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Powstanie kaplicy nastąpiło z inicjatywy sióstr Felicjanek. Pierwotny tytuł kaplicy

pensjonacie. We Mszy Świętej uczestniczyli oprócz sióstr najbliżsi sąsiedzi. Ten stan

nosił nazwę: „Kaplica pod wezw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Otwocku" .

trwał do wybuchu wojny to jest do 1 września 1939 roku. W pierwszych dniach

Ksiądz Ludwik Woski 2 września 1934 r. z Wawra pod Warszawą

kaplicy. Z chwilą powrócenie Najświętszego Sakramentu do kaplicy zaczęło

na peryferiach miasta w dzielnicy robotniczej tak zwanej Kresy. Tu zamieszkały siostry w

kościoła parafialnego, że siostry zmuszone były wystarać się o pozwolenie przywileju

Siostry Felicjanki sprowadził proboszcz parafii Świętego Wincentego a Paulo, Przewielebny
w celu wprowadzenia dwóch przedszkoli: Jednego przy ulicy Kościelnej, drugiego

działań wojennych w kaplicy nie było Najświętszego Sakramentu z obawy spalenia
gromadzić się tak dużo ludzi, którzy dla zbytniego oddalenie nie chcieli chodzić do

domu. P. Iwaszkiewicza, wynajętym przez księdza proboszcza. Chodziło o to, aby siostry

kaplicy publicznej. Teraz powstała nowa trudność: brak kapłana. Parafia z powodu

Żeby dobrze spełniać powierzone sobie zadanie siostry uważały, że najlepszą pomoc

siostry zwróciły się do O. O. Jezuitów o pomoc.

otoczyły opieką biedną, zaniedbaną dziatwę i wpajały pierwsze zasady religijno-moralne.

ciągłego narastania w liczbę wiernych, nie mogła dać kapłana, przed od roku 1940

znajdą w jak największym kontakcie z Panem Jezusem w Najświętszym

Szczęśliwie się złożyło, że Przewielebny O. Jan Rostworowski rektor konwentu,

Przewielebny Ksiądz Proboszcz, sprowadził skromny ołtarz, (obecnie służy jako

próbują w Otwocku.

Sakramencie. Starały się więc o rychłe urządzenie kaplicy. Chętnie dopomógł w tym
Mensa w zakrystii) i dwa klęczniki. Przełożona prowincjalna w Wawrze ofiarowała
niezbędne prezenty kościelne. Powoli, w miarę ówczesnych stosunków i ofiarności

ludzi, siostry uzupełniały wyposażenie kaplicy. Na wiosnę w 1935 roku Ksiądz
Proboszcz ku wielkiej radości sióstr odprawił pierwszą Mszę Świętą. Od tej chwili

siostry dostąpiły szczęścia posiadania w swojej kaplicy Najświętszego Sakramentu i

odtąd raz w tygodniu w dniu powszednim była odprawiana Msza Święta przez

Księdza Proboszcza względnie Księdza Wikariusza w parafii w Otwocku. W okresie

wakacji zdarzało się, że Mszę Świętą odprawiał kapłan, który przebywał w pobliskim

chętnie zgodził się przysłać młodych księży, odbywających studia i nowicjat tj. III
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Bardzo dużo nakładu pracy organizacyjnej złożyli O.O. Jezuici, przyczyniając się

Ojcowie w roku. Odprawiali dziennie jedną Mszę Świętą, a w niedzielę i święta dwie

i z Ługów na nabożeństwa. Msze Święte były sprawowane nie tylko w niedzielę, ale

Praca duszpasterska Ojców i przy tym działalność charytatywna sióstr w stosunku

wielce do działalności religijnej wśród ludności, przebywającej z Kresów, ze Świdra

Msze Święte, wygłaszali kazania i popołudniu odprawiali nabożeństwa.

także w dni powszednie. Frekwencja wiernych była tak duża, że dla pomieszczenia

do chorych, ubogich, dzieci i młodzieży rozwijała się bardzo aktywnie. Nie uszło to

kaplicy, a w razie niepogody w sali przedszkola. Z tego powodu siostry miały pracy

przedszkola.

wszystkich zbudowano przenośny ołtarz. Ustawiali go na terenie otwartym przy

uwadze władz państwowych. Czynniki szkolne wysuwały zastrzeżenia dotyczące sali

nie mało z wynoszeniem sprzętu przedszkolnego i ustawiania ołtarza, a po

Siostry przewidywały te trudności, dlatego we wrześniu 1948 roku zakupiły wapno,

Powstanie na krótki czas przerwało tę pracę. W czasie intensywnych działań

do budowy osobnej kaplicy. Zaczęły czynić starania u władz państwowych

skończeniu Mszy Świętej przywrócenia sali, do poprzedniego stanu użyteczności.

niemieckich najeźdźców, gdy ludność w większości została wysiedlona z Kresów,

które zostało lansowane i zakopane na terenie przedszkola zamiarem przystąpienia
o zezwolenie na remont werandy na wiosnę 1949. Prośba ta została spełniona.

zmalała liczba uczestników na Mszy Świętej. Ale wkrótce po zdobyciu Warszawy,

W tym czasie przejechał z Sandomierza do Otwocka ks. Ignacy Ziembicki w celu

Znowu zabrakło kapłana. O.O. Jezuici wycofali się, przenosząc swoją uczelnię do

Ziembickiego na kapelana. Ks. Ignacy zainteresował się bardzo potrzebami kaplicy.

ludzie z powrotem zaczęli gromadnie napełniać kaplicę.

poratowania zdrowia. Ojcowie Jezuici ustąpili, a siostry przyjęły księdza

Warszawy. Zlitował się Ksiądz Proboszcz z parafii przesyłając Księdza Wikarego

W zapomnieniu o sobie od razu przystąpił do akcji budowy pomagając siostrom w

wielkie, że w wypadku nieobecności kapłana w niedzielne popołudnia schodzili się,

wprowadzał budulce, pomagał osobiście przy budowie kaplicy, nosił cegły, rozrabiał

w niedzielę i święta, by odprawił Mszę Świętą. Przywiązanie ludzi do kaplicy było tak
by wspólnie z siostrami odmówić różaniec.

Po kilku tygodniach, na prośbę sióstr O. O. Jezuici przysłali na kapelana księdza

potrzebującego kuracji, i tak w ciągu kilku lat, do wiosny 1949 roku zmieniali się

zdobyciu materiałów. Zabiegał o potrzebny fundusz, kwestował pieniądze,

zaprawę murarską, zachęcał robotników do sumiennej i szybkiej pracy słowami

i własnym przykładem. Dzięki temu zamiast wyremontowanej kaplicy, a raczej
werandy, stanęła obok budynku przedszkola kaplica 2 razy większa od poprzedniej

sali.
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Pierwszy piątek miesiąca grudnia 1950 roku kaplica została poświęcona

w ogrodzie przy ulicy Nowowiejskiej w Warszawie, gdzie siostry pracowały. Po

pierwszą Mszę Świętą. Dzięki swemu poświęceniu i wielkiej gorliwości

W dalszym uzupełnieniu tablicy w tymże roku wprowadzono nowe klęczniki

Kresach dwa lata, a gdy w marcu 1951 roku opuścił Otwock, by powrócić do swojej

12 marca 1952 roku zostało upaństwowione przedszkole S.S. Felicjanek, mimo

służył.

W kwietniu 1952 zakupiono figury Najświętszego Serca Pana Jezusa i Świętego Józefa

najświętszemu Sercu Pana Jezusa i ksiądz Ignacy Ziembicki odprawił w niej

duszpasterskiej ks. Ignacy zdobył sobie zaufanie wszystkich wiernych. Pracował na
diecezji sandomierskiej z wielkim żalem był żegnamy przez tych, którym tak wiernie

zajęciu terenu usunięto figurę.

polituranowe.

usilnych protestów okolicznych mieszkańców.

Ponownie kaplica została bez opieki księdza. Siostry zapukały teraz do furty O.O.

i umieszczono po lewej i prawej stronie ołtarza w kaplicy.

niedzielę i święta. Wkrótce przybył jednak ojciec kapucyn na stałe odprawiający

szkolnych przygotowując je do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej.

Kapucynów w Warszawie. Ojcowie zgodzili się na przyjazd kapłana w każdą

Od drugiego tegoż roku siostra przedszkolanka rozpoczęła katechizację dzieci

codziennie Mszę Świętą, a w niedzielę i święta dwie Msze Święte, głosząc dwie

W pierwszych dniach lipca zostało wytynkowane pomieszczenie nad kaplicą,

W kwietniu 1951 odbyły się rekolekcje wielkopostne parafialne prowadzone przez

Od września 1953 roku rozpoczęła się normalnie katechizacja dzieci i młodzieży w

Dnia 23 sierpnia 1951 roku o godzinie 9:30 przybył z wizytacją kanoniczną Jego

kapelan, ojciec Franciszek, młodzież starszą.

homilie, a po południu odprawiał nabożeństwo.

ojca kapucyna.

Eminencja Ks. Prymas Stefan Wyszyński w towarzystwie księży: Proboszcza z Parafii

składające się z jednego większego pokoju i drugiego małego.

kaplicy. Siostry uczyły dzieci z klas niższych i w wieku przedszkolnym, a ksiądz

Dnia 27 września br. poświęcono nowy ołtarz. Od tego dnia wprowadzono Mszę

Świętego Wincentego a Paulo z Otwocka, Wicedziekana Księdza Malinowskiego

Świętą wieczorem.

Jesieni tego roku umieszczono figurę Matki Boskiej z Lourdes przed kaplicą

Proboszcza Kaniowskiego.

i Księdza Kanonika Sitkowskiego.

w ogrodzie. Figurę ofiarowało zgromadzenie S. Felicjanek z Wawra. Dawniej stała

Dnia 16 listopada odbyła się wizytacja Księdza Dziekana Malinowskiego i Księdza
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Rok Pański 1954

W sierpniu został zmieniony ksiądz Jerzy Wolf, a na jego miejsce przybył ksiądz

Jerzy Wolf, mianowany przez Kurię Biskupią.

W dalszym ciągu prac porządkowych kaplica została wytynkowana na zewnątrz,

Dnia 24, 25 i 26 sierpnia odbyło się 40-godzinne nabożeństwo. Na zakończenie tego

26 sierpnia - Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej. W dniu odpustu

10 marca został odwołany Ojciec Franciszek kapucyn, a jego miejsce zajął ksiądz

Fertak.

W maju odbyły się rekolekcje, trwające 3 dni, które prowadził ksiądz Santorski.

w czasie wakacji.

nabożeństwa przybył ksiądz proboszcz, który okazał więcej zainteresowania

nabożeństwo odprawił ksiądz kanonik Święcki.

Pomalowano kaplicę i odnowiono figury. W szkole skasowano naukę religii i od

Zakupiono aparat filmowy do wyświetlania „katechizmu" w obrazkach.

Oprócz religii dla uczniów szkół podstawowych ksiądz kapelan wprowadził godzinę

Rok Pański 1956

się zebrania rodziców.

Białostockiej. Odbyły się w dniach 14, 15, 16 marca.

Rok Pański 1955

W pracach porządkowych w miesiącu czerwcu pomalowano w kaplicy drzwi, okna,

z Falenicy.

ołtarzyk Świętego Antoniego, zakupiono zasłony na okna kaplicy.

ze starszych klas otrzymały świadectwa z nauki religii.

parafii Otwock, ale także: Karczew, Świder, Świdry Wielkie i Józefów.

w zagadnieniach odnowienia Kaplicy.

września zgłasza się 380 dzieci i młodzieży na katechetyczne wykłady do kaplicy.
duszpasterską również i dla młodzieży szkół średnich. Co dwa tygodnie odbywały

W dniach 23, 24 i 25 marca rekolekcje wielkopostne prowadził ksiądz Kur, wikary
Do I Komunii Świętej przygotowano 88 dzieci. Na zakończenie roku szkolnego dzieci

W nowym roku szkolnym zgłosiło się na katechizację 683 dzieci i młodzieży.

Wielkopostne rekolekcje w tym roku przewodniczył ksiądz Zabłowki, z diecezji
Przed Wielkanocą przywieziono nowy konfesjonał i sprawiono nowy, czarny ornat.

podłogi i położono linoleum. Zmieniono ramę do obrazu w ołtarzu, urządzono
W tym roku przystąpiła do I Komunii Świętej dzieci, które należą nie tylko do
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W czasie wakacji nastąpiła zmiana księdza kapelana Fertaka, a na jego miejsce

Prace rozpoczęto 17 listopada 1957 roku.

Święte.

Boskiej Częstochowskiej. Nauki wygłosił ks. Michał Kordecki, rektor księży

przybył ksiądz Piesiewicz. Teraz odprawiane zostają w niedzielę i święta trzy Msze

Rok Pański 1957

W dniach 26, 27 i 28 listopada odbyła się uroczystość nawiedzenia obrazu Matki
pallotynów z Otwocka.

Przed Wielkanocą odbyły się rekolekcje stanowe. Prowadził je O. Sylwester Paluch,

dominikanin.

Odnowienie Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego przeprowadził O. Seweryn

Rok Pański 1958

do kultu Najświętszej Eucharystii. Wielu wiernych objął zapał do przyjmowania

o przybudówkę. Po kilku tygodniach, dnia 27 marca usunięto drzwi i ścianę

Leszczyński, dominikanin z Poznania. Oprócz czci do Matki Bożej, Ojciec zachęcał
Komunii Świętej nie tylko w niedzielę, ale i w dni powszednie.

W dniu 9 czerwca br. odbyła się uroczystość I Komunii Świętej, w dwóch grupach,

54+ 73 dzieci.

W tym roku nauka religii nie odbywała się w kaplicy, lecz normalnie w szkołach.
Ksiądz kapelan uczył w klasach starszych, a siostra felicjanka w młodszych.

Dnia 18 października przybyła delegacja w składzie: Ksiądz Modzelewski, Kanclerz
Kurii Warszawskiej, Ksiądz Malinowski, Dziekan z Józefowa, Ksiądz Proboszcz z

Otwocka i Ksiądz Eugeniusz Piesiewicz, kapelan miejscowy. Zachęcano do

wybudowania dużej werandy przy kaplicy dla pomieszczenia większej ilości
wiernych.

Na Święto Trzech Króli, do dyspozycji wiernych stanęła kaplica powiększona
oddzielającą kaplicę od przybudówki, żeby stanowiła jedną całość.

Dnia 28 marca bieżącego roku oznajmiono siostrze przełożonej, felicjance, w Kurii
Warszawskiej, że kaplica staje się filią parafii Otwock.

7

Dnia 6 kwietnia w Wielkanoc odczytano w kaplicy dekret Księdza Kardynała

Piesiewicz zostaje przeniesiony do parafii Złotokłos, a jego miejsce zajmuje ksiądz

z dniem 13 kwietnia 1958 roku.

kaplicy, także obecnie sprawowane są cztery Msze Święte o godzinie 7:30, 9:00, 10:00

Stefana Wyszyńskiego, że kaplica sióstr felicjanek przechodzi na filie parafii Otwock

Tadeusz Derulski. Wprowadzono jeszcze jedną Mszę Świętą z braku miejsc w
i 11:30. Ksiądz rektor powierzył siostrom roznoszenie opłatków wigilijnych po terenie
wydzielonym filii.

Rok Pański 1959

Po raz pierwszy w kaplicy odbyły się ceremonie Wielkiego Tygodnia. Urządzono
Ciemnię i Grób Pański.

Do I Komunii Świętej przystąpiły 138 dzieci w dwóch grupach 59 + 79.

Dnia 20 czerwca odbyła się wizytacja Księdza Biskupa Modzelewskiego.

W październiku Siostry Felicjanki obchodzimy 25-lecie swojego pobytu w Otwocku-

Kresy. Uroczystą Mszę Świętą celebrował ks. dziekan Malinowski. Działalność pracy

sióstr polega na spełnianiu obowiązków: zakrystianki, opiekunki ubogich,
W tym dniu odbywa się pierwszy ślub nowożeńców, a trzeciego dnia pierwszy
pogrzeb. Są również zgłoszenia do chrztu świętego niemowląt i dzieci starszych

w wieku 8 lat. Do I Komunii Świętej przystępują w czerwcu dzieci w dwóch grupach

56 + 76. W sierpniu, w czasie 40-godzinnego nabożeństwa wygłosił naukę

o. Kudzoń, redemptorysta z Warszawy. Dnia 20 sierpnia ks. rektor Eugeniusz

pielęgniarki chorych i katechetki.

Ksiądz T. Derulski wprowadził śpiew gregoriański podczas Mszy Świętej.

Rok Pański 1960

Rekolekcje wielkopostne prowadził O. Czesław Kudzoń redemptorysta.
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Uroczystość I Komunii Świętej dzieci odbyła się dnia w grupach 76 + 80 dzieci.

Procesję Bożego Ciała urządzono do czterech ołtarzy, ustawionych na terenie

kaplicy.

W związku z Wielką Nowenną Milenijną urządzono uroczystą procesję z obrazem
Matki Boskiej Częstochowskiej, odprawiono Mszę Świętą, modlitwy i śpiewy według

zarządzenia władz kościelnych.

We wrześniu został przeniesiony ksiądz rektor Tadeusz Derulski do Duralewa,
a jego miejsce zajął ksiądz Stanisław Sobótka, wikariusz parafii w Otwocku.

W nowym roku szkolnym zgłosiło się 1200 dzieci i młodzieży na katechizację. Przed
uroczystością Świętego Stanisława Kostki odbyły się rekolekcje, który prowadził
ksiądz Michał Kozelski, pallotyn.

Przedzielono kaplicę nowo zakupioną ciężką kotarą, aby w ten sposób utworzyć salę

katechetyczną.

W grudniu tegoż roku właściciel budynku przedszkola i ogrodu otaczającego go,

sprzedał całą posesję przewodniczącemu M. Rady Narodowej w Otwocku.
Właścicielem był dotąd p. Iwaszkiewicz z Miłosnej.

Rok Pański 1961
Rekolekcje

przed

Wielkanocą

przeprowadził

Snabłowski, proboszcz w Diecezji Łomżyńskiej.

w

tym

roku

ksiądz

Obecny ksiądz rektor kaplicy, Stanisław Sobótka zmienił za zgodą Kurii Biskupiej

tytuł kaplicy. Odkąd kaplica otrzymała nazwę: Matki Boskiej Królowej Polski.

Księdzu rektorowi chodziło o to, by jak najwięcej młodzieży i dzieci brało udział

w uroczystości odpustowej, 26 sierpnia, Matki Boskiej Częstochowskiej trudno było

zebrać dzieci w czasie wakacji.

Ksiądz rektor wprowadził Msze Święte recytowane przez wiernych.

W maju odbył się uroczysty obchód, dotyczący Wielkiej Nowenny Milenijnej.
165 dzieci przystąpiło na wiosnę do I Komunii Świętej.

W dniu 14 lipca Siostry Felicjanki otrzymały od Prezydium Miasta Rady Narodowej
w Otwocku nakaz wykwaterowania z mieszkania obecnego do Świdra przy ul.
Świerczewskiego 37, z terminem ostatecznym do dnia 28 lipca bieżącego roku.

Z powodu zbytniego oddalenie od kaplicy, nieodpowiedniego mieszkania siostry, że

nie przyjęły propozycji nowego mieszkania, pozostając na miejscu. W następstwie

13 września zajechały trzy ciężarowe samochody pod kaplicę przy ulicy Jodłowej,
w celu przymusowego przeprowadzenia się na wyznaczone lokum. Zamknięte drzwi

otworzono siłą kluczów i zasuw. Całe umeblowanie wywieziono do domu przy ul.

Świerczewskiego, jednak siostry nie pojechały razem ze sprzętem, ale pozostały
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w kaplicy nie przyjmując kluczy od nowego mieszkania. Klucze te zostały
dostarczone do Wawra na ręce Matki Prowincjonalnej z naganą władz

państwowych na uparte Siostry Felicjanki w Otwocku. Dwie doby siostry mieszkały

na zakrystii, później u sąsiadów.

Rok Pański 1962

W październiku ogólna liczba dzieci uczęszczających na katechizacja wynosiła 1350.

Rok Pański 1963

W 1962 roku zaczęto odprawiać w niedzielę i święto Mszę Świętą nad wieczorem tj.

o 18:00. Odtąd w dni świąteczne odprawia się sześć Mszy Świętych. Przed

uroczystością św. Stanisława Kostki odbyły się trzydniowe rekolekcje dla dzieci
i młodzieży, a stanowe rekolekcje trwające cały tydzień - w Wielkim Poście. Dnia
19 maja 1963 odbyła się wielka uroczystość w kaplicy, mianowicie bierzmowanie,

którego dokonał Jego Ekscelencja ks. Biskup Bronisław Dąbrowski. I Komunia

Przed uroczystością Świętego Stanisława Kostki 13 listopada urządził ksiądz rektor

Święta odbyła się w dwóch grupach: 26 maja 95 dzieci, a drugiego czerwca 70 dzieci.

W rekolekcjach wielkopostnych bardzo dużo parafian wzięło udział, także kaplica

Władze państwowe i robotnicy

W dniu 27 kwietnia przystąpiło po raz pierwszy 78 dzieci do I Komunii Świętej, a

powyciągały słupki, do odpowiedzialności pociągani byli księża i siostra

uroczyste Triduum. Bardzo dużo dzieci przystąpiło do Komunii Świętej.
na wszystkich naukach była szczelnie wypełniona.

13 maja 83 dzieci.

Uroczystość Bożego Ciała, jak tradycyjnie, odbyła się na małym terenie przed

17 października - Odgrodzenie i wydzielenie siatką terenu. Ponieważ dzieci
zakrystianka. Otrzymali naganę. W kilka dni nakaz dla opróżnienia

w zakrystii, pokoiku przylegającego do kaplicy i poddasza nad kaplicą.

kaplicą, gdzie były postawione cztery ołtarze staraniem sióstr Felicjanek przy

Zawiadomiono o tym księdza proboszcza z dużego kościoła - i nakaz wstrzymano.

Łącznie z Wielką Nowenną obchód Milenijny odbył się bardzo uroczyście.

placówkę na Kresach. na jego miejsce ksiądz Stanisław Marczuk.

pomocy wiernych.

1 listopada - Rektor ks. Stanisław Sobótka na zlecenie władzy kościelnej opuścił
26 listopada - Delegacja z parafii złożyła w Częstochowie księgi z dobrymi czynami i
przywiozła świece i Hostię na „Wieczerzę Soborową".

4 grudnia - Uroczystość Uczty Eucharystycznej Soborowej.
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Rok Pański 1964

18 grudnia - Ks. dziekan Zdzisław Schmidt prowadził rekolekcje adwentowe.

Brzozowskiego, redemptorystę zaprowadzenie nabożeństwa do Matki Boskiej

Zdzisław Schmidt.

26 grudnia - Delegacja z parafii udała się na tak zwane Czuwanie Soborowe.

Rok Pański 1967

6 - 9 września - Uroczystości Maryjne wprowadzone przez misjonarza o.
Nieustającej Pomocy - nowenny.

Rok Pański 1965

3 - 7 października - Rekolekcje tak zwane Różańcowe pod przewodnictwem
misjonarza pallotynów w celu zachęcenia do odmawiania różańca w rodzinach.

Rok Pański 1966

6 - 13 marca - Rozpoczęto rekolekcje w trzech grupach.
1 maja - Odbyła się procesja Tysiąclecia.

Maj - Odbyły się Misje Święte pod przewodnictwem Ojców Redemptorystów.
1 lipca

- Ks. rektor Stanisław Marczuk zdał rektorat księdzu Tadeuszowi

26 lutego 1967 - Rekolekcjom wielkopostnym przewodniczył ksiądz dziekan

Od sierpnia b.r. do maja 1968 - Z prac porządkowych dokonano następujące:

1. Została przeniesiona drewniana komórka z ogrodu przedszkolnego na plac
kościelny i umocniona wewnątrz murem z pustaków.

2. Wokół kaplicy wzniesiono taras, a na około placu ułożono chodnik.
3. Wbudowano pompę na placu przed kaplicą.

14 maja - Odbyła się I Komunia Święta dzieci w dwóch grupach.

24 sierpnia - Wbudowano nowe drzwi z boku kaplicy i pomalowano je.

17 grudnia - Odbyły się rekolekcje adwentowe starszych oraz dzieci i młodzieży.

Prowadził je ksiądz rektor Tadeusz Strękowski.

Stękowskiemu.

Rok Pański 1968

nabożeństwami przez 3 dni. Na planszach umieszczone były fotografie z życia

18 tysięcy złotych.

13 listopada - Obchodzono uroczystość „Te Deum Parafialne" poprzedzone
parafii.

18 stycznia - Władze państwowe rozebrały komórki i nałożyły karę w sumie
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17 marca - Rekolekcje wielkopostne dla starszych, dzieci i młodzieży. Udzielił ksiądz

pallotyn.

Maj - I Pierwsza Komunia Święta dzieci, w dwóch grupach.

W miesiącu lipcu odnowiona kaplicę. Pomalowano wewnątrz i na zewnątrz ściany,

oraz otwory to jest drzwi i okna.

Od 3 do 15 czerwca były odprawiane Msze Święte na zakończenie roku szkolnego.

25 sierpnia - Kilka fur przywieziono Leszu i gruzu na ul. Jodłową na przyjęcie
(przybycie) Księdza Biskupa.

8 września - Przybył do naszej świątyni Ksiądz Biskup Bronisław Dąbrowski

i udzielił Sakramentu Bierzmowania.

15 września - założony został katechetyczny przy ul Gdańskiej 5. Wszystkie Lekcje
religii zostały przeniesione do tego punktu.

2 września - Rozpoczęliśmy rok katechetyczny Spowiedzią i Komunią Świętą.

Przed każdą Mszą Świętą w niedzielę poświęcono 10 minut na recytację tekstów

Mszy Świętej.

Od 13 października - odbywał się „Tydzień Miłosierdzia".

16, 17, 18 grudnia - odbyły się rekolekcje adwentowe dla dzieci, młodzieży i dla
starszych. Rekolekcje prowadził ksiądz Michaelita ze Strugi.
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Rok Pański 1969

Rekolekcje parafialne Wielkiego Postu odbyły się od 9 marca do 14 marca. Prowadził

je ojciec kapucyn.

11 maja - odbyła się I Komunia Święta w dwóch grupach.

Rok Pański 1970
1 stycznia br. - został ofiarowany dywan przez bractwa i kółka różańcowe.
Od 1 do 4 marca - przeprowadzone zostały rekolekcje parafialne. Prowadził je ksiądz

18 maja - była Rocznica I Komunii Świętej

pallotyn.

o Ojcu Kolbe.

3 maja - oddanie się Matce Boskiej Jasnogórskiej w niewolę macierzyńską

25 maja - w niedzielę odbyła się uroczystość poświęcona matkom - wyświetlono film
11 - 17 czerwca - został zakończony rok katechetyczny spowiedzią i Komunią Świętą.
22 lipca - została ogłoszona amnestia, która uwolniła mnie od 18000 zł grzywny.
2 września - zaczęto rok katechetyczny.

5 września do 12 września - obchodziliśmy „Tydzień Miłosierdzia".
10 października - zostały ustawione nowe drzwi frontowe.

21 listopada - została położona nowa posadzka w pierwszej połowie kaplicy.

Od 14 grudnia do 17 grudnia - odbyły się rekolekcje adwentowe. Prowadził je

O. Tadeusz Bzak, cysters.

za wolność kościoła.

10 maja - odbyła się I Komunia Święta dzieci.
26 maja - urządzono krótką akademię dla matek z parafii.
25 czerwca - zakończono rok katechetyczny Mszą Świętą i nauką.
27 czerwca - odszedł od nas ksiądz Józef Pokorski, wikariusz do parafii Leśna

Podkowa, a jego miejsce zajął ksiądz Bolesław Gonkowski.

Rok temu 27 czerwca wystąpił z szeregu księży ksiądz Feliks Szyszkiewicz. Porzucił
sutannę i zawarł cywilny związek małżeński.

13 lipca - zaczęto malowanie wnętrza naszej świątyni.
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1 września - odprawiono Mszę Świętą z racji rozpoczęcia roku szkolnego.

Rok Pański 1971

15, 16 i 17 września - odbyło się nabożeństwo 40-godzinne.

Przez okres Bożego Narodzenia odbywały się nabożeństwa przy żłobku.

4 października - rozpoczęto „Tydzień Miłosierdzia" XXVI „Ratujmy dzieci".

Od 28 lutego do 4 marca - prowadził rekolekcje parafialne w Wielkim Poście

10 października - zostało zrobione podium dla chórów i naprawione fiskarmonium.
11, 12, 13 listopada - obchodzono Triduum do św. Stanisława.
21 listopada - w piątą rocznicę oddania parafii Matce Kościoła udała się delegacja na
Jasną Górę.

17, 18 i 19 grudnia - odbyły się rekolekcje adwentowe. Prowadził je ksiądz Józef
Pokorski, wikariusz.

ks. pallotyn Rudolf Grzesiczek.

7 marca - pewna pani złożyła linoleum do zakrystii.
Od 2 do 3 maja - odbyło się czuwanie nocne, jako przygotowanie do uroczystości
Królowej Polski.

9 maja - odbyła się uroczystość I Komunii Świętej.
16 maja - przypada Rocznica I Komunii Świętej.
2 czerwca - przyjechał J. E. ksiądz biskup Zbigniew Kraszewski i udzielił
Sakramentu Bierzmowania.

Od 3 do 17 czerwca - odbywało się zakończenie roku katechetycznego dzieci

i młodzieży.
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20 czerwca - bractwo i kółka różańcowe złożyły ofiarę - odkurzacz dla naszej
świątyni.

13 listopada - odbyło się Triduum do św. Stanisława Kostki.
21 listopada - po sumie odczytana została Litania do Serca Jezusowego i Akt

11 lipca - został zrobiony nowy komplet ławek do kaplicy.

Poświęcenia w uroczystość Chrystusa Króla.

4 sierpnia - przebudowano nowy taras betonowy.

28 listopada - alumn Janusz Krawczyk został dopuszczony do święceń wyższych

6 sierpnia - o godzinie 18:00 przybył do naszej świątyni J. E. ksiądz kardynał Stefan

supdiakonatu.

Wyszyński Prymas Polski.

1 września - rozpoczęcie nowego roku katechetycznego spowiedzią i Komunią Świętą.
5 września - delegacja nasza pojechała na uroczystość Matki Kościoła do
Częstochowy.

16 do 18 grudnia - odbyły się rekolekcje adwentowe dla dzieci młodzieży i starszych.

Od 15 do 17 września - odbyło się 40-godzinne nabożeństwo.

31 grudnia - o godzinie 18:00 odprawiona nabożeństwo dziękczynne na zakończenie

Od 3 do 10 października - odbyło się nabożeństwo „Tydzień Miłosierdzia” pod

roku.

hasłem „Szanuj godność Ojca”.

7 października - odbył się Dzień Chorych.

Rok Pański 1972

17 października - z racji ogłoszenia przez Ojca Świętego beatyfikacji Ojca Kolbe

Od 18 do 25 stycznia - odbył się „Tydzień modlitw o jedność chrześcijan”.

odśpiewano w świątyni „Te Deum”.
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23 stycznia - zostały zmontowane dwa piece elektryczne w kaplicy i w sali
katechetycznej.

30 stycznia - odprawione zostało nabożeństwo ku czci Błogosławionego Ojca Kolbe.
30 stycznia - Kuria Metropolitalna Warszawska złożyła list do Władz Państwowych

o zezwolenie na budowę kościoła w Otwocku Kresy.
Od 16 do 20 lutego - odbył się „Tydzień trzeźwości”.

20 marca - alumn Janusz Krawczyk został dopuszczony do święceń diakonatu.
8 marca - odbyła się uroczystość Dzień Kobiet - Akademia.
27 marca - kółka różańcowe złożyły w ofierze gumoleum dla naszej świątyni.
12-15 marca - odbyły się rekolekcje postne. Prowadził je ksiądz doktor prałat Feliks
Kowalik.

19 marca - alumn Tadeusz Latuszek dopuszczony został do wyższych
święceń supdiakonatu.

24 kwietnia - odprawiona została Msza Święta z racji zakończenie roku

katechetycznego przez maturzystów.

30 kwietnia - alumn Tadeusz Latuszek został dopuszczony do święceń diakonatu.
9 maja - odbyła się uroczystość ku czci Królowej Polski - odpust w naszej świątyni.
7 maja - odbył się Dzień Modlitw Młodzieży za młodzież.
7 maja - I Komunia Święta dzieci - sprawiono ornat biały dla świątyni.
14 maja - odbyła się Rocznica I Komunii Świętej.
11 czerwca - wysłanie delegacji z naszej świątyni na Jasną Górę w „Dzień Młodzieży

Żeńskiej”.

18 czerwca - 4 mężczyzn i 5 kobiet (Przeklasa, Karolak, Radomski, Kudlak, Replin,

Cwalina, Grzeszczak, Miśkurek) utworzyli delegację w obronie księdza wikariusza,

przedstawiając żądanie o powrót księdza wikariusza, bo w innym razie odwiozą

księdza proboszcza do Kurii, lub zdejmą sutannę z niego., na czele Franciszek
Filipiuk i dwie dziewczynki D. i K. udała się ze skargą do Kurii.
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W niedzielę 2 lipca przybył do parafii ks. Włodzimierz Jabłonowski. Wprowadzenie

nowego Księdza Proboszcza dokonał Ks. Dziekan Wacław Her przy licznym udziale
wiernych.

2 lipca 1972 rok wprowadzenie Księdza Proboszcza i objęcie parafii.
Rozpoczął się trudny okres pracy. Trzeba było dokonać scalenia parafii rozdwojonej

na skutek gorszących incydentów z niedawnej przeszłości, których finałem było
odejście poprzedniego księdza proboszcza, a wkrótce potem księdza wikarego. W

sierpniu przybył do parafii nowy wikariusz - ks. Wacław Szcześniak. Chcąc
odciągnąć wzburzone umysły parafian od niedawnych wydarzeń, nowi
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duszpasterze rozpoczęli już od pierwszych dni września żmudną, podstawową pracę

duszpasterską - katechizacja, ożywienie liturgii, kontakt z wiernymi przy

wszystkich możliwych okazjach. Pragnąc bardziej zaabsorbować wiernych życiem
bieżącym i przyszłością, jeszcze we wrześniu poddano z ambony myśl o konieczności
całkowitej zmiany wystroju wnętrza kaplicy. Konieczność ta narzucała się sama.

Kaplica bowiem będąca dotąd stadium organizowania i rozbudowy stanowiła

typowy w takim okresie zlepek najróżniejszych przedmiotów. Otrzymywane z

darowizny czy zrobione przypadkowo poszczególne detale wnętrze samej kaplicy jak

również jednej i drugiej zakrystii stanowiły istny skansen starzyzny przedmiotów
bez żadnej wartości artystycznej czy wizytkowej. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to

jedyne dostępne w tej chwili miejsce święte, z którego korzysta kilka tysięcy
wiernych, jak również okoliczności, że jest to miejscowość coraz liczniej odwiedzane
przez wczasowiczów z całej Polski oraz bliskość stolicy należało ten stan zmienić.

Propozycja zmiany wystroju wnętrza kaplicy została przyjęta przez parafian z

entuzjazmem. Zaangażowany do tej pracy projektant inżynier architekt wnętrz Janusz Tofil już w ostatnią niedzielę października podczas mszy świętych
zaprezentował parafianom rozrysowany projekt wnętrza. Niezwłocznie też
przystąpiono do jego realizacji.

Ołtarz główny i ołtarz boczny przed
renowacją
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Pewne negatywne fakty (między innymi zdjęcie sutanny przez jednego z tutejszych
wikariuszy), jakie miały miejsce w przeszłości spowodowały zachwianie autorytetu

kapłana wśród wiernych tej parafii. Trzeba będzie wiele czasu, żeby to naprawić.

Zdając sobie sprawę, z siły oddziaływania młodości i jej pantentyzmu miejscowi
duszpasterze nawiązali kontakt z Metropolitalnym Seminarium Duchownym.

Nastąpił pierwszy przyjazd kleryków tegoż seminarium na Dzień Powołań

talentem przeprowadził ojciec Kryspin Kacprzak, były niewątpliwym krokiem naszej
wspólnoty parafialnej do Boga.

Po świętach Bożego Narodzenia przyszedł czas na nowe, owoce akcji
duszpasterskiej.

Stary Rok 1972 zakończyliśmy hymnem dziękczynnym „Ciebie Boga wysławiamy”.

Kapłańskich. Miało to miejsce 8 grudnia - w drugą niedzielę adwentu. Trzej klerycy

przebywali w parafii przez cały dzień głosząc Słowo Boże. Piękne śpiewy przy

Rok Pański 1973

jaką zdołali wytworzyć zrobiły swoje. Również klerycy szczęśliwi opuścili parafię

Już w niedzielę w oktawie Bożego Narodzenia dzieci zorganizowane przez księdza

akompaniamencie gitary, spotkania z młodzieżą, niezwykła, serdeczna atmosfera

odprowadzani przez gromady młodzieży na stację kolejową.

