Reska  

Jolanta Sawicka 
Teresa Sawicka 

Agnieszka i Arkadiusz Swęd  
Irena Szczepaniak 
Zbigniew Szczepaniak 

parafia św. Wacława na ulicy Korkowej (Gocław)  
Michał Wąż  
Karol Wyszyński  

Sylwia Zajączkowska-Kowalczyk 
Marcin Zawada 

Ewa Zielińska  
oraz liczni ofiarodawcy anonimowi.  
 


