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EWANGELIA (J 15, 1-8) 

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: "Ja jestem prawdziwym 
krzewem winnym, a Ojciec mój 
jest tym, który go uprawia. Każdą 
latorośl, która nie przynosi we 
Mnie owocu, odcina, a każdą, 
która przynosi owoc, oczyszcza, 
aby przynosiła owoc obfitszy. Wy 
już jesteście czyści dzięki słowu, 
które wypowiedziałem do was. 

Trwajcie we Mnie, a Ja w 
was będę trwać. Podobnie jak 
latorośl nie może przynosić 
owocu sama z siebie – jeżeli nie 
trwa w winnym krzewie – tak 
samo i wy, jeżeli we Mnie trwać 
nie będziecie. Ja jestem krzewem 
winnym, wy – latoroślami. Kto 
trwa we Mnie, a Ja w nim, ten 
przynosi owoc obfity, ponieważ 
beze Mnie nic nie możecie 
uczynić. Ten, kto nie trwa we 
Mnie, zostanie wyrzucony jak 
winna latorośl i uschnie. Potem ją 
zbierają i wrzucają w ogień, i 
płonie. Jeżeli we Mnie trwać 
będziecie, a słowa moje w was, to 
proście, o cokolwiek chcecie, a to 
wam się spełni. Ojciec mój przez 
to dozna chwały, że owoc obfity 

przyniesiecie i staniecie się moimi 
uczniami". 

 

Totus Tuus Maryjo 
 

W naszym narodzie, od wieków,  w 

sposób szczególny czcimy Matkę 

Bożą. 3 maj to dzień, w którym 

obchodzimy święto Maryi Królowej 

Polski. Maryja towarzyszy i 

opiekuje się naszą Ojczyzną od 

wieków. Pamiętamy, że Jan 

Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w 

katedrze lwowskiej przed 

cudownym obrazem Matki Bożej 

Łaskawej obrał Maryję za Królową 

swoich państw, a Królestwo Polskie 

polecił Jej szczególnej obronie. 

 

Nie tylko Jan Kazimierz 

zawierzył Polskę opiece 

Maryi. Także św. Jan 

Paweł II oddał się  Jej 

całkowicie w słowach 

Totus Tuus, które stały się 

dewizą nie tylko biskupa 

Wojtyły ale także Jana 

Pawła II. Bez 

jakiejkolwiek 

wątpliwości, jesteśmy 

przekonani, o wielkiej 

miłości Papieża do Maryi.  

 

O ile dawniej byłem 

przekonany, że Maryja prowadzi nas 

do Chrystusa, to w tym okresie 

(zaangażowania we wspólnocie 

Żywego Różańca w Dębnikach - 

przyp.) zacząłem rozumieć, że 

również i Chrystus prowadzi nas do 

swojej Matki. Był taki moment, kiedy 

nawet poniekąd zakwestionowałem 

swoją pobożność maryjną, 

uważając, że posiada ona w sposób 

przesadny pierwszeństwo przed 

nabożeństwem do samego 

Chrystusa. Muszę przyznać, że 

wówczas z pomocą przyszła mi 

książeczka św. Ludwika Marii 

Grignion de Montfort nosząca tytuł 

"Traktat o prawdziwym 

nabożeństwie do Najświętszej Maryi 

Panny". W książeczce tej znalazłem 

poniekąd gotową odpowiedź na 

moje pytania. Tak, Maryja nas 

przybliża do Chrystusa, prowadzi 

nas do Niego, ale pod warunkiem, 

że przeżyjemy jej tajemnicę w 

Chrystusie (...) Zrozumiałem 

wówczas, dlaczego Kościół trzy razy 

w ciągu dnia odmawia "Anioł 

Pański", zrozumiałem też, jak 

bardzo kluczowe są słowa tej 

modlitwy (...) Wyrażają one 

zasadniczą treść największego 

wydarzenia, jakie dokonało się w 

dziejach ludzkości. Tu tłumaczy się 

pochodzenie 

owego Totus 

Tuus. Tak 

więc dzięki 

św. 