Tymczasem pracę nad renowacją wnętrza kaplicy przebiegają pomyślnie. Tempo

prefekta i siostrę Józefę - katechetkę wystąpiły z Misterium o Narodzeniu Pańskim.
Zgromadziła ono dużą ilość wiernych.

znakomite, entuzjazm parafian nie gaśnie. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia,

Po świętach praca nad prezbiterium została definitywnie zakończona. Na pięknie

całkowicie dostosowane do wymogów dzisiejszej liturgii. Pasterka została

pancerne, kute tabernakulum, a na tle mozaiki wyobrażającej wszechświat

J. Modzelewski, który zatwierdził projekt wnętrza, by zobaczyć jego realizację.

zamieszkującym na terenie parafii - R. Kozłowskiego.

a z nimi pierwszy owoc wysiłku duszpasterzy i parafian - nowe prezbiterium,

odprawiona przy nowym ołtarzu. W międzyczasie przybył prywatnie ksiądz biskup
Odjechał zadowolony, z tego co zastał. Rekolekcje adwentowe, które z dużym

wykonanym podium stanął ołtarz soborowy i ambonka, w ścianie zmontowano

umieszczono rzeźbę Chrystusa Zmartwychwstałego - dłuta rzeźbiarza
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W dniu 21 stycznia przybył do parafii J. E. ks. biskup Władysław Miziołek, który

W niedzielę - 6 maja ksiądz dziekan Wacław Her dokonał poświęcenia nowego

Dzień ten dostarczył wiernym innych jeszcze przeżyć duchowych. Był to także Dzień

Przybyli też księża sąsiednich parafii. Parafianie przeżyli ten odpust

dokonał poświęcenia prezbiterium. Uroczystość zgromadziła tłumnie parafian.

Powołań Zakonnych. Przez cały dzień gościliśmy 30 zakonnic ze zgromadzenia

obrazu i odprawił sumę odpustową, a kazanie wygłosił ks. dr Chudek z Falenicy.
entuzjastycznie, a Rada Parafialna wystąpiła wobec księdza dziekana z pochwałą

sióstr Felicjanek z Wawra. Obsłużyły one wszystkie Msze Święte czytając Słowo Boże

pod adresem nowych duszpasterzy. Dzięki entuzjazmowi i ofiarności parafian

spotkanie sióstr z młodzieżą oraz koncert kolęd w wykonaniu chóru sióstr ze

przyszła kolej na malowanie kaplicy, zbliża się bowiem doniosłe wydarzenie w życiu

i wykonując śpiewy międzylekcyjne. Kulminacyjnym punktem tego dnia było

tempo prac przy kaplicy nie słabnie. Po przeróbce całej instalacji elektrycznej

wspomnianego domu.

parafii.

Do niezwykle udanych należy zaliczyć rekolekcje wielkopostne wygłoszone

Dwaj tutejsi parafianie - alumni ostatniego kursu Warszawskiego Seminarium

w czwartym tygodniu Wielkiego Postu przez księdza magistra W. Wojdeckiego.
Duża liczba wiernych przystąpiła do Komunii Świętej.

Po wykonaniu prezbiterium przyszła kolej na dalsze partie kapicy.
Na dzień 3 maja - odpust parafialny Matki Bożej Królowej Polski - przygotowany

został ołtarz boczny. Obok istniejącego już obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy

pojawił się nowy obraz Matki Bożej Częstochowskiej pędzla artysty malarza Jana
Multi z Warszawy. Wykonano tło dla tych obrazów, estetyczną menzę oraz boazerię
na całej kaplicy.

przygotowują się do święceń kapłańskich. J. E. Ksiądz Kardynał Prymas przychylił

się do prośby miejscowych duszpasterzy i zezwolił na udzielenie święceń

kapłańskich diakonom - Tadeuszowi Latuszkowi i Januszowi Krawczykowi

w kaplicy na Kresach. Uroczystość zapowiedziana jest na 24 czerwca. Obok

odnowionej wewnątrz i zewnątrz kaplicy ustawiono (nie bez przeszkód ze strony
władz miejskich!) wiatę.

W dniu 24 czerwca o godzinie 11:00 był J. E. ksiądz biskup Kraszewski i udzielił

święceń kapłańskich w wyżej wymienionym diakonom. Uroczystość zgromadziła

tłumy wiernych, również z sąsiednich parafii. Przybyło też kilkudziesięciu

zaproszonych księży oraz spora liczba sióstr z różnych zgromadzeń zakonnych.
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Dopiero z licznych wypowiedzi wiernych można było wnioskować jak bardzo wiele
dobrego wniosły do naszej wspólnoty parafialnej te piękne przeżycia religijne.

W międzyczasie, w pierwszą niedzielę czerwca odbyła się uroczystość I Komunii
Świętej, do której przystąpiło 105. dzieci.

Odnowienie obietnic Chrztu Świętego dokonały dzieci przy nowej chrzcielnicy, która

została wykonana również według projektu inżyniera J. Tofila.

Dzięki Łasce Bożej ognisko powołań kapłańskich nie wygasło w naszej parafii razem

z wyświęconymi księżmi. Jeszcze w czerwcu zgłosił się do księdza proboszcza

parafianin Wiktor Przeklasa, tegoroczny maturzysta prosząc o świadectwo

moralności z zamiarem wstąpienia do seminarium. Rozpoczął wkrótce studia w
Seminarium Księży Pallotynów w Ząbkowicach Śląskich.

Od września bieżącego roku wzmogło się tempo prac nad pozostałą częścią kaplicy.

Zamontowana została duża, funkcjonalna kredencja, przerobiono gustownie drzwi
wejściowe do zakrystii oraz uzupełniono pozostałe konieczne meble zachrystii.

Wstawiono piec elektryczny w obu zachrystiach. Wymieniono też balustradę na

balkonie nad wejściem bocznym do kaplicy, a pokój nad kaplicą odrestaurowano do

stadium możliwego w obecnej sytuacji. Na całym dachu kaplicy założono rynny,

których przedtem nie było, a istniejący fragment starej rynny również wymieniono

na nową. Przed wejściem głównym do kaplicy zamieszczono estetyczną tą lampę
i odnowiono figurę Matki Bożej Niepokalanej stojącą przed kaplicą.

Obecnie na ukończeniu stacja Męki Pańskiej oraz brakujący detal oświetlenia

wnętrza kaplicy. Nie małą ozdobą jest witraż kolorowy w prezbiterium. Nawiązany
niegdyś kontakt z Metropolitalnym Seminarium Duchownym nie słabnie.

1 września - przybywa do parafii ksiądz dziekan Mieczysław Nowak i odbywa to

6-dniową praktykę duszpasterską. Swoją gorliwością w katechizacji i głoszeniu
Słowa Bożego zdobywa sobie szacunek i uznanie wszystkich parafian.

11 Listopada - przybywa do parafii grupa kleryków Warszawskiego Seminarium.
Wspólnie z nimi parafia przeżywa Dzień Modlitw o powołania kapłańskie. Wśród

wiernych wzrasta zainteresowanie naszym seminarium. W efekcie tego spora grupa

parafia zgłasza się na listę dobrowolnych ofiarodawców na rzecz seminarium.
Uzyskane w ten sposób suma pozwala na ufundowanie przez parafię dwóch
stypendiów dla kleryków. Również kolekta podczas rorat w adwencie przeznaczona

jest na ten cel. Wszystkim tym poczynaniom patronuje Matka Boża Jasnogórska Królowa Polski, której imię nosi nasza parafia.
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18 listopada - 60-osobowa grupa parafian wraz ze swym duszpasterzem udała się na
Jasną Górę.

8 grudnia - w dzień Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wniesiono

uroczyście do kaplicy akt oddania się w Jej Macierzystą Niewolę Miłości
przewieziony z Jasnej Góry przez delegację parafialną. W tym dniu oraz 9 grudnia w niedzielę odbyły się uroczystości parafialne z tym związane.

Tak więc stary rok 1973 poprzedzający przygotowania do roku jubileuszowego
kończymy pod znakiem Matki Kościoła.

Rok Pański 1974
2 września - rozpoczyna się rok szkolny i katechetyczny poprzedzony

przygotowaniem sakramentalnym i Mszą Świętą. Jednocześnie w dniach
najbliższych rozpoczynają się zajęcie duszpasterskie z ministrantami (ks. Prefekt)

i bielankami (siostra katechetka). Grono ministrantów liczy około 60 osób,

a bielanek około 40.

15 września - rozpoczyna się tradycyjne, 40-godzinne nabożeństwo, które prowadzi

przyjeżdżający z pomocą duszpasterską do parafii student ATK ksiądz Janusz
Kubrak z diecezji łomżyńskiej. Zespoły parafialne zorganizowały adorację
Najświętszego Sakramentu przez całe 3 dni.

W piątek - 20 września - delegacja parafialna bierze udział w jubileuszowej

pielgrzymce dekanatów Karczewskiego i Piaseczyńskiego w katedrze Świętego Jana
w Warszawie. Delegacja wręczyła celebransowi jako dar ołtarza wyposażenie

gabinetu dentystycznego na cele Misji Świętej.

We wrześniu - też kaplica wzbogaciła się o nowy instrument muzyczny - elektryczne
organy firmy Pezle - Ryga.
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20 października - około 4000 parafian złożyło swoje podpisy pod prośbą o budowę
kościoła na Kresach. Prośba ta skierowana była do Wojewody Warszawskiego

i została wręczona adresatowi przez delegację parafialną wraz z duszpasterzem. Na
tę prośbę nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

3 listopada - przybyli do parafii alumni Warszawskiego Seminarium Duchownego

wraz z księdzem prefektem. Tradycyjnie głosili oni Słowo Boże i śpiewali z ludem
współczesne pieśni religijne. Parafia fundują już dwa stypendia dla alumnów po 250

budowę obiektów usługowych. Przedmiotem rozmowy były też: sprawa zrobienia
ul. Okrzei i oświetlenia ulicy Jodłowej. Delegacja nie uzyskała nic.

Przeżyciem Świąt Bożego Narodzenia i starego roku zakończył się w parafii Rok
Pański 1974.

Na zakończenie starego roku zapowiedziano fundację trzech dzwonów przez parafię

w roku przyszłym.

zł. Przed uroczystością św. Stanisława Kostki odbyło się Triduum przygotowawcze
i spowiedź dzieci i młodzieży.

W pierwszą niedzielę adwentu - udała się delegacja parafian wraz z księdzem na
doroczny dzień skupienia na Jasną Górę.

8 grudnia - w niedzielę w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi

Panny na Mszy Świętej o godzinie 9:00 przyjęcie nowych dziewcząt do grona
Bielanek.

W trzecią niedzielę adwentu rozpoczęły się 4-dniowe rekolekcje dla wszystkich

parafian. W tym też tygodniu udała się grupa parafian do Naczelnika Miasta

w sprawie placu kościelnego, który w planach miejskich przewidziany jest pod

Rok Pański 1975 - Jubileusz
Rok ten zaplanowany jest jako rok wytężonej pracy duszpasterskiej. Podczas
wizytacji duszpasterskiej zwracano w sposób szczególny uwagę na sprawę Mszy
Świętej niedzielnej, zaniedbywanej przez wielu parafian, sprawę katechizacji -

zwłaszcza młodzieży oraz szerzący się w parafii alkoholizm.

Rok ten, to także rok wizytacji arcypasterskiej. Spora grupa młodzieży zostanie
przygotowana

do

przyjęcia

Sakramentu

Dojrzałości

Chrześcijańskiej.

Zapowiedziana na koniec starego roku akcja zbiórki złomu i ofiar na dzwony
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przebiega pomyślnie. Trzy dzwony o łącznej wadze 1850 kg zostały zamówione

18 maja - blisko 100-osobowa grupa najmłodszych parafian przyjmuje po raz

u słynnego ludwisarza w Przemyślu - pana Eugeniusza Felczyńskiego.

pierwszy Komunię Świętą.

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu - Rekolekcje Wielkopostne. Przeprowadził je

We wrześniu rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego poprzedzona spowiedzią

z dużym powodzeniem, a miejmy też nadzieję, że i ze skutkiem duchowym

ks. magister Józef Zawitkowski. Rekolekcje jubileuszowe zakończyły się wielkim
pochodem eucharystycznym. Uderzająco duża liczba ludzi przystąpiła do Komunii
Świętej.

W dniach 10 i 11 maja - odbyła się wizytacja kanoniczna parafii przez J. E. księdza

biskupa Władysława Miziołka. Do sakramentu bierzmowania przystąpiło 268 osób.
Czas wizytacji upłynął pod znakiem spokojnego i radosnego spotkania wiernych

z arcypasterzem. Ksiądz biskup na zakończenie wygłosił do licznie zgromadzonych

wiernych serdeczne słowa zachęty i otuchy - zwłaszcza odnośnie budowy nowej

świątyni i przyszłości młodej jeszcze parafii.

16 czerwca - przybywa do parafii J.E. ksiądz kardynał Stefan Wyszyński Prymas
Polski i dokonuje konsekracji trzech ufundowanych przez parafię dzwonów

i wygłasza Słowo Boże. Uroczystość zgromadziła bardzo dużą liczbę wiernych oraz
duchowieństwa i miała charakter bardzo podniosły. Dzwony do tego dnia zostały
spłacone niemal w całości.

i Komunią Świętą.

15 września – 40-godzinne Nabożeństwo. Zespoły parafialne wraz z parafianami

dorośli uczestniczyli licznie w adoracji Najświętszego Sakramentu przez 3 dni. Do

uroczystości świętego Stanisława Kostki młodzież i dzieci przygotowywały się przez
Triduum, które przeprowadzał miejscowy ksiądz prefekt.

Trzecia niedziela adwentu - to tradycyjnie dzień rozpoczęcia rekolekcji

adwentowych, jako przygotowanie do przeżycia Świąt Bożego Narodzenia. W roku

jubileuszowym miały one charakter szczególny. Tak zakończył się w parafii Święty

Rok Jubileuszowy 1975.
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Rok 1976
1 stycznia - z początkiem Nowego Roku ksiądz proboszcz zaplanował już wizyty

21 marzec- trwa Wielki Post. Dzisiaj podane zostało ogłoszenie o mającym się odbyć

rekolekcjach wielkopostnych dla dorosłych, młodzieży i dzieci oraz zachęta, by

duszpasterskie poszczególnych ulic w parafii.

7 stycznia - niedziela dzisiejsza w naszej parafii to Niedziela Seminaryjna. Przybyli

do nas alumni Warszawskiego Seminarium Duchownego wraz ze swym

wychowawcą, aby głosić Słowo Boże i przewodniczyć we wszystkich nabożeństwach.

Będzie też spotkanie z ofiarodawcami na seminarium, gdyż parafia nasza funduje

3 stypendia dla kleryków. Wielu parafian zapisało się na listę, deklarując pewną

sumę na rzecz seminarium, składając je w każdą w pierwszą niedzielę miesiąca.

11 stycznia - dzień dzisiejszy w naszej parafii, to Dzień Modlitw o powołania

kapłańskie i za alumnów Warszawskiego Seminarium Duchownego. Odczytano

podziękowanie rektora seminarium duchownego za hojne ofiary złożone w przeszłą

wszyscy starali się wziąć udział w tych rekolekcjach, by stały się one czasem łaski i
pojednania z Bogiem.

13 kwietnia - na nabożeństwo w wielkotygodniowe wieczorem, zgromadziło się dość
dużo parafian, uczestnicząc żywo w tych nabożeństwach.

18 kwietnia - procesja rezurekcyjna odbyła się z całą okazałością, ksiądz proboszcz

niedzielę.

Jabłonowski serdecznie podziękował wszystkim za uświetnienie tej uroczystości.

29 stycznia - w dotychczasowych spotkaniach duszpasterskich księża stwierdzają, że

3 maja - dziś w naszej parafii odpust Matki Bożej Królowej Polski. Uroczystość

parafianie przyjmują swoich duszpasterzy bardzo życzliwie i serdecznie, z czego są
bardzo zadowoleni.

uświetnili zaproszeni księża oraz alumni Warszawskiego Seminarium Duchownego

oraz liczni wierni. Na wszystkich Mszach Świętych dokonywało się odnowienie aktu
oddania się Matce Bożej.
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9 maja - od dziś w parafii, rozpoczyna się Tydzień Powołań Kapłańskich

i Zakonnych, dlatego codziennie na Mszach Świętych modlimy się, w tej tak ważnej
sprawie dla życia kościoła.

16 maja - w dniu dzisiejszym grupa najmłodszych naszych parafian w pełni

uczestniczy we Mszy Świętej przyjmując po raz pierwszy Pana Jezusa w Komunii
Świętej. Modlimy się, aby Chrystus i jego Łaska towarzyszyły im przez całe ich życie.

23 maja - uroczystości związane z rocznicą I Komunii Świętej. Grupa dzieci i ich
rodzice przystąpili do Komunii Świętej.

30 maja - dzisiaj udała się na Jasną Górę delegacja parafian wraz z księdzem
proboszczem, by modlić się w intencjach:

• o budowę kościoła w naszej parafii,

• w intencji misji parafialnych, które odbędą się w dniach 10- 18 września
bieżącego roku.

5 lipca - nasz ksiądz proboszcz Włodzimierz Jabłonowski wyjechał do Ameryki na

Kongres eucharystyczny, który ma się odbyć w Filadelfii.

17 czerwca - uroczystość Bożego Ciała. Mimo zmiennej pogody, tradycyjna procesja
odbyła się po sumie, do czterech ołtarzy, z udziałem wszelkich bractw parafialnych,
dzieci, bieli i licznie zgromadzonego Ludów, aby dać świadectwo swojej wiary

i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu. Przez całą oktawę Bożego Ciała będą
się odprawiać nieszpory o Najświętszym Sakramencie z procesją.

22 sierpnia - koniec wakacji. Dziś o 9:00 Msza Święta na rozpoczęcie roku
katechetycznego, z zachętą księdza proboszcza, aby dzieci pilnie uczęszczały na

lekcje religii. Z dniem dzisiejszym, rozpoczyna 6-tygodniową praktykę
duszpasterską w naszej parafii, diakon Zbigniew Szewczak. Życzymy mu owocnej

pracy.

11 września - dzisiaj wieczorem o 18:00 rozpoczynają się Misje Święte, wielkie,

ośmiodniowe Ćwiczenia Duchowne dla całej parafii. Ksiądz proboszcz Jabłonowski

6 czerwca - zakończenie roku katechetycznego. Na Mszy Świętej o godzinie 9:00 dla

zachęcił wszystkich parafian, także i tych, którzy są z dala od kościoła i od Boga,

wakacji, niezapomniały o obowiązku wysłuchania Mszy Świętej w każdą niedzielę

one były czasem łaski i nawrócenia dla każdego parafianina.

dzieci, a o 10:00 dla młodzieży, ksiądz proboszcz zachęcił dzieci, aby w czasie

i twardo upominały się o to u wychowawców.

aby nie odrzucili tej Łaski Bożej, jaką jest możność przeżycia Misji Świętych, żeby
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19 września - zakończenie Misji Świętych, które były czasem łaski i pojednania

28 listopada - z dniem dzisiejszym rozpoczyna się adwent, czas przygotowania do

z Bogiem. Ksiądz proboszcz serdecznie podziękował wszystkim, a szczególnie

uroczystych obchodów Narodzenia Pańskiego, upamiętniających pierwsze przyjście

w czasie trwania misji.

myśli nasze ku oczekiwaniu na drugie przyjście Chrystusa przy końcu czasów. Dla

siostrom felicjankom pracującym przy parafii, że swoją pracą i ofiarą pomagały

3 października - rozpoczynamy xxx Tydzień Miłosierdzia Chrześcijańskiego pod

Syna Bożego do ludzi. Jest to zarazem czas, w którym tamto wspomnienie kieruje
tych dwóch powodów adwent jest czasem religijnego i radosnego oczekiwania.

hasłem „Msza Święta źródłem Miłosierdzia”. W środę o 10:00 Msza Święta ze

12 grudnia - rozpoczynają się dziś rekolekcje adwentowe, jako przygotowanie do

tych osób do kaplicy zajmie się parafia. Obłożnie chorych odwiedzali księża i siostry

wszystkich Mszach Świętych. Dzień dzisiejszy w naszej parafii, to również

spowiedzią i komunią świętą dla osób chorych i cierpiących i starców. Przewozem
w domach, za co byli bardzo wdzięczni.

9 października - w dniu dzisiejszym udała się do Częstochowy wraz z księdzem

pielgrzymka parafian, by podziękować Bogu za łaski otrzymane w czasie Misji
Świętych oraz prosić o pozwolenie na budowę nowego kościoła w naszej parafii.

21 listopada - o 12:00 dziś suma i wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz
specjalne nabożeństwo z racji 25-rocznicy oddania rodzaju ludzkiego

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Z dniem dzisiejszym rozpoczyna się Tydzień
Kultury Chrześcijańskiej.

obchodu uroczystości Bożego Narodzenia. Nauki rekolekcyjne będą głoszone na

Jasnogórski Dzień Modlitewny w obronie wiary. Po sumie wystawienie Najświętszego
Sakramentu i Adoracja do 17:00, następnie specjalne nabożeństwo i modlitwa

w obronie wiary.

15 grudnia - na zakończenie rekolekcji, duszpasterze zachęcili wiernych do częstszej
Komunii Świętej, szczególnie w czasie świąt, jako bezpośrednie spotkanie się

z Chrystusem i uczczenie Go, w dzień Jego przyjścia na świat, w postaci Małego
Dzieciątka.

31 grudnia - święta przeszły spokojnie, dziś kończymy stary rok. Specjalnym

nabożeństwem i hymnem dziękczynnym „Ciebie Boga Wysławiamy”
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podziękowaliśmy z rzeszą wiernych Bogu za szczęśliwie przeżyty miniony rok,

i tragedii rodzin. Wezwał do modlitwy w intencji tych błądzących, aby było wśród

Rok 1977

23 luty – Popielec. Od dzisiaj zaczyna się Wielki Post. Ks. proboszcz zachęcił, żeby

1 stycznia - z Chrystusem i Jego Matką witamy Nowy Rok. Witają go wszyscy z jakąś

papierosów, aby przeżyli ten czas w duchu umartwiania i pokuty. Ogłosił zasady,

robiąc duchowy bilans z naszego życia.

otuchą w sercu, że będzie szczęśliwy i łaskawy, a zarazem z jakąś obawą, co on dla
nas w przyszłości kryje. Przyszłość jest dla każdego nieznana, że chwila po chwili,

dzień po dniu - łatwiej się znosi, choćby to były i dni bolesne, jakie nam Bóg ześle.

Ksiądz proboszcz zapowiedział wizyty duszpasterskie poszczególnych ulic.

16 stycznia - dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, aby

nastała jedna owczarnia i jeden pasterz w myśl życzenia Ojca Świętego śp. Jana

XXIII.

30 stycznia - wizyty duszpasterskie dobiegły końca. Ksiądz proboszcz Jabłonowski

nas więcej miłości, dobra i szczęścia.

przynajmniej przez Wielki Post wierni odmówili sobie picia alkoholu i palenia
odnośnie zachowania postu w pokarmach, zachęcił do uczęszczania na Gorzkie Żale
i Drogę Krzyżową.

20 marca - od 20 do 26 rekolekcje wielkopostne dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Jest

to czas łaski i pojednania się z Bogiem. Frekwencja wiernych dość dobra.

6 kwietnia - Niedziela Palmowa. Ks. proboszcz zachęcił wiernych, bractwa, młodzież

i dzieci do zorganizowania adoracji na dni Wielkiego Tygodnia przy grobie Pańskim
i wzięcia udziału w procesji rezurekcyjnej.

podziękował serdecznie za miłe i życzliwe przyjęcie przez parafian, ze smutkiem

10 kwietnia - uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Ranek chłodny

wiele osób nie uczęszcza regularnie na Msze Święte niedzielne oraz spora liczba

normalnie i choć pod parasolami, ale wszyscy licznie trwali i brali udział w procesji.

fakt, nałogowego alkoholizmu, który jest główną przyczyną rozbicia małżeństw

świąteczne. Odbyło się dziś 18 chrztów świętych.

jednak stwierdził, że nie wszyscy parafianie angażują się w życie parafii i kościoła i

i pochmurny zapowiadał niepogodę. Mimo kropiącego deszczu procesja odbyła się

młodzieży nie uczęszcza na lekcje religii. Stwierdził, że szczególnie bolesnym jest

Ksiądz proboszcz serdecznie podziękował wszystkim za udział i złożył życzenia
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1 maja - od dziś w naszej parafii rozpoczyna się Tydzień Powołań Kapłańskich

i Zakonnych. Przez cały tydzień modlić się będziemy w tej intencji. 1 maj, to na

całym świecie Święto Pracy. Modlimy się za wszystkich pracujących, aby Bóg im
błogosławił w całym życiu.

29 maja - wieczorem grupa parafian z księdzem pojechała na Jasną Górę, by prosić

Matkę Bożą o pozwolenie na budowę nowego kościoła w naszej parafii.

8 czerwca - wspomniany już diakon, ksiądz Zbigniew Szewczyk, który w zeszłym

roku był u nas na praktyce duszpasterskiej, odprawił dzisiaj u nas Mszę Świętą

8 maja - niedziela w naszej parafii odpust z 3 maja Matki Bożej Królowej Polski

Prymicyjną. Po Mszy Świętej udzielił błogosławieństwa prymicyjnego i rozdał

zaproszeni księża i alumni z Warszawskiego Seminarium Duchownego, a na

w jego pracy duszpasterskiej.

i odnowienie ślubów Jasnogórskich Narodów. Uroczystą sumę z kazaniem uświetnili

zakończenie uroczysta procesja z udziałem zespołów parafialnych i wszystkich
licznie zgromadzonych wiernych.

15 maja - w dniu dzisiejszym grupa to jest 111 najmłodszych naszych parafian

spotyka się z najlepszym swoim przyjacielem Jezusem po raz pierwszy w Komunii

Świętej. Uroczystość ta, zgromadziła dużo krewnych i znajomych dzieci tak, że cały

plac przed kaplicą był szczelnie zajęty. Modlimy się, aby Chrystus i jego Łaska
towarzyszyły im przez całe życie.

26 maja - dzisiaj zakończenie roku katechetycznego dla przedszkolaków. Zaproszeni

zostali rodzice z dziećmi na Mszę Świętą w ich intencji.

pamiątkowe obrazki. Modlimy się gorąco w jego intencji, aby Bóg mu błogosławił

9 czerwca - Boże Ciało. Po sumie odbyła się procesja eucharystyczna do czterech

ołtarzy, przygotowanych na terenie kościelnym. Ołtarze ubierają poszczególne

zespoły parafian, przy pomocy siostry. Aura była piękna, więc wszystko udało się
doskonale i okazale. Razem z całym ludem chrześcijańskim złożyliśmy świadectwo

swojej wiary i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu. Dzisiaj ksiądz

proboszcz ogłosił, że zbliża się dwudziesta rocznica erygowania przez J. E. ks.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego naszej parafii pod wezwaniem Matki Bożej
Królowej Polski. Stało się to 13 kwietnia 1958 roku. Do tej ważnej rocznicy
przygotowujemy się, poprzez nowennę, która trwać będzie przez 9 miesięcy

poczynając od lipca bieżącego roku - każdego 13 dnia miesiąca będzie całodniowa

Adoracja Najświętszego Sakramentu, połączona z modlitwami o pozwolenie na
budowę kościoła. Msza Święta wieczorem w tym dniu, w tej samej intencji.
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Ks. proboszcz powiedział: że „wyrażamy głęboką wiarę w życzliwość i dobrą wolę

naszych władz, iż na Dwudziestolecie uzyskamy to, o co wytrwale zabiegany od

Wczoraj z soboty na niedzielę wyruszyła Pielgrzymka Piesza Warszawska 266. na

Jasną Górę, w której i z naszej parafii spora grupa z księdzem wikarym bierze

wielu lat”.

udział, aby dziękować za odebrane łaski i prosić o dalsze.

12 czerwca - dziś o 10:00 Msza Święta na zakończenie roku szkolnego

21 sierpnia - rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego. Apel księdza proboszcza

i katechetycznego dla młodzieży szkół średnich i zawodowych. O 12:00 na sumie,

odbyło się poświęcenie pojazdów mechanicznych i modlitwa o bezpieczeństwo na
naszych drogach.

7 sierpnia - ks. proboszcz Jabłonowski, podał do ogólnej wiadomości komunikat
księdza biskupa następującej treści:

„Ksiądz biskup w rozmowie z najwyższymi Przedstawicielami Władz Województwa

i Miasta Stołecznego Warszawy uzyskał zgodę na budowę kościoła w naszej parafii.

do rodziców, aby dopilnowali sprawy dzieci, uczęszczania na lekcje religii.

9 października - dzisiaj spora grupa parafian z księdzem wikarym wyjechała na

pielgrzymkę do Częstochowy, by podziękować Matce Bożej za uzyskane pozwolenie

na budowę kościoła. Do chwili uzyskania pozwolenia od Władz na budowę kościoła,

odprawiały się adoracje błagalne każdego 13 dnia miesiąca, od tej pory, w dalszym

ciągu będą, ale dziękczynne, za uzyskane pozwolenie.

20 listopada - po otrzymaniu pozwolenia na budowę kościoła, ksiądz proboszcz

Według obietnicy, sprawa ma być załatwiona jeszcze w tym roku kalendarzowym.

rozpoczął starania o zatwierdzenie planu pod kościół, przy Okrzei 81. Ponieważ 3/4

cierpliwość w staraniach i w modlitwie została wynagrodzona. Wielkie słowa

zakupienia resztę placu i tym zajął się energicznie ksiądz proboszcz Jabłonowski.

Bogu Najwyższemu i Matce Bożej - Naszej Patronce niech będą dzięki. Nasza
podzięki i uznania kierujemy dziś na ręce J. E. Księdza Biskupa, na ręce Władz

naszego miasta, a szczególnie Władz Wojewódzkich za okazane zrozumienie dla

naszej sprawy i życzliwość. Bóg zapłać”.

placu zostało zakupione od właściciela przez księży poprzedników, pozostało do

17 grudnia - odbyły się trzydniowe rekolekcje adwentowe, jako bliższe przygotowanie

do uroczystości Bożego Narodzenia dla wszystkich parafian.
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31 grudnia - na zakończenie starego roku Mszą Świętą i specjalnym nabożeństwem

8 lutego - z dniem dzisiejszym rozpoczął się Wielki Post. Ksiądz proboszcz

parafian o dalszą modlitwę, o jak najszybsze rozpoczęcie budowy kościoła i zachęcił

picia alkoholu. W tym celu odbędzie się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, gdyż

podziękowano Bogu za wszystkie łaski otrzymane oraz ksiądz proboszcz prosił
do większej ofiarności w czasie wizyt duszpasterskich, na wykupienie reszty placu
pod budowę.

zaapelował do parafian, szczególnie mężczyzn o trzeźwości - powstrzymania się od

„trzeźwość osobista Jest miarą wszelkich cnót”.

12 lutego - przygotowujemy się do obchodów 20-lecia istnienia parafii, dlatego tym

poście odbędzie się renowacja Misji Świętych, rekolekcji wielkopostnych nie będzie.

Rok Pański 1978

Kulminacyjne uroczystość 20-lecia z udziałem księdza biskupa odbędzie się
16 kwietnia bieżącego roku.

1 stycznia - odśpiewanie hymnu do Ducha Świętego rozpoczęliśmy Nowy Rok, o pomoc

26 lutego - ksiądz proboszcz zakomunikował dzisiaj parafianom, że zmienia formę

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, dlatego odczytany był list pasterski biskupów, na temat

w czasie wizyt pasterski. Do tej pory przynosili wszyscy do zakrystii, od dziś, osoby

został prelegent z Kurii Metropolitalnej na drugą niedzielę, celem wygłoszenia prelekcji na

według list zadeklarowania. Taka forma zbiórek będzie trwała do ukończenia

Bożą i Jego Matki, że będzie szczęśliwy. Jednocześnie dzisiaj obchodzimy uroczystość

zbiórki tzw. cegiełek - ofiar miesięcznych na kościół, dobrowolnie zadeklarowanych

moralności i ochrony nienarodzonych w rodzinach katolickich. W tym celu zaproszony

upoważnione przez księdza proboszcza, będą chodzić do domu i zbiorą te składki

ten temat. Przez okres świąteczny, w każdą niedzielę, odbywają się adorację dzieci przy

budowy kościoła.

żłobku, przygotowane przez siostry katechetkę Małgorzatę.

29 stycznia - ksiądz proboszcz podał do wiadomości, że na ukończeniu są już trzy
projekty kościoła dla naszej parafii. Ostateczny termin oddania projektów ustalony
jest na 15 lutego.

12 marca - dzisiaj ostatni dzień nowenny przygotowującej parafian do obchodów
20-lecia istnienia parafii. (Całodzienne wystawienie Pana Jezusa w monstrancji
przez cały dzień i Adoracja).
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18 marca - delegacja parafian, wraz z księdzem, udała się do Kurii Biskupiej, by

3. Poświęcenie placu pod budowę kościoła przez księdza biskupa i obrazu

o budowę kościoła oraz za uzyskanie organów elektronowych dla naszej kaplicy.

4. Podziękowanie księdzu księdza proboszcza wszystkim biorącym udział

podziękować księdzu biskupowi Jerzemu Modzelewskiemu za pismo w staraniach

26 marca - ksiądz proboszcz serdecznie wszystkim podziękował, za udział

Matki Bożej Częstochowskiej, która ma wędrować po parafii.
w tej uroczystości.

w adoracji Wielkiego Tygodnia i uświetnienie procesji rezurekcyjnej.

9 kwietnia - dzisiaj w naszej parafii rozpoczęły się misje święte, które przeprowadzą

księża Salezjanie. Trwać będą cały tydzień, jako przygotowanie Duchowne parafian
do obchody 20 lecia powstania parafii.

16 kwietnia – na Jubileusz 20-lecia parafii przyjechał ksiądz biskup Miziołek,

zaproszeni wszyscy księża i siostry pracujące przez okres tego czasu i wiele gości.
Licznie wzięły udział Siostry Felicjanki z przełożoną prowincjalnej Angeliką
Spychalską i cały Zarząd Zakonny. Ksiądz biskup Miziołek udzielił Sakramentu

Bierzmowania w kaplicy grupie 150 osób młodzieży, po czym wszyscy udali się na
teren nowego kościoła, gdzie odbyły się kulminacyjne uroczystości:

1. Przywitanie księdza biskupa przez dzieci młodzież i parafian
2. Przemówienia okolicznościowe

Procesjonalnie ksiądz biskup Miziołek podążał na plac pod budowę kościoła.
Poświęcenie placu i narzędzi przez księdza biskupa Miziołka
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Przy pięknie udekorowanym ołtarzu polowym Mszę Świętą odprawił ks. Piesiewicz
jako pierwszy proboszcz tej parafii, z 9 innymi celebransami poprzednio

pracującymi tutaj księżmi. Na wyróżnienie przez księdza proboszcza zasłużyły
Siostry Felicjanki w utrzymaniu tej parafii, a szczególnie siostra Salomea. W ciepłych

słowach podziękował też ksiądz biskup wszystkim księżom i siostrom felicjankom za
tak gorliwą pracę za trud i poświęcenie dla dobra Kościoła i Ludu Bożego. Podniosła

Przywitanie księdza biskupa przez
dzieci i parafian

uroczystość odbyła się pod gołym niebem, w Bazylice Leśnej jak to nazwał trafnie

ksiądz proboszcz, przy udziale licznie zgromadzonych wiernych i hymnem
dziękczynnym „Ciebie Boga wysławiamy” zakończono uroczystość.

Przeszło 100 dzieci przystąpiło po raz pierwszy do I Komunii Świętej. Podniosła ta

uroczystość zgromadziła wiele gości, także cała kaplica i plac były zapełnione. Dzieci
uszczęśliwione wraz z rodzicami.

25 maja - uroczystość Bożego Ciała. Tradycyjnie odbyła się uroczysta procesja do

czterech ołtarzy, dekorowanych przez poszczególne zespoły. Wierni, licznie dali
świadectwo swojej wiary i pobożności wobec Przenajświętszego Sakramentu.

6 czerwca - zamknięto listę parafian ze Świdrów Wielkich, którzy oświadczali się za

przynależnością do naszej parafii, a nie do Karczewa. W rezultacie wszyscy pozostali

w naszej parafii.
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24 czerwca - zorganizowano Pielgrzymkę na Jasną Górę. Jest to pielgrzymka

Kazimierz Gers z dość liczną grupę ludzi i młodzieży. Jednocześnie jak grom

kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski więc powstała myśl, żeby

okrył się żałobą na całym świecie.

dziękczynną za wszystkie pozwolenia na budowę kościoła. Ponieważ będzie to
kamień węgielny pod tą budowę przywieźć z Jasnej Góry. Uczestnikom tej
pielgrzymki dane będzie przejąć z rąk przeora klasztoru odpowiedni dokument

i kamień węgielny, który w swoim czasie zostanie wymurowany w fundament

nowego kościoła. Jednocześnie ksiądz proboszcz poinformował wszystkich parafian,
że pozostała część placu (1/4 całości) pod odbudowę kościoła, została już na czysto

załatwiona. W Urzędzie Wojewódzkim architektury złożony został projekt kościoła,

uprzednio potwierdzony przez Kurię Metropolitalną. Z chwilą zatwierdzenia jego

przez ten urząd otrzymamy zezwolenie na ogrodzenie placu oraz wejście na plac
budowy i zagospodarowanie go.

2 lipca - ksiądz proboszcz Jabłonowski zakupuje już częściowo materiał np.: deski
i cegłę na budowę i apeluje co niedzielę do parafian o pomoc fizyczną na placu,
który jest otwarty dla każdego. Zwraca się też z prośbą do młodzieży o ich pomoc,

szczególnie w soboty. Na cały tydzień, ksiądz proboszcz wyznacza poszczególne
ulice do pracy, na każdy dzień.

