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Panie Boże , dobry a łaskawy Ojcze nasz w Niebie – daj, by 

ten rok nowy nie był gorszy niż poprzednie (ani po nim następują-

ce). Matko Boża – do Syna Swego nas prowadź i buduj, abyśmy 

sami się budowali. I dom ten wznosili na Głębockiej 74 ad maio-

rem Dei gloriam. Czyż nie w takich intencjach modlono się na 

Mszach św. 1 stycznia tego roku? 

W podobnym duchu, w roku jubileuszu 1050-lecia Chrztu 

Polski, patronem roku został Henryk Sienkiewicz (w setną roczn i-

cę śmierci, a w 170-tą – urodzin) 

Organizatorzy kursu ALFA przygotowali kolędowanie, wspó l-

ne śpiewy 7 stycznia w dużej sali parafialnego domu, o godz. 

19.30. Po każdej Mszy 10 stycznia były zbierane ofiary na lecze-

nie chorej pani Moniki (38-letnia mama dziewięcioletniego synka; 

rozchorowała się na nowotwór żołądka – koszty leczenia bardzo 

wysokie). Ks. Adam Jabłoński, choć sam w potrzebie, przekazał 

parafii 8o mb. ogrodzenia.  

24 stycznia zakończyły się wizyty duszpasterskie. Księża 

odwiedzili 1964 mieszkania (37,9%), a co się napukali, to się na-

pukali, bowiem ileś drzwi pozostało zamkniętych, głuchych na 

przyjęcie księdza. Zebrano łącznie kwotę 93  tysiące 500 zł, tak 

bardzo potrzebną do spłaty zobowiązań oraz na kupno dalszych 

materiałów budowlanych, nie mówiąc o robociźnie, która przecież 

za darmo nie jest. Prace na budowie rozpoczęły się na wiosnę.  

Do Środy Popielcowej trwała akcja zbierania zużytej elektro-

niki na rzecz organizacji Kościół  w potrzebie  działającej na tere-

nach misyjnych. Na stoliczku w kruchcie, przy wyjściu z kaplicy, 

można (pierwej zapłaciwszy) kupić prasę: Nasz dziennik 3,5 zł, 

Gość Niedzielny za jedyne 5. 

Spotkania scholii młodzieżowej odbywały się w niedziele o 

18-ej a schola dziecięca w piątki o 18ej.  

31 stycznia ksiądz Andrzej Jakubaszek wyjechał do Zako-

panego, nie sam lecz z grupą rodzin ; tydzień później wyjechał tak-

że i ksiądz proboszcz Marek, też góry, w Beskidy, do Zwardonia.  

10 lutego  Środa Popielcowa: grzesznicy pochylili głowy, by 

kapłan mógł posypać je prochem (przyszłym stanem skupienia 

każdego z nas) i byśmy mogli zdać sobie sprawę, kim tak napraw-



dę jesteśmy. Początek nabożeństw wielkopostnych: Gorzkich Ża-

lów, Dróg Krzyżowych oraz adoracji Najświętszego Sakramentu w 

środy. 26  lutego Droga Krzyżowa miała postać modlitewnego 

koncertu Golgota Jasnogórska według tekstów Ernesta Brylla, 

który jako wykonawca wystąpił z grupą muzyczną Joanny Lewan-

dowskiej i Marcina Stycznia.  

Tydzień później, t.  zn. w następny piątek Droga Krzyżowa 

poświęcona bohaterom poległym w walkach o niepodległość Po l-

ski. Po Mszy i Drodze Wieczór Pamięci Żołnierzy Wyklętych  w do-

mu parafialnym. 

28 lutego przybyli do parafii arcyciekawi gości: ksiądz Emil 

Parafiuk wraz młodzieżą  z Diecezjalnego Biura Organizacji Świa-

towych Dni Młodzieży. Wierni mogli się dowiedzieć nieco więcej , o 

co chodzi w tych Dniach: jaki jest ich cel i sens, i jak to wygląda 

w działaniu (pomysł Dni jest autorstwa papieża Jana Pawła II) . 

Rekolekcje w tym roku poprowadził, Msze odprawiał i nauk 

udzielał ksiądz dr Przemysław Artemiuk w dniach 6 – 8 marca. W 

kruchcie pod stolikiem stanął kosz na dary dla ośrodka w Cze r-

wonym Borze. 13 III pojawili się goście równie ciekawi: zespół 

Vies Bonum, czterech młodych ludzi z Białorusi, z Mińska. Muzy-

cy dali Mszom przepiękną oprawę wokalno -muzyczną. Po Mszach 

można było kupić sobie ich płyty i w taki sposób udzielić gościom 

zza wschodniej granicy wsparcia. 