Ludwikowi 

zacząłem na 

nowo 

odkrywać 

wszystkie 

skarby 

dotychczasow

ej pobożności 

maryjnej, ale 

niejako z 

nowych 

pozycji: na przykład od dziecka 

słuchałem Godzinek o 

Niepokalanym Poczęciu NMP 

śpiewanych w kościele parafialnym, 

ale dopiero wówczas dostrzegłem, 

jakie bogactwo treści teologicznej 

oraz treści biblijnej jest w nich 

zawarte. To samo odnosi się 

poniekąd do pieśni ludowych, 

chociażby polskich kolęd na Boże 

Narodzenie, Gorzkich Żalów na 

Wielki Post, w których osobne 

miejsce zajmuje dialog duszy z 

Matką Bolesną. Wszystkie te 
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doświadczenia duchowe wyznaczały 

jak gdyby szlak modlitewny i 

kontemplacyjny mojej drogi do 

kapłaństwa, a potem w kapłaństwie 

- aż do dnia dzisiejszego — Dar i 

Tajemnica, Jan Paweł II. W 

pięćdziesiątą rocznicę moich 

święceń kapłańskich. 

 

Dziś my także zawierzamy się 

Maryi, pielgrzymujemy do niej 

przez cały rok a w sposób 

szczególny w sierpniu. Jest Ona 

obecna w Kościołach, modlitwach, 

Ją prosimy o pomoc i do Niej 

zwracamy się prosząc o opiekę.  

 

W dzień, kiedy czcimy Ją 

obchodząc święto Królowej Polski 

chciejmy zawierzyć się Bogu przez 

ręce Maryi prosząc o pomoc w 

wielu naszych sprawach, kłopotach, 

chorobach, smutkach. Chciejmy 

wtulić się w Jej ramiona jak dziecko 

w ramiona Matki. Chciejmy 

zawierzyć Jej także nasz naród, by 

zawsze był silny Bogiem i stał na 

straży wartości wiary. 

 

Magdalena Maraj 

 

 
Święci z witraży. 

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko 

       

 

 

 

Motto ks. Jerzego Popiełuszki: 

 „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło 

dobrem zwyciężaj”. (Św. Paweł Rz 

12,21)   

 

Jerzy Aleksander 

Popiełuszko, urodził się w 

liturgiczne święto 

Podwyższenia Krzyża, w 

niedzielę 14 września 

1947 r. we wsi Okopy k. 

Suchowoli na Podlasiu w 

rodzinie bardzo religijnej, 

jako trzecie z pięciorga 

dzieci Władysława i 

Marianny z Gniedziejków. Na 

chrzcie dano mu imię Alfons  przez 

co Marianna chciała utrwalić 

rodzinną pamięć o swoim bracie. 

Ponadto inspiracją dla wyboru 

imienia syna mogła być lektura 

tekstu przeznaczonego do tzw. 

rozważań majowych, zawierająca 

życiorys św. Alfonsa Liguoriego. W 

dniu 13 maja 1971 r. w wieku 23 lat 

Alfons dokonał zmiany 

dotychczasowego imienia na nowe: 

Jerzy Aleksander. 

Po ukończeniu Wyższego 

Metropolitalnego Seminarium 

Duchownego w Warszawie 28 maja 

1972  Jerzy otrzymał z rąk 

kardynała Stefana 

Wyszyńskiego święcenia 

kapłańskie. W czerwcu 1972 roku 

został  wikariuszem parafii pod 

wezwaniem Trójcy 

Świętej w Ząbkach pod Warszawą. 

Jesienią, 5 października 1975 roku 

został skierowany do parafii pod 

wezwaniem MBKP w Aninie. 