6 sierpnia - z kościoła Świętego Ducha w Warszawie wyrusza Wielka Piesza

267. Pielgrzymka na Jasną Górę, w której bierze udział nasz ksiądz prefekt

z jasnego nieba, spadła na nas wieść, o śmierci Ojca Świętego Pawła VI. Cały kościół

15 sierpnia - uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej. Od dzisiaj w naszej parafii,

zaczyna wędrówkę obraz Matki Bożej Częstochowskiej na zaproszenie rodzin
katolickich do domu. 3 razy w tygodniu, w środę, w sobotę i niedzielę Matka Boża

będzie czczona w domach, do których ją zaproszono i tego dnia odprawi się

w intencji tych rodzin Msza Święta. 13. dnia każdego miesiąca, trwa nowenna

dziewczyna, za uzyskane pozwolenie na budowę kościoła z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu.

21 sierpnia - dzisiaj Msza Święta w intencji dzieci rozpoczynających rok szkolny

i religię. W tym roku zaszła zmiana personalna. Władze zakonne odwołały
dotychczasową katechetkę siostrę Lucyllę, a przyjechała nowa siostra Małgorzata.

14 września - w naszej parafii dziś zaczyna się 40-godzinne Nabożeństwo. Celem

tego nabożeństwa jest osobiste nasze spotkanie z Bogiem, w czasie adoracji Pana
Jezusa i w Komunii Świętej.
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24 września - ksiądz proboszcz często zaprasza parafian, szczególnie mężczyzn do

raz pierwszy, na tronie Świętego Piotra w Rzymie zasiądzie Polak, Papież Jan Paweł

przez Maryję Częstochowską w kopii Jej obrazu, kolejno zapisują się w zakrystii, kto

momentem, Polska zawisła na ustach całego świata. Gorąco dziękujemy za to Bogu -

pracy. Na budowie trwa obecnie lasowanie wapna. Trwa wizytacja naszych rodzin

II, jako Namiestnik Chrystusa Pana na ziemi, ojciec z całego chrześcijaństwa. Tym

w jaki dzień obraz zabiera.

Deo gracias. Przez 10 minut dzwoniły wszystkie dzwony u nas i w całej Polsce.

8 października - dzisiaj przebył na sumę do naszej parafii ks. Dziekan, aby ogłosić

12 listopada - dziś nasza parafia miała szczęście gościć J. E. księdza biskupa

przekazać kanonicznie administrację nowej parafii. Parafia powiększyła się o kilka

teren budowy kościoła. Dostojnego gościa przywitały w kaplicy wszystkie organizacje

dekret księdza kardynała Prymasa ustanawiający nowe granice parafii oraz
ulic, a proboszczem został oficjalnie ksiądz proboszcz Jabłonowski. Dekret wchodzi
w życie z dniem 15 października 1978 roku.

21 października - na Jasną Górę udała się dziś wraz z księdzem, delegacja parafii
około 100 osób, by podziękować Matce Bożej za łaski jakie Jej wstawiennictwu

uzyskaliśmy oraz by zadeklarować Jej chęć wiernej służby i oddania się

w Macierzyńska Niewolę Miłości Za wolność kościoła w Naszej Ojczyźnie i na całym

świecie.

Modzelewskiego, który przyjechał oficjalnie erygować naszą parafię i wizytować
parafialne, jednocześnie zdając sprawozdanie ze swoich działalności w ciągu swego

20 lat istnienia. W toku sprawozdania podkreślona została praca księdza
proboszcza i sióstr Felicjanek, którą ksiądz biskup bliżej poznał. Mszę Świętą

celebrował ksiądz proboszcz z parafii Świętego Wincentego a Paulo. Jednocześnie

w dniu dzisiejszym obchodzona jest 60. rocznica Odzyskania Niepodległości Naszej
Ojczyzny. Wspominamy tę dziejową chwilę 11 listopada 1918 roku, kiedy to

zmartwychwstała Polska po przeszło 120-letniej niewoli odzyskała niepodległość. Po
sumie odśpiewany został hymn dziękczynny „Ciebie Boga wysławiamy” i po

22 października - dziś w Roku Pańskim 1978 jak błyskawica obiegła cały Nasz Naród

błogosławieństwie wszyscy udali się na teren budowy kościoła, gdzie było

wybrany został na papieża nasz Rodak Ks. Kardynał Wojtyła Metropolita

daleko już posunięte prace, z czego był bardzo zadowolony i gorąco zachęcił do

i cały świat, radosna nowina, że po krótkim pontyfikacie (33 dni) Jana Pawła I

bezpośrednie spotkanie z księdzem biskupem. Na budowie zobaczył ksiądz biskup

Krakowski, przybierając imię Jan Paweł II. Jest to dzień wielki, historyczny, gdyż po

dalszej pracy i ofiarności przy budowie kościoła.
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19 grudnia od 17 do dziś - trwały rekolekcje adwentowe, które prowadził ks. prof.

14 stycznia - ksiądz proboszcz zapowiedział, że dziś rozpoczyna się Tydzień

pamiątki Narodzenia Naszego Zbawiciela. Frekwencja wiernych w rekolekcjach

odprawiona zostanie Msza Święta o jedność kościoła.

Wojdecki. Czas adwentu i rekolekcji jest czasem religijnego i radosnego oczekiwania

zadowalająca.

Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan i w tej intencji, codziennie, wieczorem

4 lutego - ponieważ dziś obchodzimy 30. rocznicę objęcia Stolicy Prymasowskiej

31 grudnia - wieczorem na zakończenie starego roku Msza Święta z kazaniem

w Warszawie przez Księdza Prymasa Kardynała Wyszyńskiego, na wszystkich

budowy kościoła. Hymnem dziękczynnym „Ciebie Boga wysławiamy” zakończono

zachował go przez długie lata. Po sumie odśpiewano hymn „Ciebie Boga

i sprawozdaniem z życia religijnego parafii i ze stanu przygotowania do rozpoczęcia
stary rok.

Mszach Świętych księża modlą się z wiernymi w intencji Księdza Prymasa, aby Bóg
wysławiamy”.

25 lutego - pomimo niesprzyjającej aury (śnieżyca i mróz) księża niestrudzenie

Rok 1979
1 stycznia - w nocy, o 12:00, biciem wszystkich dzwonów kościelnych, parafia
przywitała Nowy Rok. Kiedy większość ludzi powitała Nowy Rok z kieliszkiem

w ręku, głos dzwonów kościelnych, przypomniał im o głębszej refleksji życiowej.
Ponieważ Nowy Rok jest dniem pokoju na całym świecie, więc na wszystkich Mszach
Świętych modlimy się w tej intencji i przed sumą odśpiewany został Hymn do Ducha

Świętego. O 15:00 dzieci odprawiły adorację przy żłobku ze swoją siostrą katechetkę

Małgorzatą i tak będzie co niedziela przez cały okres świąteczny.

chodzą z wizytą duszpasterską po domach.

4 marca – ks. proboszcz podał do wiadomości, że mamy już w posiadaniu zatwierdzone
projekty kościoła i budynków towarzyszących. Jest to kompletna dokumentacja techniczna

pozwalająca na rozpoczęcie właściwej budowy. Mamy też pozwolenie na rozpoczęcie

budowy podpisaną przez Wojewódzki Urząd Architektury w Warszawie. Jak tylko

warunki atmosferyczne pozwolą, to jeszcze przed świętami wielkanocnymi można

przystąpić do budowy. Jednocześnie gorąco zaapelował o pomoc systematyczną fizyczną

i finansową.
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11 marca - ponieważ trwa Wielki Post - czas umartwienia i pokuty - ksiądz proboszcz

w tym wielkim naszym przedsięwzięciu, jakim jest budowa kościoła. Prace

wielkopostne przeprowadził ks. prof. Wojdecki.

ławy fundamentalne i elementy zbrojeniowe. Parafianie dzielnie w tym pomagają,

zaapelował do parafian o ofiary dla biednych, potrzebujących pomocy. Rekolekcje

12 kwietnia - od Wielkiego Czwartku wieczora aż do niedzieli Zmartwychwstania
będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu. Ksiądz proboszcz zaprosił wszystkie
bractwa i dzieci do tej adoracji według rozpisanych godzin.

22 kwietnia - na budowie trwają wykopy pod fundament kościoła. Ksiądz proboszcz

zaprasza często wiernych do udziału w pracach i dziękuję serdecznie tym, którzy
często przebywają na plac.

3 maja - doroczny odpust naszej parafii Matki Bożej Królowej Polski wypadł w tym

roku we czwartek i w tym dniu go obchodziliśmy. Centralna uroczystość, to jest

suma odpustowa, odbyła się na placu budowy przy ul. Okrzei. Przy prowizorycznie

zbudowanym ołtarzu uroczystą sumę odprawił Ksiądz Kanclerz Kurii

Metropolitalnej dr Król. Przybyło kilku zaproszonych księży i zebrała się wielka
rzesza wiernych. Wszystkim serca się radowały, że po raz pierwszy mogą się modlić

na miejscu, gdzie stanie świątynia i Pan Jezus będzie im błogosławił. Ksiądz kanclerz
zachęcił do ofiarności i do pracy, poświęcił sprzęt budowlany, beton już wmurowany
i całą budowę, modląc się o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej

przebiegają pomyślnie i zgodnie z harmonogramem. Obecnie trwają wykopy pod
szczególnie w wolne soboty od swojej pracy, a przybywają do pracy przy budowie.

10 maja - zapowiedziany jest przyjazd do Polski Ojca Świętego Jana Pawła II jako

Pielgrzyma do swojej Ojczyzny za zgodą Władz Państwowych. Cieszymy się z tego

bardzo i modlimy się o szczęśliwy przebieg tej wizyty Ojca Świętego. 20 maja - grupa

najmłodszych parafian 118 dzieci przystąpiło dziś po raz pierwszy do pełnego
uczestnictwa we Mszy Świętej przyjmując Komunię Świętą. Modlimy się, aby
Chrystus i Jego Łaska towarzyszyły im przez całe życie.

23 maja – dziś ksiądz proboszcz zaprosił parafian do położenia pierwszej cegły pod

Dolny Kościół. Wiele osób podążyło na plac budowy z siostrami Felicjankami
i z dziećmi z religii. Moment ten był wzruszający, nawet wyciskał łzy z oczu. Ksiądz
proboszcz poświęcił cegłę i wszyscy kolejno je kładli.
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Prace przygotowawcze terenu pod budowę kościoła Matki Bożej Królowej
Polski w Otwocku Przez młodzież i Przez starszych parafian

Moment położenia pierwszych cegieł pod kościół przez księdza
proboszcza i parafian
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Z całej Europy i spoza niej zjeżdżają się dziennikarze, kardynałowie i lud Boży, aby
zobaczyć Naszego Ojca Świętego, który będzie u nas przebywał przez 10 dni.

Ojciec Święty Jan Paweł II całując ziemię, jako Pielgrzym wita swoją Ojczyznę

30 maja - rozpoczynamy Triduum przygotowawcze do spotkania z naszym

ukochanym i z utęsknieniem oczekiwanym przez wszystkich wierzących Polaków,

Najdostojniejszy Gościem Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Przeczytany został

komunikat informacyjny o przebiegu tej wizyty. Modlimy się żarliwie o szczęśliwy

przyjazd Ojca Świętego do nas, przebieg i błogosławione skutki tej wizyty. Duma

rozpiera nam serca i radość ogólna z tego doniosłego, historycznego wydarzenia.
Cały świat patrzy i mówi o Polsce, o jej Papieżu, wspaniałym, zgodnym i Świętym.

Na placu Zwycięstwa w Warszawie dominuje krzyż,
a pod nim Ojciec Święty, Jan Paweł II
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Młodzież Akademicka na placu Zamkowym z krzyżami w rękach wita Ojca

Świętego, Jana Pawła II
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2 czerwca - o 10:15 wystartował samolot włoski na lotnisko Okęcie, w którym

chrztu naszej parafii w postaci deszczu, ale wszyscy na czas przebyli - procesja

przyleciał Ojciec Święty Jan Paweł II. Na przywitanie Ojca Świętego przybył ksiądz

z Parafii Świętego Wincentego z feretronami, chorągwiami, biel i cały chór

Ze strony Państwa przybyły delegacje rządowe z p. Jabłońskim na czele, wszyscy

a cała rzesza ludu stała jak mur pod parasolami, nikt nie odchodził. Pod koniec

Prymas Wyszyński z biskupami, księżmi, z siostrami zakonnymi i Ludem Bożym.

z p. organistą. Mszę świętą celebrował ks. proboszcz z Otwocka, pięknie śpiewał,

ambasadorzy w Polsce i wiele osobistości. Ojciec Święty najpierw ucałował ziemię,

Mszy Świętej przestało padać i uformowała się piękna procesja na trasę. Trasa była

doniosłych uroczystości transmitowany był przez radio i telewizję Polską, więc

się zakończyła serdecznym podziękowaniem naszego księdza proboszcza

przywitał swoją ukochaną Ojczyznę, następnie witał wszystkich. Cały przebieg tych

wszyscy mieli możliwość widzenia i słyszenia tych historycznych wydarzeń. Wielkie
to było święto dla całej Polski i kościoła.

14 czerwca - uroczystość Bożego Ciała. W naszej parafii niezwykła to uroczystość,
gdyż po raz pierwszy tradycyjna procesja z Najświętszym Sakramencie odbędzie się

od ołtarza na placu budowy i przejdzie trasę wyznaczonych ulic np. ul. Okrzei,

Portową, Wiejską do ulicy Czerskiej i do ołtarza. Ponieważ parafia nasza jest już

oficjalnie zatwierdzona przez wszelkie Władze Państwowe i Kościelne, więc siłą
rzeczy, zaistniały już przyjazne stosunki między sąsiednimi parafiami. Ksiądz

proboszcz zaprosił Parafię Świętego Wincentego z księdzem proboszczem do nas na
procesję na 16:00, a nasza poszła tam na 11:00. Aby tym bardziej uświetnić tę

pierwszą, historyczną procesję ks. proboszcz zaprosił z Karczewa dętą orkiestrę
i cały chór z Otwocka. Pomimo tego, że aura była niesprzyjająca Pan Bóg dokonał

dość długa i znowu zaczęło padać, ale pod koniec przestało i uroczystość normalnie
wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej pierwszej, historycznej

parafialnej procesji. Był to dowód pobożności i miłości dla Pana Jezusa

w Najświętszym Sakramencie. Przez całą oktawę Bożego Ciała odprawiały się
nieszpory o Najświętszym Sakramencie z procesją.

8 lipca – trwa budowa dolnego kościoła. Ks. proboszcz gorliwie zachęca do pracy

i wyznacza ulicami, w których dniach mają się stawić na placu mężczyźni

i młodzież, a nawet kobiety do lżejszych prac. Cieszy się, jak Prace postępują i dalej

zachęca.

6 sierpnia - z Warszawy wyrusza wielka piesza 268. pielgrzymka na Jasną Górę,

w której bierze udział spora gromadka młodzieży z naszej parafii, z księdzem

K. Gersem, Prefektem na czele. Cała pielgrzymka liczy 38 600 osób, od czasu tej
pielgrzymki zaprowadzona została w każdą środę tygodnia wieczorem Msza Święta
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pielgrzymkowa, na którą przybywają uczestniczki pielgrzymki i pięknie śpiewają
pieśni pielgrzymkowe.

22 sierpnia - zaczyna się rok katechetyczny dla dzieci szkół podstawowych, w tej
intencji odprawia się Msza Święta z prośbą, aby dzieci nie zaniedbywały

uczęszczania na religię.

17 września - z dniem dzisiejszym na budowie kościoła murarze zaczynają budowę

wzwyż, a ponieważ zaczynają w kaplicy Matki Bożej, więc ksiądz proboszcz zaprosił

wiernych do położenia pierwszej cegły pod jej sanktuarium. Podążyli wszyscy, co byli

15 października - w związku z rozpoczynającym się XXXIII Tygodniem Miłosierdzia
Chrześcijańskiego dzisiaj odbędzie się w naszej parafii „Dzień Chorych”. O 15:00
Msza Święta z błogosławieństwem chorych i osób starszych wiekiem. Ksiądz

proboszcz polecił urządzić dla wszystkich przyjęcie przy herbatce. Po Mszy Świętej

zaproszeni zostali do sali katechetycznej, gdzie były suto zastawione stoły na 50
osób. Wchodząc do Sali, dzieci każdej osobie wręczały kwiatki. Widok był

imponujący, a chorzy wzruszeni byli do łez. Na część artystyczną, którą urządziła

siostra Benigna z dziećmi złożyło się misterium o świętym Stanisławie Kostce,

wierszyki i piosenki przy akompaniamencie gitary. Przy herbatce i konsumpcji

na Mszy Świętej, parafianie, siostry i dzieci, aby upamiętnić ten moment.

chorzy spędzili przyjemnie czas około dwóch godzin. Żegnając się byli bardzo

30 września - mury kościoła znacznie się wznoszą. Ks. proboszcz serdecznie zachęca

przybycie, a siostrom za urządzenie tej uroczystości, jak również paniom, które

zażenowani, nie mając słów podzięki. Ksiądz proboszcz podziękował chorym za

parafian do pracy przy budowie, obok prac murarskich dzisiaj nawoływał chętnych

pomagały, gdyż było przy tym wiele pracy.

przeżycia wielkiego dla nas dnia, kiedy zbierzemy się po raz pierwszy na Mszy Św.

12 listopada - dzisiaj 31. rocznica przeniesienia Pasterza obu Archidiecezji J. E. ks.

do niwelacji terenu wokół kościoła, gdyż będzie to bezpośrednie przygotowanie do
w dolnym kościele, a nastąpi to na pewno w najbliższe Boże Narodzenie na pasterce.

Kardynała Wyszyńskiego na stolicę metropolitalnym w Gnieźnie i Warszawie.

7 października - dzisiaj w nocy wyruszyła z naszej parafii 200-osobowa Pielgrzymka

wysławiamy” odśpiewaliśmy całym sercem.

na Jasną Górę kierowana przez księdza wikarego Gersa i dwie siostry, która modli
się za Ojca Świętego Jana Pawła II i błogosławieństwo w budowie kościoła.

Modlimy się w Jego intencji, a po sumie hymn dziękczynny „Ciebie Boga

22 listopada - uroczystość świętej Cecylii. W kaplicy naszej parafialnej, na wieczornej

Mszy Świętej, po raz pierwszy wystąpił ze śpiewem świeżo zorganizowany przez
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siostrę Benignę chór, aby uczcić swoją patronkę. Zaśpiewali pięknie i kulturalnie.

Ks. proboszcz serdecznie im podziękował i zachęcił, aby w nowym kościele był

jeszcze liczniejszy i kompletnych chór.

Pierwsza pasterka w dolnym kościele,

ksiądz proboszcz Jabłonowskich przedstawia parafianom złotą księgę,

w której są zapisywane wszystkie złożone przez nich ofiary

Moment ofiarowania

Siostra Benigna z chórem przy śpiewie kolęd
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16 grudnia - zaczęły się rekolekcje adwentowe, które trwają 3 dni, a przewodniczy im
ksiądz Marian Kozina, jezuita misjonarz.

20 grudnia - ostatnie dni przed uroczystością Świąt Bożego Narodzenia. Ksiądz

31 grudnia - zakończenie Starego Roku, odbyło się tradycyjnie nabożeństwo i Mszę

Świętą dziękczynną za otrzymane łaski, na zakończenie odśpiewany został hymn
„Ciebie Boga wysławiamy”.

proboszcz często zaprasza do uporządkowania terenu i dolnego kościoła, aby jak

najlepiej wypadł na Pasterkę, sam kieruje oświetleniem ogrzewaniem itd.

24 grudnia - w całej parafii radość i podniecenie. Na Pasterkę zbieramy się w nowym

dolnym kościele. Ludu Bożego zebrało się bardzo dużo. Wszyscy byli olśnienie tym,

co zobaczyli. Kaplica rzęsiście oświetlona i ogrzana, ołtarz na podwyższeniu,

wycementowanym, o pięciu schodach, udekorowany (krzyż na naczelnym miejscu w

pobliżu obraz Matki Bożej Częstochowskiej), przed ołtarzem na sianie leżące

Dzieciątko. Wszystko wypadło imponująco. Radiofonizacja prowizoryczna

Rok Pański 1980
1 stycznia - Gorącą modlitwą i hymnem do Ducha Świętego przywitano Nowy Rok.
O 15:00 odbyła się adoracja przy żłobku dzieci szkolnych i starszych, na co złożyło

się krótkie misterium bożonarodzeniowe i kolędy. Przygotowała ją z dziećmi siostra
Małgorzata i będzie powtarzana co niedziela przez cały okres świąteczny.

doskonale spełniła swoje zadanie. Wszyscy byli pełni podziwu, że w tak krótkim

13 stycznia - niedziela - ponieważ imieniny księdza proboszcza wypadają

Przez całe 2 dni świąt nabożeństwa odprawiane się w nowym kościele i chrzest

O 11:00 składają życzenia księdzu proboszczowi dzieci, a o 12:00 starsi parafianie.

czasie tyle się dokonało. Chór swoim pięknym śpiewem uświetnił całą uroczystość.

święty 30 dzieci tu się odbył, czym powiększyła się parafia liczebnie.

Ks. proboszcz składając życzenia dziękował parafianom za pomoc i ofiary. Wyraził
nadzieję, że jak tak dalej będzie, to w przyszłym roku, nie w dolnym, ale w górnym

kościele będzie Pasterka.

w tygodniu, to jest w środę, 16 stycznia, więc wszyscy przygotowali się na dzisiaj.

Siostra Benigna przygotowała chór, który pięknie śpiewał, a pani Suwińska

przemówienie w imieniu całej parafii i bractw parafialnych, którzy kolejno wręczali
kwiaty i wymieniali serdeczne uściski dłoni księdzu proboszczowi. Tym wszystkim
parafianie dali dowód, że szanują, cenią i kochają swojego Pasterza.
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Imieniny księdza proboszcza Włodzimierza Jabłonowskiego. Życzenia składają:
matki różańcowe, dzieci i młodzież, Rada Kościelna i inni parafianie

16 stycznia - dzień modlitw w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II, a jednocześnie

właściwy dzień imienin księdza proboszcza. W naszej parafii odbyła się adoracja

całodzienna Pana Jezusa w monstrancji, więc modliliśmy się za Ojca Świętego i

księdza proboszcza, aby Bóg darzył zdrowiem i błogosławieństwem w ich pracy na

Niwie Bożej. Uwieńczeniem tego dnia była uroczysta Msza Święta z tłumem ludów

wypełniającym kaplicę.
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20 stycznia - w związku z trwającym Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan

ks. proboszcz zachęcił do modlitwy w tej ważnej intencji dla kościoła.

2 lutego - Uroczystość Matki Bożej Gromnicznej - zgromadziła dość dużo wiernych

na każdej Mszy Świętej. Duszpasterze w dalszym ciągu wizytują parafię, więc

podano kolejność ulic na każdy dzień tygodnia.

16 lutego - w całej Naszej Ojczyźnie Dzień Modlitw w intencji Ojca Świętego Jana
Pawła II - Naszego Wielkiego Rodaka, który przyjmując ten ciężki obowiązek prosił

nas o pomoc modlitewną, dlatego u nas całodzienne wystawienie Najświętszego

Sakramentu, aby zadośćuczynić prośbie Naszego Ukochanego Papieża.

20 lutego - Popielec - z dniem dzisiejszym rozpoczynamy Wielki Post. Posypanie

głowy popiołem ma nam uprzytomnić nicość człowieka, co się wyraża w słowach –

„Pamiętaj człowiecze, żeś jest prochem i w proch się obrócisz”. Ksiądz proboszcz
zachęcił wiernych do przeżycia Wielkiego Postu w duchu umartwienia i pokuty,

a przez to mamy przygotować się duchowo do przeżycia radości ze święta
Zmartwychwstania Pana Jezusa.

24 lutego - dzieci przystępujące w tym roku do I Komunii Świętej miały dzisiaj swoją
Mszę Świętą wprowadzającą, której tematem było odnowienie obietnic Chrztu

Świętego. Dzieci i rodzice bardzo głęboko to przeżyli.

Przyszły tydzień to Tydzień Modlitw o trzeźwość osobistą i całego narodu.
Duszpasterze zachęciły parafian do gorliwej modlitwy w tej intencji i do udziału

w nabożeństwach wielkopostnych - to jest Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalach,
a szczególnie odprawienie rekolekcji wielkopostnych.

2 marca – w dzisiejszą niedzielę rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne dla całej

parafii, które przeprowadzi Ojciec Augustyn, dominikanin z Jarosławia. Z racji
imienin naszego księdza prefekta Kazimierza Gersa po Mszy Świętej o godzinie 11:00

cała parafia, dzieci, młodzież, starsi składali serdeczne życzenia księdzu prefektowi,

czym dali dowód szacunku i przywiązania, doceniając jego pracę dla dzieci i całej

parafii, zgodnie z księdzem proboszczem.

5 marca - Ojciec Augustyn okazał się bardzo dobrym misjonarzem głosząc

przepiękne i przekonujące nauki, tak ogólnie jak i stanowe, to też frekwencja

parafian była dość zadowalająca, jak to w naszych warunkach. Dzisiaj każda nauka
była zakończeniem rekolekcji. Ksiądz proboszcz wyraził nadzieję, że następne
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rekolekcje odbywać się będą, jak Bóg dopomoże, w lepszych warunkach - to jest

modlimy się wszyscy w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II. O 15:00 odprawiła się

9 marca - na wszystkich Mszach Świętych zamiast kazania czytany był list pasterski

30 marca - Niedziela Palmowa - na każdej Mszy Świętej odbywało się poświęcenie

Podwyższenia Krzyża Świętego. Ks. Prymas wyczerpująco naświetlił znaczenie

za nie przeznaczono na budowę kościoła. Ksiądz proboszcz ogłosił, że wszystkie

że Bóg mu go zsyła. Na przyszłą niedzielę, to jest na centralną uroczystość, ksiądz

rezurekcja i wszystkie niedziele i święta całego roku, jak również chrzty i śluby. Aby

w nowym budującym się kościele.

Jego Eminencji Księdza Kardynała Wyszyńskiego przed uroczystościami

Krzyża Świętego w życiu prawdziwego katolika i zachęcił do przyjęcia go z wiarą,

proboszcz zachęcił parafian, aby wszyscy: dzieci, młodzież i starsi przybyli do

kościoła z krzyżami jakie kto ma, nawet prowizorycznie zrobionymi.

16 marca - niedziela - Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Zgodnie

Msza Święta wprowadzająca dla dzieci z klasy drugiej oraz ich rodziców.

palm, które parafianie zaopatrywali się przed kaplicą u pań różańcowych, a ofiary

nabożeństwa Wielkotygodniowe odbywać się będą w nowym, dolnym kościele przygotować teren do procesji rezurekcyjnej ksiądz proboszcz zachęcił parafian do

uporządkowania terenu dookoła kościoła, aby wszystko odpowiednio wyglądało.

Wezwał wszystkie bractwa parafialne i biel do udziału w procesji.

z zarządzaniem Episkopatu Polski dzisiejsza uroczystość miała niezwykły splendor,

4 kwietnia - we wszystkich wieczornych nabożeństwach liturgicznych wierni brali

Rzewny to był widok, jak podniesiono krzyże do góry w czasie wyznania wiary.

gustownie.

gdyż wszyscy wierni przybyli do kościoła na Mszę Świętą z krzyżami (w całej Polsce).

Ludzie przeżyli to głęboko, co się odbijało na skupionych twarzach i na pewno
osiągnie swój cel: odnowi wiarę, miłość i znaczenie wartości Krzyża w życiu

człowieka, co w obecnej dobie powszechnie zanika.

Ksiądz proboszcz Jabłonowski serdecznie i rzeczowo zachęcił parafian do pracy przy

budowie kościoła, która w pełni już ruszy od poniedziałku. Jednocześnie dzisiaj

liczny udział dzięki większemu pomieszczeniu. Dekoracje wypadły bardzo
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Obecny ołtarz w podziemnym kościele
6 kwietnia - Wielkanoc. Choć aura była trochę niepewna, ale procesja odbyła się

w jak największym porządku, choć trochę niewygodnie bo po piasku, ale ludu
zebrało się bardzo dużo i wszyscy godnie brali w nich udział. Chór pięknym
śpiewem uświetnił uroczystość.

7 kwietnia - dzisiaj ksiądz proboszcz serdecznie podziękował wszystkim, którzy się

przyczynili w jakikolwiek sposób do zorganizowanie i urządzenia dolnego kościoła,

który służy do wygodniejszego brania udziału w nabożeństwach. Podał do
wiadomości ogólnej, że 17 maja przybędzie do naszej parafii JE Ks. Kard. Wyszyński
celem wmurowania kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego kościoła.

Dekoracja grobu Pana Jezusa
na Wielki Piątek i Wielką

Sobotę. Adoracja
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20 kwietnia - co niedzielę ksiądz proboszcz serdecznie dziękuję za ofiary i ofiarną
pracę przy budowie kościoła i stale zachęca i nawołuje o dalszą pomoc, ażeby kościół

rósł w górę jak najszybciej.

11 maja - po raz pierwszy odbyło się w dolnym kościele uroczyste przyjęcie 134 dzieci

do I Komunii Świętej. Dzięki temu, że było więcej miejsca, wszystko odbyło się

pięknie. Dekoracja wypadła wspaniale, dzieci były dobrze przygotowane do pełnego
udziału we Mszy Świętej, co odbijało się na ich skupionych twarzyczkach, a Pan
Jezus też chętnie na pewno zagościł w ich serduszkach. Deo gratias!

Ksiądz proboszcz po pięknym i serdecznym przemówieniu do dzieci, korzystając z

południu rzeczywiście deszcz przestał padać. Ks. Prymas Kardynał Wyszyński

z powodu słabego zdrowia, bo mimo najszczerszych chęci nie może przybyć na tę

uroczystość, choć poprzednio zapewniał ks. proboszcza, że będzie. Na 17:00 plac

wypełnił się wiernymi i dziatwą szkolną. Punktualnie przybył ks. bp Modzelewski
i w asyście kilkudziesięciu zaproszonych księży wszedł na podwyższenie, gdzie był

pięknie udekorowany ołtarz. Biskupa witały dzieci wierszykami - wręczając piękne

kwiaty, delegacje bractw - w imieniu całej parafii. Ks. proboszcz Jabłonowski

wytłumaczył wszystkim przyczynę nieobecności Ks. Prymasa Wyszyńskiego

i odczytał telegram od Ojca Świętego Jana Pawła II z błogosławieństwem na dalszą

budowę świątyni. Następnie przemówił ks. biskup dziękując za trud i ofiarność przy

bardzo licznego udziału parafian, poprosił o pomoc do przygotowania centralnej

budowie kościoła, i że swoją postawą manifestują wiarę dla kościoła i Boga, po czym

kościoła przez Jego Eminencji ks. Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski.

obecni księża, inżynierowie architekci i wszyscy najbliższej zasłużeni przy budowie,

uroczystości poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego naszego nowego

15 maja - prace przy budowie jak również porządkowaniu terenu szybko postępują
dzięki większej liczbie pracujących mężczyzn i kobiet. Dekoracje robią artyści

z Karczewa przy głównym wejściu na zewnątrz kościoła.

17 maja - nadszedł oczekiwany historyczny dzień dla parafii. Od samego rana aura
niezbyt pomyślna - pada deszcz i jest chłodno - ale do 17:00 może się poprawi. Po

podpisał przygotowany pergaminie akt erekcyjny. Akt erekcyjny podpisali wszyscy

potem ks. biskup poświęcił kamień węgielny z Jasnej Góry od Matki Bożej

Jasnogórskiej przywieziony przez pielgrzymkę parafialną. Akt erekcyjny i kamień

poprzedniego dnia podpisał i poświęcił Ks. Prymas Kardynał Wyszyński, u którego

osobiście był ks. proboszcz.
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Przywitanie księdza biskupa Modzelewskiego w imieniu wszystkich parafian
(pani Suwińska)

Ksiądz proboszcz Jabłonowski czyta wszystkim telegram błogosławieństwa
Ojca Świętego Jana Pawła II
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Ks. biskup podpisuje akt erekcyjny naszego kościoła

Moment wmurowania aktu erekcyjnego przez księdza biskupa Modzelewskiego

Fragment uroczystości
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Rzesze wiernych na

placu kościelnym

Ksiądz biskup Modzelewski z księdzem dziekanem Stanisławem
Marczukiem

Fragment chóru dekanalnego z siostrą Benigną uświetniający uroczystość
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Podpisy składali na przygotowanych listach wszyscy obecni na placu. Zebrane listy
oraz akt erekcyjny ksiądz proboszcz zapakował do mosiężnej rury w specjalnie do

tego przygotowanej, i wraz z kamieniem wmurowano w ścianę kościoła ku wiecznej

pamięci. Podniosły to był akt i historyczny w parafii. Następnie zaczęła się Msza
Święta, którą celebrował ksiądz prałat Stanisław Wierzejski, podczas której

podniosłą homilię wygłosił ksiądz biskup Modzelewski. Chór w połączeniu z całego

dekanatu pięknym śpiewem pod kierunkiem siostry Benigny uświetnił uroczystość.
Pod koniec Mszy Świętej 5 księży na placu udzielało wiernym Komunii Świętej. Po

Mszy Świętej ks. proboszcz serdecznie podziękował przede wszystkim księdzu

biskupowi za udział w tej uroczystości wszystkim zaproszonym księżom przybyłym

nawet z daleka i wszystkim obecnym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do
uświetnienia tej uroczystości. Uroczysta kolacja dla księdza biskupa, księży i gości

przygotowana była w sali katechetycznej prowizorycznie urządzonej i udekorowanej

w nowym budynku. Cały przebieg uroczystości był wzruszający, wzniosły

i historyczny dla naszej parafii.

28 maja - ostatnie dni maja są zakończeniem katechezy dla dzieci. Codziennie jakaś

klasa na zakończenie przystępuje do spowiedzi świętej i Mszy Świętej i przyjęciem

Komunii Świętej, a na końcu rozdanie świadectw z religii zakańczają swoją
katechezę w tym roku.

3 czerwca - ksiądz proboszcz usilnie stara się, aby uporządkowano teren dookoła

kościoła na procesje Bożego Ciała.

5 czerwca - Uroczystość Bożego Ciała. Pogoda piękna więc od samego rana ruch
w parafii. Poszczególne grupy dekorują ołtarze na wzór tematycznych

z poszczególnych Ewangelii. Wszystkie ołtarze wypadły wspaniale. Ludzi było

bardzo dużo, czym zamanifestowali swoją wiarę. Procesję prowadził ksiądz pallotyn
zaproszony przez księdza proboszcza, w asyście szli nasi księża, ksiądz Lisek i dwaj

klerycy z Seminarium Warszawskiego. Wyglądało to wszystko nabożnie i wspaniale,

czym Pan Jezus odbierał hołd i błogosławiąc naszym domostwom. Ks. wikary Gers

obchodził w tym w dniu 3-letnią rocznicę prymicji i przybycia do naszej parafii.
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Ołtarz I na trasie -róg ul. Okrzei i Rycerskiej

Ołtarz II - na ul Łukasińskiego

Ołtarz III - ul. Łukasińskiego, róg Czerskiej
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Ołtarz IV- przy placu kościelnym

Ks. Kazimierz Gers przy ołtarzu czyta ewangelię

„Domostwa nasze widzieć przychodzi
i jak się Jego dzieciom powodzi”
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Czołowy fragment procesji Bożego Ciała

Dzieci sypiące kwiatki Panu Jezusowi

Fragmenty z trasy procesji

Pięknie śpiewający chór pod batutą siostry Benigny przy jednym z ołtarzy

Fragmenty z trasy procesji
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13 czerwca - Uroczystość Serca Bożego zakończyła oktawę Bożego Ciała. Młodzież

licealna i szkół zawodowych spowiedzią i Komunią Świętą zakończyła rok szkolny.

Na prośbę księdza proboszcza przybył dzisiaj do naszej parafii nowy ksiądz wikary -

Jan Fołta. Ksiądz proboszcz Jabłonowski jest z tego bardzo zadowolony, gdyż

budując kościół, nie może dostatecznie udzielać się pracy duszpasterskiej, której jest

obecnie znacznie więcej, z powodu zwiększonej parafii. Ks. Jan jest pełen gorliwości i
zapału do pracy, do której Bóg nie poskąpił mu wszelkich zdolności.

18 czerwca - dzisiaj ksiądz Jan odprawił Mszę Świętą prymicyjną, udzielił wiernym

błogosławieństwa i rozdał pamiątkowe obrazki. Wszyscy gorąco modlili się w jego

intencji i serdecznie życzyli, aby Bóg błogosławił mu w pracy duszpasterskiej
w naszej parafii przez wiele lat.

29 czerwca - Uroczystość Świętego Piotra i Pawła. W szczególniejszy sposób cały kościół

modlił się w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II, aby Bóg darzył zdrowiem,
bezpieczeństwem i potrzebnymi łaskami w Jego pracy apostolskiej, wędrując jako
„Pielgrzym” do coraz to nowej części świata. Ks. Kazimierz Gers wyjechał z ministrantami

na oazę w okolice górskie na 2 tygodnie, natomiast siostra Benigna z dziewczętami

wyjechała na Mazury, też na 2 tygodnie. Młodzież z takich wypraw jest bardzo

zadowolona. Wróciwszy z oazy ks. Gers wyjechał do Rzymu do naszego Ojca Świętego Jana

Pawła II. W Rzymie dołączy się do pielgrzymki rowerowej 30-osobowej z Rawy.
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25 lipca - dzięki energii księdza proboszcza Jabłonowskiego i jego nawoływaniu

zaproszenie księdza proboszcza stawili się licznie parafianie do pomocy. Wieczorem

takiego stanu że przygotowuje się do konstrukcji dachu.