20 marca ksiądz biskup Kazimierz Romaniuk udzielił naszej 

młodzieży sakramentu bierzmowania; westchnąć należy, by sa-

krament ten w ich przypadku nie stał się sakramentem pożegna-

nia (z Kościołem), bowiem taka tendencja  od jakiegoś czasu  zary-

sowała się wśród ogółu młodych ludzi.  

Jak co roku, również i w tym, 2016-ym, przygotowywano 

uroczystości Wielkiego Tygodnia, w tym Triduum Paschalnego. 

Panowie z bloków 59 i 61 tradycyjnie już zebrali paliwo na ogni-

sko wielkosobotnie. W sobotę, 19 marca  do sprzątania kaplicy i 

okolicy przyszło tak wiele osób, jak nigdy dotąd; mówi się wpraw-

dzie (brzydko się mówi): gdzie kucharek sześć…, ale jednak taka 

zbiorowa aktywność zawsze cieszy – i naprawdę ucieszyła ks. pro-

boszcza (i ich samych). Posprzątane otoczenie kaplicy pozwoliło, 

by w tym roku procesja rezurekcyjna wykonała trzykrotne obe j-

ście bez błądzenia i przygód.  

11 kwietnia rozpoczęła się druga już edycja kursu ALFA. 

Kurs cieszył się sporą wziętością ; wystarczyło podczas jego po-



przedniego trwania zajrzeć do domu parafialnego: sporo osób w 

różnym, raczej średnim wieku – radosnych, ożywionych swoim 

uczestnictwem i współdziałaniem.  

W dniach 14 – 17 kwietnia trwały obchody 1050-ej rocznicy 

Chrztu Polski. W bazylice gnieźnieńskiej pod przewodnictwem le-

gata papieskiego, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kardyna-

ła Pietro Parolina została odprawiona Msza święta w obecności 

najwyższych przedstawicieli państwowych.  

Ruszyły prace murarskie przy ścianach fundamentowych (do 

wysokości późniejszej posadzki budynku).   

Rzetelność kronikarska zniewala nas do odnotowania jeszcze 

jednego ważnego faktu,  czy – jak kto woli - wydarzenia. Wydarze-

nie nazwało się: pies. Konkretnie - suczka. Można sobie bez trudu 

wyobrazić działanie parafii bez tygrysa, żyrafy lub ośmiometrowej 

anakondy. Ale nie bez psa. Beczka (pies) płowo- i gładkowłosa, 

wielkości sporego jamnika, nadała ludzki wymiar, swoistość i 

barwę gospodarstwu parafialnemu. O najszczerszym zachwycie 

dzieci nie warto wspominać; wzruszenie stawało się udziałem tak-

że i rodziców, w ogóle zresztą każdego dorosłego, kto miał serce w 

odpowiednim miejscu. A sam ksiądz proboszcz? Przecież Beczka 

stała się dlań nie tylko pupilką , pieszczochą, ale nade wszystko 

wytchnieniem po trudach duszpasterskich, budowlanych, po co-

dziennym administrowaniu.  

24 kwietnia ksiądz arcybiskup  Henryk Hoser zaprosił na 

Marsz Świętości Życia, który przeszedł ulicami Warszawy jedena-

sty już raz, m.in. Krakowskim Przedmieściem.  

Od początku maja rozpoczęło się coroczne zbieranie pod-

ręczników, książek i makulatury. Podręczniki – jak dotąd – przy-

dawały się raczej nielicznym. Większy pożytek by ł z książek nale-

żących do szeroko pojętej literatury, a także specjalistycznych z 

różnych dziedzin i te trafiły do biblioteki. Sprzedaż samej makula-

tury także okazywała się nie bez znaczenia: pieniądze zasil iły 

niemałe potrzeby parafii (budowa, wsparcie ubogich). 

Uroczystości Zesłania ducha Świętego  (15 V ) zakończyły 

okres wielkanocny. 22 V wspomnienie św. Rity .  

W związku z bliskim już terminem procesji Bożego Ciała, 

ksiądz proboszcz zaprosił chętnych wiernych na organizacyjne 

spotkanie, poinformował  o przebiegu trasy procesji (Głębocka, 

Podwójna, Magiczna, Skarbka z Gór, Tajemna i powrót Głębocką) i 



wyznaczył stosowne zadania, czyli kto ma jaki ołtarz przygotować, 

ustawić (a potem jeszcze zdemontować).  