Później w warszawskim 

kościele Dzieciątka Jezus, a 

następnie w kościele 

akademickim św. Anny. Prowadził 

tam konwersatoria i rekolekcje 

przede wszystkim dla studentów 

medycyny. W 1978 został 

duszpasterzem środowisk 

medycznych w Warszawie. W 

kaplicy Res Sacra Miser przy 

Krakowskim Przedmieściu 

odprawiał comiesięczne 

nabożeństwa dla średniego 

personelu medycznego. W oparciu o 

te osoby ks. Jerzy zorganizował 

opiekę sanitarną w czasie dwóch 

pielgrzymek Ojca św. Jana Pawła II 

do Polski. Praca duszpasterska w 

kościele św. Anny okazała się zbyt 

wyczerpująca i został przeniesiony 

jako rezydent 20 maja 1980 do 

kościoła św. Stanisława Kostki. Od 

sierpnia 1980 był związany ze 

środowiskami robotniczymi, 

aktywnie wspierał 

także  „Solidarność”. 

W czasie strajku 

został wysłany do 

odprawiania mszy w 

Hucie Warszawa.  

W kościele św. 

Stanisława Kostki od 

28 lutego 1982 

organizował Msze za 

Ojczyznę. Msze św. 

zainicjował ks. prałat 

Teofil Bogucki w październiku 

1980. Od 22 lutego 1981 ks. prałat 

powierzył ks. Jerzemu ich 

celebrowanie i wygłaszanie homilii. 

Msze św., odprawiane 

systematycznie w ostatnią niedzielę 

miesiąca, gromadziły w żoliborskiej 

świątyni liczne rzesze modlących 

się za ojczyznę wiernych z całej 

Warszawy i z różnych zakątków 

Polski. Ksiądz Jerzy publicznie 

krytykował nadużycia 

komunistycznej władzy, 

wystrzegając się przy tym głoszenia 

nienawiści do przeciwników. W 

swych homiliach czerpał z 

nauczania Prymasa Wyszyńskiego i 

Jana Pawła II. Msze stały się 

powodem oszczerczych ataków 

władz PRL na księdza Jerzego. W 

czasie stanu wojennego wielokrotnie 

oskarżany był przez władze PRL o 

zaangażowanie w działalność 

polityczną, stał się celem działań 

operacyjnych Służby 

Bezpieczeństwa. Akcję 

rozpracowywania księdza o 

kryptonimie „Popiel” rozpoczęto 

najpewniej w drugiej połowie 1982. 

Za zarzucane czyny groziła mu kara 

10 lat pozbawienia wolności. 13 

września 1984 roku odbyło się 

spotkanie Wojciecha Jaruzelskiego z 

Czesławem Kiszczakiem i innymi 

wysokimi urzędnikami, podczas 

którego Jaruzelski miał powiedzieć 

do Kiszczaka: „Załatw to, niech on 

nie szczeka”.  

19 października 1984 r. Kapelan 

Solidarności został porwany i 

zamordowany we Włocławku przez 

funkcjonariuszy Służby 

Bezpieczeństwa. Pogrzeb księdza 

Popiełuszki zgromadził tłumy 

wiernych. Wydarzenie to określa się 

jako „wielki patriotyczny manifest”. 

Ksiądz Jerzy został pochowany przy 

kościele św. Stanisława Kostki w 

Warszawie  na prośbę ks. 

proboszcza Teofila Boguckiego, 

matki księdza Jerzego, wiernych i 

licznych przyjaciół Zmarłego. Grób 

Jego jest celem licznych 

pielgrzymek wiernych. Z myślą o 

nich, ks. Teofil Bogucki 

zorganizował w podziemiach 

kościoła pierwsze Muzeum 

poświęcone Ks. Jerzemu, 

gromadzące wszelkie oznaki czci 

oddawanej Kapłanowi - 

Męczennikowi. 