Deo gratias.

i zachęty parafian do ofiarnej pracy przy kościele, kościół doprowadzony jest już do

22 sierpnia - koniec wakacji. Dzieci z klas podstawowych spowiedzią i Komunią

Świętą zaczynają rok szkolny z Bogiem.

6 września - w naszej parafii odbyło się bierzmowanie 234 osób, którego udzielił Jego

Ekscelencja Ksiądz Biskup Dąbrowski. Cała uroczystość odbyła się w podziemnym

kościele pięknie i sprawnie dzięki większemu pomieszczeniu, czego dał dowód

ksiądz biskup w swoim przemówieniu, dziękując księdzu proboszczowi

i parafianom za ofiarność i tak widocznie pozytywną pracę przy budowie kościoła.

Ksiądz biskup miał wielki w tym udział, bo właśnie on wystarał się u władzy
o pozwolenie na budowę, co trwało kilka lat.

20 września - dzisiaj w nocy z soboty na niedzielę wyjechała pielgrzymka kobiet na
Ogólnopolski Zjazd Kobiet do Częstochowy na Jasną Górę jednym autokarem.

5 października - po wielkich staraniach księdza proboszcza Jabłonowskiego
nareszcie uzyskał wielki dźwig do konstrukcji dachu. Choć dzisiaj niedziela, to

praca na budowie w całej pełni, gdyż tylko na dzisiaj dźwig wypożyczyli. Na

konstrukcja dachu była już gotowa, co świadczyły kwiaty na samym szczycie dachu.

4 października - na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia w naszej parafii

tradycyjnym zwyczajem odbył się Dzień Chorych w kaplicy na ul. Jodłowej 14.
Chorych i starszych wiekiem przybyło dość dużo. Mszę świętą dla nich odprawił ks.

proboszcz i serdecznie do nich przemówił dodając otuchy i zachęcając do cierpienia

i znoszenia dolegliwości starszego wieku. Po Mszy Świętej wszystkich zaprosił do sali
katechetycznej na przyjęcie, które przygotowały siostry wraz z paniami. Na przyjęcie

złożyło się: herbatka, kanapki, pączki, makowniczki i cukierki. Wszystko wyglądało
efektownie i wszyscy czuli się dobrze. Część artystyczną przygotowała siostra
Benigna z dziećmi i młodzieżą.

20 października - pomimo niesprzyjającej aury (padają deszcze) prace przy kościele
posuwają się dość szybko. Dzisiaj zaczęto pokrywać blachą dach na kościele.
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14 listopada - na prośbę księdza proboszcza Jabłonowskiego parafianie dość dobrze

zgromadziła liczną rzeszę parafia. Ks. proboszcz wygłosił piękne kazanie i zdał

angażują się przy budowie kościoła, dzięki temu prace postępują naprzód. Dość

liczbowe sprawozdanie z całego roku z sakramentów kościelnych i złożył serdeczne

zostały przerwane, szczególnie przy pokryciu dachu.

innych pracach kościelnych, jak również życzenia wszystkim parafianom na Rok

wcześnie aura zmieniła się - spadły śniegi, przyszedł mróz - i prace zewnętrzne

24 listopada - zima zelżała, łagodne powietrze i pogoda pozwoliła na kontynuowanie

podziękowania wszystkim parafianom, którzy angażowali się przy budowie lub
Nowy. O 24:00 dzwony kościoła przywitały rok 1981.

prac przy pokryciu dachu, dzięki czemu dach na kościele został zakończony

i budynek zabezpieczony na zimę.

7 grudnia - dzisiaj rozpoczęły się rekolekcje adwentowe, które trwać będą 3 dni jako
przygotowanie do godnego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia. Ksiądz

Rok Pański 1981
1 stycznia - po raz pierwszy w podziemnym kościele dzieci młodzież i starsi odegrały

rekolekcjonista dominikanin głosił piękne nauki, więc i frekwencja była dość dobra.

jasełka bożonarodzeniowe na wyższym poziomie pod kierunkiem Księdza Jana

24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia. Po raz drugi w podziemnym kościele

Trud jego był wynagrodzony licznym audytorium i dobrą grą aktorów. Dla parafian

odbyła się Pasterka, przy bardzo licznym udziale parafian. Przed Pasterką chór dał

koncert pięknych kolęd pod kierunkiem siostry Benigny i akompaniamencie

Księdza Jana Fołty.

31 grudnia - dni świąteczne przeszły spokojnie, ze zwiększonym nastrojem

modlitewnym i liczną frekwencją wiernych. Wdzięczność za spokojnie przeżyty rok
mimo różnych obaw i lęków na skutek przemian politycznych na jego zakończenie

Fołty. Ks. Jan włożył w to wiele swojej pracy, gdyż był autorem i reżyserem tej sztuki.
było to głębsze przeżycie Narodzenia Bożego Dzieciątka. Przez kilka kolejnych
niedziel było wszystko powtarzane.

20 stycznia - pomimo zimy, a jest w tym roku dość łagodna, pracę przy kościele

kontynuuje się bez przerwy, a szczególnie przy budynku katechetycznym. Zakłada

się instalacje cieplne, wodne itd. Przy Bożej pomocy i dodatnim wysiłku parafian
ksiądz proboszcz zaplanował wykończenie budynku na miesiąc czerwiec bieżącego
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roku, gdyż na ten termin zapowiedział swoją wizytę Ksiądz Kardynał Prymas

Wyszyński, więc przy tej okazji Ksiądz Prymas poświęcił by ten budynek.
17 lutego - obecnie trwają prace przy tynkowaniu budynku.

1 marca - ponieważ Świętego Kazimierza przypada w tym roku w Środę Popielcową,

więc nasz ksiądz prefekt Kazimierz Gers dzisiaj, to jest w niedzielę, obchodzi swoje

imieniny. O 10:00 złożyły życzenia imieninowe księdzu solenizantowi dzieci szkolne

pod kierunkiem siostry Małgorzaty, a o godzinie 11:15 młodzież i starsi parafianie.

Wierszykami, śpiewem, kwiatami i prezentami okazali wszyscy wdzięczność księdzu
za jego pracę czteroletnią w naszej parafii. Chór pięknym śpiewem uświetnił

uroczystość.

29 marca - niedziela. Dzisiaj w parafii zaczęły się rekolekcje wielkopostne, które

przeprowadził ojciec Tomasz, dominikanin z Warszawy. Po każdej Mszy Świętej

ojciec głosił nauki dla wszystkich ogólne, dla dzieci i młodzieży w czasie ich Mszy

Świętej. Dzięki pięknym i rzeczowym naukom, jakie ojciec głosił, frekwencja parafian

była dość dobra.

2 kwietnia - zakończenie rekolekcji. Wielu parafian skorzystało z sakramentu

pokuty i Komunii Świętej u obopólnemu zadowoleniu.

19 kwietnia - Wielkanoc. Nabożeństwa Wielkotygodniowe gromadziły dość dużo
ludzi w dolnym kościele na adorację Pana Jezusa w ciemnicy i grobie Pańskim, który

spontanicznie wykonała młodzież naszej parafii. Tradycyjnie na rezurekcję przyszło

bardzo dużo ludzi i uroczysta procesja odbyła się w jak największym porządku
dookoła kościoła, a to dzięki księdzu proboszczowi, który serdecznie zaprosił

parafian w czynie społecznym do uporządkowania trasy, co pięknie wykonali.

20 kwietnia - dzisiaj w nocy z naszej parafii wyjechali maturzyści, w sumie 30 osób

z księdzem Janem Fołtą na pielgrzymkę do Matki Bożej Jasnogórskiej, aby złożyć Jej

hołd, dziękować i prosić o pomoc i błogosławieństwo w egzaminach maturalnych.

26 kwietnia - dzięki wielkiemu zapałowi artystycznemu księdza Jana Fołty odbędzie

się dzisiaj pierwszy występ dzieci i młodzieży w misterium wielkanocnym. Ks. Jan
wkłada w to wiele ofiarnej pracy, a dzieci i młodzież chętnie się do tego garnie.

1 maja - po raz pierwszy po wojnie dzień 1 maja w tym roku obchodzony był zupełnie

inaczej, dzięki przemianom politycznym jakie zaszły w naszej ojczyźnie. Nie było

tradycyjnej defilady przed trybunałem „naczelnego rządu”, ale robotnicy zrzeszeni
w związkach zawodowych (Solidarność) chcieli uczcić i pokłonić się tym, którzy

naprawdę zasłużyli się w obronie ojczyzny - walcząc i przelewając krew w jej obronie

- to jest kombatantom naszego kraju. W różnych miastach Polski urządzono
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regionalne wiece i festyny, a co najważniejsze odprawiono Msze Święte polowe

w intencji Ojczyzny. Najwidoczniej Matka Boża Królowa Polski w całej pełni i działa.
A nasz kochany Ojciec Święty Jan Paweł II swoją modlitwą wyprasza nam Jej łaski.

2 maja - ponieważ w tym roku 3 maj wypadł w niedzielę, więc uroczystość odpustowa

pamiątkowej tablicy 3 Maja, zostały odbyte spotkania i przemówienia na ten temat
i odprawiane nabożeństwa w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny. Deo gratias!

10 maja - niedziela. Dzisiaj w nocy, z soboty na niedzielę, z naszej parafii wyjechała

pielgrzymkę 145 osób do Matki Bożej Jasnogórskiej trzema autokarami.

w naszej parafii Matki Bożej Królowej Polski pod której wezwaniem jest nasza

Przewodnikiem pielgrzymki był ksiądz Kazimierz Gers i dwie siostry: siostra

odbyła się o 18:00 z udziałem licznej rzeszy ludzi. Piękne kazanie o Matce Bożej

za łaski przemian społecznych w naszej Ojczyźnie, prośba o zdrowie dla naszego

parafia, odłożona została na dzień dzisiejszy. Centralna Msza Święta odpustowa
wygłosił misjonarz z Rodziny Marii ze Świdra, procesja odbyła się w jak

Wiktoria i siostra Bożenna. Celem tej pielgrzymki było: podziękowanie Matce Bożej
Ojca Świętego Jana Pawła II, Księdza Prymasa Wyszyńskiego, który jest poważnie

największym porządku na około kościoła i wyglądała bardzo efektownie, gdyż

chory oraz błogosławieństwo w dalszej budowie naszego kościoła, który jest pod jej

wszystkich, schola dostała uszyte chustki z kapturkami, młodzież miała kilka

pielgrzymi do domu.

dziewczynki w bieli wystrojone były w białe trójkątne chusty specjalnie uszyte dla
pięknych poduszek świeżo odnowionych z szerokimi wstążkami i szło szereg

ministrantów, wszystko to miało piękny urok, z czego i Pan Jezus na pewno się
cieszył.

wezwaniem - Matki Bożej Królowej Polski. Uszczęśliwieni i szczęśliwi powrócili

13 maja - dzisiaj jak grom z jasnego nieba spadła na nas wstrząsająca wiadomość,

a mianowicie - zamach na życie naszego Ojca Świętego Jana Pawła II. W czasie
środowej wspólnej audiencji Ojciec Święty przejeżdżając odkrytym samochodem,

3 maja - dzień dzisiejszy w całej Polsce poświęcony jest wspomnieniom historycznym

witając radośnie zebranych z całego świata pielgrzymów, upadł nagle raniony

widoczną przyczyną Matki Bożej, dopiero pierwszy raz po tylu latach zakończenia

swojego prywatnego kapelana, Księdza Prałata Stanisława Dziwisza, natychmiast

uchwalania Konstytucji 3 Maja. Dzięki łagodnym przemianom politycznym, za

wojny, odważono się na uroczysty obchód tego historycznego wydarzenia.

W niektórych miastach Polski, na przykład w Radomiu, dokonano odsłonięcia

trzykrotnie kulami z rewolweru jakiegoś szaleńca z tłumu. Podtrzymywany przez

przewieziony został wozem ambulansowym do szpitala, gdzie natychmiast

przystąpiono do operacji. Trzech najlepszych lekarzy włoskich operowało Ojca
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Świętego. Okazało się, że jedna kula trafiła w ramię, druga raniła dłoń, a trzecia

największa rzesza ludu wzięła w niej udział. Tego tragicznego dnia na placu

4 godziny, jak podał komunikat radia, Ojciec Święty walczył ze śmiercią. Dzięki

wstrząsające wydarzenie. Gdy Ojciec Święty został już w klinice ulokowany i zaczęła

przetrwał dobrze. Wydarzenie to błyskawicznie w Polsce i na całym świecie

Najświętszą o opiekę i ratunek Ojca Świętego.

w brzuch, przebijając w trzech miejscach jelita. Operacja trwała 4 godziny, przez te

Pomocy Bożej i opiece Matki Najświętszej, którą tak bardzo kochał, operacje

wstrząsnęło głęboko wszystkimi sercami i niejeden gorzko zapłakał, gdyż Ojciec

Święty był kochany na całym świecie. Polskie radio i telewizja wyczerpująco
nadawały komunikaty o tym wydarzeniu. Kościół i wierni w całej Polsce, a nawet na

świecie modlitwą zaczęli szturmować do Boga o zdrowie i zachowanie nam Ojca

Świętego Jana Pawła II. Po ujęciu zbrodniarza okazało się, że był nim młody student

z Turcji, który uciekł ze swego kraju, gdyż przed dwoma laty zamordował u siebie

jakiegoś bardzo sławnego profesora. Zbiegł z więzienia, przechowywał się

prawdopodobnie w Niemczech, gdyż rząd turecki skazał go zaocznie na karę
śmierci. Komunikaty z ostatniej chwili nadają, że Ojciec Święty czuję się dość dobrze,

przespał noc spokojnie i dzisiaj to jest 14 maja przyjmuje już wizyty włoskich
kardynałów i biskupów. We wszystkich kościołach w Polsce odprawiają się Msze

Święte w intencji zdrowia Ojca Świętego Jana Pawła II i Ks. Prymasa Wyszyńskiego,

który jest poważnie chory. W naszym kościele ksiądz proboszcz Jabłonowski

zaplanował dodatkowe trzy Msze Święte: o 8:00, o 12:00 i 18:00. W Warszawie

o godzinie 18:00 została odprawiona Msza Święta na Placu Zamkowym, aby jak

Świętego Piotra było obecnych około 600 pielgrzymów z Polski, którzy przeżyli te

się operacja, Polacy spontanicznie zaczęli odmawiać różaniec, prosząc Matkę

18 maja - zdrowie Ojca Świętego stopniowo się poprawia ku zadowoleniu lekarzy

i całego świata, a szczególnie nas, Polaków. Dzisiaj Ojciec Święty ukończył 61 lat

życia. Z tej racji poczta Watykańska ugina się od ciężaru depesz gratulacyjnych,

które napływają do Ojca Świętego z całego świata.

17 maja - w parafii naszej dzisiaj święto rodzinne, gdyż 84 dzieci przystąpiło do
I Komunii Świętej po raz pierwszy w całej pełni uczestnicząc we Mszy Świętej.
Pogoda była prześliczna, dzieci były dobrze przygotowane, pięknie śpiewały

i deklamowały dziękując rodzicom i księżom za wszystko co otrzymały, czym

wzruszyły nawet mężczyzn aż do łez. Cały tydzień tak zwany „biały” dzieci
przychodziły świątecznie ubrane, przystępując do Komunii Świętej.

24 maja - dzisiaj druga grupa dzieci (72) przystąpiło do I Komunii Świętej,

uczestnicząc w całej pełni we Mszy Świętej. Nastrój był bardzo wzniosłych

i uroczysty.
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26 maja - dzisiejszy komunikat profesorów leczących ks. Prymasa Wyszyńskiego
podał, że ogólny stan księdza prymasa pogarsza się i jest krytyczny.

28 maja - po kilkudniowej ciężkiej chorobie przewodu pokarmowego Jego Eminencja

Ksiądz Prymas Wyszyński dzisiaj, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego,

o godzinie 4:40 zakończył życie. Pomimo kilku profesorów leczących i stale

czuwających przy księdzu prymasie, medycyna okazała się bezradna wobec choroby
trawiącej jego organizmu. Był to rozsiany złośliwy nowotwór jamy brzusznej. 3 razy

przez 10 minut bijące dzwony wniosły tę smutną wwieźć całej Archidiecezji
warszawskiej, a komunikaty radiowe całemu światu. Cała Polska okryła się głęboką

żałobą i przez 3 dni do pogrzebu odwołano wszelkie spektakle radiowe i telewizyjne,

a poświęcając dużo czasu komunikatom działalności Księdza Prymasa. Na ręce

księdza kardynała Macharskiego i do biura Prymasowskiego Episkopatu Polski

nadchodzą z całego świata telegramy kondolencyjne. Na budynkach publicznych do
połowy masztu opuszczono flagi.

Jego Eminencja Ksiądz Prymas Kardynał Stefan Wyszyński w swoim „wiecznym
pałacu” w dniu pogrzebu na placu Zwycięstwa w Warszawie, 30 maj 1981 r
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się straż honorowa przy trumnie różnych organizacji Warszawy. Ponieważ Ojciec Święty

Jan Paweł II był jeszcze w klinice chory po zamachu na jego życie, więc w swoim imieniu

wydelegował kardynała Casaroli, z kilku towarzyszącymi kardynałami. Msza Święta
pogrzebowa została odprawiona przy ołtarzu specjalnie zbudowanym na Placu Wolności,
podobnie jak w czasie pielgrzymki do Polski Ojca Świętego. Głównym celebransem był
kardynał Casaroli z kilkudziesięcioma kardynałami, koncelebransami. Homilie wygłosił

ks. kardynał Macharski z Krakowa. Najpierw przeczytał pożegnanie i złożenie hołdu

Księdzu Prymasowi od Ojca Świętego, pełne współczucia i miłości, i podziękowania

rodakom za wszystko co uczynili dla Księdza Prymasa. Po skończonym nabożeństwie
kondukt żałobny wyruszył z Placu Wolności do katedry Świętego Jana, gdzie w krypcie
zasłużonych kardynałów złożono trumnę ze zwłokami Ks. Prymasa Stefana
Triumfalny kondukt żałobny w drodze z kościoła seminaryjnego na Plac Zwycięstwa

Wyszyńskiego. Do krypty wchodzili jeszcze kolejno kardynałowie, biskupi, delegacje

rządowe i inne, aby oddać ostatni hołd i pożegnać Wielkiego Prymasa Polski. Jedni ze czcią
całowali trumnę, inni dotykali rękę, inni składali głęboki pokłon. Na tym zakończyła się

ceremonia pogrzebowa, która trwała około 5 godzin. Pogrzeb Księdza Prymasa był wielką
31 maja – niedziela - pogrzeb Księdza Prymasa Wyszyńskiego – godz.16:00. Przez całe

manifestacją religijną na skalę światową. Radio i telewizja bardzo pięknie i szczegółowo

w prezbiterium kościoła seminaryjnego na Krakowskim Przedmieściu. Całe dnie i noce

miesięczną żałobę i prosił o modlitwę za duszę świętej pamięci Księdza Prymasa

3 dni trumna ze zwłokami Księdza Prymasa bardzo skromna, dębowa, stała
bez końca szli ludzie w bardzo długiej kolejce, bo trzeba było z 3 godziny czasu, aby przejść
przed trumnę i złożyć hołd Księdzu Prymasowi. Pełno było wieńców, co godzinę zmieniała

transmitowało cały przebieg uroczystości pogrzebowych. Jan Paweł II rozporządził

Wyszyńskiego jako wielce zasłużonego kapłana kardynała i miłującego Polskę Wielkiego
Rodaka.

65

8 czerwca - Ojciec Święty Jan Paweł II dość szybko wraca do zdrowia. Dzięki swojemu

27 czerwca - zdrowie Ojca Świętego Jana Pawła II uległo pogorszeniu, dostał

apartamentów w Watykanie. Pod opieką lekarzy w dalszym ciągu.

Świętego zabrali go z powrotem do kliniki, gdzie miał operację po zamachu na jego

silnemu organizmowi i polikliniki został już wypisany i powrócił do swoich

18 czerwca - uroczystość Bożego Ciała. W parafii naszej ruch od samego rana.

Poszczególne organizacje dekorują ołtarze. Każdy ołtarz ma inny wystrój, do

temperatury na tle jakiejś infekcji, więc lekarze czuwający nad zdrowiem Ojca

życie. Profesorowie leczący Ojca Świętego twierdzą, że to nic groźnego, że da się

wszystko zlikwidować.

których jedna z parafianek namalowała obrazy, które pięknie wyglądały. Procesja

29 czerwca - Uroczystość Świętego Piotra i Pawła. W tym wielkim dniu swoich

sprzyjała, ludzi było bardzo dużo, a Pan Jezus w demonstracji błogosławił naszym

biskupa Józefa Glempa, ordynariusza diecezji Warmińskiej.

zorganizowana była w pełni i przeszła dość długą trasę ulicami miasta. Pogoda
domostwom. Przez cały tydzień po wieczornym nabożeństwie odbywały się procesję

dookoła kościoła. Ostatnia procesja w Uroczystość Serca Jezusowego zakończyła
oktawę Bożego Ciała.

22 czerwca - po czteroletnim pobycie pożegnał naszą parafię ks. Wikary Kazimierz

Gers, który był dobrym kapłanem i katechetą.

23 czerwca - na wakujące miejsce Księdza Kazimierza przyjechał dzisiaj do naszej

parafii neoprezbiter ksiądz Romuald Kamiński, bardzo reprezentujący i obiecujący

kapłan.

imienin Ojciec Święty dał nam prezent przez nominacje na Prymasa Polski księdza

12 lipca - dzisiaj w kościołach całej Polski czytany był list Ojca Świętego Jana Pawła II,

w którym Ojciec Święty oficjalnie przekazuje nominacje Józefa Glempa na Prymasa
Polski i serdeczne błogosławieństwo dla wszystkich rodaków.

15 lipca - w trosce o dalszą budowę naszego kościoła dzisiaj ksiądz proboszcz
Włodzimierz Jabłonowski wyjechał do Stanów Zjednoczonych, rzekomo na urlop, ale

raczej po zdobycie jakiegoś funduszu na dalszą budowę kościoła. Na miejscu

zastępuje go ksiądz Romuald Kamiński.

3 sierpnia - ze względu na prace tynkarskie i posadzkarskie w dolnym kościele od

dnia dzisiejszego nabożeństwa odprawiają się w górnym kościele. Choć jeszcze
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daleko do zakończenia, gdyż brak szyb w oknach i wszystko jest w surowym stanie,

to jednak nabożeństwa odprawiają się przy licznym udziale wiernych. Z całkowitym
podziwem i uznaniem odnoszą się oni do wielkich osiągnięć budowlanych księdza
proboszcza.

14 sierpnia - dzisiaj w naszym kościele obchodziliśmy uroczyście i modlitewne

40. rocznicę męczeńskiej śmierci ojca Maksymiliana Kolbe w obozie w Oświęcimiu.

W niedalekiej przyszłości wykończona będzie kaplica w naszym kościele pod jego
wezwaniem. Z komunikatów lekarskich z kliniki Gemelli wynika, że Ojciec Święty

Jan Paweł II mógłby już opuścić klinikę i powrócić do Watykanu. Przez 2 miesiące

musi jednak odbyć rekonwalescencje w Castel Gandolfo, aby nabyć w pełni sił

i zdrowia.

15 sierpnia - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 270 Piesza

Pielgrzymka Warszawska dotarła dzisiaj do Matki Bożej Jasnogórskiej. W

pielgrzymce wzięła udział 150-osobowa grupa z naszej parafii dorosłych i młodzieży.

proboszcza sale katechetyczne urządzone są na poziomie, obszerne, jasne i czyste,
wyposażone w nowe meble.

15 września - obecnie czyni się przygotowania do nawiedzenia obrazu Matki Bożej

w naszej parafii, która jest obecnie w Warszawie. Parafianie chętnie podjęli się

wszelkich prac związanych z dekoracją kościoła i trasy aby w terminie to jest
7 października przyjąć godnie Matkę Bożą. Ksiądz proboszcz nie szczędzi grosza na

materiał - szyje się proporczyki, feretrony, dzieci robią lampiony, aby procesja
wypadła jak najwspanialej.

24 września - dzisiaj Warszawa przeżywa wspaniałą uroczystość, a mianowicie

ingres Prymasa Polski księdza biskupa Józefa Glempa. Dzięki częściowym

przemianom politycznym uroczystość odbyła się w zupełnej swobodzie, w której

brało udział duchowieństwo i wszelkie organizacje religijne i państwowe.
Uroczystość trwała 3,5 godziny.

25 września - dzięki troskliwym staraniom księdza proboszcza Jabłonowskiego

1 września - z dniem dzisiejszym zaczyna się rok szkolny. Codziennie kolejne klasy

wykończone już zostały pomieszczenia przeznaczone na kancelarię parafialną.

swoją pracę w szkole i katechizację w kościele. Sukcesem tego roku będzie u nas

kancelarii z ulicy Jodłowej. Nowe pomieszczenia są jasne, obszerne, lśniące

dzieci i młodzież Mszą Świętą, spowiedzią i Komunią Świętą rozpoczynają z Bogiem
nauka religii w nowym budynku katechetycznym. Dzięki staraniom księdza

Dzisiaj przewieziono całe umeblowanie i wszystkie dokumenty parafialne do nowej
czystością.
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1 października - z dniem dzisiejszym rozpoczęły się w naszej parafii misje przed
nawiedzeniem obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, aby odnowić duchowo parafię

na godne przyjęcie Matki Bożej. Przeprowadzi je misjonarz ze Świdra, głosząc cztery

nauki codziennie. W misję brały udział starsi, młodzież i dzieci. Frekwencja ludzi
była zadowalająca, dzięki zdolnościom krasomówczym naszego misjonarza.

6 października - na zakończenie misji, w przeddzień przybycia obrazu

profesjonalnie został przeniesiony krzyż misyjny z ulicy Jodłowej na teren nowego
kościoła. Na to przeniesienie zebrało się bardzo dużo ludzi. Rzewny był widok, gdy

tak wielki krzyż nieśli mężczyźni na rękach ponad głowami tłumu. Na krzyżu
wypisano datę obecnych misji.

Dekoracja ołtarza w górnym kościele z obrazem Matki Bożej
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7 października – Nadszedł wreszcie upragniony dzień przybycia do naszej parafii

Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Jak za dotknięciem „różdżki czarodziejskiej”

trasa zostało pięknie udekorowana proporczykami różnego koloru, a była dość
długa, bo szła ul. Okrzei. Rycerską i Mieszka I do Świdrów do ronda. Kościół górny

choć w stanie surowym też pięknie wyglądał. Po ołtarza było ładnie udrapowane od

zawieszono trzy sznury proporczyków, a na każdym filarze na materiale tradycyjne
korony.

Koncelebra na zewnątrz kościoła

samej góry do dołu materiałem biało-czerwonym, a po bokach niebieski i żółty kolor.

Na tym tle, nad obrazem zawieszony został ze styropianu duży orzeł podtrzymujący
złotą koronę nad Matką Bożą. Dookoła ścian panie z różańca uwiły i zawiesiły

wianek z dębowych liści i kwiatów, a od samego szczytu od środka na boki,

Fragment procesji z obrazem Matki Bożej
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O 16:00 na placu zgromadziło się dużo ludzi i uformowała się procesja aby powitać

16 października z dniem zakończenia prac tynkarskich i porządkowych w dolnym

Matkę Bożą. Procesja wyglądała pięknie, gdyż oprócz naszych feretronów dużo

kościele z powrotem wszystkie nabożeństwa wróciły do dolnego kościoła, gdyż

kierunkiem siostry Lucylli, swojej katechetki. Procesja szła godzinę czasu. Po

się we znaki zimno, gdyż nie ma na górze ani drzwi ani okien szczelnych. Dolne

dzieci niosło swoje feretroniki, proporczyki i lampiony, które same porobiły pod

przejęciu obrazu Matka Boża całe tłumy swoich dzieci pobłogosławiła i z powrotem

procesjonalnie szła do naszego kościoła niesiona przez wszystkie stany parafialne

przy śpiewie pieśni. Czuć i widać było w atmosferę skupienia i rozmodlenie. Przed
kościołem udekorowany był ołtarz na którym spoczął obraz. Ksiądz biskup

z postępującą jesienią i na skutek huraganu jaki przeszedł nad całą Polską dawało
pomieszczenia obecnie reprezentują się dość efektownie, pomalowane

i uporządkowane, brak tylko podłogi z płyt lastrykowych, które już są zamówione

przez księdza proboszcza Jabłonowskiego.

Kraszewski, który przybył z Matką Bożą, odprawił koncelebrowaną Mszę Świętą

i wygłosił piękną homilię. Ludu było jak przed wałami w Częstochowie. Zaczął padać
deszcz, ale nikogo nie odstraszył, wkrótce przestał. Całe 2 dni i noce ludzie

przychodzili licznie na modlitwę. W drugim dniu nawiedzenie przyjechał ksiądz
biskup Miziołek.

9 października - drogi czas z Matką Bożą szybko minął. Dzisiaj znowu zgromadziły

6 listopada - dzisiaj sprowadził się już do nowego mieszkania koło kościoła ks.

procesja, aby odprowadzić Matkę Bożą do granic w parafii. Pogoda sprzyjała, więc

skończyła się wędrówka księży tu i z powrotem. Mieszkania są na poziomie, jasne,

się tłumy ludzi, aby pożegnać Matkę Bożą. Podobnie jak poprzednio uformowała się

wszystko odbyło się w jak największym porządku, tylko pozostał żal i tęsknota za
naszą najlepszą matką.

Romuald Kamiński, który mieszkał prywatnie u ludzi świeckich. Nareszcie
czyste, z wszelkimi wygodami, z których księża są bardzo zadowoleni.

10 listopada - do towarzystwa księdza Kamińskiego wprowadził się dzisiaj do

swojego mieszkania ksiądz Jan Folta. Kilkurazowe przechadzki z miasta do kościoła
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są dość wyczerpujące zdrowie i siły, dlatego księża się cieszą i są zadowoleni

całkowicie nie przejął władzy rządu, ale utworzył Wojskową Rada Ocalenia Obrony

z nowego, czystego i ciepłego mieszkania. Ponieważ ksiądz proboszcz mieszka

Narodowej. Momentalnie władze wojskowe opanowały wszystkie ważniejsze

pomieszczeń w nowym domu.

zawodowe i prawo wszelkiego zrzeszania się. Wydano wiele surowych zakazów

najbliżej kościoła, więc w dalszym ciągu z cierpliwością czeka na wykończenie swoich

6 grudnia - najmłodsi parafianie „przedszkolaki” mieli dzisiaj wiele radości, gdyż

o 15:00 zajechał do nich Święty Mikołaj z prezentami. Poprzebierani za aniołków,
pastuszków i królów popisali się występem artystycznym bożonarodzeniowym.
Radości było wiele i zadowolenia ze strony rodziców.

7 grudnia - w dniu dzisiejszym w dolnym kościele zaczęły się prace nad układanie

posadzki z płyt lastrykowych, dlatego nabożeństwa w niedzielę będą odprawiane
w górnym kościele, a w tygodniu w pomieszczeniu koło zachrystii. Prace

wykończeniowe potrwają do świąt.

stanowiska i odcięły kontakt z zagranicą. Zlikwidowano wszystkie związki

i nakazów w całym kraju. Zostawiono prawo zrzeszania się tylko kościołowi
katolickiemu. Zlikwidowano Mszę Świętą niedzielną dla chorych z kościoła Świętego

Krzyża w Warszawie. W poszczególnych zakładach pracy trwają nadal strajki,
a wojsko w różny sposób stara się je zlikwidować.

20 grudnia - stan wojenny trwa nadal, kryzys w Ojczyźnie naszej się pogłębia, wiele

ludzi odczuwa dotkliwie ten stan materialnie czy moralnie, gdyż wielu uwięziono,
internowano niewinnie. Ojciec Święty Jan Paweł II interweniuje i modli się za nas

z całym kościołem. Cały świat jestem wstrząśnięty i wiele państw i Polonia

zagraniczna spieszą nam z pomocą przesyłając nam dary w postaci żywności

13 grudnia - z soboty na niedzielę, w nocy, w Ojczyźnie naszej dokonały się bardzo

i różnych rzeczy. Dary te, rozdzielane są przez instytucje charytatywne i parafie

między rządem polskim a związkami zawodowymi, a szczególnie związkiem

już po raz trzeci dostała pewien przedział, który ksiądz proboszcz każe

ważne zmiany polityczne. Ponieważ różnice poglądowe w polityce były niezgodne

wszystkim potrzebującym, a szczególnie mleko w proszku dzieciom. Nasza parafia

„Solidarność” stale były pertraktacje i starcia, więc premier rządu generał Jaruzelski

rozprowadzać siostrze parafialnej zgłaszającym się.

postanowił i wydał rozkaz przejęcia wojsku tymczasowej władzy i ogłosił stan
wojenny w całej Polsce. Spadło to wszystko na Polskę jak grom z jasnego nieba. Niby

27 grudnia - Święta Bożego Narodzenia przeszły spokojnie, w większym nastroju

modlitewnym, gdyż powaga chwili tego wymaga. Nawet rząd nasz poszedł na
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ustępstwa, gdyż w noc Bożego Narodzenia zniesiono godzinę milicyjną i nadano

15 stycznia - ksiądz proboszcz Jabłonowski po dziesięciu latach mieszkania wśród

Świętą w dzień Bożego Narodzenia o 9:00.

ulgi dzisiaj przenosi się i cieszy, iż będzie już u siebie. Pokoje są obszerne, jasne,

przez radio pasterkę z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie, jak również Mszę

31 grudnia - na zakończenie starego roku o godzinie 18:00 zebrało się w kościele
wielu ludzi, aby podziękować Bogu za przeżyty rok i prosić o łaski potrzebne na
Nowy Rok 1982, a szczególnie o spokój i zgodę w naszej ojczyźnie.

Rok 1982
3 stycznia - wieczorem o godzinie 9:00 rozdzwoniły się wszystkie dzwony

w kościołach naszej Ojczyzny na Apel Jasnogórski. Był to znak rozpoczęcia Roku

Jubileuszowego - 600-lecia panowania Matki Bożej w obrazie na Jasnej Górze. W
domach poszczególne rodziny przy zapalonej świecy przed obrazem Matki Bożej

odmawiały dziesiątek różańca świętego i Apel Jasnogórski. Wszyscy przenieśli się

duchem na Jasną Górę, aby błagać Matkę Naszą o ratunek i opiekę nad Ojczyzną

ludzi świeckich nareszcie doczekał się swojego własnego pomieszczenia. Z uczuciem
piękne i niemo zapraszają do zamieszkania tak godnej osoby księdza proboszcza.

17 stycznia - niedziela - święta rodzinne całej parafii, gdyż dzisiaj godne imieniny

naszego proboszcza ks. Włodzimierza Jabłonowskiego. Przy obecnym wielkim
kryzysie w naszej Ojczyźnie - skromniej niż zwykle, ale więcej życzliwie i serdecznie
okazywali parafianie przywiązanie do swojego Pasterza, składając życzenia
imieninowe i modląc się w jego intencji. W czasie centralnej Mszy Świętej chór
parafialny na czele z siostrą Benigną wykonał kilka pięknych pieśni co krzepiło
ducha i dodało splendoru uroczystości.

1 marca - całą zimę z wyjątkiem miesięcznego urlopu naszych stałych pracowników,

trwały prace przy budowie, a szczególnie przy trzecim budynku mieszkalnym, w

którym mają zamieszkać Siostry Felicjanki pracujące w parafii. Zakładają już
instalacje wodne i elektryczne, następnie tynkowanie. W trzeciej lub czwartej

naszą.

dekadzie roku budynek będzie gotowy do zamieszkania.

6 stycznia - młodzież i dzieci w podziemnym kościele wystąpiły z inscenizację

21 marca - dzisiaj to jest w niedzielę rozpoczynają się wielkopostne rekolekcje

w szopki pod kierownikiem Księdza Jana Fołty.

parafialne, które przeprowadzi ksiądz Bogdan Walczykiewicz - salezjanin.
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Rekolekcje będą trwały 4 dni. Codziennie rekolekcjonista będzie głosił 5 nauk do
różnych grup stanowych.

25 marca - zakończenie rekolekcji uwieńczone pełnym sukcesem dużej frekwencji
parafian, dzięki nieprzeciętnym zdolnościom krasomówczym względnie jeszcze

młodego Ojca rekolekcjonisty. Deo gratias.

5 kwietnia - ostatnim etapem przeprowadzki z ulicy Jodłowej były dzwony. Podziwu

raz drugi odbyła się w podziemnym kościele rezurekcja, tym więcej uroczysta, gdyż

procesji towarzyszyło pełne bicie dzwonów. Aż serca się radowały z wdzięczności ku

Bogu - Jezusowi Zmartwychwstałemu za wszystko co nam uczynił.