Gratulacje! - dla dzieci ze szkoły 356: Dominiki  Czech, Nicoli 

Marcinek i Wiktorii Sendeckiej, które otrzymały wyróżnienia w 

diecezjalnym konkursie Mocny, kto ufa Bogu  (swój udział w suk-

cesie miała pani Katarzyna Sułkowska), katechetka.  

Co na budowie? Murowanie i jeszcze raz: murowanie. We-

wnątrz widać było palety cegieł, w miarę wznoszenia ścian były 

wykonywane słupy żelbetowe stanowiące część konstrukcyjną ko-

ścioła. Natomiast na placyku przed kaplicą pojawiły się ławki; so-

lidne ławki z oparciem ustawione pod szpalerem żywotników od 

południowej strony. Ławki postawiono głównie z myślą o rodz i-

cach maleńkich dzieci, które – zdarzało się – hałaśliwie przeszka-

dzały w odprawianiu i uczestniczeniu w Mszach.  

23 czerwca  czwartkowa Msza św. zakończyła rok szkolny 

2015/2016 podziękowaniem Panu Bogu za trud dzieci, nauczycie-

li, katechetów. Dzień wcześniej 18-ego, w katedrze warszawsko-

praskiej ksiądz arcybiskup  Henryk Hoser pobłogosławił pięćdzie-

sięciu czterech szafarzy Komunii świętej; odnotowujemy to zda-

rzenie, ponieważ jednym z tych szafarzy był (i jest) pan Adrian 

Siewiej (będzie pomagał w kaplicy i udzielał komunii chorym w 

domach). 

Od 1 lipca porządek nabożeństw i Mszy wakacyjny. A w po-

mieszczeniu za garażami zbierane były podręczniki, książki i ma-

kulatura. Część z tych książek  trafiła do biblioteki, gdzie znalazła 

odpowiednie miejsce na pierwszych ustawianych w tym celu rega-

łach. 

Ksiądz Andrzej Jakubaszek powiódł pielgrzymów z naszej i 

nie naszej parafii do słonecznej Italii  i do Medjugorije; wyjechali 

27 czerwca . 

W Krakowie, w dniach 26 – 31 lipca trwało święto młodości, 

miłości i chwały Bożej, czyli  31’ Światowe Dni Młodzieży , czyli 

zjazd młodzieży z całego świata z udziałem papieża Franciszka .  

Papież gościł kilka dni w Polsce  (przypominamy: pomysłodawcą 

Dni był św. Jan Paweł II; w 1986 r.). Papież Franciszek rozpoczął  

pierwszą podróż apostolską do Polski (27 – 31 VII). Także w War-

szawie istniała możliwość udziału w tym wydarzeniu  w Miejskiej 

Strefie Kultury na Krakowskim Przedmieściu. Wyjazdem młodzieży 

z naszej parafii do Krakowa zajął się ksiądz Andrzej. 



Przy parafii powstawała nowa jednostka harcerska Stowarzy-

szenia Harcerstwa katolickiego Zawisza. t.zw. skautowie Europy. 

Prace murarskie na budowie ciągnęły się niemal bez prze-

rwy, przez całe wakacje; ofiary w tym czasie zbi erane na tacę były 

przeznaczane na zakup cegieł  (35 tys. sztuk), cementu i in.  

4 września Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty została w 

Rzymie ogłoszona świętą i wpisana w poczet świętych Kościoła ka-

tolickiego. 

Kleryk Patryk rozpoczął w parafii służbę pod koniec sierpnia. 

11 września przyszły na Mszę dzieci z tornistrami i przyborami 

szkolnymi, które zostały poświęcone i (miejmy nadzieję: chętniej i 

z większą radością) używane.  

Do parafii w niedzielę 25 września  przybyły siostry zakonne 

ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Bożego ; opowiadały o swoim 

Zgromadzeniu, o przesłaniu płynącym z lektury Dzienniczka pisa-

nego przez siostrę św. Faustynę.  

Dzień papieski 9 października upłynął pod hasłem Jan Pa-

weł II – bądźcie świadkami Miłosierdzia .  

Po Mszy o 9.30 w domu parafialnym odbyła się ceremonia 

Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego: Mianowanie Szefa Gro-

mady, Przysięga Wierności Przybocznego oraz oficjalne przyjęcie 

wilczków do Gromady.  