Sprawcy śmierci Ks. Jerzego, trzej 

funkcjonariusze SB: kpt. Grzegorz 

Piotrowski, por. Leszek Pękala i 

por. Waldemar Cmielewski w tzw. 

procesie toruńskim, toczącym się od 

27 grudnia 1984 do 7 lutego 1985 

przed Sądem Wojewódzkim w 

Toruniu, zostali oskarżeni i skazani 

za uprowadzenie, torturowanie i 
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zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki, 

zaś ich przełożony płk Adam 

Pietruszka – za sprawstwo 

kierownicze zbrodni. Po latach 

historycy IPN odnaleźli  dokument z 

26 listopada 1987 podpisany przez 

Kiszczaka  adresowany do 

prokuratora generalnego PRL w 

którym Kiszczak wnosił o 

złagodzenie orzeczonych 

prawomocnie kar pozbawienia 

wolności wobec skazanych. Dzisiaj 

wszyscy są na wolności. 

6 czerwca 2010 r. w Warszawie 

odbyła się beatyfikacja ks. Jerzego 

Popiełuszki. Jego relikwie zostały 

wprowadzone do Świątyni 

Opatrzności Bożej w największej 

procesji w historii Warszawy, która 

6 czerwca 2010 r. wyruszyła z pl. 

Piłsudskiego. Są to pierwsze 

relikwie w Świątyni Opatrzności 

Bożej. 

Z homilii ks. Jerzego: 

„Zbierz się, ogarnij dźwignij. 

Zacznij od nowa. Spróbuj budować 

na tym co w Tobie jest z Boga. 

Spróbuj, bo życie jest tylko jedno.” 

opracowanie: janka 

 

 

Pogromić stres 

 
 

Postaram się przestawić w skrócie, 

przykłady radzenia sobie ze stresem, 

o jakich ostatnio przeczytałam.  

 

1. Nie mamy wpływu na to co 

się wydarzy, możemy jednak 

kontrolować nasze emocje i uczucia. 

Pisałam kiedyś, że nie możemy 

zapanować nad dniem codziennym 

w 100 %, nie jesteśmy panami 

sytuacji. Kiedyś usłyszałam od 

pewnego coacha, że jeśli nie mam 

na coś wpływu to 

odcinam się, robię 

„gilotynę”. Po co 

marnować cenną energię, 

kiedy można ją 

spożytkować inaczej. 

Wystarczy skupić się na 

odpowiedniej reakcji, na 

pozytywach i przyszłości. 

Zaakceptować sytuacje i pójść dalej.  

2. Kolejna rzecz o której mówi 

bardzo wielu specjalistów. Skup się 

na rozwiązaniu, nie na problemie. 

To pozwoli odzyskać nam pewną 

kontrole i zmotywuje do dalszych 

działań. Często ludzie analizują 

problem ze wszystkich możliwych 

stron, frustrując się tylko. A tu 

trzeba działać. Nigdy nie ma 

sytuacji bez wyjścia.  

3. Nie skupiajmy się na 

błahostkach. Często zafiksujemy się 

na jedną drobnostkę, nie widząc 

całego dobra wokół. Lekarstwem na 

narzekaniem jest wzbudzanie w 

sobie wdzięczności. Wydarzyło się 

coś co nas denerwuje, stoimy w 

gigantycznym korku, poszukajmy w 

tej sytuacji chociaż kilku 

pozytywnych rzeczy. I tak musimy 

stać w tym korku! 

4. Siła pozytywnego myślenia. 

O tym pisałam już nie raz. Jeśli 

myślimy pozytywnie przyciągamy 

takich ludzi i sytuacje. Za pomocą 

naszych myśli tworzymy 

rzeczywistość i na nią oddziałujemy. 

5. Sztuka oddychania. W 

stresie bardzo często nie jesteśmy w 

stanie myśleć racjonalnie. Najlepiej 

udać się w ciche miejsce, wyjść na 

świeże powietrze, zamknąć oczy i 

oddychać głęboko. Skupiając myśli 

na czymś przyjemnym lub 

powtarzając słowa: „Dzięki Jezu”, 

„Czuje spokój”. Wdychajmy 

powietrze licząc do pięciu i powoli 

wydychajmy  przez lekko zaciśnięte 

usta, wtedy najlepiej natleniamy 

organizm.  