3 maja - Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski - odpust parafialny. Centralną

uroczystością była Msza Święta wieczorna, która zgromadziła tradycyjnie wielkie
rzesze ludu.

godnym jest obecna technologia sprzętu budowlanego. Dzisiaj zamówiony przez

9 maja- dzisiaj parafia nasza przeżyła jako rodzina nieczęstą uroczystość,

dzwony z rusztowaniem, a nawet częściowo z podstawą betonową umacniającą

Felicisimy, pracującej już 5 lat w tutejszej parafii w charakterze kancelarzystki. Nasz

księdza proboszcza Jabłonowskiego dźwig za jednym razem przewiózł wszystkie trzy
rusztowanie. Technika obecnie bardzo się rozwija.

11 kwietnia - ostatnie 3 dni Wielkiego Tygodnia - wieczorne nabożeństwa gromadziły

wielu parafian w kościele. Obecna sytuacja światowa i naszej Ojczyzny wymagają

gorącej modlitwy i interwencji u Boga. Dały temu dowody rozmodlone i powagą
przyjęte rzesze zgromadzone w kościele i przystępujące do stołu Pańskiego.

11 kwietnia - Wielkanoc. Szczytem uroczystości Wielkiego Tygodnia jest Wielkanoc.
Choć aura bardzo nie dopisała, gdyż było zimno i pochmurno, ale to nie

przeszkodziło zebraniu się wielkiej rzeszy ludów na rezurekcję. W tym roku już po

a mianowicie złoty jubileusz 50-lecia życia zakonnego jednej z sióstr - siostry

ksiądz proboszcz Jabłonowski w podniosłych słowach wygłosił homilię na temat

życia zakonnego, jego znaczenia jako całkowitej ofiary życia dla Boga. Delegacje
zrzeszeń parafialnych złożyły okolicznościowe życzenia jubilatce, a chór w swoim

pięknym śpiewem uświetnił uroczystość. Z Wawra na tej uroczystości były: siostra
Cherubina i siostra Klemensa, które bardzo to przeżyły jak same to oświadczył y.

23 maja - po raz trzeci w parafii naszej, w podziemnym kościele grupa dzieci 178
w pełnym udziale w czasie Mszy Świętej przyjęła Pana Jezusa po raz pierwszy do
swoich serduszek. Pogoda była piękna, radosne twarzyczki dzieci, wiele gości
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powiększały radosną atmosferę. Uroczystość odbyła się w jak największym
porządku.

10 czerwca - Uroczystość Bożego Ciała - tradycyjnie od samego rana ruch, gdyż wiele

osób zaangażowało się do strojenia ołtarzy na terenie dookoła kościoła. O godzinie

11:15 po uroczystej sumie uformowała się piękna procesja i Pan Jezus w monstrancji

wyszedł pobłogosławić nasze domostwa. Terenem procesji była ul. Okrzei, Czerska,

Łukasińskiego i Mazurska. Głos dzwonów pierwszy raz towarzyszył procesji, co
podniosło splendor uroczystości.

27 czerwca - dzisiejszą niedzielę nasz ksiądz proboszcz Jabłonowski obchodził

10-letnią rocznicę pobytu w naszej parafii. Jako dobremu pasterzowi

i budowniczemu naszego nowego kościoła w tak ciężkich czasach, cała parafia
okazała księdzu proboszczowi wiele miłości i szacunku przez modlitwę,
w składanych serdecznych życzeń z odpowiednimi przemówieniami i kwiatami.

Okolicznościowe kazanie w czasie uroczystej sumy wygłosił kanclerz kurii
ks. Zdzisław Król, dziękuję księdzu proboszczowi za ofiarną pracę, podnoszenie

coraz wyżej poziomu duchowego parafii i parafianom za zgodną współpracę
z księdzem proboszczem, zachęcając w serdecznych słowach do dalszej pracy. Na

21 czerwca - po dwuletnim pobycie w naszej parafii opuścił nas dzisiaj ks. Jan Folta,

zakończenie ks. proboszcz w bardzo serdecznych słowach podziękował wszystkim

czasu na swoje studia naukowe. Na jego stanowisko drugiego księdza wikarego

ta serdeczna wieź będzie trwała nadal w parafii. Na tę uroczystość w podziemnym

przeznaczony przez władze kurialne na mniejszą parafię. aby miał okazję i więcej

wyszczególniając wszystkie delegacje za okazaną mu miłość i uznanie z nadzieją, że

przybył ksiądz Bogdan Sankowski. nowo wyświęcony kapłan.

kościele Pan Jezus też doczekał się swojego stałego domku - tabernakulum -

26 czerwca - dzisiaj ksiądz Bogdan Sankowski na przywitanie parafii odprawił

uroczystą Mszę Świętą prymicyjną jak również był przywitany z kwiatami przez

parafian od najmłodszych do najstarszych i pięknym śpiewem chóru. Na
zakończenie udzielił wszystkim błogosławieństwa prymicyjnego i rozdał
pamiątkowe obrazki.

ponieważ do tej pory dla bezpieczeństwa przenoszony był na noc do pancernego

sejfu w zachrystii. Tabernakulum pancerne całe złocone wewnątrz przeniesione

zostało z kaplicy na ulicy Jodłowej. Wmontowania tabernakulum dokonali nasi
zacni księża wikarzy - ksiądz Romuald Kamiński z księdzem Bogdanem Sankowski.
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5 sierpnia - intensywnie posuwają się prace w górnym kościele, gdyż prawie już 3/4

objętości wewnętrznej i sufitu są otynkowane, w budynku mieszkalnym dla sióstr

przyjechał Ksiądz Prymas Glemp, którego na granicy parafii przywitał ksiądz

proboszcz Jabłonowski z parafianami. Idąc przez teren kościelny ks. Prymas

już zakłada się podłogi i prace dość szybko zdążają ku końcowi. W pomieszczeniach

uśmiechnięty i radosny wszystkim błogosławił. W kościele przywitała księdza

od uszkodzenia przez dzieci.

sakramentu bierzmowania. Po krótkim przemówieniu do młodzieży i parafian

katechetycznych układa się boazerię z jasnego drzewa w celu zabezpieczenia ścian

10 września - dla przyspieszenia wszelkich tych prac ksiądz proboszcz zaapelował do

parafian o pomoc społeczną, ażeby wszystko wykończyć na 18 września na przyjazd

księdza Prymasa Józefa Glempa, który ma poświęcić podziemny kościół, plebanię,

sale katechetyczne i bibliotekę parafialną oraz udzielić sakramentu bierzmowania

młodzieży. W rezultacie wszystko na czas zrobiono, uporządkowano teren,

w dolnym kościele odnowiono prezbiterium, dom katechetyczny zmienił zewnętrzny

wygląd - otynkowany i odmalowany, namalowano hasła i inicjały kościelne, gdyż

dostał tytuł „Domu Jana Pawła II”, które wspaniale widnieje przy wejściu do domu

katechetycznego. Biblioteka dostała regały na książki, które organizuje fachowo

pani Anna Zając. Nie zapomniano też o godnym przyjęciu Księdza Prymasa

i zaproszonych gości i wykończono nową salę przyjęć i kuchnię. Nowa sala wygląda

wspaniale.

18 września - już przed 17:00 cały teren zapełnił się mnóstwem ludzi aby przywitać
Księdza Prymasa i uczestniczyć w uroczystości. Punktualnie o godzinie 17:00

prymasa jedna z dziewczynek z kwiatami, a ksiądz proboszcz poprosił o udzielenie
Ksiądz Prymas zaczął z młodzieżą katechezę z podstawowych wiadomości
religijnych, z Pisma Świętego, która wypadła dość dobrze, gdyż młodzież ku Jego

zadowoleniu orientowała się dobrze. Z tej katechezy, która się przeciągnęła dość

długo skorzystali i dorośli. Mszę Świętą celebrował Ksiądz Kanclerz Kurii Król

Zdzisław, piękną i życiową homilię przed bierzmowaniem wygłosił Ksiądz Prymas.

Do sakramentu bierzmowania przystąpiło 279 osób, przed zakończeniem

nabożeństwa jedna z parafianek - pani Sowińska w pięknych słowach podziękowała
Księdzu Prymasowi za przybycie i zaprosiła go na jubileusz 25-lecia parafii

w przyszłym roku. Następnie ksiądz proboszcz w doniosłych i serdecznych słowach

podziękował Księdzu Prymasowi i wszystkim poszczególnym stanom parafialnym

i gościom za udział w tej uroczystości. Po zakończeniu nabożeństwa ksiądz prymas
udał się w asyście księży do poświęcenia domu katechetycznego, biblioteki,

kancelarii i plebanii. Zakończeniem uroczystości był wspólny posiłek gości
z księdzem prymasem w nowej sali przyjęć.
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Przywitanie księdza prymasa w kościele przez dzieci

Przywitanie księdza prymasa przez księdza proboszcza i parafian na
granicy parafii
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Ksiądz

Prymas

w duchownej
asyście

Katecheza
Ksiądz Prymas Glemp udziela sakramentu bierzmowania

młodzieży
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10 października - wielorakie zrządzeniem Bożym Polska zawisła po raz wtóry na

ustach całego świata chrześcijańskiego, gdyż dzisiaj nasz Rodak Ojciec Święty, Jan

Paweł II wyniósł na ołtarze ojca Maksymiliana Maria Kolbe jako Świętego
Męczennika - bohatera ostatniej wojny, który z miłości dla swojego współwięźnia
skazanego na śmierć głodową w bunkrze obozu oświęcimskiego, sam się ofiarował
za niego. Więźniem tym był pan Gajowniczek Franciszek, który zostawił w domu

żonę i dwóch synów i żyje do dnia dzisiejszego uczestnicząc jak w uroczystościach

beatyfikacyjnych, tak i dzisiaj po 11 latach, w uroczystości kanonizacyjnej Ojca
Maksymiliana Kolbe, franciszkanina. Wielka ta uroczystość ściągnęła do Rzymu

wiele tysięcy ludzi z całego świata. Z Polski wzięło udział 30-stu Biskupów, kilka

28 października - prace wykończeniowe przy trzecim budynku mieszkalnym

intensywnie posuwają się, gdyż ksiądz proboszcz dopinguje pracowników, chcąc aby

siostry na świętego Mikołaja zamieszkały już w nowym domu.

6 grudnia - Święty Mikołaj przyszedł tylko do dzieci przedszkolnych siostry
Lucylli. Radości było wiele jak Święty Mikołaj rozdawał się im paczuszki, ale i same

musiały się wykazać pewnymi umiejętnościami w wykonaniu jasełek
bożonarodzeniowych. Wszystko razem wypadło pięknie.

19 grudnia - zaczęły się rekolekcje adwentowe, na które ksiądz proboszcz zaprosił

księdza Boniewicza, Pallotyna, aby je przeprowadził. Dzięki zdolnościom

tysięcy księży parafialnych i zakonnych, sióstr zakonnych i wiele osób świeckich

krasomówczym i mądrości rekolekcjonisty frekwencja parafian była zadowalająca.

proboszcz Jabłonowski Włodzimierz. Radowały się w tym dniu serca wszystkich

26 grudnia - uroczystość Świętego Szczepana. Dzisiaj parafię naszą spotkała miła

wraz z przedstawicielami Rządu Polskiego. Naszą parafię reprezentował ksiądz

Polaków, nie tylko w naszej Ojczyźnie, ale na całym świecie. Deo gratias.

niespodzianka. Na sumie ksiądz kanclerz Król Zdzisław wygłosił wspaniałą homilię,

podkreślając zasługi naszego księdza proboszcza przy budowie kościoła
i podnoszenia coraz bardziej poziomu duchowego i moralnego parafii, za co ksiądz

prymas Glemp, zgodnie z całą Kurią podniósł księdza proboszcza do godności

kanonika. Ksiądz proboszcz przyjmując i dziękując za tę godność, z wielkiej pokory
rozłożył tę zasługę na całą parafię, z którą zgodnie pracuje, z czego wszyscy byli

bardzo dumni i wdzięczni Bogu za tę łaskę.
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31 grudnia - zakończenie starego roku odbyło się nabożeństwem dziękczynnym za

szczęśliwie przeżyty rok z udziałem ludzi szczelnie wypełniający kościół. Był to rok

ciężki ze względu na stan wojenny wewnętrzny i zaopatrzeniowy. Przy końcu

grudnia stan wojenny zawieszono i wielu ludzi zwolniono z obozów

koncentracyjnych internowanych. Nowy Rok w 1983 przywitaliśmy z otuchą

i nadzieją, że będzie pod każdym względem szczęśliwszy. Każdy człowiek żyje

nadzieją lepszego jutra i to go podtrzymuje w życiu, że dzień za dniem znosi
wszystko co Bóg ześle.

Rok 1983
6 stycznia - Dzięki dopingowi robotników przy pracy przez księdza proboszcza przy
domu dla sióstr, dzisiaj odbyło się poświęcenie pomieszczeń, w których już można

zamieszkać. Na tę uroczystość przyjechała zaproszona matka prowincjalna Anzelma

nowo mianowana na ten urząd ze swoimi dyskretkami: z siostrą Janą i siostrą

Teresillą. Bardzo im się wszystko podobało, że każda siostra ma swój osobny pokój

z wszelkimi wygodami. Postanowiono, że część Sióstr już zamieszka w nowym

domu, a część pozostanie w starym na ulicy Turystycznej 38, po prostu dla dozoru

domu. Z chwilą uregulowania wszelkich spraw z tym związanych, wszystkie
przyniosą się tutaj.

27 stycznia - zima w tym roku jest bardzo łagodna, bez śniegu i mrozu, dzięki temu

nieprzerwanie trwają pracę w dużym kościele. Już otynkowany jest cały kościół
wewnątrz i zaczęto na górnych zakrystiach układanie posadzki oraz rozpoczęły się

prace przy elektryfikacji górnego kościoła i placu. Ks. proboszcz pocieszył parafian,
że jak będą pracę tak postępować, to na Boże Narodzenie w tym roku przyjdziemy
do górnego kościoła na stałe.

27 lutego - w dniach 27, 28, 29 odbyły się rekolekcje wielkopostne dla dzieci

i parafian starszych, które przeprowadził ojciec Antoni Wiśniewski, dominikanin

z Poznania. Ojciec rekolekcjonista wygłaszał nauki bardzo rzeczowo i głębokie myśli

na temat wiary, sakramentów świętych i życia rodzinnego podawał w sposób jasny
i bezpośredni tak, że wszyscy byli zasłuchani i z łatwością sobie przyswoili do

swojego życia Dlatego frekwencja była zadowalająca. Szczytem były rzesze parafian
do sakramentu pojednania i Komunii Świętej na zakończenie rekolekcji.

24 marca - odbył się zjazd księży na konferencję dekanalną. Przybyło po raz
pierwszy do naszej parafii 22 księży z ks. Dziekanem na czele. Po nabożeństwie
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i sesji dekanalnej, wszyscy byli goszczeni obiadem w dużej, nowej sali jadalnej ku

wielkiemu obopólnemu zadowoleniu.

29 marca - w dniach 27, 28, 29 bieżącego miesiąca odbyły się rekolekcje dla

młodzieży, które przeprowadził jeden z rekolekcjonistów młodzieżowych z Instytutu

Ojców Szensztackich z Warszawy. Wiele życiowych i cennych wskazówek przekazali

naszej młodzieży, która codziennie chętnie i licznie przebywała na swoje nauki.

podziękował za powitanie i sam od siebie wszystkich witał i wyjaśnił cel swego
przybycia. Ksiądz proboszcz wręczył księdzu biskupowi stułę i klucze od kościoła, co

oznacza, że od tej chwili ksiądz biskup jest gospodarzem parafii przez cały czas
wizytacji. W pięknych słowach zwrócił się do młodzieży wyjaśniając znaczenie

sakramentu bierzmowania, przez co mają być umocnieni w wierze katolickiej.

Następnie rozpoczęła się Msza Św. w czasie której udzielił ksiądz biskup 160 osobom

sakramentu bierzmowania. Chór pięknie wykonywał swój repertuar pieśni i młodsze

30 kwietnia - parafia nasza przeżywa wielką uroczystość, gdyż w dniu dzisiejszym

śpiewaczki „schola” też brały czynny udział. Po zakończeniu nabożeństwa ksiądz

Władysław Miziołek. Jednocześnie udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży. Na

posiłku odjechał do domu aby rano znów przybyć do parafii na dalszą wizytację.

przyjeżdża do nas na wizytację kanoniczną Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup

apel księdza proboszcza Jabłonowskiego przez kilka dni przychodzili parafianie
uporządkować teren budowy. A dzisiaj ostatecznie udekorowany kościół i wjazd

proporczykami i flagami kościelnymi. Punktualnie o zapowiedzianej godzinie 17:00
przyjechał ksiądz biskup. Na przywitanie przyjechało kilku księży z księdzem

Marczukiem i zabrało się dość dużo parafian. Siostra katechetka Lucylla wyszła

z dziewczynkami w bieli i dziećmi szkolnymi z kolorowymi proporczykami.

Wyglądało to bardzo ładnie i efektownie jak ksiądz biskup w takiej asyście był

wprowadzony do kościoła, a chór pięknie zaśpiewał „Ecce Sacerdos Magnus” na
przywitanie. Kwiatami i wierszykami najpierw witały księdza biskupa dzieci,

a w imieniu całej parafii pani Suwińska. W serdecznych słowach ksiądz biskup

biskup zwiedził plebanię, bibliotekę i podpisał księgi kancelaryjne. Po krótkim

1 maja - niedziela. Punktualnie na godzinę 7:30, o której jest pierwsza Msza Święta

przyjechał ksiądz biskup. Siedząc na przygotowanym tronie bacznie wszystko
obserwował. Po skończonej Mszy Świętej miał pierwsze spotkanie z osobami zbierającym
ofiary na budowę kościoła. W serdecznych słowach i rzeczowo podziękował im za ich

ofiarną bezinteresowną pracę dla tak zbożnego dzieła i zachęcił do dalszej współpracy
z księdzem proboszczem. Z całym uznaniem wyraził podziw, że dzięki ich pracy tak
dużo zostało zrobione i wybudowane - kościół i trzy budynki mieszkalne np.: dom

katechetyczny, plebanię dla księży i dom dla sióstr Felicjanek pracujących przy parafii.
O godzinie 9:00 podczas Mszy Świętej ksiądz biskup spotkał się z młodzieżą z naszej
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parafii. Po ewangelii wysłuchał sprawozdania z katechizacji młodzieży, którą prowadzi

pobłogosławił i zachęcił do dalszej pracy. O godzinie 14:00 odbył się obiad na plebanii

rzeczowo i zachęcił, żeby to co się uczą na religii wprowadzali w swoim życiu, w czym

Katolickiego z Szensztat, obecne na terenie naszej parafii. Po powrocie odwiedził Siostry

ksiądz Romuald Kamiński. W serdecznych słowach przemówił do młodzieży bardzo
czego oczekuje od nich Ojciec Święty Jan Paweł II nasz Rodak i cały kościół święty.

Podczas Mszy Świętej o godzinie 10:00 po ewangelii wygłosił homilię ogólną na temat
wiary i miłości chrześcijańskiej, podziękował chórowi za piękny śpiew i zachęcił ich do

dalszej pracy. Po Mszy Świętej ksiądz biskup spotkał się z uczestnikami chóru w domu

z udziałem wszystkich księży dekanalnych. Po obiedzie odwiedził siostry Apostolstwa

Felicjanki pracujący w parafii i ich nowy dom wybudowany staraniem księdza

proboszcza Jabłonowskiego i już zamieszkały i udzielił błogosławieństwa na dalszą

owocną pracę. O 16:00 zebrały się w kościele mamy ze swoimi maleństwami i dziećmi

starszymi, którym ksiądz biskup osobiście każdemu kładł rękę na główkę i błogosławił.

katechetycznym w sali świętej Cecylii i wysłuchał sprawozdania z założenia kilkuletniej

Do rodziców wygłosił przemówienie na temat rodziny i wychowania dzieci, następnie

sprawozdania scholii, która też prowadzi siostra Benigna i dość już ładnie śpiewają.

wizytacji i oddał stułę i klucze od kościoła księdzu proboszczowi, zachęcił do dalszej

działalności chóru pod kierunkiem Siostry Felicjanki Benigny Rackiej. wysłuchał też

O godzinie 11:15 na Mszy Świętej ksiądz biskup widział dzieci szkolne, wysłuchał ich

sprawozdania z nauki religii, którą prowadzi w zakresie szkoły podstawowej siostra

Lucylla Gęlska, ksiądz Bogdan Sankowski. Bardzo serdecznie przemówił do dzieci

i zachęcił do nauki religii i innych przedmiotów, aby wyrośli na wartościowych ludzi dla

Kościoła i Państwa - Polski. Na godzinę 12:30 zeszli się czcigodni Jubilaci Małżonkowie

po 10, 15, 25, 50. latach małżeństwa. Ksiądz biskup odprawił Mszę Świętą koncelebrował

z naszymi księżmi, wygłosił piękną homilię na temat rodziny, po której trzy pary

jubilatów: 10, 25 i 50 lat życia rodzinnego w imieniu wszystkich małżonków odnowili
ślubowania rodzinne. Po Mszy Świętej ksiądz biskup spotkał się z zespołem Żywego

Różańca, wysłuchał sprawozdania z ich działalności i pomocy przy budowie kościoła,

wyraził uznanie i podziękował księdzu proboszczowi za dobre przygotowanie do

pracy i budowy kościoła materialnego i duchowego całe obecne duchowieństwa
i wszystkich parafian. Ks. proboszcz nawzajem serdecznie księdzu biskupowi

podziękował za tyle trudu w przeprowadzeniu wizytacji, po czym został od prowadzony
przez księży, siostry i parafian do bramy, do auta i odjechał w asyście kilku aut do
Warszawy.
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15 maja - niedziela - wielkie święto w całej parafii gdyż 176 dzieci po raz pierwszy wzięły
pełny udział we Mszy Świętej przyjmując Pana Jezusa do swoich serduszek. Aura pięknie

dopisała, nastrój duchowy dzieci, rodziców i gości radosny, a zarazem poważny, ze

zrozumieniem powagi chwili, jakie się raz w życiu przeżywa. Dzieci były dobrze
przygotowane przez swoją katechetkę siostrę Lucyllę, więc wszystko odbyło się ładnie

i składnie pod każdym względem, ku ogólnemu zadowoleniu. Zakończeniem uroczystości

po południu było oddanie się dzieci w opiekę Matce Bożej, rozdanie pamiątkowych

obrazków i wspólne zdjęcia. Ksiądz proboszcz zachęcił dzieci, aby tradycyjnie przez cały

biały tydzień codziennie w komplecie przychodziły na nabożeństwa wieczorne

i przyjmowały Pana Jezusa, co też chętnie i wiernie czyniły.

Jedna z grup komunijnych z księdzem proboszczem Jabłońskim
i z księżmi katechetami i z siostrą katechetką Lucyllą

Przyrzeczenie

trzeźwości

jednej z grup

komunijnych
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29 maja - dzisiaj zeszłoroczna grupa dzieci obchodziła uroczyście rocznicę swego

zjednoczenia z Panem Jezusem w I Komunii Świętej. Spontanicznie dzieci

postanowiły też cały biały tydzień przychodzić na nabożeństwa i przystępować do
Komunii Świętej.

2 czerwca - Boże Ciało. W tym roku już po raz trzeci odbyła się tradycyjna procesja

w naszej parafii na ulice miasta do czterech ołtarzy ,dekorowanych przez

poszczególne organizacje parafialne. Procesja wzbogacona była przez dwie nowe

chorągwie. Jedną z nich Matki Boskiej Częstochowskiej ufundowany parafianie z
Świdrów Wielkich, drugą pani … Pogoda była piękna, frekwencja parafian liczna,

czym zamanifestowali swoją wiarę. Procesję prowadził ksiądz pallotyn z ul.
Żeromskiego, było dwóch diakonów, stawiły się też licznie siostry Apostolstwa
Katolickiego Szensztat obecny w naszej parafii, było dużo bieli i w takiej asyście szedł

Pan Jezus ulicami miasta i błogosławił naszym domostwom. Przez cały tydzień po

wieczornym nabożeństwie odbywały się procesję dookoła kościoła. Uroczystość Serca

Jezusowego zakończyła te piękne nabożeństwa z procesją.

Jeden z ołtarzy

z uroczystości Bożego Ciała
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Wierni parafianie na trasie procesji

Fragment procesji

Dzieci sypiące kwiatki Panu Jezusowi

Feretrony zrzeszeń parafialnych, na czele panie z Kółka Różańcowego
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16 czerwca - ten pamiętny dzień zapisał się głęboko w sercach każdego Polaka

z powodu przyjazdu Ojca Świętego Jana Pawła II do naszej Ojczyzny jako
pielgrzyma na Uroczystości Jubileuszowe 600-lecia panowania Matki Bożej i Jej nad

nami opieki w obrazie na Jasnej Górze w Częstochowie. Przed tym, przez dłuższy
okres czasu w całej Polsce trwały przygotowania do tej uroczystości i modlitwy
o przyjazd Ojca Świętego, gdyż pertraktacja między Episkopatem a Rządem

piętrzyły coraz to nowe trudności ze strony Rządu, ale Matka Boża pokonała

wszystko i wszelkie sprawy zostały uzgodnione pozytywnie. Cały świat był

zainteresowany i znowu Polska zawisła na jego ustach - jak jest długi i szeroki.

Organizacja pod każdym względem ze strony Kościoła i Rządu była bez zarzutu.
Z chwilową, gdy Ojciec Święty wyszedł z samolotu włoskiego na lotnisku Okęcie

w Warszawie, ucałował polską ziemię jako swoją ojczyznę, rozdzwoniły się dzwony

w całej Polsce, witając swojego Rodaka, zastępcę świętego Piotra, a w nim Chrystusa

na ziemi. Po przywitaniu z dygnitarzami, duchownymi i świeckimi Ojciec Święty

przeszedł przed kompanią honorową wojska i po przemówieniach powitalnych
przez Księdza Prymasa Glempa i szefa Rządu pana Jabłońskiego, wśród tłumów

ludu witającego Ojciec Święty jechał w samochodzie zamkniętym, „kuloodpornym”

kroki skierował do śp. kardynała Prymasa Wyszyńskiego, potem miał spotkanie

z duchowieństwem, a następnie w kościele Jezuitów z siostrami zakonnymi.

17 czerwca - dzisiaj wieczorem na Stadionie Dziesięciolecia Ojciec Święty spotkał się
z warszawiakami i przybyłymi pielgrzymami prawie z całej Polski i z naszej parafii,

gdzie Ojciec Święty nie mógł dojechać. Zebrało się to około 2 000 000 ludzi, aby
zobaczyć, przywitać i uczestniczyć we Mszy Świętej, którą Ojciec Święty odprawił.

Serca się radowały i płakać się chciało na ten piękny widok. W pięknej homilii czuć

było całe kochające serce Ojca Świętego, przez które chciał wszczepić wiarę, miłość

i sprawiedliwość w serca swoich umiłowanych rodaków. Po skończonym

nabożeństwie Ojciec Święty odjechał do pałacu Prymasa na krótkich spoczynek.

18 czerwca - Ojciec Święty udał się dzisiaj do Niepokalanowa, aby uczcić miejsce jego
założyciela świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Znowu mrowie ludu zabranego

i wielki entuzjazm dla Ojca Świętego. Po pięknych uroczystościach Ojciec Święty
odleciał helikopterem do Częstochowy.

19 czerwca - centralny szczyt uroczystości to - Jasna Góra - Jubileusz Matki

w asyście żandarmów co dawało przykry widok, żeby w swojej ojczyźnie nie czuł się

Najświętszej - 600-lecie Jej pobytu z nami. Tu - jak zwykle, niezmordowani

uśmiechając się, witając i błogosławiąc i wszystek zebranych. W katedrze pierwsze

Świętego, przyrzeczenia ślubów i gorąca modlitwa przebijała obłoki. Matka

swobodnie, przejechał ulicami Warszawy, do katedry św. Jana, całą drogę

pielgrzymi - około 1 000 000 oblegali mury Jasnej Góry. Radość z obecności Ojca
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Najświętsza na pewno cieszyła się tymi objawami miłości dla Niej i Swojego Syna
i błogosławiła całemu wiernemu jej Narodowi Polskiemu. A szczęście i radość Ojca
Świętego Jana Pawła II nie miała granic.

20 czerwca - następnym etapem pielgrzymki Ojca Świętego to Poznań. Centralne

uroczystości w Poznaniu to beatyfikacja matki Urszuli Ledóchowskiej szarej
Urszulanki, ich założycielki. Jest to szczególne wyróżnienie Ojca Świętego dla

zgromadzenia zakonnego sióstr urszulanek, że odbyła się beatyfikacja w swojej
ojczyźnie, a nie jak zwykle bywało w Rzymie. Entuzjazm nie z tej ziemi.

21 czerwca - z Poznania wyruszył Ojciec Święty do Wrocławia i na Górę Świętej Anny,

a następnie do Krakowa.

23 czerwca - w Krakowie Ojciec Święty był jak najbardziej spontanicznie witalny,

choć to przecież jego najbliżsi rodacy, z którymi wiele lat żył i nimi się opiekował

jako jak najlepszy ojciec duchowny, a szczególnie ukochał młodzież, która okazała

mu wiele radości i miłości. To Ojciec Święty okazał swoją łaskawość dla Krakowa

wygłaszając akt beatyfikacji ojca Kalinowskiego Rafała, karmelity i Alberta
Chmielowskiego, założyciela braci i sióstr albertynek i albertynów. Wielka radość

i entuzjazm dla Krakowa, kościoła i całej Polski z tych wielkich wydarzeń religijnych.

Cały świat z podziwem patrzył na Polskę i dokonujące się w niej tak wielkie

wydarzenie. Co dobre szybko się kończy, tak więc i pobyt Ojca Świętego dobiegł

końca. Na pożegnanie na Błoniach krakowskich zebrało się mrowię ludu, około

miliona, aby jeszcze raz zobaczyć Ojca Świętego pożegnać i otrzymać jego papieskie

błogosławieństwo. Serca się kurczyły i nie jedna łza potoczyła się z oczu wielu z żalu,

że Ojciec Święty już nas opuszcza. Młodzież skandowała „Ojcze Święty, Zostań

z nami, bo cię bardzo kochamy”.

Po ceremonialnych przemówieniach pożegnalnych Ojciec Święty wszedł do samolotu

po drodze błogosławiąc swoich rodaków, na pewno też ze łzami i bólem serca
opuszczając swoją rodzinną Ojczyznę. Deo gracias za wszystko.

10 lipca - od 1 lipca na cały miesiąc, dzięki dobroci naszego księdza Kanonika

Jabłonowskiego zostały przyjęte dzieci w liczbie 20 chłopców z Instytutu założonego
przez świętej pamięci Prymasa Wyszyńskiego pod nazwą „Rodzina Rodzin”.
Rozlokowane zostały w jednej sali katechetycznej, miały też do dyspozycji jadalnię

i kuchnię, w drugim 20 dziewczynek, dochodziły na stołowanie się. Dziećmi

zajmowały się całkowicie panie i dwóch alumnów seminarium Duchownego
Warszawskiego. Dzieci te z dusznej Warszawy miały dobry wypoczynek w Otwocku.
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16 lipca - przez kilka dni Mszą Świętą, spowiedzią, komunią świętą i rozdaniem

świadectw poszczególne klasy zakańczają katechizację w tym roku, aby w duchu

Bożym zacząć i odpocząć w czasie wakacji.

W naszej parafii w tym roku zaszły zmiany personalne księży. Dekretem księdza

Prymasa Glempa ks. Romuald Kamiński powołany został na Kapelana Księdza

praktykę duszpasterską do naszej parafii przybył dzisiaj młody diakon Seminarium
Duchownego Warszawskiego, ksiądz Andrzej Kraśnik.

15 września - od dnia dzisiejszego do dnia 17 bieżącego miesiąca w naszej parafii

doroczne Nabożeństwo 40-Godzinne Eucharystyczne. W tym roku, aby jak

najbardziej uczcić Pana Jezusa, ksiądz proboszcz zaprosił specjalnego kaznodzieja,

Prymasa, i z nim 1 lipca po dwuletnim pobycie opuścił naszą parafię, ogólnie

ojca Reginalda, dominikanina, aby je przeprowadził, głosząc nauki po każdej Mszy

ksiądz Jan Gołębiowski, bardzo bezpośredni i gorliwy w duszpasterstwie kapłan.

Świętej gromadziło się wiele ludzi i wysłuchało pięknych nauk i przystąpiło do

żałowany przez wszystkich. Wakujące miejsce drugiego księdza wikarego zajął

6 sierpnia - w ogólnopolskiej 272 Pielgrzymce do Częstochowy wzięło udział
150-osobowa pielgrzymka z naszej parafii, przeważała liczbowo młodzież.

Przewodnikiem pielgrzymki był tutejszy alumn Seminarium Duchownego
Warszawskiego ksiądz Darek.

1 Września - przez poprzednie 4 dni w tygodniu przed rozpoczęciem roku szkolnego

i katechetycznego odbywała się przez poszczególne klasy spowiedź święta, aby

z Bogiem rozpocząć rok szkolny uwieńczony uroczystą dzisiaj Mszą Świętą

i Komunią generalną. Obecność dzieci była zadowalająca. Duszpasterze zachęcili

dzieci w gorących słowach do brania udziału we Mszy Świętej przez cały rok. Na

Świętej przez całe 3 dni dla każdego stanu parafian. Dzięki temu, na każdej Mszy

Sakramentów Świętych. Był to rodzaj jak gdyby rekolekcji i bezpośredniego
szczęśliwego przeżycia tych dni z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie.

Ksiądz proboszcz był z tego bardzo zadowolony i postanowił co rok tak postępować,

aby jak najwięcej parafian duchowo z tego korzystało. Jednocześnie Ojciec
wykorzystał spotkanie z młodzieżą i zapoznał ją z życiem ich patrona, zachęcił do

nabożeństwa do św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży, którego uroczystość
przypada w niedzielę.

18 września - uroczystość św. Stanisława Kostki - patrona młodzieży. W przeddzień

dość dużo młodzieży przystąpiły do sakramentu pojednania i Komunii Świętej

i wysłuchała specjalnej nauki na temat naśladowania Świętego Młodzieniaszka,
Świętego Stanisława.
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25 września - dzisiaj w ogłoszeniach duszpasterskich ksiądz proboszcz

Dzisiaj o 18:00 w Falenicy odbyła się doroczna uroczystość ku świętej Cecylii

która przypada 8 grudnia bieżącego roku. Choć pracy w górnym kościele jest jeszcze

chóry dekanalne, między innymi i nasz chór parafialny z Otwocka, aby pięknym

zasygnalizował parafianom obchód jubileuszu 25-lecia istnienia naszej parafii,

wiele, ale zapewnił parafian, że uroczystość Jubileuszowa będzie obchodzona już

w górnym kościele, jednocześnie zachęcił parafian do pracy w czynie społecznym,

aby jak najbardziej posunąć ją naprzód. Ze względu na zbliżającą się uroczystość

św. Franciszka z Asyżu, ksiądz proboszcz oznajmił członkiniom III Zakonu, że
w ostatnią niedzielę listopada przyjedzie ojciec kapucyn, aby przyjąć nowe
kandydatki do III zakonu i wygłosi nauki na każdej Mszy Świętej na temat idei
Świętego Franciszka stosowanej w czasach obecnych.

O 5:00 wyruszyła z naszej parafii pielgrzymka w liczbie 160 osób do sanktuarium
Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Na 20:00 wszyscy uszczęśliwieni powrócili do

domu. Pielgrzymka miała charakter dziękczynny za wybudowanie kościoła.
Kierownikiem pielgrzymki był ksiądz Jan Gołębiowski.

20 listopada - o 15:00 w dolnym kościele wyświetlony został film kolorowy o życiu
świętego Franciszka z Asyżu pod tytułem „Brat słońce”. Jest to piękny film włoski

i skorzystało z niego wiele osób.

patronki muzyki i śpiewu. W tym chóralnym koncercie wzięły udział wszystkie
śpiewem uczcić swoją patronkę.

26 listopada – w związku ze 1950. rocznicą Odkupienia wzięła udział we Mszy

Świętej jubileuszowej w katedrze Warszawskiej delegacja naszej parafii z księdzem
proboszczem Jabłonowskim. Po Mszy Świętej delegacja złożyła kwiaty w imieniu

całej parafii na grobie księdza kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego,
nieodżałowanego duchowego przywódcy Narodu Polskiego.

27 listopada - zgodnie z zapowiedzią księdza proboszcza przyjechał dzisiaj do nas

ojciec Leopold, prowincjał ojców Kapucynów z Warszawy. Na każdej Mszy Świętej

ojciec głosił kazanie na temat Świętego Franciszka. Po mszach świętych spotkał się
z członkami III Zakonu.

Ksiądz proboszcz zapowiedział rozpoczęcie w przyszłą niedzielę rekolekcji
adwentowych jako godne przygotowanie do jubileuszu parafii i jednocześnie Świąt

Bożego Narodzenia. Serdecznie zachęcał, aby jak najwięcej parafian wzięło w nich
udział korzystając z sakramentu pojednania z Bogiem.
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1 grudnia - intensywnie trwają bliższe przygotowania do jubileuszu.
4 grudnia

- niedziela, rozpoczęcie rekolekcji, które przeprowadza ojciec

dominikanin z Warszawy. Celem rekolekcji jest ożywienie wiary, wzrost moralności

i akcja przeciwalkoholowa.