16 października  coroczne liczenie wiernych uczestniczących 

w Mszach świętych (dominicantes ) i przyjmujących komunię świę-

tą (communicantes ). 

22 X o szóstej rano wyjechał autokar z pielgrzymami do 

sanktuarium Jana Pawła II i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 

siostry Faustyny, do Krakowa, do Łagiewnik (pielgrzymka jedno-

dniowa). 

Główna Msza św.  za Ojczyznę 10 listopada o godz. 18-ej; po 

niej Dobroczynny Bal Niepodległości obchodzony w parafii po raz 

drugi. 

11 listopada , święto odzyskanej Niepodległości.  Zarazem 

otwarcie wrót w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-

Wilanowie. O, Panie Boże – dzięki Ci, żeś mi Kościoła otwarł 

drzwi; w nim żyć umierać…  



20 listopada uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata 

zakończyły rok liturgiczny w Kościele. Podczas Mszy o godz. 18-

ejzostał odmówiony Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pa-

na. 

Od pierwszej niedzieli 27 XI rozpoczął się adwent (pełen ra-

dosnego oczekiwania czas na przyjście Pana),  a z nim wizyty kolę-

dowe księży w domach – na początek wybrano Brzeziny. Obok 

wejścia do kaplicy, pod stoliczkiem z prasą, stanął też kosz na 

dary dla bezdomnych w Czerwonym Borze.  

Ksiądz biskup Marek Solarczyk udzielił bierzmowania w śro-

dę 14 grudnia  kolejnej grupie młodych ludzi.  

Nauki rekolekcyjne w dniach 18 – 20 grudnia poprowadził 

goszczący w parafii  ksiądz Paweł Dyl od siedemnastu lat posługu-

jący chorym w Gruzji. 

Po Wigilii, po Mszy Pasterskiej nastała cicha noc, piękna 

noc, narodzony Boży Syn! Pan wielkiego majestatu niesie dziś ca-

łemu światu odkupienie win… Przyjdź do nas, Boże Dziecię; 

przyjdź…  

Odpust, nasze święto parafialne, został w tym roku uświe t-

niony przyjęciem relikwii II stopnia św. Rity z Cascii (Margharita 

Lotti, augustianka, stygmatyczka)  26 grudnia na Mszy 12.30 . 

Relikwiarz został umieszczony na ołtarzyku Matki Bożej wraz z 

koszyczkiem, piórem i kartkami do wypisywania intencji tej 

szczególnej patronki spraw trudnych ; niekiedy beznadziejnie 

trudnych. 

Podobnie, jak w ubiegłym roku parafia przyjęła prośbę rodz i-

ców o Chrzest dla stu trzydziestu ośmiu dzieci. Dwadzieścia czt e-

ry młode osoby przyjęły Sakrament Bierzmowania (w roku po-

przednim – 19). Wzrosła także liczba ślubów – w 2016 było ich 

sześć, i – niestety – przybyło pogrzebów: o jeden więcej niż rok 

temu. 

31 grudnia  pożegnaliśmy „stary”, i wcale nie taki zły rok 

2016 Mszą dziękczynną - za wysłuchanie próśb i pokornych na-

dziei zanoszonych do Pana od stycznia.  

 

Chętni do pracy: 

Rafał Bielicki  
Łukasz Brzeziński  



Mirosław Sznajder  

Szczepan Wawrzyńczyk  
Grzegorz i Katarzyna Wronka 

i liczni bezimienni, np. sprzątający kaplicę, jej otoczenie.  
 

Ofiarodawcy: 

Barbara i Tomasz Buczek 

Sylwia i Leszek Chmielewscy 
Sylwia Kalita 
Zofia Kern 

Barbara Kołakowska-Ługowska  
Maciej Kosicki 

Piotr Król  
Krzysztof Kudera 
Łukasz Linstedt  

Rafał Lisiński  
Dawid Ludwiniak 
Dominik Ludwiniak 

Elżbieta Makowska  
parafia św. Michała Archanioła  

Ewa Misiarek 
Anna Myślińska  
Artur Niziałek  

Marcin Olszewski 
Monika i Piotr Pałka  

Konrad Pawłowski  
Wanda i Henryk Piórek  
Renata i Robert Radzik 

Elżbieta Reska  
Sylwia i Tomasz Uszyńscy  
Paulina i Ryszard Wąż  

parafia św. Wacława na ulicy Korkowej (Gocław)  
parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Warszawie -

Zerżeniu  
Tomasz Zwoliński  
oraz liczni ofiarodawcy anonimowi np. w czasie kolęd . 
 