6. Słuchanie dobrej muzyki 

bardzo wpływa na naszą osobowość. 

Można stworzyć swoją własną 

składankę i wybierać utwory z 

zależności od nastroju. Muzyka 

łagodzi emocje, 

pobudza do życia. 

Psychologowie 

zalecają nawet taniec 

w rytm muzyki w 

ciągu dnia, kiedy 

jesteśmy sami w 

domu.  

7. Medytacja. To najlepsza 

forma wyciszenia. Ponadto mamy 

liczne korzyści zdrowotne, takie jak 

obniżenie ciśnienia krwi, regulacje 

pracy serca, obniżenie hormonów 

stresu, poprawa nastroju i snu. 

Warto znaleźć chwilę w ciągu dnia i 

odpowiednie miejsce.  

8. Ruch to zdrowie. Każdy 

powinien wybrać odpowiednią i 

dostosowaną do swojego zdrowia i 

kondycji formę. Ruch nastraja nas 

optymistyczne dzięki endorfinom i 

obniża poziom hormonów stresu. 

9. Uśmiechnij się, masz tyle 

powodów. Myślę, że warto 

pielęgnować śmieszne momenty, 

sytuacje, zdjęcia i filmy. 

Przypominać sobie o tym wszystkim 

w gorszych chwilach.  

Twórzmy szczęśliwą rodzinę i 

atmosferę. To od nas w dużej mierze 

zależy jak będą wyglądać relacje z 

najbliższymi, jeśli będziemy mieć 

kochającą się  rodzinę i 

wartościowych przyjaciół, żaden 

stres nam nie straszny. 

 

Anna Zielińska 
 

 

 

O nasz kościół w tym tygodniu 

zadbali i przygotowali go na 

niedzielę: 

Beata Rawska, Teresa Dobek, 

Justyna Słoniowska, Małgorzata 

Barć, Barbara Rzeźnik, Iwona 

Szczygieł, Anna Nowak 

Bóg zapłać za poświęcony czas, 

pracę, kwiaty i ofiarę 

przeznaczoną na ogrzewanie 

kościoła! 
 

 
Sakrament chrztu świętego 

przyjęli: 

Mikołaj Kozubal (15. 04. 2018) 

Jan Franciszek Pasternak (21. 04. 

2018) 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

22 kwietnia 2018 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 

1. Dzisiaj cały Kościół przeżywa Niedzielę Dobrego 

Pasterza rozpoczynającą Tydzień Modlitw o 

Powołania do Kapłaństwa i Życia Zakonnego. W tych 

intencjach będziemy modlić się każdego dnia w czasie 

Mszy świętych, a w piątek w czasie nabożeństwa na 

zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu. 

2. Dzisiaj na Mszę św. o godz. 17 00 i na spotkanie 

zapraszamy młodzież przygotowującą się do przyjęcia 

sakramentu bierzmowania. 

3. W poniedziałek przeżywać będziemy uroczystość 

św. Wojciecha, Patrona Polski, a w środę święto św. 

Marka Ewangelisty. 

4. Przyszła niedziela będzie ostatnią niedzielą 

kwietnia. Składka przeznaczona zostanie na cele 

parafialne i inwestycyjne. Najbliższe prace w parafii 

to: uporządkowanie terenu przed kościołem, dalsze 

czynności związane z rozszerzeniem cmentarza 

(ważny etap, czyli doprowadzenie wody w rejon 

cmentarza jest właśnie realizowany), prace przy 

dachu, z którym jak widać są problemy oraz realizacja 

drugiego etapu wymiany ławek. Pragnę bardzo gorąco 

podziękować wszystkim osobom, które w ostatnich 

miesiącach pomagały w różnych pracach przy parafii.  