8 grudnia - uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - dzień

jubileuszowy 25-lecia naszej parafii. Na tę uroczystość zaproszeni zostali wszyscy
księża pracujący w parafii przez ten okres i Siostry Felicjanki - pionierki w parafii.

W przyszłym roku siostry będą obchodziły 50-lecie pracy w parafii w Otwocku na
Kresach.
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Na 17:00 cały plac kościelny zaległy rzesze ludzi oczekując na przybycie Jego

9 grudnia - zgodnie z zapowiedzią księdza proboszcza, że wszelkie nabożeństwa

poprzedzających auto Księdza Prymasa oznajmił jego przyjazd. W głównym wejściu

kościele, więc dziś odbył się pierwszy pogrzeb w górnym kościele parafianki Marii

Eminencji Księdza Prymasa Glempa. Odgłos dzwonów i klaksonów w szeregu aut

do kościoła ksiądz proboszcz przywitał Księdza Prymasa. Ksiądz Prymas przeszedł
do kościoła witalny przez chór parafialny pieśnią „Ecce Gacerdos Magnus”. Po

adoracji Najświętszego Sakramentu Ksiądz Prymas zasiadł na przygotowanym
tronie.

Najpierw

witały

Księdza

Prymasa

dzieci

z

kwiatami,

częściowo zaznajamiając z historią parafii, następnie młodzież i delegacje Rady
Parafialnej i Żywego Różańca, w których imieniu przemawiała pani Suwińska,

bardziej szczegółowo zaznajamiając z historią parafii i budową kościoła oraz
położone przy nim zasługi i trudy księdza proboszcza Jabłonowskiego. Następnie

Ksiądz Prymas poświęcił obraz Wniebowzięcia Matki Bożej, które zawieszony jest na

ścianie ołtarzowej, ufundowany przez parafian ze Świdrów Wielkich i Górek.

Uroczysta Msza Święta koncelebrowana była przez 10-ciu księży pod

w niedzielę i święta oraz chrzty, śluby, pogrzeby będą się odbywały już w górnym
Święch.

31 grudnia - okres Świąt Bożego Narodzenia przeszedł spokojnie w nastroju

rozmodlenia. Bardzo przyjemnie i poważnie wypadł wystrój górnego kościoła,

z białą marmurową posadzką w prezbiterium. Dzięki dość obszernej przestrzeni
górnego kościoła, ludzie chętnie przybywają na nabożeństwa, gdyż mogą spokojnie

się pomodlić. Dzisiaj na zakończenie starego roku zgromadziło się dużo, aby

podziękować Bogu za łaski otrzymane w odchodzącym roku, a prosić

o błogosławieństwo na Rok Nowy w 1984 r., w skupieniu i powadze słuchając Słowa

Bożego, które wygłosił ksiądz proboszcz Jabłonowski. Dziękczynnym psalmem

„Ciebie Boga wysławiamy” zakończono nabożeństwo żegnając stary rok 1983.

przewodnictwem Księdza Prymasa. Po skończonej Mszy Świętej ksiądz proboszcz

serdecznie podziękował Jego Eminencji Księdzu Prymasowi i wszystkim gościom za

uświetnienie tej uroczystości, a następnie Ksiądz Prymas spotkał się z obecnymi

księżmi i siostrami przy stole na plebanii.

Rok 1984
17 stycznia - naszej parafii dzisiaj święto rodzinne - imieniny naszego duszpasterza

księdza proboszcza Jabłonowskiego. Na Mszy Świętej dzieci złożyły czcigodnemu
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solenizantowi życzenia z kwiatami i wierszykami. Na sumie składali życzenia starsi

parafianie, delegacje Rady Parafialnej, Żywego Różańca, III Zakonu i chóru, który

pięknym śpiewem uświetnił całą uroczystość. Na zakończenie ksiądz proboszcz
serdecznie podziękował wszystkim za wyrazy miłości i modlitwę okazane z tej racji.

19 luty - ponieważ obecnie coraz bardziej szerzy się wśród młodzieży niemoralność

każdą Mszę Świętą wygłaszała prelekcje przeciwalkoholowe, zachęcając do

przyrzeczeń nie picia alkoholu

1 kwietnia - w dniu dzisiejszym, w niedzielę, w naszej parafii rozpoczęły się rekolekcje

wielkopostne, które przeprowadzi ojciec Reginald, dominikanin z Warszawy i będą

trwały 3 dni. Tematem rekolekcji jest ożywienie nabożeństwa różańcowego w Parafii,

i narkomania, a u młodych małżeństw nowoczesny postęp, aby nie mieć za dużo

czego żąda płacząca Matka Boża, aby ludzie odmawiali w rodzinach różaniec

Kuria Metropolitalna wydała polecenie uświadamiania w tym kierunku

na piśmie do wspólnego odmawiania, co będzie wpisane do parafialnej księgi

dzieci, dlatego dopuszczają się mordowania nienarodzonych przez różne zabiegi.
i zapobiegania temu złu. W naszej parafii zorganizowano dziś Dzień Skupienia dla

młodzieży i młodych małżeństw. Zaproszono więc zespół osób, które są członkami

Polskiego Związku Katolicko - Społecznego z Warszawy, w którego skład wchodzi:

dwie lekarki jako prelegentki i mężczyznę, który wyświetlił 2 filmy. To odbyło się

pod wspólnym „Człowiek przed narodzeniem”. Prelegentki wygłosiły w niedzielę na

Mszach Świętych referaty na temat moralności przedmałżeńskiej i małżeńskiej oraz
na temat podstawowych zasad wychowania dzieci.

25 marca - dzisiejsza niedziela poświęcona jest akcji przeciwalkoholowej. Na każdej

Mszy Świętej odczytana była odezwa Ojca Świętego Jana Pawła II oddając cały świat

pod szczególną opiekę Maryi. Do nas przyjechała pewna pani magister, która przed

wspólnie, z czym mają przebłagać zagniewanie Jej Syna. Wiele osób zobowiązało się
Różańcowej.

22 kwietnia - grób Boży udekorowany był w kaplicy św. Maksymiliana Kolbego. Po

raz pierwszy odbyła się uroczysta rezurekcyjna procesja z górnego kościoła, który
wreszcie oświetlany był żyrandolami fundowanymi przez parafian.

3 maja - Uroczystość MB Królowej Polski - patronki naszej parafii. Uroczysta suma

odpustowa odbyła się o godzinie 18:00. Z polecenia Kurii Metropolitalnej

Warszawskiej przyjechało do nas 20 alumnów ze swoim prof. ks. Ostrowskim na

cały dzień na odpoczynek. Swoją obecnością uświetnili naszą uroczystość i byli
serdecznie goszczeni przez ks. proboszcza i siostry i za co okazali wiele wdzięczności.
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Przybycie księdza biskupa Romaniuka

Ksiądz biskup witany przez dzieci

Błogosławieństwo księdza biskupa

Młode siostry i nowicjuszki zgromadzenia
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13 maja - nadeszła kilkakrotnie zapowiadana niedziela jubileusz 50-lecia pracy sióstr
Felicjanek w parafii. Uroczystość organizował ks. proboszcz Jabłonowski. Pontyfikalna

Mszę Świętą celebrował J. Em. Ks. Bp Romaniuk. Obecna była przebywająca na wizytacji

w Polsce Matka Generalna Zgromadzenia ze swoim Zarządem, Matka Prowincjonalna

Anzelma Trojanowska z Zarządem i wiele sióstr zaproszonych na tę uroczystość. Po

Mszy Św. ks. proboszcz serdecznie podziękował ks. biskupowi i wszystkim matkom
i Siostrom za udział w uroczystości i zaprosił na wspólny posiłek.

20 maja- dzisiaj rodzinna uroczystość w parafii - 196 dzieci z drugiej klasy wzięło

tradycji chrześcijańskiej dzisiaj ksiądz proboszcz podał do wiadomości wiernym, że

od dziś przyjmować będziemy komunię świętą w postawie klęczącej, aby przez ten

znak bardziej uczcić Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

8 lipca - od dzisiejszej niedzieli wszystkie nabożeństwa odprawiane będą w górnym

kościele gdyż zakończono już układanie marmurowej posadzki. Zmontowany też

został ołtarz marmurowy w kaplicy św. Maksymiliana. Ołtarz ten w całości jest

darem działającego w naszym kościele bioterapeuty Johannsa Rongera i jego
rodziny, który od dwóch lat przez swoją działalność pomaga nie tylko ludziom

pełny udział we Mszy Świętej przyjmując po raz pierwszy Pana Jezusa w Komunii

chorym, ale też dość wydatnie pomaga w pracach wykończeniowych w naszym

katechetkę siostrę Lucyllę, tak że wszystko odbyło się w pełnym porządku.

i czyny do budowy organów jak również srebra i złota do pozłacania tabernakulum.

Świętej. Kościół był pięknie udekorowany, dzieci dobrze przygotowane przez

10 czerwca - dziś Mszę Świętą o 18:00 odprawił i udzielił błogosławieństwa

kościele. Ksiądz proboszcz zaapelował do parafian o ofiary w postaci pieniędzy

29 lipca - w ostatnich dniach została założona instalacja elektryczna i specjalny

prymicyjnego ksiądz Andrzej Kwaśnik, który odbywał w zeszłym roku w naszej

mechanizm, który porusza dzwony na wieży naszego kościoła za pomocą energii

21 czerwca - Uroczystość Bożego Ciała. Po 10:00 wyruszyła z kościoła tradycyjna

6 sierpnia - dzisiaj z naszej parafii 174 osoby wyruszyły na Pieszą 273 Pielgrzymkę

parafii praktykę duszpasterską.

procesja do czterech ołtarzy ulicami naszego miasta, aby zamanifestować naszą
wiarę w obecność pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, naszą cześć i miłość do

Boga. Aby spełnić życzenie Ojca Świętego oraz dochować wierności odwiecznej

elektrycznej.

Warszawską do Matki Bożej na Jasną Górę.
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14 sierpnia - Uroczystość św. Maksymiliana Kolbe jako rocznica jego śmierci, którą

po raz pierwszy obchodzimy w naszej parafii. Centralną uroczystością jest Msza

Święta o 18:00 odprawiana ku jego czci. Przed Mszą Świętą został poświęcony piękny

obraz zawieszony w kaplicy z Matką Bożą Niepokalaną i Świętym Maksymilianem.

Mszę świętą celebrował Ksiądz Kanclerz Kurii Król z udziałem kilku zaproszonych
księży i wygłosił piękną homilię na temat heroizmu św. Maksymiliana. Po
skończonej uroczystości było wspólne spotkanie na plebanii.

1 września - dzisiaj w całej Polsce obchodzi się 45 rocznicę wybuchu II wojny

światowej. We wszystkich Mszach Świętych modlono się za poległych na wszystkich
frontach tej wojny i pomordowanych w obozach zagłady. Również dzisiaj

rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego dla dzieci i młodzieży. Zadowalająca
liczba osób przystąpiła do spowiedzi i Komunii Świętej, aby z Bogiem w sercu
rozpocząć ten rok szkolny. Od dziś w naszej parafii zaczyna praktykę duszpasterską

ksiądz diakon Roman Bartkowski, przybyły z naszego Seminarium Duchownego w

Warszawie.

15 -17 września – w naszym kościele odprawiane będzie 40-godzinne Nabożeństwo,
które przeprowadzi Ojciec Dominikanin z Warszawy, głosząc nauki na temat

trzeźwości naszej parafii i całego narodu.

19 września - zmontowane zostało nowe piękne tabernakulum, pancerne, pięknie

wewnątrz złocone. Jednocześnie poświęcona została nowa monstrancja, bardzo

piękna jako osobisty dar pewnej rodziny parafialnej. Dzisiaj o godzinie 6:00

w naszej parafii około 100 osób wyjechało na pielgrzymkę do świętej Lipki
i Gietrzwałdu. Pielgrzymkę zorganizował ksiądz Jan Gołębiewski.

10 października - ksiądz diakon Roman Bartkowski powrócił już do seminarium,
aby dalej kontynuować swoje studia.

1 października - miesiąc różańcowy. Nabożeństwa różańcowe odprawiane będą

w naszym kościele w niedzielę i w dni powszednie o godzinie 17:15. Ksiądz proboszcz
zachęcił wiernych do częstego uczestnictwa w tym nabożeństwie.

25 października – wiadomość, która wstrząsnęła cały kościół w Polsce, a nawet cały

świat było porwanie w okolicy Torunia ks. Jerzego Popiełuszki - księdza wikarego z
parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu. Był to ksiądz całym sercem

i duszą oddany Kościołowi i potrzebom człowieka drugiego, a szczególnie

robotnikom. Za prawdę, którą głosił w swoich kazaniach spotkała go ta „nagroda”,
której dopuściło się trzech wyższych urzędników z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych. Po 11 dniach poszukiwania znaleziono zwłoki jego w zalewie
rzecznym koło Włocławka. Ogólnemu oburzeniu całego Narodu dla tych
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funkcjonariuszy nie ma granic, jak również żalu tego wartościowego księdza. Cały

pomordowali i zakopali w nocy Niemcy, a wykryli to Polacy. Widok tych licznych

3 listopada - dzisiaj o godzinie 11:30 w Warszawie, w parafii św. Stanisława Kostki

13 listopada - tradycyjna uroczystość Świętego Stanisława Kostki, patrona Dzieci

udział 5 biskupów z Księdzem Prymasem Glempem na czele, wiele duchowieństwa

i młodzież ksiądz proboszcz Jabłonowski zaprosił na Triduum księdza pallotyna

świat tym poruszony.

odbył się pogrzeb zamordowanego księdza Jerzego Popiełuszki, w którym wzięło

świeckiego i zakonnego i przeszło 250 000 ludzi. Spodziewano się jakiegoś odwetu ze

strony robotników z „Solidarności”, dlatego Ksiądz Prymas i Lech Wałęsa wydali

odezwę nawołując o powagę i spokój. Rozsądek rozżalonych i oburzonych mas

krzyży-nagrobków jest wstrząsający.

i Młodzieży Polskiej. Aby godnie uczcić Świętego Młodzieniaszka Polski przez dzieci
Emila …. aby głosił specjalne nauki przez te 3 dni. Swoim bezpośrednim wdziękiem

i wymową ujął serca młodzieży chętnie przebywającej do kościoła.

ludzkich wziął górę. Pogrzeb odbył się spokojnie i poważnie. Ks. Prymas, przy

pożegnaniu Ks. Popiełuszki w duch katolickim, przebaczył osobom winnym tej

zbrodni, idąc w ślad naszego Ojca Świętego Jana Pawła II, który wielkodusznie

przebaczył swojemu mordercy, chcącemu go uśmiercić. W pogrzebie tym księdza

Popiełuszki wzięli udział nasi księża wikarzy, Siostra Przełożona i wielu parafian

głęboko to przeżywając.

10 listopada - z naszej parafii wyruszyła dzisiaj pielgrzymka około 50 osób do

Czerwieńska do Sanktuarium Matki Bożej, którą zorganizował ksiądz Jan
Gołębiewski. Wzięły w niej udział dwie siostry zakonne. Po drodze zwiedzono też

Palmiry - liczny i sławny cmentarz polskich żołnierzy i cywilów, których

19 listopada - niedziela - dzisiaj przybyła do naszej parafii grupa sióstr Felicjanek

z Wawra, aby specjalnym programem przemodlić i przedstawić ludziom potrzeby

misji i pracy misjonarek, a szczególnie sióstr, które pracują w Kenii w Afryce. Siostry

na każdej Mszy Świętej brały czynny udział liturgiczny. Ks. proboszcz Jabłonowski
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wielkodusznie okazał potrzeby materialne i duchowe misji ofiarując z całego dnia
zbiórkę na ten cel.

16 grudnia - od dziś rozpoczynają się rekolekcje adwentowe dla parafian, które będą

trwały przez 3 dni pod przewodnictwem Ojca Nowaka, dominikanina z Warszawy.

parafian o większą ofiarność, gdyż organy są najdroższe ze wszystkich części
kościoła. Dzisiaj obchodzimy imieniny głównego budowniczego kościoła księdza
proboszcza Włodzimierza Jabłonowskiego. Po Mszy Świętej o godzinie 18:00

w intencji czcigodnego solenizanta złożyły życzenia wszystkie zespoły parafii, chór
wykonał piękne pieśni, złożono piękne kwiaty, czym okazano miłość i wdzięczność

24 grudnia - dzisiaj o 12:00 w nocy odbyła się w górnym kościele po raz drugi

swojemu czcigodnego gospodarzowi parafii. Po skończonym nabożeństwie wszyscy

marmurowy ołtarz i ambonka, nowe piękne tabernakulum i posadzka marmurowa

plebanii.

Pasterka. Kościół wygląda wspaniale, rzęsiście oświetlony żyrandolami, nowy
ułożona w piękny wzór rozety, także całość wygląda wspaniale, kościół wypełniony

był rozmodlonym ludem.

31 grudnia - święta przeszły spokojnie w modlitewnym nastroju. Dzisiaj na
zakończenie Starego Roku, o godzinie 18:00 odbyło się nabożeństwo - Msza Święta
dziękczynna za wszystkie łaski odebrane w Starym Roku i żeby prosić o nowe dalsze

na Nowy Rok 1985. Dziękczynnym hymnem „Ciebie Boga wysławiamy”
zakończyliśmy Stary Rok.

Rok 1985
16 stycznia - montowane są najcięższe elementy, które wymagały umiejętności

dostarczenia ich na swoje miejsce przeznaczenia. Ksiądz proboszcz apeluje do

kapłani z księdzem kanclerzem na czele udali się na uroczyste spotkanie na

25 stycznia - pomimo takich mrozów w tym roku, ksiądz proboszcz z księżmi
wikarymi wytrwale chodzą z wizytą duszpasterską do swoich parafian. Ksiądz

proboszcz przy okazji apeluje o zwiększenie ofiar na budowę organów, które są
najdroższym elementem budowy kościoła.

20 lutego - dziś Środa Popielcowa, którą rozpoczynamy Wielki Post. Odbyło się

poświęcenie popiołu i obrzęd posypania głów, na które przybyło dość dużo ludzi.
Ksiądz proboszcz przypomniał przepisy zachowania postów i zachęcił parafian do
trzeźwości od alkoholu.

10 marca - dziś o godzinie 15:00 w dolnym kościele młodzieżowy zespół
z Miedzeszyna wystawił sztukę Braunsztetera „Dzień gniewu”. Jest to fragment
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z historii prześladowania Żydów przez Niemców w czasie ich panowania w Polsce,

wyruszyła z górnego kościoła w całej okazałości przy biciu dzwonów i udziale

Gra aktorów była imponująca, a szczególnie rola gwardiana Karmelitów, którą grał

poranek wielkanocny był radosny.

w II wojnie światowej i wartości człowieczeństwa niezależnie od pochodzenia i rasy.
ksiądz proboszcz Łakomiec - pełna rozwagi i roztropności w każdym wypadku.

13 marca - dziś rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne dla dzieci, które potrwają

3 dni, przeprowadzi je Ojciec Misjonarz ze Świdra, ksiądz Dusza ze Zgromadzenia

Świętej Rodziny. Od 17 marca 1985 roku zaczną się rekolekcje dla dorosłych, które

przeprowadzi Ojciec Dominikanin Puchański z Warszawy. Frekwencja parafian

średnia. Również dzisiaj została zorganizowana wycieczka około 100 osób do
Czerwińska, na misterium Męki Pańskiej, którą świetnie odegrali alumni Księży
Salezjanów. Wycieczkę zorganizował ksiądz Jan Gołębiewski.

25 marca - przyjechali specjaliści do ostatecznego montowanie organów piszczałek

i strojenia ich. Prace potrwają jeszcze kilka tygodni.

7 kwietnia - Wielkanoc - ostatnie święte 3 dni Wielkiego Tygodnia upłynęły

wszystkich stowarzyszeń kościelnych ze swoimi feretronami. Aura dopisała, więc

1 maja - Międzynarodowe Święto Ludzi Pracy a w Kościele w dzień Świętego Józefa

Robotnika. Maj to specjalny miesiąc poświęcony Matce Bożej. Nabożeństwa majowe
będą odprawiane w naszym kościele w dni zwykłe o godzinie 18:30, a w niedzielę
i święta o 17:30.

3 maja - Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, patronki naszej parafii. Od

pewnego czasu zapowiadana była przez księdza proboszcza, że na ten dzień
odpustowy usłyszymy po raz pierwszy granie nowych organów. Faktycznie życzenia

się spełniły, a parafian ogarnęła radość i duma, że organy już grają, na razie
częściowo, ale grają. Odpustowa suma odbyła się o 18:00 przy udziale kilku

zaproszonych księży i dość dużej ilości ludu. Choć aura trochę nie dopisała gdyż
sączył deszcz, ale procesja odpustowa odbyła się w całej okazałości.

w większym nastroju modlitewnym - adorując Pana Jezusa w Piwniczce i w Grobie.

12 maja - niedziela dzisiaj w naszej parafii rodzinne święto gdyż pierwsza grupa

Nabożeństwo wieczorne gromadziły dość dużo ludzi. Rezurekcja jak zwykle

Jezusa w Komunii Świętej do swych niewinnych serduszek. Dzieci przygotowała

Grób udekorowany był w kaplicy św. Maksymiliana, wyglądał efektownie.

tradycyjnie cieszyła się dużą frekwencją. W tym roku po raz drugi procesja

dzieci – 72, po raz pierwszy wzięło pełny udział we Mszy Świętej przyjmując Pana
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siostra Celestyna ze Zgromadzenia Sióstr Szensztackich w Świdrach. Uroczystość

Bożej Wniebowziętej. Koronacji papieskimi koronami dokonał Ksiądz Kardynał

odbyła się wspaniale przy udziale większej ilości gości i parafian.

Prymas Glemp przy udziale 18 biskupów, wielu kapłanów i wiernego ludu.

19 maja - dzisiaj do I Komunii Świętej przystąpiła druga grupa dzieci - 110, które

5 lipca - dekretem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej został zmieniony z naszej

przygotowane, więc uroczystość odbyła się dostojnie i pięknie. Ksiądz proboszcz

przeznaczono ks. Krzysztofa Gadkowskiego.

przygotowała siostra Urszula, felicjanka. Aura dopisała, dzieci były dobrze

Jabłonowski zachęcił dzieci, aby przez „biały tydzień” wszystkie przyjmowały

codziennie Pana Jezusa, do czego bardzo chętnie się zobowiązały. Nabożeństwem
wieczornym, rozdaniem pamiątkowych obrazków i wspólnym zdjęciem zakończono
uroczystość.

13 czerwca – ks. Roman Borkowski, który w naszej parafii odbywał swoją praktykę

duszpasterską jako diakon dzisiaj przyjechał, aby odprawić Mszę Świętą

Prymicyjną. Udzielił wszystkim błogosławieństwa prymicyjnego i rozdał
pamiątkowe obrazki. Życzymy mu szczęścia osobistego i owocnej pracy na Niwie
Bożej.

30 czerwca - dzisiaj około 200-osobowa grupa naszych parafian ze wszystkimi
księżni wyjechała do Płonki Kościelnej - diecezja Łowicz, rodzinnej parafii księdza

proboszcza Jabłonowskiego na uroczystość koronacji cudownego obrazu Matki

parafii ksiądz wikary Bogdan Sankowski po 3 letnim pobycie, a na jego miejsce

3 sierpnia - zgodnie z apelem księdza proboszcza Jabłonowskiego dzisiaj zgłosiło się

kilku mężczyzn i czynem społecznym wciągnięto i wmontowaną żelazny krzyż na
niższej wieży Kościoła.

6 sierpnia - dzisiaj wyrusza 274 Warszawska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę,

w której biorą udział także nasi parafianie.

14 sierpnia - uroczystość św. Maksymiliana Kolbego. W naszej parafii specjalna

uroczystość, gdyż wybudowana jest kaplica ku Jego czci w pięknym obrazem. Po

uroczystej Mszy Świętej wieczornej została poświęcona chorągiew z wizerunkiem
Świętego jako dar jednej rodziny.

1 września - od dzisiaj rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego. Aby z Bogiem
zacząć ten rok szkolny, dzieci nasze w tym tygodniu przystąpiły do spowiedzi

i Komunii Świętej. Dzisiaj również na praktykę duszpasterską z Seminarium
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Duchownego Warszawskiego przyjechał na 6 tygodni diakon ks. Ireneusz

Węgrzynowicz.

Ksiądz proboszcz serdecznie wszystkim podziękował (frekwencja parafian była

duża) i poprosił księdza biskupa i gości na spotkanie przy skromnym obiedzie.

15 września - w tym roku 40-godzinne Nabożeństwo przeprowadził ojciec Alojzy,
dominikanin z Warszawy.

21 września - dzisiaj o 5:00 rano wyruszyła z naszej parafii pielgrzymkę 91 osób do
Piekar Śląskich i do Częstochowy, którą zorganizował ksiądz Jan Gołębiewski.

10 października - wspomniany ksiądz diakon Ireneusz Węgrzynowicz, po odbytej
praktyce duszpasterskiej pożegnał naszą parafię i odjechał do seminarium na
dalsze studia.

17 listopada - dzisiejszej niedzieli parafia nasza obchodzi jednocześnie dwa
uroczyste święta: poświęcenie nowych organów i uroczystość świętej Cecylii patronki
muzyki i śpiewu kościelnego. Na tę uroczystość ks. proboszcz Włodzimierz

Jabłonowski zaprosił ks. bp Jerzego Dąbrowskiego, ks. Kanclerza Króla i wielu

innych księży z sąsiednich parafii i innych księży kolegów oraz Matkę Prowincjalna

Fragment poświęcenia organów

Anzelmę, sióstr Felicjanek z Wawra, która przyjechała z siostrą Kingą. Wszystkie

chór dekanalne okazały się solidarne i przybyły, aby pięknym śpiewem w połączeniu

z naszym chórem uczcić swoją świętą patronkę Cecylię. Koncert był wspaniały.

8 grudnia - ponieważ w naszej parafii istnieje od dłuższego czasu III Zakon Świętego

Franciszka dla osób świeckich dzisiaj więc, 6 pań nowicjuszek i jeden mężczyzna
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złożyło pierwszą profesję zakonną. Profesje przyjął ojciec Klaudiusz, kapucyn
z Nowego Miasta, które odprawił uroczystą Mszę Świętą, wygłosił specjalną naukę
i przyjął powyższe nowicjuszki. Było to dla nich wielkie przeżycie.

15 grudnia - rekolekcje adwentowe trwać będą 3 dni jako przygotowanie do godnego
przeżycia Świąt Bożego Narodzenia. Przeprowadzi je ojciec Waldemar, dominikanin

z Lublina. Frekwencja parafian w udziale rekolekcji jak i odbyciu Sakramentu
Pojednania jest zadowalająca.

25 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia. Wieczorem wspólna wieczerza i łamanie się

opłatkiem i składanie życzeń to pewne przeżycie. Tradycyjna Pasterka zgromadziła
wielką rzeszę parafian, którzy w skupieniu przeżywali tajemnice tej nocy.

Rok 1986
16 stycznia - dzisiaj imieniny księdza proboszcza Włodzimierza Jabłonowskiego

naszego duszpasterza. Centralną uroczystością była wieczorna Msza Święta

31 grudnia - Święta Bożego Narodzenia przeszły spokojnie, w nastroju rozmodlenia.

z udziałem kilku księży i dość dużej ilości parafian. Chór parafialny w swoim

Świętej podziękować dobremu Bogu za wszystkie łaski otrzymane i prosić o dalszą

delegacje zespołów parafialnych, dzieci i młodzież złożyły księdzu proboszczowi

świecie. Ksiądz proboszcz zdał sprawozdanie z działalności w parafii i przedstawił

ksiądz proboszcz serdecznie wszystkim podziękował.

Dzisiaj na zakończenie starego roku zebrało się dość dużo ludzi, aby na Mszy

pięknym śpiewem dodał większego splendoru uroczystości. Po Mszy Świętej

opiekę w Nowym Roku, a szczególnie o spokój i zgodę w naszej Ojczyźnie i na całym

serdeczne życzenia wręczając piękne kwiaty. Za okazaną miłość i przywiązanie

dalsze prace do wykonania.

12 lutego - Środa Popielcowa - obrzędy dnia dzisiejszego nastrajają do poważnej

refleksji znikomości człowieka. Na każdej Mszy Świętej gromadziło się dość dużo

102

ludzi, którzy w skupieniu i modlitwie rozpoczęli Wielki Post - czas umartwiania
i pokuty.

9 marca - grupa parafia przeszło 100 osób wyjechała dwoma autokarami do
Czerwińska na Misterium Męki Pańskiej, którą wystawili klerycy księży Salezjanów.
Organizatorem wycieczki był ksiądz Jan Gołębiewski.

16 marca - niedziela - dzisiaj rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne parafialne, które
przeprowadzi ojciec Antoni, kapucyn. Rekolekcje dla dorosłych i młodzieży trwają

3 dni, następnie 3 dni będą dla dzieci. Frekwencja w czasie rekolekcji jest
zadowalająca.

3 maja - Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski – doroczny odpust w naszej

parafii patronalnej. Centralną, uroczystą Mszą Św. odpustową odprawił

ks. Proboszcz ze Śródborowa o 18:00. Uczestniczyło w niej kilku zaproszonych księży
i kleryków i wiele ludzi. Eucharystyczną procesją dookoła kościoła zakończono
uroczystość.

13 maja - co miesiąc, 13 dnia, odmawiamy różaniec do Matki Bożej Fatimskiej,

błagając Miłosierdzie Boże nad światem. Dzisiejszy dzień złotymi zgłoskami zapisał

się w naszej parafii, ponieważ ksiądz proboszcz Jabłonowski ufundował naturalnej
wysokości piękną rzeźbioną figurę Matki Bożej Fatimskiej, którą wykonał artysta

rzeźbiarz pan Machaja z Warszawy. Na poświęcenie figury ksiądz proboszcz

30 marca - ostatnie święte dni Wielkiego Tygodnia weszły w intensywnej pracy

zaprosił księdza biskupa Kraszewskiego i wielu kapłanów. Po poświęceniu i Mszy

liturgicznych bardziej odpowiadał ludziom, dlatego więcej gromadziło się w kościele,

osoby wszystkich stanów do pięciu ołtarzyku, przy których odmawiany był

przygotowania do świąt i w modlitewnym nastroju. Popołudniowy czas nabożeństw

Świętej wieczornej odbyła się uroczysta procesja z figurą Matki Bożej, które niosły

aby modlić się i adorować Pana Jezusa w Piwniczce czy też wystawionego

dziesiątek różańca. Do kościoła ostatni odcinek wnieśli Matkę Bożą księża. Było to

w monstrancji przy Grobie. Bardzo liczną, uroczystą procesją rezurekcyjną w

poranek wielkanocny witaliśmy Chrystusa Zmartwychwstałego.

6 kwietnia - przeszło 50-osobowa wycieczka maturzystów z księdzem Janem
Gołębiewskim wyjechała do Czerwińska na dzień modlitwy.

dla wszystkich wielkie przeżycie duchowe.
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Rzeźba artysty pana Machaja
z Warszawy

Matka Boża Fatimska

Pierwsza

Tajemnica

Różańca

św.

w procesji z Matką Bożą Fatimską.
Matkę Bożą nieśli ojcowie rodzin.

Procesję prowadził ksiądz biskup
Kraszewski w asyście księży kleryków

Krzyż rzeźbiony przez artystę pana
Machaja Jerzego z Warszawy
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29 maja - Uroczystość Bożego Ciała. Pomimo tego, że aura nie dopisywała gdyż stale

i zamieszkałe pomieszczenia odmawiając Anioł Pański, gdyż było to południe i

rzeszy ludzi, trasą tradycyjną jak co rok: ul. Okrzei, Portową, Łukasińskiego,

księży do pracy w swojej diecezji. Wyraził nawet życzenie, że chętnie przybyłby do

„siąpał” deszcz, procesja eucharystyczna odbyła się normalnie przy udziale licznej

Czerską do kościoła.

31 maja - około 50 osobowa pielgrzymka autokarem wyjechała na 2 dni do

Wamkierzyc i do Barda Śląskiego. Pielgrzymkę zorganizował ksiądz Jan
Gołębiewski.

22 czerwca - dzisiaj w naszej parafii wielkie święto, gdyż nasz ksiądz proboszcz

Jabłonowski obchodzi srebrny jubileusz kapłaństwa. Centralną uroczystością

dzisiejszej niedzieli była suma o godzinie 12:30 z udziałem wielu zaproszonych
księży gości i parafian. Splendoru tej uroczystości dodał jeszcze pan profesor

muzyki Rączkowski, który koncertował na nowych organach całą niedzielę. Życzenia

czcigodnemu jubilatowi w ciepłych serdecznych słowach z kwiatami składały kolejno

wszystkie zespoły parafialne. Ks. Jubilat bardzo serdecznie podziękował wszystkim

za życzenia i miłość mu okazaną. Zakończeniem uroczystości było spotkanie przy
wspólnym obiedzie, który upłynął w miłej, rodzinnej atmosferze.

25 lipca - niespodziewanie złożył nam krótką wizytę Ksiądz Biskup z Peru ze swoim

księdzem tłumaczem, ponieważ mówił po hiszpańsku. Zwiedził kościół

każdej siostrze udzielił błogosławieństwa. Prosił bardzo o modlitwę, by dostał kilku

nas na poświęcenie naszego kościoła. Po upamiętnieniu tych odwiedzin wpisał się do
kroniki parafialnej.
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1 lipca - dekretem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej został przeniesiony z naszej

parafii ks. Wikary Krzysztof Sadkowski, a na jego miejsce przeznaczono

ks. Bogdana Wosławskiego, o kilkuletnim stażu kapłaństwa.

4 sierpnia – ks. Jan Gołębiewski wyjechał na miesięczny urlop do Stanów

Zjednoczonych na specjalne zaproszenie księdza Adama. Na praktykę
duszpasterską przyjechał diakon.

20 sierpnia - malowanie kościoła postępuje naprzód coraz bardziej. Obecnie już jest
wykończony sufit kopuły i zaczyna się upiększać filary.

22 września - w parafii dzisiaj w wielkie święto, gdyż przyjeżdża biskup Duś,

niedawno konsekrowany jako Biskup Pomocniczy Diecezji, aby dokonać

sakramentu bierzmowania 342 osobom. Po przywitaniu księdza biskupa, ksiądz
biskup w głębokich słowach podniósł wartość w życiu sakramentu bierzmowania
i zachęcił młodzież do odważnego życia w wierze. Księdzu proboszczowi
i parafianom podziękował i zachęcił do dalszej ofiarności przy wykończeniu tak

pięknej świątyni, jaką wybudowali. Po skończonej Mszy Świętej, w której
uczestniczyło około 20 księży i dokonanej ceremonii bierzmowania, ksiądz

proboszcz podziękował księdzu biskupowi i gościom za przybycie i poprosił na

plebanię na posiłek i spotkanie z biskupem. Dekoracje kościoła wykonały siostry

z pomocą młodzieży, a posiłek też siostry pod kierunkiem siostry Zyty, która

wykazała prawdziwe kunszt swojego zawodu.

25 września - następną wielką uroczystością w parafii to dzisiejszy zjazd dekanalny

księży wraz z kolegami z jednego roku księdza proboszcza, którzy obchodzą

jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Było ich około 32. Wszyscy odprawiali

koncelebrowaną, uroczystą Mszę Świętą dziękczynną za odebrane łaski

w kapłaństwie. Przewodniczącym celebrantem był ksiądz dziekan. Po Mszy Świętej

spotkanie i radość na uroczystym obiedzie przyrządzonym i obsłużonym przez
siostry.

17 października - cały kościół już pięknie odmalowany, zniknęły już rusztowania

które przeniesiono do kaplicy św. Maksymiliana, aby ją odnowić na wzór kościoła.
Ksiądz proboszcz zapewnia, że na Boże Narodzenie Kościół będzie całkowicie

wykończony z ołtarzem, dla którego rzeźbią się figury Matki Bożej, św. Stanisława

i św. Wojciecha.

19 października - dzisiaj wyjechała z naszej parafii pielgrzymka 40-osobowa do

Sanktuarium Maryjnego do Chełma, Wąwolnicy i Kazimierza nad Wisłą.

Uczestnikami byli tylko chórzyści z księdzem Janem Gołębiewskim i siostrą Benigną
organistką. Wszędzie swoim pięknym śpiewem uwielbiali Matkę i Jej Syna.
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7 listopada - wzniosłą intencję zrodziło sobie całe grono księży naszego księdza

panów i wszystkie siostry domowe. Łamano się opłatkiem i złożono sobie szczere

do Rzymu do naszego Rodaka Ojca Świętego Jana Pawła II. W Rzymie zabawili cały

przy obecnym kryzysie uzbierał trochę drobiazgów i nam rozdał. Pasterka odbyła

który po ojcowski ich przyjął, utrwalając to pięknymi zdjęciami. Jako dary złożyli

pięknym śpiewem kolęd uświetnił uroczystość. Przed rozpoczęciem Mszy Świętej

proboszcza Jabłonowskiego, aby uczcić jubileusz 25-lecia kapłaństwa, wyjeżdżając

tydzień, zwiedzając naszą katolicką stolicę. Ucieszyli się audiencję Ojca Świętego,

Ojcu Świętemu złotą puszkę do komunikantów. Ksiądz proboszcz nie pominął też

odwiedzić znajome Siostry Felicjanki w domu generalnym i na Wille Stretch, które
się nim bardzo ucieszyły i godnie ugościły.

13 grudnia - w zgodnie z zapowiedzią księdza proboszcza dzisiaj sprowadzono

świąteczne życzenia. Po spożyciu kolacji, przypomniał sobie o nas Gwiazdor, który

się o 12:00, na której tradycyjnie zabrało się mnóstwo ludzi. Chór parafialny swoim
ksiądz proboszcz poświęcił wspomniany wyżej tryptyk. Świątynia nasza staje się
coraz piękniejsza.

31 grudnia - święta przyszły spokojnie w nastroju rozmodlenie. Dzisiaj na

zakończenie starego roku kościół wypełnił się rozmodlonym ludem, aby

Tryptyk Matki Bożej, Świętego Stanisława i św. Wojciecha i umieszczono na ścianie

podziękować Bogu za wszystkie łaski odebrane w tym roku i prosić o nowe we Mszy

Narodzenia.

kazanie zdał parafianom sprawozdanie z działalności w parafii religijnej

przed głównym ołtarzem. Poświęcenie odbędzie się w uroczystość Bożego

14 grudnia - dzisiaj rozpoczęły się rekolekcje adwentowe, które przeprowadzi Ojciec

Kapucyn z Warszawy. Rekolekcje trwają 3 dni, w ciągu których głoszone będą nauki

ogólne i dla wszystkich stanów parafian. Tematem nauk było uświadomienie przed
alkoholizmem i narkomanią, która coraz bardziej szerzy się w naszej ojczyźnie.

24 grudnia - tradycyjnie dzisiaj o godzinie 18:00 odbyła się kolacja wigilijna, w której

wzięli udział ksiądz proboszcz z księżmi wikarymi i dwóch samotnych, starszych

Świętej dziękczynnej i przebłagalne o 18:00. Ksiądz proboszcz Jabłonowski głosząc
i materialnej. Z zadowoleniem stwierdził, że w tym starym roku parafia była zdana
na własne siły, ale dzięki ofiarności parafian dość dużo zrobiło się dla kościoła.

Serdecznie zachęcił do dalszej ofiarności, aż do zupełnego wykończenia. Psalm
dziękczynny „Ciebie Boga wysławiamy” zakończył nabożeństwo żegnając rok stary

1986.
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Rok 1987

19 kwietnia - Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Na nabożeństwa wieczorne

16 stycznia - dzisiaj święto rodzinne parafii, gdyż nasz duszpasterz ks. proboszcz

udział. Grób Pana Jezusa w tym roku dekorowała Kościelna Służba Porządkowa

Jabłonowski Włodzimierz tradycyjnie obchodzi swoje imieniny. Centralnym

punktem uroczystości była Msza Święta o 18:00, na którą zebrało się wielu parafian
i kilku zaproszonych księży. Po skończonej Mszy Świętej, dzieci młodzież i wszystkie
zespoły parafialne z kwiatami złożyły księdzu proboszczowi serdeczne życzenia,

przez 3 dni święte, kiedy pan Jezus był w Grobie, dość dużo wiernych brało w nim

w kaplicy św. Maksymiliana. Rezurekcja jak zwykle tradycyjnie odbywa się w całej
okazałości przy udziale wszystkich zespołów kościelnych i wielkiej rzeszy parafian.

3 maja - Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Jest to patronalne Święto naszej

okazując tym miłość i poświęcenie za jego dobroć i pracę dla parafii. Chór siostry

parafii - odpust. Centralna uroczystość odpustowa odbyła się o godzinie 12:30 sumą

proboszcz wszystkim pięknie podziękował.

Dzisiaj również o godzinie 7:30 - 87 dzieci wzięło pełny udział we Mszy Świętej

27 stycznia - zima w tym roku dość sroga, tęgie mrozy i opady śniegu prawie w całej

więc wszystko odbyło się wspaniale, ku zadowoleniu większej ilości parafian

Benigny wykonał pięknie pieśni. Ze wzruszeniem i wzajemną serdecznością ksiądz

Europie paraliżują normalny porządek. Księża naszej parafii dość mężnie dokonują
odwiedzin duszpasterskich w rodzinach.

5 kwietnia - dzisiaj w naszej parafii rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne, które
przeprowadzi Ojciec Kapucyn Śliwka z Warszawy. Rekolekcje będą trwały cały

tydzień: 3 dni dla starszych i 3 dni dla dzieci i młodzieży. Frekwencja wiernych na

naukach rekolekcyjnych jest zadowalająca. Do głoszenia nauk dla dzieci przyjechał
ojciec, młody kapucyn.

z kazaniem, które wygłosił ksiądz Jan Świerżewski i procesją na około kościoła.

przyjmując po raz pierwszy Pana Jezusa w Komunii Świętej. Piękna aura dopisała,

i przybyłych gości. Dzieci przygotowała siostra Karolina, felicjanka.

10 maja - dzisiaj druga grupa dzieci - 80 przystąpiło do I Komunii Świętej pod
kierunkiem siostry Karoliny. Dzieci wymodliły sobie piękną pogodę, gdyż przed

niedzielą padał deszcz i oziębiło się więc była obawa brzydkiej pogody. Deo gratias.

108

23 maja - dzisiaj wyjechała druga pielgrzymka około 100 osób do Sanktuarium

Matki Bożej Kodeńskiej. Dwoma autokarami wyjechali o 6:00 rano, w której

przewodniczył ksiądz Jan Gołębiewski.

28 maja - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W katedrze św. Jana

w Warszawie odbyły się święcenia kapłańskie 55 diakonów. wśród których jest nasz
parafianin ks. Dariusz Walicki.

31 maja - dzisiaj neoprezbiter - ksiądz Dariusz Walicki odprawił w naszym kościele

pierwszą Mszę Świętą Prymicyjną. Podziękował księdzu proboszczowi i wszystkim

parafianom za wszelką pomoc i modlitwę i rozdał pamiątkowe obrazki udzielając

prymicyjnego błogosławieństwa. Po Mszy Świętej odbyło się wspaniałe przyjęcie
w domu katechetycznym dla wszystkich zaproszonych gości, które urządziła mu

Grupa dzieci z księdzem proboszczem i siostrą Karoliną katechetką

jego matka z siostrą.

2 lipca - dość duża grupa młodzieży ze Strugi pod przewodnictwem

16 maja - dzisiaj z naszej parafii wyjechała pielgrzymka Kościelnej Służby

Porządkowej i innych chętnych parafian, w sumie około 100 osób, dwoma
autokarami do Sanktuarium Matki Boskiej w Licheniu. Pielgrzymkę zorganizował
ksiądz proboszcz Jabłonowski, w której sam przewodniczył.

księży Michaelitów zatrzymała się na noc w naszej parafii. Parafianie bardzo
chętnie pozabierali pielgrzymów do swoich domów, aby ich ugościć i dać przyzwoity
nocleg. Jest to godny czyn miłości chrześcijańskiej.
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6 sierpnia - dzisiaj 276 Pierwsza Pielgrzymka Warszawska wyruszyła w podróż do

niedzielę 11 października w parafii naszej odbył się dzień chorych,

Matki Bożej Jasnogórskiej, aby na uroczystości Wniebowzięcia 15 sierpnia dojść do

a o 15:00 została odprawiona Msza Święta w intencji chorych, po tym błogosławieństwo

też uroczystość św. Maksymiliana Kolbe - w naszej parafii odpust. Centralna

zakończeniu nabożeństwa chorzy zaproszeni zostali przez księdza proboszcza

celu. Wielu parafian naszych wzięło w niej udział. W tym tygodniu obchodziliśmy

uroczystość odbyła się o 18:00 z udziałem kilku zaproszonych księży z odpustowym
kazaniem i procesją naokoło kościoła. Po nabożeństwie towarzyskie spotkanie na
plebanii.

14 września- w parafii naszej przypadła Uroczystość 40-Godzinne Nabożeństwo,

które przeprowadzi ojciec kapucyn Czesław Studnicki z Warszawy głosząc nauki na

temat modlitwy i Eucharystii. Wiele ludzi i młodzieży bardzo skorzystało z tych
nauk, dzięki umiejętności ich głoszenia.

19 września - dzisiaj wyjechała około 50-osobowa pielgrzymka z naszej parafii

dwoma autokarami do sanktuariów maryjnych: w Leżajsku i Kalwarii Pacławskiej.

Pielgrzymka potrwa 2 dni pod kierunkiem księdza Jana Gołębiewskiego.

17 października - zostały całkowicie zakończone prace malarskie w dolnym kościele

i w kaplicy św. Maksymiliana Kolbe. W rezultacie wszystko zyskało na estetycznym
wyglądzie godnym miejsca świętego. Obecnie kaplica św. Maksymiliana stała się miejscem
przytulnym, która jest często nawiedzane przez parafian celem intymnej modlitwy. W

Najświętszym Sakramentem i udzielenie sakramentu chorych każdemu osobiście. Po

Jabłonowskiego na salę katechetyczne, na ciepłą herbatkę z ciastem. Dla większej

przyjemności ksiądz proboszcz wyświetlił film o Ojcu Świętym Janie Pawle II z pobytu
drugiej pielgrzymki do Polski. Również dzisiaj ksiądz proboszcz ogłosił stałe nabożeństwo

do Miłosierdzia Bożego, które ma się odprawiać w każdy trzeci piątek miesiąca na co złoży

się Msza Święta z okolicznościowym kazaniem oraz Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Konsekracja kościoła zaplanowana jest na 18 września 1988 r. Obecnie w toku

wykończeniowym są ławki do kościoła, a na wiosnę ogrodzenie i uporządkowanie terenu

do konsekracji. Elewacja zewnętrzna kościoła ze względów finansowych odłożona będzie
na niedaleko przyszłość.
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Rok 1988
5 stycznia - przywieziono i wstawiono już prawie ostatni transport ławek. Świątynia

nasza wygląda już dostojnie jako godne mieszkanie Pana. Okres świąteczny
przeszedł spokojnie, w nastroju rozmodlenie i powagi, dziękując Bogu za wszystkie
odebrane łaski, prosząc o dalszą opiekę nad parafią i naszą całą Ojczyzną.
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5 lutego - dekretem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej ksiądz Jan Gołębiewski
został mianowany proboszczem w parafii Długiej Kościelnej, a na jego miejsce do
Otwocka przysłano nowego księdza wikarego Wojciecha Kołakowskiego. Dzisiaj
przywiózł już swoje meble i rzeczy i pojechał do rodziców na kilka dni urlopu.

14 lutego - dzisiaj niedziela na sumie ksiądz Jan Gołębiewski po pięciu latach pobytu

pożegnał się z parafianami, którzy go żegnali ze łzami w oczach.

18 lutego - dzisiaj ksiądz Jan już całkowicie spakowany pożegnał się z nami

i całkowicie odjechał na swoją parafię Długa Kościelna, aby objąć obowiązki
proboszcza tej parafii. Szczęść Boże!

21 lutego - ksiądz proboszcz Jabłonowski dzisiaj przedstawił parafianom nowego

27 marca - frekwencja parafian biorących udział w rekolekcjach jest zadowalająca,

dzięki zdolnościom krasomówczym Ojca rekolekcjonisty.

4 kwietnia - święte dni Wielkiego Tygodnia przeszły w nastroju powagi

i rozmodlenia w czasie wieczornych nabożeństw z udziałem dostatecznej liczby

parafian i radosna uroczysta procesja rezurekcyjna z udziałem wszystkich zespołów

parafialnych i wielkiej rzeszy wiernych. Ponieważ parafia nasza w tym roku 31 maja

obchodzi Trzydziestolecie swojego oficjalnego istnienia, przeto ksiądz proboszcz
Jabłonowski Włodzimierz ogłosił dzisiaj nowennę, że co wtorek każdego tygodnia
odmawiane będą modlitwy do Ducha Świętego jako duchowe przygotowanie do tej

uroczystości i dziękczynienie za tę łaskę rozwoju parafii. Ksiądz proboszcz zachęcił

parafian do składania ofiar na pewne upominki dla naszego nowego kościoła:

księdza wikarego Wojciecha Kołakowskiego i życzymy błogosławieństwa Bożego

przedmioty kultu, które będą składane jako dar ołtarza w procesji z darami

30-lecie swojego właściwego istnienia, przeto ksiądz proboszcz ogłosił obchodzić tę

Jubileuszu.

w pracy kapłańskiej w naszej parafii. Ponieważ parafia nasza w tym roku obchodzi
uroczystość na 31 maja - święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (wtorek).

20 marca - od dzisiejszej niedzieli w naszej parafii zaczęły się rekolekcje
wielkopostne, które przeprowadzi Ojciec Kapucyn: 3 dni dla starszych i młodzieży

i 3 dni dla dzieci.

ofiarnym podczas Mszy Świętej Jubileuszowej 31 maja dla upamiętnienia tego

30 kwietnia - dzisiaj cały autokar mężczyzn z Kościelnej Służby Porządkowej jako

pielgrzymka na czele z księdzem proboszczem wyjechała do Gniezna stolicę
Świętego Wojciecha na 2 dni.
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3 maja - Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski - patronalny odpust w naszej

parafii. Uroczysta Msza Święta z kazaniem i procesją odbyła się o 18:00. Obecnych
było kilku księży zaproszonych przez księdza proboszcza. Piękne kazanie wygłosił

22 maja - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dzisiaj druga grupa 88 dzieci

przystąpiła do I Komunii Świętej.

ksiądz profesor Wojdecki Waldemar. Po skończonym nabożeństwie wspólne

spotkanie księży na plebanii.

15 maja - dzisiaj rodzinne święto w naszej parafii w liczbie 71 dzieci wzięło czynny

udział we Mszy Świętej po raz pierwszy przystępując do I Komunii Świętej. Dzieci
przygotowała siostra katechetka Konstancja ze Stowarzyszenia Szensztankich
ze Świdra.

Grupy dzieci z księdzem proboszczem Jabłonowskim i księżmi wikarymi: z lewej
ksiądz Wojciech Kołakowski i z prawej ksiądz Bogdan Wosławski

31 maja - święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny - Jubileusz 30-lecia naszej
parafii. Ksiądz proboszcz Jabłonowski od pewnego czasu zachęcał parafian, aby ten
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jubileusz czymś upamiętnić. Za składane ofiary postanowiono wzbogacić naszą
świątynię w szaty i sprzęt kościelny. Zakupiono: 2 białe, złote, haftowane ornaty,

jedna biała kapa, 1 stuła biała i 5 fioletowych, dla ministrantów 20 komży, 2 pateny

i 1 kielich. Centralną uroczystością była Msza Święta o 18:00, którą odprawił ksiądz

biskup Kędziora i udzielił sakramentu bierzmowania 196 osobom, szczególnie

młodzieży. Przed Mszą Świętą poświęcił ksiądz biskup zakupione rzeczy, a w czasie

ofiarowania poszczególni parafianie kolejno złożyli je na ołtarzu. Pięknie to

wyglądało i godny dar dla parafii. Po Mszy Świętej ks. biskup z wszystkimi

zaproszonymi księżni spotkali się na przyjęciu w Plebanii.

2 czerwca - kamieniarze rozpoczęli pracę przy schodach i frontonie kościoła

wykładając je płytami z białego marmuru, aby to pięknie wyglądało. Choć to powoli

postępuje, bo to żmudna i dokładna praca, ale ksiądz proboszcz Jabłonowski

zaręcza, że na wrzesień na konsekrację kościoła będzie wykończone.

17 września - zakończono już dzisiaj schody i fronton kościoła, a zaczęto ogrodzenie

terenu, najpierw kopią nowy na cementową podmurówkę do żelaznych elementów
ogrodzenia. Trwają przygotowania do konsekracji kościoła, która odbędzie się dnia

3 października o godzinie 17:00. Konsekracji dokona Jego Eminencja Ksiądz Prymas
Glemp.

Jego Eminencja Ksiądz Kardynał
Józef Glemp Prymas Polski
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„różdżki czarodziejskiej” plac przed kościołem przybrał zupełnie inny wygląd. Pod
kierunkiem księdza proboszcza wszystko planowo poznikało, porozbierali wszystkie

stojące na placu baraki, które samochodami powywozili na Ługi, gdzie ma być

budowany nowy kościół, wszelkie słupy, drzewo i tym podobne rzeczy. Nawieźli

ziemi, wyrównali teren i udekorowali pięknie proporczykami, aby wszystko było

gotowe i uroczyste na przyjazd Księdza Prymasa. O zapowiedzianej godzinie 17:00

przyjechał Ksiądz Prymas w towarzystwie swojego kapelana księdza Romualda

Kamińskiego. Ludzi zebrało się bardzo dużo, jak i księży i wśród szpalerów

przeszedł Ksiądz Prymas do kościoła, najpierw przywitany w drzwiach chlebem

i solą. Po oddaniu adoracji Panu Jezusowi usiadł na swym przygotowanym tronie.
Przywitały go dzieci z pięknymi kwiatami, a w imieniu parafian jedna z parafianek

Przemówienie Księdza Prymasa

pani Suwińska z odpowiednim przemówieniem. Następnie ubrał szaty pontyfikalne
i zaczęła się ceremonia konsekracji i Msza Święta, podczas której przemówił Ksiądz

Prymas o znaczeniu kościoła dla parafii. Po dokonaniu namaszczenia ołtarza i ścian

3 października - dzień zapowiadany już od dawna przez księdza proboszcza

Jabłonowskiego konsekracji naszego kościoła. Do ostatnich dni teren nie był jeszcze

świątyni olejami, po odmówieniu przepisanych modlitw przy tej ceremonii dalszy
ciąg Mszy Świętej. Przy końcu Mszy Świętej ksiądz proboszcz Jabłonowski serdecznie

podziękował wszystkim, którzy brali udział od początku przy budowie kościoła

należycie przygotowany do tej uroczystości. Dzisiaj na apel księdza proboszcza

wszystkim ofiarodawcom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób brali udział przy

Prymasa. Od samego rana wszyscy gorliwie pracowali i jakby za dotknięciem

i dokonanie konsekracji naszej świątyni. Po skończonym nabożeństwie, które trwało

przybyło wielu parafian, aby wszystko należycie zrobić przed przyjazdem Księdza

budowie tej świątyni. Księdzu Prymasowi podziękował serdecznie za przybycie
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prawie dwie i pół godziny, wszyscy księża i goście przyszli na plebanię na uroczystą
kolację i spotkanie z Księdzem Prymasem. Wszystkich gości było około 60 osób,

a wśród nich nasza Matka Prowincjalna Anzelma Trojanowska ze swoją Siostrą
Radną Kingą Książek. Czas przyjęcia upłynął w miłej atmosferze. Splendoru całej

uroczystości nadawał piękny śpiew chóru naszego parafialnego i z Otwocka od
Świętego Wincentego w połączeniu pod batutą siostry Benigny Rawskiej, dyrygentki.

20 listopada - z racji uroczystości świętej Cecylii, patronki muzyki i śpiewu

zorganizowane zostały w Katedrze Warszawskiej występy chórów kościelnych, ze

swym repertuarem, każdy w swoich w dniach i godzinach przez 2 dni w sobotę

i niedzielę. Nasz chór kościelny pod batutą siostry Benigny Rackiej jako dyrygentki
wystąpił w niedzielę o 15:00. Ku ogólnemu zadowoleniu wszystko pięknie się udało.
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8 grudnia - dzisiaj wyjechała autokarem pielgrzymka do Matki Bożej Kodeńskiej na

zakończenie Roku Maryjnego, którą zorganizowała siostra Inwioleta, nasza
katechetka, dla dzieci ze scholi i kilkoro rodziców.

11 grudnia - niedziela - rozpoczęły się rekolekcje adwentowe dla parafian, które

przeprowadził ojciec franciszkanin z Warszawy. Frekwencja parafian była

zadowalająca dzięki interesującym naukom, jakie ojciec rekolekcjonista głosił, jak

dla dorosłych tak dla dzieci i młodzieży. Łaska Boża działała i dociera do wszystkich
serc.

Dekretem księdza biskupa został przeniesiony z naszej parafii ks. wikary Wojciech

Kołakowski, a na jego miejsce dał księdza Janusza Andrzejewskiego, który ma

budować nowy kościół na Ługach. Ksiądz Janusz zabrał się do tego szybko i gorliwie,

w niedługim czasie przeniósł się tam gdzie dostał mieszkanie w wieżowcu i mógł na

miejscu lepiej działać. Zaczął katechizację dzieci i odprawiać nabożeństwa
w prowizorycznej kaplicy, którą parafianie wszelkim wysiłkiem zbudowali.
20 grudnia - bliższe przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.
26 grudnia - w nocy w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia parafianie na Ługach

przeżyli wstrząsający wypadek pożaru nowej tej kaplicy, którą wybudowali.
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Z nieznanych przyczyn wybuch pożar i spaliło się wszystko. Do łez wszyscy byli tym

Rok 1989

wszelkiej pomocy w odbudowie tej kaplicy, do czego niezwłocznie przystąpili, jak

8 stycznia - na wakujące miejsce drugiego księdza wikarego w naszej parafii Ksiądz

kaplica została odbudowana i nabożeństwa można odprawiać.

stażu kapłańskim. Ksiądz proboszcz Jabłonowski podał do wiadomości, że stacje

poruszeni i cała nasza parafia. Ksiądz proboszcz Jabłonowski wezwał parafian do
czynnie tak materialnie. Ta spontaniczna pomoc sprawiła, że w niedługim czasie

31 grudnia - święta przyszły spokojnie w nastroju modlitewnym. Dzisiaj na

zakończenie roku zgromadziło się dużo ludzi, by podziękować Bogu za wszelkie

łaski odebrane i prosić o nowe. Ksiądz proboszcz zdał krótkie rzeczowe

sprawozdanie z działalności duchowej, religijnej i materialnej, z zadowoleniem

stwierdzając ofiarność parafian w każdej potrzebie kościoła, za co serdecznie

podziękował i zachęcił do dalszej ofiarności, gdyż niewielkie koszty zadłużenia

jeszcze zalegają. Dziękczynnym hymnem „Ciebie Boga wysławiamy” zakończono
Stary Rok 1988.

Biskup dekretem Kurii przeznaczył księdza Stanisława Banacha, o kilkuletnim

drogi krzyżowej, które już zostały wykonane (rzeźbione) zostały zawieszone

w kościele przy końcu 1988 roku, zostaną poświęcone w pierwszy piątek Wielkiego
Postu przez księdza kanclerza Zbigniewa Króla, jako delegata z Kurii

Metropolitalnej. Każda stacja może być wykupiona jako ofiara do kościoła przez
poszczególne osoby albo zespoły parafialne, tylko stacja 14. jest zespołowa, aby

wszyscy mieli w tym udział mniejszymi ofiarami. W krótkim czasie stacje drogi
krzyżowej zostały wykupione.

16 stycznia - dzisiaj w parafii tradycyjnie obchodzimy imieniny księdza proboszcza

Włodzimierza Jabłonowskiego. Centralną uroczystością była Msza Święta o 18:00

w intencji czcigodnego solenizanta, po której składano życzenia przez dzieci
i młodzież i wszystkie zespoły parafialne, z kwiatami i dobrym słowem na ustach.
Ksiądz proboszcz wzruszony serdecznie wszystkim podziękował, a najbliższe

spotkanie poprosił księży gości na plebanię.
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10 lutego - dziś pierwszy piątek Wielkiego Postu - poświęcenie stacji Drogi

30 kwietnia - w naszej parafii odbyła się wizytacja kanoniczna, na którą przybył

uroczystość rozpoczął Ksiądz Kanclerz Król jako delegat z Kurii Metropolitalnej.

szczególnie młodzieży z VII klasy, które przygotowała wspaniale siostra Wanda

Krzyżowej, zapowiedziany poprzednio przez księdza proboszcza. O 17:00

Parafianie przybyli tłumnie, a przy każdej stacji rozmyślanie czytał ofiarodawca tej

ksiądz biskup Stanisław Kędziora i udzielił sakramentu bierzmowania 148 osobom,
Leszczyńska - felicjanka. Ostatnia wizytacja miała miejsce w maju 1983 roku. W

stacji. Była to uroczystość wzruszająca. W przemówieniu w czasie Mszy Świętej

niedzielę ksiądz biskup głosił Słowo Boże na wszystkich Mszach Świętych i odbierał

dla kościoła, która będzie wspomnieniem dla następnych pokoleń.

kościoła górnego i dolnego oraz wszystkich budynków parafialnych. Odwiedził

ksiądz kanclerz w ciepłych słowach podziękował parafianom za tak piękną ofiarę

15 lutego – ks. proboszcz zaprosił parafian, by wzięli udział w poświęceniu kaplicy,

odbudowanej po pożarze na Ługach.

19 lutego - na zalecenie Episkopatu Polski ksiądz proboszcz urządził kiosk

parafialny, aby ułatwić parafianom zakup książki religijnej, niezbędnych

przedmiotów kultu religijnego i prasę katolicką. Dziś odbyło się poświęcenie

i otwarcie kiosku, a ksiądz proboszcz zachęcił do korzystania z niego, który będzie

czynny w niedzielę i święta.

sprawozdania z pracy poszczególnych zespołów parafialnych, dokonał lustracji

Siostry Felicjanki pracujące w parafii i trzy siostry mieszkające na ulicy Turystycznej

oraz siostry Szensztackie, mieszkające na terenie parafii. Na zakończenie

podziękował księdzu proboszczowi i wszystkim parafianom za serdeczne przyjęcie
i ofiarną pracę na tak piękną, wybudowaną nową świątynię i życząc jej całkowitego

zakończenia i duchowego rozwoju parafian, udzielając wszystkim i zebranym

maleńkim dzieciom pasterskiego błogosławieństwa.

14 maja – w dzień Zesłania Ducha Świętego pierwsza grupa dzieci przystąpiły do
I Komunii Świętej w liczbie 68, a druga grupa w przyszłą niedzielę 72 osoby. Pogoda

była piękna, więc uroczystość wypadła wspaniale. Dzieci przygotowała do tej

uroczystości siostra Inwioleta, felicjanka.

20 maja - obecnie w Polsce odbywa się Kongres Eucharystyczny. Uroczystości

Kongresowe podzielono na poszczególne dekanaty. Dzisiaj rozpoczynamy nasz
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tydzień Parafialny Kongres Eucharystycznego. Dzień ten będzie dniem

poświęconym wszystkim chorym, którzy swoim cierpieniem uczestniczą w cierpieniu

Zbawiciela i w odkupieniu ludzkości. Msza Święta dla chorych o godzinie 11:00.

Drugim dniem tygodnia Kongresowego to niedziela będzie poświęcona całej
rodzinie parafialnej, modlitwą o jej jedność i miłość, której źródłem jest Eucharystia.
Spowiedź i Komunia Święta w tej intencji. Udział dzisiaj wezmą we Mszy Świętej

wszystkie zespoły parafialne. W poniedziałek jest dzień dzieci, a o 17:00 przybędą na
swoją Mszę Świętą Kongresową, aby się modlić w tych intencjach. Wtorek - Dzień
Młodzieży - o godzinie 17:00 uroczysta Msza Święta dla młodzieży i nabożeństwo

eucharystyczne z nauką. Środa to dzień małżeństw. O 17:00 wspólnie rozważania
nad prawdą, że Eucharystia może i powinna stać się źródłem jedności i miłości

Świętego Pawła uroczystym nabożeństwem i procesją eucharystyczną, w której wziął
udział i nasz Dekanat dość licznie.

2 lipca - dzisiaj w godzinach wieczornych przybyła do naszej parafii pielgrzymka

młodzieży idąca pieszo do Miasta Piastowego z intencją o trzeźwości narodu. Całą

grupę liczącą przyszło 200 osób „rozebrali” na noclegi parafianie do swoich domów.
Dekretem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej został przeniesiony z naszej parafii

ksiądz Bogdan Wasłowski po kilku latach pobytu a na jego wakujące miejsce
przydzielono księdza Zbigniewa Śpiewaka, neoprezbitera.

26 lipca - grupa dzieci w liczbie 23 „Rodziny rodzin” z Warszawy, które były na

trzytygodniowym letnim turnusie u nas w domu katechetycznym rozjechały się już

rodzinnej i pamiętać, aby zachować przykazania Kongresowe: „Pamiętaj, abyś dzień

dzisiaj do swoich rodzin.

Kongresowego w parafii.

5 sierpnia - dzisiaj przy naszym kościele na terenie zatrzymała się na odpoczynek

4 czerwca – po dniach Kongresu Eucharystycznego w parafiach takie same dni

pospieszyli z chłodnymi napojami, ciastkami i kanapkami dla wszystkich

święty świecił”. Uroczysta procesja Bożego Ciała była zakończeniem tygodnia

Kongresowe przeżywają wierni całej Archidiecezji Warszawskiej gromadząc się na
modlitwie w większych miastach w naszej Archidiecezji. Od 2 do 4 czerwca dni

Kongresowe przeżywała Warszawa, w 5 stacjach kongresowych. W niedzielę,

4 czerwca zakończenie Dni Kongresowych na Grochowie, w kościele Nawrócenia

Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin na Jasną Górę. Siostry, jako też parafianie,

odpoczywających.

20 sierpnia- dzisiaj rozpoczęły się prace przy ogrodzeniu terenu kościelnego. Ksiądz

proboszcz zaapelował do parafian o pomoc społeczną w tej pracy.
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1 września - dzień dzisiejszy to 50. rocznica wybuchu II wojny światowej. W naszej

na dzisiejszą niedzielę Ks. Kanclerza Króla Zbigniewa z Kurii Warszawskiej do

stolicy będzie to światowy dzień modlitw o pokój, w którym wezmą udział

poświęcenia tych witraży, co dokonał w czasie sumy przy udziale fundatorów i licznych

gdzie można było oglądać przeróżne stroje różnych duchownych przeróżnych religii

wszyscy mieli w nim udział przez swoje ofiary.

przedstawiciele wielu religii świata. Uroczystość ta odbyła się na placu Zamkowym,
z całego świata. Wzruszający to był widok patrząc na sposób różnych modlitw

duchownych o pokój i za zamordowanych w ostatniej wojnie. Duchowo i my
łączyliśmy się w tej modlitwie.

4 października - Zapadła decyzja w Zarządzie Miejskim utwardzenia ulicy Czerskiej

i Mazurskiej. Z radością przyjęliśmy ten fakt, gdyż suchą nogą będzie można dojść

do kościoła i nie będzie się wnosić tyle piachu do kościoła co dotychczas. Ksiądz
proboszcz zaapelował o pomoc społeczną w tej pracy do parafian.

8 października - w ostatnim czasie na Ługach została utworzona nowa parafia pod
wezwaniem Miłosierdzia Bożego w skład, której wchodzą mieszkańcy nowych
bloków z tychże Ługów.

22 października - w naszym kościele już wykończono trzeci witraż ufundowany przez

parafian, a mianowicie przez trzy rodziny: rodzinę Kasprzaków Feliksa i Genowefę,

Wiśniewską Genowefę i córkę Hannę, Ryszarda i Danielę Stanaszków. Pierwszy witraż cały

ufundowali Kazimierz i Emilia Makos. Ks. proboszcz Jabłonowski Włodzimierz zaprosił

parafian. Do następnego witraża ks. proboszcz zachęcił parafian, aby był zbiorowy, by

22 listopada - po 50 letniej przerwie dzisiaj przyjeżdża do Warszawy Nuncjusz
Apostolski Ksiądz Arcybiskup Józef Kowalczyk, by wznowić urzędowanie
unormowania stosunków między Polską a Watykanem.

26 listopada - z okazji święta patronki muzyki śpiewu i chórów kościelnych świętej Cecylii
w Archidiecezji Warszawskiej odbędzie się VI przegląd chórów kościelnych, urządzając
koncert 14 zespołów chórów, wśród których wystąpił i nasz chór. W programie znajduje się

muzyka religijna różnych epok. Na Mszy Świętej i przywitanie Ks. Nuncjusza Kowalczyka
wziął udział nasz chór parafialny z s. Benigną na czele.
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W ostatnim takim czasie to jest 11 listopada 1989 roku kościół katolicki w Polsce

cieszy się nowym świętym polskim - bratem Albertem Chmielowskim, którego Ojciec

Święty wyniósł na ołtarze. Prosimy Boga za przyczyną św. Brata Alberta, abyśmy za

jego przykładem potrafili na co dzień praktykować chrześcijańską miłość bliźniego.
Opinią publiczną wstrząsnęła tragiczna wiadomość odnalezienia wspólnego grobu

na cmentarzu w Otwocku. Powstała potrzeba powiększenia cmentarza parafialnego,

więc przy wykopach świeżego terenu natrafiono na liczne kości ludzkie. Okazało się,

że był to zbiorowy grób ludzi. Z analizy kości stwierdzono, że ludzie ci umierali

śmiercią głodową z czasów znanych nam rządów i Armii Krajowej. Dzisiaj odbył się
uroczysty pogrzeb wszystkich leżących w tej zbiorowej mogile. Na tę uroczystość
żałobną ksiądz dziekan zaprosił księdza biskupa Kazimierza Romaniuka i wielu

okolicznych księży. Splendoru uroczystości dodawała orkiestra i chór z Otwocka

i nasz parafialny. Wzięło udział mnóstwo ludzi ze wszystkich parafii. Słowo Boże
skierowane z tej racji, oddało ból i żal, jak można było, aż tak znęcać się nad

rodzinami. Ksiądz biskup powiedział, że nie znamy ich nazwisk, ale będziemy znać
i pamiętać i pamięć o nich już nie zaginie. Na zakończenie ksiądz biskup poświęcił

nowy teren cmentarza parafialnego.

17 grudnia - rekolekcje adwentowe prowadził ojciec Antoni ze Zgromadzenia Świętej

Rodziny. W rekolekcjach wzięła udział cała parafia, na nauki stanowe stawiły się
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licznie dzieci, młodzież, mężczyźni i niewiasty. Dodatnim rezultatem rekolekcji były
gremialne przystąpienie do sakramentu pojednania i Komunii Świętej.

28 grudnia - okres świąteczny przeszedł spokojnie w nastroju modlitewnym
i dziękczynnym za szczęśliwie przeszły rok 1989.

ślubowanie zachowanie trzeźwości na miesiąc maj. Istnieje w naszej parafii od
niedawna Legion Maryi jako ruch Apostolstwa świeckich, który co tydzień mają

swoją katechezę na temat wiary itp.

20 maja - ksiądz proboszcz przypomniał, że Konferencja Episkopatu Polskiego

mając na uwadze postulaty społeczeństwa katolickiego wypowiedziała się
jednomyślnie za pełnym powrotem nauki religii do szkół oraz za potrzebą

Rok 1990

zagwarantowania tego w Konstytucji i w ustawie o edukacji narodowej. W tej

16 stycznia - dzisiaj tradycyjnie święto parafialne, imieniny księdza proboszcza

urzędami państwowymi.

Włodzimierza Jabłonowskiego. Odbyły się bardzo uroczyście jako pokazana
wdzięczność budowniczemu naszej pięknej świątyni.

11 lutego - na tradycyjnej Mszy Świętej u Świętego Krzyża w Warszawie dla chorych

śpiewał dzisiaj nasz chór parafialny, który w strojach galowych reprezentował się
godnie.

3 maja - dzisiaj Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski - to patronalne święto

naszej parafii. W czasie odpustowej Mszy Świętej został poświęcony sztandar

Kościelnej Służby Porządkowej, który ze składek i pomocy parafii, ufundowało sobie
to stowarzyszenie w naszej parafii. Członkowie jego złożyli na ten sztandar

sprawie prowadzone są rozmowy na forum komisji wspólnej oraz z właściwymi

27 maja - dzisiaj w naszym kościele uroczystość parafialna przyjęcia dzieci do

I Komunii Świętej, które po raz pierwszy wzięły pełny udział we Mszy Świętej. Dzieci

przygotowała siostra Paulina, nasza katechetka. Aura wspaniale dopisała więc
wszystko wypadło bardzo dobrze, ku zadowoleniu rodziców i gości.

3 czerwca - uroczystość związana z rocznicą I Komunii Świętej.
9 czerwca - dla Archidiecezji Warszawskiej Ojciec Święty Jan Paweł II mianował

nowego Biskupa Pomocniczego Księdza Józefa Zawistowskiego, który dość często
mówił piękne kazania do chorych z radia Warszawy od Świętego Krzyża w niedzielę.
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10 czerwca - do parafii naszej przybył dziś rano 8:30 ksiądz biskup Kędziora, aby

dokonać sakramentu bierzmowania 171 osób naszej młodzieży i innym niemającym

jeszcze tego sakramentu. Ksiądz biskup przy okazji dokonał też poświęcenia dwóch
nowych witraży, z których jeden będzie ofiarą zbieraną w całej parafii. Ksiądz

proboszcz zaapelował o dalsze ofiary na ten cel.

„Solidarność” przeszła do szkół. W naszej parafii są trzy szkoły do obsługi, więc
dwóch księży wikarych i dwie siostry przeszły do pracy do tych szkół.

10 listopada - w sobotę 10 listopada wyjechała z naszej parafii pielgrzymka 40 osób

do Matki Bożej na Jasną Górę pod kierunkiem księdza wikarego Stanisława
Banacha na ogólnopolskie uroczystości, które mają zapoczątkować do Nowenny

14 czerwca - uroczystość Bożego Ciała, tradycyjnie w parafii odbyła się procesja do

Jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa w Polsce. To przygotowanie będzie trwało

więc ludu było bardzo dużo skupionego i rozmodlonego.

adwentu. Przywieźli ze sobą obraz Matki Bożej poświęcony przez Księdza Prymasa

czterech ołtarzy, aby pan Jezus błogosławił nasze domostwa. Aura pięknie dopisała,

16 czerwca - Mszą Świętą i rozdaniem świadectw zakończono rok katechetyczny.
2 lipca - dzisiaj w godzinach wieczornych około 20:00 przybyła do nas Piesza

Pielgrzymka około 200 osób młodzieży zdążająca do Miasta Piastowego ze Strugi.