5. W najbliższy wtorek (24 kwietnia) po Mszy świętej 

wieczornej zapraszam członków Rady Parafialnej na 

spotkanie, w czasie którego omówimy najbliższe 

zadania, jakie stoją przed parafią. 

6. W przyszłą niedzielę w czasie Mszy świętej 

transmitowanej z Bazyliki Świętego Krzyża w 

Warszawie w Pierwszym Programie Polskiego Radia 

będzie śpiewał nasz chór Alba Cantans. 

7. Dziękujemy mieszkańcom ul. Sikorskiego za 

przygotowanie kościoła na niedzielę, za kwiaty oraz 

za ofiarę na ogrzewanie świątyni. Troskę o kościół 

tym tygodniu powierzamy dziesięciu kolejnym 

rodzinom z ul. Sikorskiego począwszy Pani 

Bronisławy Leś. 

 

Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje 

życie swoje za owce (J 10,11) 

 

INTENCJE MSZY ŚW.  

IV TYDZIEŃ WIELKANOCNY 

22/04/2018 – 29/04/2018 

 

22/04 IV Niedziela Wielkanocna 

6 30 

9 30 

11 30 

+ Eustachia i Franciszek Skawiński  

+ Aniela i Stanisław Wrona 

+ Władysława (2. rocznica śmierci) i Stanisław Głąb 

  17 00 + Jerzy Szulc – 22. Msza św. gregoriańska 

 
 

23/04 Poniedziałek – uroczystość św. Wojciecha 

Biskupa i Męczennika 

7 00 

18 00 

+ Helena Miąsik od rodziny Wanat 

1) + Kazimierz Wąsacz od rodziny 

Świerczków 

2) + Jerzy Szulc – 23. Msza św. gregoriańska 

 

24/04 Wtorek  

7 00 

18 00 

 

+ Anna Kieraś od Ireny i Tadeusza Złamaniec 

z rodziną  

1) + Jerzy Szulc – 24. Msza św. gregoriańska  

2) + Czesława Płodzień od rodziny 

Tereszkiewiczów i Czudeców 

 

25/04 Środa – święto św. Marka Ewangelisty 

7 00 

 

18 00 

+ Wacław Glapiński od córki Dagmary z 

rodziną 

1) + Jerzy Szulc – 25. Msza św. gregoriańska 

2) + Zofia Trojanowska w 11. rocznicę śmierci 

 

26/04 Czwartek 

7 00 

18 00 

 

+ Jerzy Szulc – 26. Msza św. gregoriańska 

1) + Roman, Eugeniusz, Augustyn, Piotr, 

Eustachia z rodziny Puców  

2) o Bożą opiekę i dary Ducha Świętego dla 

Justyny i Stanisława w życiu małżeńskim i 

rodzinnym 

 

27/04 Piątek 

7 00 

18 00 

+ Mariusz Wilk od szwagra Marka z rodziną 

1) + Kazimierz Wąsacz od Izabeli i Stanisława 

Ząbków 

2) + Jerzy Szulc – 27. Msza św. gregoriańska 

 

28/04 Sobota 

7 00 

 

18 00 

o zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz 

szczęśliwe rozwiązanie dla Anny i jej dziecka 

1) + Jerzy Szulc – 28. Msza św. gregoriańska 

2) + Marzena Skiba od męża z dziećmi 

 

29/04 V Niedziela Wielkanocna  

7 30 

9 30 

11 30 

 

 

17 00 

+ Stanisław Możdżeń w 1. rocznicę śmierci  

+ Jerzy Szulc – 29. Msza św. gregoriańska  

dziękczynna z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla Julii z okazji 4. urodzin 

oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny  

dziękczynna z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo za wstawiennictwem 

rodziny Ulmów dla rodziny Siedleckich w 10. 

Rocznicę ślubu  
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