Tradycyjnie już trzeci raz zatrzymali się w naszej parafii na noc. Ksiądz proboszcz

Jabłonowski zachęcił, aby parafianie pozapraszali ich do swoich domów, co też
chętnie uczynili, gdyż w krótkim czasie już na placu nikogo nie było.

10 lipca - na apel księdza proboszcza Jabłonowskiego o pomoc przy ogrodzeniu

placu kościelnego, w co sobotę zbiera się po kilku mężczyzn i pracę powoli posuwają

się naprzód. W tym roku nauka religii dzieci i młodzieży życzeniem władz nowych

przez 10 lat będzie to II Wielka Nowenna, która rozpocznie się w pierwszą niedzielę

Polski Józefa Glempa, który będzie drugi raz wędrował w naszej parafii.
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Rok szkolny 1990/91
1 wrzesień 1990 r
Katecheza wraca do szkoły!
Pomimo długiej dyskusji na temat powrotu religii do szkoły w radiu, prasie

i telewizji i raczej przeciw niż za nasi katecheci zostali przyjęci z radością
i oczekiwaniem, zarówno ze strony dzieci i ich rodziców jak i grona nauczycielskiego

w dużym procencie.

• W szkole nr 1 będzie pracował ksiądz Zbigniew Śpiewak i dwie świeckie
katechetki

• W szkole nr 4 we wszystkich klasach - siostra Natanaela, felicjanka
• W szkole nr 6 w klasach V-VIII - ks. Stanisław Banach
w klasach „0”-IV - siostra Stella z Szensztatu

• W szkole nr specjalnej - pan Józef Czech

• W przedszkolach: na Jodłowej, Łukasińskiego, Batorego w szpitalu Oddział

Dziecięcy i w salce katechetycznej dla dzieci, które nie uczęszczają do
przedszkola - siostra Stella, felicjanka

Szczęść im Boże!

1 września - o godzinie 17:00 na cmentarzu otwockim przy mogiłach żołnierzy
polskich została odprawiona Msza Święta za poległych w obronie ojczyzny.

3 września - rozpoczęcie roku szkolnego 1990/91. O godzinie 7:45 odprawiona

została Msza Święta dla dzieci nauczycieli i wychowawców. Po Mszy Świętej dla
dzieci ksiądz proboszcz z katechetkami udał się do szkół na inaugurację roku
szkolnego. Było to doprawdy bardzo radosne dla nas przez życie.

W tym tygodniu zostały podjęte prace przy ogrodzeniu kościoła.
W naszym domu katechetycznym jedna z sal została przeznaczona na bibliotekę,

druga dla ministrantów, trzecia na salkę katechetyczną dla tych dzieci, które nie
chodzą do przedszkola i na spotkanie różnych grup parafialnych.

16 września - w niedzielę o godzinie 16:30 zespoły parafialne z udziałem wszystkich

chętnych modliły się żarliwie w intencji obrony życia nienarodzonych odmawiając
różaniec z komentarzem do każdej tajemnicy.

1 października - o godzinie 17:30 odbyło się pierwsze nabożeństwo różańcowe. Dzieci
z klas drugich otrzymały różaniec, było to dla nich i ich rodziców pierwsze wejście
w atmosferę przygotowania do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej.
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14 października - Dzień Nauczyciela. Na wszystkich Mszach Świętych modliliśmy się

11 listopada – 72. Rocznica Odzyskania Niepodległości. Msza Święta o godzinie 11:15

w intencji nauczycieli i wychowawców, aby Dekalog stał się dla nich podstawą i

została odprawiona w intencji nauczycieli i uczniów ze szkoły nr 4 z racji nadania tej

świadectwo życia chrześcijańskiego. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy ze szkoły nr

Mszy Świętej wyciska łzy. Stali w dwuszeregu przy szkolnym sztandarze, gdy

źródłem natchnień w trudnych procesach wychowawczych, aby sami dawali

szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Widok ludzi, wolnych nauczycieli na

1, 4, 6, ze szkoły specjalnej zostali zaproszeni na Mszę Świętą o godzinie 18:00.

dyrektor i wicedyrektor dziękowali księdzu proboszczowi za Mszę Świętą i wręczyli

licznie. Na Mszy Świętej śpiewał pięknie nasz chór kościelny. Po Mszy Świętej zostali

wspaniale śpiewając: „Bogurodzica”, „Nie rzucim Chryste”, „Błękitne rozwińmy

Homilię wygłosił ksiądz proboszcz Włodzimierz Jabłonowski. Przybyli bardzo

zaproszeni do domu parafialnego. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze
przy herbatce i zbudziło pragnienie częstszych takich spotkań.

21 października - parafianie ucieszyli się widokiem stojącego zegara na prezbiterium.

Jest on darem państwa …

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych. O godzinie 14:00 odprawiona została
Msza Święta na cmentarzu otwockim. Przewodniczył i homilie wygłosił ks. dziekan.

Podczas procesji żałobnej po cmentarzu miało miejsce doniosłe zdarzenie.
Poświęcono pomnik na zbiorowej mogile blisko 400 ofiar stalinowskiego bezprawia.

W tej ceremonii brał udział burmistrz Otwocka pan Federowicz, który w słowie

wypowiedzianym przy tej okazji poruszył jak sam się wyraził problem „chorej
polskiej duszy”. Było to przeżycie wzruszające i bardzo głębokie.

piękny bukiet czerwonych róż. Towarzyszył tej uroczystości chór siostry Benigny
sztandary” a na koniec wszyscy zgodnie „Ojczyznę wolną Pobłogosław Panie!”. Tego
dnia wyświetlony został w domu parafialnym film pod tytułem „Niemy Krzyk” -

film poruszający w sposób zasadniczy tak dziś nagłośnioną sprawę obrony życia
dzieci nienarodzonych. Ubolewam, że nie wzbudził on wielkiego zainteresowania,

częściej za to zgłaszano się indywidualnie po wypożyczenie kasety na video.

Już dzisiaj wspomniał ksiądz proboszcz wielkie wydarzenie dla parafii, gdy

12 listopada 1987 roku 40-osobowa delegacja parafia udała się na Jasną Górę na

uroczystości ogólnopolskie, które miały na celu zapoczątkowanie przygotowania

Narodu do Jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa. Delegacja wróciła z obrazem
Matki Boskiej Częstochowskiej poświęcony przez Księdza Prymasa.
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21 listopada - rozpoczęło się nawiedzenie rodzin w naszej parafii. Trwało pełne 3 lata.
„Dobrowolne nawiedzenie objęło 80% naszej parafii” jak powiedział ksiądz
proboszcz wzruszony błogosławionymi skutkami tego nawiedzenia.

17 listopada - ksiądz dziekan Jan Świeżewski przeprowadził w naszej parafii

wizytację kanoniczną.

25 listopada - z okazji świętej Cecylii patronki muzyki kościelnej odbył się

w archikatedrze Warszawskiej przegląd chórów kościelnych. Wśród 17 zespołów

z Warszawy i okolic znalazł się i nasz chór parafialny pod batutą siostry Benigny.
Program był trudny, ale bardzo efektowny. Nasz chór zajął drugie miejsce.

Fragment tego koncertu oglądaliśmy z domu w telewizji w wieczornej „Panoramie
dnia”. Tydzień później chór wieczorem wykonał repertuar pieśni z przeglądu
w naszym kościele. Zaskoczeni byli wszyscy, a chyba najbardziej ksiądz proboszcz,

znawca w tej materii pięknym wykonaniem. Parafianie dość licznie zgromadzeni,
wynagrodzili długimi oklaskami.

W dzisiejszych ogłoszeniach ksiądz proboszcz znów smutną refleksją. Okazało się
po liczeniu w ubiegłą niedzielę obecnych w kościele, że zaledwie 1/4 parafian

uczestniczy w niedzielnej Mszy Świętej. Jest to zadanie dla nas wszystkich, którzy na

progu II Wielkiej Nowenny chcemy być gotowi dawaniu świadectwa naszej wiary.

6 grudnia - Święty Mikołaj nawiedził naszych najmniejszych z grupy przedszkolnej

katechizowanego przy parafii przez siostrę Stellę. Było dużo wrzawy i radości.

17 grudnia - dzieci z oazy zaniosły do chorych samotnych i biednych świąteczne
ciasto z życzeniami i opłatkiem.

20-23 grudnia - rekolekcje adwentowe. Prowadził je ksiądz Zgromadzenia Księży

Salezjanów z Czerwieńska. W sobotę jeździli księża do obłożnie chorych, którzy

wyrazili życzenie przeżycia Świąt Bożego Narodzenia zjednoczeniu z Bogiem.

24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia od godziny 23:30 trwał koncert kolęd

śpiewanych przez nasz chór. Wytworzyli wspaniałą atmosferę nocy Bożego
Narodzenia przed Pasterką.

31 grudnia - zakończenie starego roku 1990, o godzinie 18:00 spotkaliśmy się na
mszy dziękczynnej. Parafianie licznie przybyli, aby dziękować Bogu za otrzymane
łaski w tym roku i prosić o pomoc i błogosławieństwo Boże w nadchodzącym roku
1991.
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Nowy rok 1991
5 stycznia - dzieci pod opieką siostry odwiedziły chorych w szpitalu, odegrały

życzenia, składały kwiaty. Kościół nasz był wypełniony, oczywiście dzieci nie
zawiodły, a chór, jak zawsze uświetnił nasze parafialne święto.

jasełka. Nagrodzone zostały obfitymi oklaskami, a potem spontanicznie zapraszane

1 lutego – o godz. 16.40 przeżywaliśmy jeszcze raz „wieczór Kolęd” bardzo pięknie

do odwiedzenia i kolędowanie w poszczególnych oddziałach.

przygotowany przez siostrę Benignę.

Tego jeszcze wieczoru swój tradycyjny opłatek z kolędowaniem miał chór i Kościelna

13 lutego - Środa Popielcowa. Tradycja posypywania głów popiołem jest nadal

i Legion Maryi, oczywiście z udziałem księdza proboszcza, księży wikarych i sióstr.

który jest przygotowaniem do przeżyć największej Tajemnicy Śmierci

Służba Porządkowa, a 6 stycznia w godzinach popołudniowych Żywy Różaniec

To wspaniała okazja do powstawania więzi, do większej odpowiedzialności za

wspólnotę parafialną, do chętnego dawania świadectwa swojej wiary w życiu
codziennym.

• W I niedzielę miesiąca ma swoje spotkania Żywy Różaniec
• W II niedzielę miesiąca ma swoje spotkania III Zakon

• W III niedzielę miesiąca ma swoje spotkania Legion Maryi, na którym są
zgłoszone katechezy o wierzę.

16 stycznia - obchodziliśmy imieniny księdza proboszcza Włodzimierza

Jabłonowskiego. Z tej okazji na Mszy Świętej wieczornej zebrali się przedstawiciele

poszczególnych zespołów parafialnych, które w serdecznych słowach wyrażały

bardzo żywa. Frekwencja nigdy nie zawodzi. Weszliśmy w okres Wielkiego Postu,

i Zmartwychwstania Pana - naszego zbawienia.

17 lutego - ksiądz proboszcz powiadomił parafian o zakończeniu kolędy

i podziękował wszystkim serdecznie, którzy przyjęli kapłanów w swoich domach

z życzliwością.

15 marca - w każdy piątek po trzeciej niedzieli miesiąca trwa Nowenna do
Miłosierdzia Bożego o uproszenie Zwycięstwa nad złem w Ojczyźnie naszej, parafii

naszej. Coraz większy udział parafian wskazuje, że wzrasta zrozumienie

i odpowiedzialność nasza za budowanie otrzymanej wolności na fundamencie zasad
chrześcijańskich.
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Kościelna służba porządkowa zwróciła się z gorącym apelem o nowych członków
związku ze zbliżającą się IV Pielgrzymką Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski
w dniach 1-9 czerwca I część i 13-16 sierpnia II część.

17-20 marca - Rekolekcje Wielkopostne. Z wielkim wzruszeniem patrzyliśmy na dzieci,
które całymi klasami ze swymi nauczycielkami szły do kościoła na nauki rekolekcyjne.

Nareszcie bez obaw - wolniej! Są kłopoty z ich zachowaniem, ale czy to ich wina? Liczba
uczestników przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Konferencje dla dorosłych dotyczyły
w dużym stopniu tematu ustawy antyaborcyjnej, naszej postawy ludzi, którzy deklarują
się, że są wierzący i praktykujący.

Ksiądz proboszcz z radością i wdzięcznością ogłosił, że cztery konfesjonały znajdują
się już w kościele i będą poświęcone przez ojca rekolekcjonistę.

• I konfesjonał - ofiara rodziny państwa Jesiotrów z Górek
• II konfesjonał - ofiara rodziny państwa Grotów

• III konfesjonał - ofiara rodziny państwa Popielarzy

• IV konfesjonał - ofiara rodziny państwa Gawrońskich, Gżegżółków i pani
Trąbińskiej

• V konfesjonał - ofiara zbiorowa

23 marca - od rana na czele z księdzem proboszczem duża grupa panów ofiarnie

porządkowali teren przy kościele.

27-29 marca - Triduum Paschalne
W Wielki Czwartek - pamiątka ustanowienia Najświętszego Sakramentu,

Sakramentu Kapłaństwa, a więc święto kapłanów. Pod koniec eucharystii dzieci

odświętnie ubrane złożyły księżom naszym serdeczne życzenia w imieniu parafii

i wręczyły piękne kwiaty.

Wielki Piątek - Grób Pana Jezusa. Dekoracja wywarła na wszystkich wielkie
wrażenie. Autorka projektu, pani Trzaskowska, na ścianie groty umieściła drogę

krzyżową dzieci nienarodzonych. Adoracja trwała do późnych godzin.

Wielka Sobota - oczekiwanie na paschę. Święcenie pokarmów to rzeka ludzi i oby za

zachowaniem tradycji w ślad poszło życie świadczące o ich niezłomnej wierze. Przy

grobie trzymali straż, także harcerze, od tylu lat po raz pierwszy - ze szkoły nr 1

z drużyny zwanej „Szczęśliwa 13”.

31 marca – Wielkanoc - Zmartwychwstał Pan! Alleluja!
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Które serce nie zakołacze na widok kapłana trzymającego w rękach Monstrancję?

Na głos:

zaproszonych księży odbyła się o godzinie 12:30, na której odmówiliśmy śluby
jasnogórskie i chętni złożyli ślubowanie abstynencji.

200. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Wesoły nam dziś dzień nastał… ?

na odgłos dzwonów z wieży Kościoła…?

A dzwony wieść tą radosną niosły i budziły
w sercach ludzkich i wiarę i nadzieję.

6 kwietnia – niedziela, ksiądz proboszcz podał w ogłoszeniach wiadomość, że tylko

- Pierwszego tego rodzaju dokumentu opracowanego i opublikowanego
w Europie

- Od 50 lat w dzień wolny od pracy i nauki nowy puste uroczyste posiedzenie
sejmu z udziałem przedstawicieli episkopatu

około 800 osób przy naszym kościele oddało swój głos w obronie życia dzieci

- Msza Święta dziękczynna w Katedrze Warszawskiej, sprawowanej przez

wierzący w Boga i zarazem opowiadający się przeciw jednemu z Przykazań Bożych

Wałęsa z małżonką, marszałek Sejmu, przedstawiciele Sejmu, wiele

nienarodzonych i postawił pytanie: - jak może czuć się człowiek określający się jako
Nie zabijaj? To jest memento dla nas wszystkich.

27 kwietnia - o godzinie 5:00 rano wyruszyła autokarem Pielgrzymka na Jasną Górę

w intencji w uproszenie łask u naszej Matki dla naszego Ojca Świętego Jana Pawła II
na czas IV Pielgrzymki do Polski

3 maja - Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski patronki naszej ojczyzny. Patronki

naszej parafii - odpust w naszej parafii. Uroczysta suma odpustowa z udziałem

Księdza Prymasa Józefa Glempa, której uczestniczył pan Prezydent Lech

delegacji i środowisk, transmitowany i przez telewizję.

Uroczystości te niemal we wszystkich miastach Polski odbywały się z udziałem
duchowieństwa, a miały charakter patriotyczno-religijne.

W tym dniu rozbrzmiewały w kościołach też pieśni religijno-patriotyczne:

„Bogurodzica”, „Nie rzucim Chryste”, „Błękitne rozwińmy sztandary”, „Boże coś

Polskę”… W dniu tym często słyszeliśmy „Mazurek 3 Maja” z okresu powstania
listopadowego - budzący radość i nadzieję:
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również miesięczne zebrania z rodzicami, które w wypadku siostry Natanaelii były

Witaj majowa jutrzenko

Świeć naszej polskiej krainie…

katechezę, a teksty otrzymywane miały służyć domowej katechezie. Frekwencja

Tak bardzo wszyscy pragniemy pokoju, wolności i zgody w naszym narodzie

i widoku budowania na zasadach chrześcijańskich – Jezusowej Ewangelii.

ciągnęła do ponad 90%. Biały tydzień miał być bardzo ciekawy i urozmaicony

przebieg. Postawa i zachowanie dzieci świadczyły, że warto siać choćby w ogromnym

trudzie. Dary na rzecz kościoła od dzieci i ich rodziców to:

I Komunia św.

pozłacana puszka, ornat fioletowy, 2 obrusy, tuwalnia, trzy komże.
I grupa - 80 dzieci - 5 maja,

szkoła nr 6 przygotowała

siostra Stella z Szensztatu
II grupa - 83 dzieci - 12 maja,
szkoła nr 4, nr 1

przygotowywała siostra
Natanaela,

z nr 1 - ksiądz Zbigniew
Dzieci były przygotowane
bardzo starannie w ciągu

całego roku - przez Msze
Święte

inicjacyjne,

jak
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powszechnej i w swym podziękowaniu dała wyraz bardzo serdeczny, że zna Księdza
Biskupa z jego pięknych homilii przez radio podczas Mszy Niedzielnych.

26 maja - Dzień Matki. Modliliśmy się w tym dniu podczas każdej liturgii Mszy

Świętej o zdrowie dla matek żyjących, a dla zmarłych o wieczną dla nich
szczęśliwość. Po sumie odbyło się poświęcenie rowerów dziecięcych, które otrzymały

z racji I Komunii Świętej w ogólnej radości.

30 maja – Boże Ciało. To manifestacja naszej wiary w obecność pana Jezusa

w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Nasza miłość i cześć dla Boga. Parafianie

przybyli licznie i Pan dał ludowi swemu pogodę i z serc naszych popłynęła pieśń:
15 maja - po Mszy Świętej, która odprawiana była w intencji kierowców poświęcono

pojazdy mechaniczne. Zwyczaj ten w naszej parafii bardzo pięknie zorganizowany.
Od strony organizacyjnej, duszpasterskiej wszedł do tradycji.

19 maja - pierwsza rocznica Komunii Świętej - przystąpiło 140 trzeci.
22 maja – Bierzmowanie. O 18:00 przybył do nas ksiądz biskup Józef Zawitkowski,

aby udzielić naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Przygotowywał je ksiądz
Stanisław Banach. Bierzmowanych było 183 osoby. Młodzież w modlitwie

…„Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi”… I płynęła ta

pieśni przez wszystkie miasta i wsie polskie przygotowując nas na przyjęcie Ojca
Świętego Jana Pawła II, na Jego Słowa - Jego Misji i zadań dla nas. W warszawskiej
procesji wziął udział prezydent RP Lech Wałęsa.
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„Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”
to wspaniałe hasło IV Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do naszej Ojczyzny,

do Jego Ojczyzny. Wątek Papieskiego nauczania to dekalog.
Trasa pielgrzymki - 12 miast:
1. Koszalin, 1- 2 czerwca - powitanie:

„Klucze Ojczyzny są w Twoich rękach” - prezydent Lech Wałęsa

„Wyrażamy ci miłość” - Prymas Polski Kardynał Józef Glemp

I. „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”, a do żołnierzy Wojska

Polskiego na lotnisku powiedział: „Polacy zawsze byli narodem rycerskim”

2. Rzeszów, 2 czerwca

II. „Nie będziesz brał imienia pana Boga twego nadaremno”

Beatyfikacja Józefa Sebastiana Pelczara, biskup + 1924r.

3. Przemyśl, 2 czerwca

… „Jesteście żywym świadectwem”…

4. Lubaczów 2-3 czerwca

III. „Pamiętaj, abyś dzień święty świecił

… wartości które muszą przetrwać w życiu każdego narodu dawnej
1 czerwca

Rzeczypospolitej.
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5. Kielce, 3 czerwca

IV. „Czcij ojca twego i matkę twoją”

„Naśladowanie Chrystusa najwyższą i ostateczną regułą”...

6. Radom, 4 czerwca
V. „Nie zabijaj!”

Modlitwa za Ojczyznę przed pomnikiem protestu robotniczego.

7. Łomża, 4 czerwca Litwo, słyszę Twój głos!

„Czasy dzisiejsze domagają się kapłanów ofiarnych, prawdziwie ubogich i

11. Płock, 7-8 czerwca

X. „Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest”
…Byłem w więzieniu a przyszliście do mnie …
Kościele co mówisz sam o sobie…

12. Warszawa, 8- 9 czerwca

Będziesz miłował… - przykazanie pierwsze i najważniejsze

Beatyfikację Sługi Bożego w Rafała Chylińskiego

„…Władzy nie można sprawować inaczej jak tylko służąc.

bezinteresownych”.

„Konstytucja jako dzieło ludzkie winna być odniesieniem do Boga”.

VII. „Nie kradnij!”

„Posłuszeństwo woli Chrystusa wymaga, abyśmy trwali na drodze pokoju i

8. Białystok , 5 czerwca
Beatyfikacja Błogosławionej Marii Lament. Ewangelizacja chrześcijańskiej
Europy… byśmy przezwyciężyli w końcu grzech podziału”…

9. Olsztyn, 5-6 czerwca

VIII. „Nie mów fałszywego świadectwa”

… „Każdemu z nas potrzeba dziecięcej ufności”…

10. Włocławek, 6-7 czerwca

IX. „Nie pożądaj żony bliźniego twego”
… „Naród jest sobą przez kulturę”…

„Niech odnowi się kościół na miarę czasów ku którym idziemy”.
jedności wszystkich chrześcijan”.

„Co się stało z macierzyństwem polskich kobiet !?”

„Pozwól nam odbudować polską rodzinę jako święte sakramentalne
przymierze osób, jako ostoję pokoleń”.

Ceremonia pożegnalna I części wizyty Ojca Świętego

„Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”

Pożegnalny telegram z pokładu samolotu:

„Całemu narodowi życzę, by nie tracił nadziei i cierpliwości”
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9 czerwca - w niedzielę w parku Agrykola i nasz chór uświetnił Eucharystię

sprawowaną przez Ojca Świętego Jana Pawła II Namiestnika Chrystusowego, nasza
Kościelna Służba Porządkowa świetnie spełniła zadanie w tym niezwykłym
wydarzeniu.

15 czerwca - o godzinie 5:00 rano wyruszyła z naszej parafii pielgrzymka

dziękczynna do Kodnia za pobyt Ojca Świętego na naszej ziemi, za wszystko co

uczynił dla naszego narodu. Organizował i prowadził ksiądz Stanisław Banach.

16 czerwca - ksiądz proboszcz podał termin Misji Świętych, które odbędą się

w dniach 14- 22 września, przypomniał Misje w 1981 roku - 10 lat temu, ukazał

głęboki cel i sens Misji Świętych: żyjemy w czasach przesyconych laicyzmem. A tak

niedawny programowany ateizm dzisiaj przybiera postać kapitalizmu (pieniądz

ponad wszystko) i liberalizmu, także ideowego, religijnego. W takiej sytuacji nasza
wiara osobista, największe dobro człowieka, zostaje umniejszona, a nawet

zachwiana. Misje Święte mają w nas ożywić wiarę, mocniej związać z Chrystusem

w sakramencie pokuty i Komunii Świętej.

W tygodniu, 17-20 czerwca odbywała się spowiedź i Msze Święte na zakończenie

roku szkolnego wszystkich szkół, ruch był duży i radosny.
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23 czerwca – niedziela - uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej w intencji

czcigodnego jubilata księdza proboszcza Włodzimierza Jabłonowskiego. Oczywiście

śpiewał pięknie chór. Podkreślając jedność parafii Jubilat otrzymał od całej parafii

piękny bukiet 30 róż w 30. rocznicę święceń kapłańskich. Życzenia składał Pan

Stanaszek.

2 lipca - o około 20:00 przy radosnym biciu dzwonów ze śpiewem na ustach weszła

na plac kościelny Młodzieżowa Pielgrzymka ze Strugi, organizowana co roku przez

księży michaelitów. Wzruszający był widok, jak w ciągu 10 minut parafianie

rozebrali pielgrzymów do swoich domów na nocleg i kolację, a było ich około 120

osób.

1 sierpnia – 47. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - rocznica bez

przykładnego męstwa, ofiary życia dla wolnej ojczyzny. Gdy patrzymy, słuchamy

i przeżywamy obecną rzeczywistość budzi się pytanie:

zapomnieli? Czyżby prywata i ateizm miał znowu zwyciężyć?

Czyżby Polacy Już

nich 11 księży i cztery siostry ze Zgromadzenia. Ich młody entuzjazm i nam się

udzielił. To była radość dzieci idących do Matki na spotkanie z naszym Ojcem

Świętym Janem Pawłem II.

10 sierpnia - udaliśmy się do Wawra - Prowincji Sióstr Felicjanek na Wieczystą
Profesje Siostry Łukaszy, która w naszym kościele już 2 lata pełni obowiązek

zakrystianki. Profesję Wieczystą składało sześć sióstr. Cała uroczystość miała
podniosły charakter i wypadła w bardzo pięknie zakończona wspólnym obiadem
rodziny i znajomych - było ponad 200 osób.

11 sierpnia - ksiądz proboszcz zapowiedział pielgrzymkę parafialną na Jasną Górę
7 września. Celem jej będzie uproszenie Bożych Łask na czas Misji Świętych dla nas
samych i naszych najbliższych.

VI Światowy Dzień Młodzieży z Ojcem Świętym Janem Pawłem II
Częstochowa 13-15 sierpnia 1991 r
Na Jasnej Górze

4 sierpnia - o godzinie 14:00 dzwony oznajmiły parafii, że Praska Młodzieżowa

Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę wchodzi na teren Kościelny na krótki

odpoczynek. Widok był radosny i wzruszający, budzący nadzieję. Parafianie

pospieszyli z napojami chłodzącymi, ciastami. Grupa liczyła około 800 osób, a wśród

Milionowa rzesza młodzieży z sześciu kontynentów przed obliczem Czarnej
Madonny. Papieskie nauczanie:
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„…Otrzymaliście ducha przybrania za synów (Rz 8,15)

Pozwólcie, aby ogień Ducha Świętego wybuchnął w waszych sercach…

Matko naucz nas Twojego zawierzenia, Twojej nadziei i Twojej miłości…

Abyście wchodzili na Wielkie Drogi historii… radośnie głosząc miłość do Chrystusa

Ref. Abba-Ojcze! Abba-Ojcze! Abba-Ojcze! Abba-Ojcze!
2. Bo Kościół jak drzewo życia, w wieczności zapuszcza korzenie,
przenika naszą codzienność i pokazuje nam Ciebie.

i kościoła… Chrystus wzywa was do rzeczy wielkich - nie sprawdźcie Mu zawodu…

Abba-Ojcze!

Zaprawdę wielkie rzeczy Pan wam uczynił…

3. Bóg hojnym Dawcą jest życia, On wyswobodził nas z śmierci

Wy jesteście młodością i nadzieją Kościoła…

Młodzież w swym powitaniu: Pomóż nam wrócić do domu wiary i karmić się
Ewangelią… Witaj Pasterzu bezdomnych, Zobacz ile masz dzieci…
Na apel Ojca Świętego młodzież odpowiedziała:
„Będziemy pamiętać i czuwać!”

Nastrój modlitwy przeplata się z wybuchami entuzjazmu. Transmisje telewizyjne
pomogły nam przeżyć, niemal współuczestniczyć z tą rzeszą w tym niezwykłym

spotkaniu i mieć nadzieję. Słyszało się z różnych stron: takiego potopu na

Częstochowę jeszcze nie widzieliśmy. I… Papież mówił do każdego z nas”…
Hymn VI Światowego Dnia Młodzieży

śpiewany był niezwykle entuzjastycznie wzniesionymi rękami.
1. Ty wyzwoliłeś nas, Panie, z kajdan i samych siebie,

a Chrystus, stając się bratem, nauczył nas wołać do Ciebie:

i przygarniając do siebie, uczynił swoimi dziećmi.
Abba-Ojcze!

4. Wszyscy jesteśmy braćmi, jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi, i teraz jest jej godzina.

Abba-Ojcze!
1 września - 52 rocznica wybuchu II wojny światowej, to już nie tylko zaduma nad

historią naszej ojczyzny. To wielka lista martyrologium Polaków poległych na

wszystkich niemal frontach świata, a już szczególnie tych, którzy ginęli w obozach

zagłady w bestialski sposób mordowanych. A o których teraz dopiero otwarcie

historia mówić może. Niech nas uczy żyć w wolności, niech uczy wdzięczności Bogu,

a bohaterom i ofiarą przybliży zbawienie.
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2 września - o godzinie 7:45 to nowy i przedwojenny widok: Msza Święta na

każdego: nawracajcie się bo o to teraz czas stosowny, niech was wspomaga Święty

często, różnymi uliczkami spieszyły do kościoła na wspólną Mszę Świętą, by

i prowadzi patronka Matka Boska Królowa Korony Polskiej.

rozpoczęcie roku 1990/192. Dzieci w świątecznym w szkolnym ubraniu z rodzicami
z Chrystusem rozpocząć nowy rok szkolny. W naszej parafii księża pozostali bez
zmian. Przybyły 2 katechetki na miejsce 2 zeszłorocznych.

~ Ksiądz Stanisław Banach uczy w szkole nr 6 klasy VI-VIII, godzin 9
~ ks. Zbigniew Śpiewak uczy w szkole nr 4 klas V-VIII, godzin 8
~ Siostra Justicja uczy w szkole nr 6 klasy 0-V, godzin 21

~ Siostra Leticja uczy w szkole nr 4 klasy 0-IV, godzin 10 + 8 = 18 + 3
przedszkola x 2 godziny i 1 godzina w domu parafialnym + jedna w szpitalu

Już od do pewnej tradycji naszej parafii weszło, że w pogodne niedziele urządzony

jest kiermasz książki religijnej przez pana Stanisława Pałkę. Tak ważną sprawą jest

dzisiaj, aby dobra książka stała się codzienną lekturą w naszych domach

katolickich.

Ksiądz proboszcz dał już program na czas Misji Świętych, które będą trwały od

14 września do 22 włącznie. Powiedział między innymi: „Tylko powszechne
zaangażowanie wszystkich parafian oraz serdeczna modlitwa do Boga mogą

zapewnić obfite owoce duchowe tych misji. Na misje nie zaprasza się lecz woła

Maksymilian, męczennik, patron trzeźwości. Niech nas ma w swojej opiece

7 września - o 1:00 w nocy wyruszyła ośmioma autokarami Pielgrzymka na Jasną
Górę do Matki, by poprosić o nawrócenie nas wszystkich i specjalne łaski dla czas

Misji Świętych. Każdy autokar miał opiekuna i przewodnika i tak:
• autokar nr 1 – ks. Stanisław Banach
• autokar nr 2 - siostra Justicja

• autokar nr 3 - siostra Łukasza
• autokar nr 4- siostra Leticja

• autokar nr 5 - siostra Benigna
• autokar nr 6 - kleryk
• autokar nr 7 - kleryk

• autokar nr 8 - ks. proboszcz Włodzimierz Jabłonowski

Przy życie było ogromne, zadowoleni i zdrowi wszyscy, a nade wszystko wzmocnieni

duchowo, otwarci na przyjęcie Słowa Pana, które przybliżą nam Misjonarze.

Pielgrzymka wróciła tego samego dnia, około godziny 21:30.
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14 -22 września Misje Święte 1991 rok
Prowadzili Ojcowie Dominikanie z Warszawy: Ojciec Bogusław i Ojciec Franciszek

Trudno dziś ocenić owoce Misji Świętej. Jedno jest pewne, że dotknęły wielu do tych
najgłębszych pokładów duszy. Frekwencja była dobra, na nabożeństwie fatimskim w

środę o 22:00 kościół był wypełniony. Najgłębszym przeżyciem było nabożeństwo
pojednania się z ludźmi, odnowa ślubowań małżeńskich, a wreszcie poświęcenie

Krzyża Misyjnego i rozesłania. Przez cały czas misji towarzyszył hymn z VI
Światowego Dnia Młodzieży z Częstochowy, którego nauczyła siostra Benigna.

Październik - siostry katechetki każdego dnia na godzinę 16:30 gromadzą dzieci

w kościele, aby modlitwą różańcową przez Maryję upraszczać pokój w świecie,
w Ojczyźnie naszej w rodzinach naszych. Przy wyjściu dzieci otrzymują obrazki
z hasłem, które wklejają do zeszytu.

Chór naszej parafii w Archikatedrze Warszawskiej na VII Przeglądzie Chórów

Kościelnych, rok 1990
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Rok 1989

Rok 1991

Ksiądz proboszcz

Włodzimierz Jabłonowski
ksiądz Stanisław Banach

ksiądz Zbigniew Śpiewak

1991

Rok 1990

Stary Rok 1991
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6 października - siostry Justicja, Leticja, Benigna i Łukasza udały się z młodszą oazą

20 października - o godzinie 17:00 w Śródborowie ksiądz biskup Stanisław Kędziora

kiełbaski.

a następnie spotkanie owocne na plebanii.

Odbyło się pierwsze spotkanie z rodzicami klas II ze szkoły numer 4 i numer

1 listopada - siostra Leticja po Mszy Świętej pojechała z oazą na Powązki. Wszystkie

przypomniało ich obowiązek troski o życie duchowe dzieci i dawania świadectwa

Warszawy - naszej Ojczyzny.

około 50 dzieci nad Świder. Było ognisko, skecze, zabawy, konkursy i pieczone

6. Podczas Mszy Świętej ksiądz proboszcz skierował do rodziców słowo, które

w życiu codziennym. Następnie uczestnicy przeszli do sal katechetycznych na
spotkanie robocze z siostrami katechetkami.

14 października - dzień wdzięczności nauczycielom. A o 18:00 odprawiona została

Msza Święta w intencji nauczycieli, a po Mszy Świętej spotkanie w sali katechetycznej
przy herbacie i ciastku. Tym razem nauczyciele nie dopisali. Jednym z powodów to

ogólnie zły stan systemu nauczania w całym szkolnictwie w Polsce, jak również złe
uposażenie nauczycieli.

18 października - modliliśmy się za całą służbę zdrowia ofiarnie spełniające swoje
powołanie mimo wielu braków materialnych.

odprawił Mszę Świętą w intencji nauczycieli i wychowawców z dekanatu otwockiego,

dzieci po raz pierwszy były na tym cmentarzu, a to przecież pomnik Bohaterów

4 listopada - dzień imienia Ojca Świętego, o 17:30 odmawialiśmy różaniec w intencji,
tak nam Drogiego Solenizanta.

9 listopada - o 15:00 siostra Leticja z oazą udała się autokarem na pielgrzymkę do

Lichenia. Towarzyszyły jej siostra Benigna i siostra Łukasza.

11 listopada – 73. rocznica Odzyskania Niepodległości. W kościele Świętego

Wincentego a Paulo odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny
z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta, nauczycieli i uczniów szkół, księży, sióstr
zakonnych oraz licznie zgromadzonych, tych którzy czują po polsku, którzy myślą

i wierzą w Polskę.

17 listopada - Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał w Rzymie kanonizacji
błogosławionego Rafała Kalinowskiego, karmelity. Błogosławiony, będąc żołnierzem,
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powstańcem, inżynierem, więźniem, katorżnikiem, wychowawcą, emigrantem,

wreszcie zakonnikiem i kapłanem zawsze był w pełni chrześcijaninem, oddanym do

dyspozycji Bogu i bliźniemu. Kościół ogłaszając go Świętym stwierdza, że jego
posługa dla ludu Bożego nie skończyła się, ale nabiera nowej mocy.

24 listopada - ksiądz proboszcz w niedzielę skierował słowo podziękowania pod

adresem Władz naszego miasta, jak również ludzi bardzo życzliwych i oddanych

Kościołowi, dzięki którym ostatni odcinek ulicy wokół naszego kościoła od

ul. Mazurskiej został utwardzony.

24 listopada - to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Z racji tego święta, po

sumie odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania i Akt Poświęcenia

Sercu Jezusowemu. Ksiądz proboszcz przypomniał, że w tym dniu kończymy I Rok
Wielkiej Nowenny Przed Jubileuszem 200o-Lecia Chrześcijaństwa, który
przeżyliśmy pod znakiem Chrztu Świętego. Podczas każdej Mszy Świętej

dokonywaliśmy odnowienie obietnic chrztu świętego, dziękując za Sakrament

Chrztu Świętego. Legion Maryi, którego opiekunem jest ksiądz Stanisław Banach

zaprosił wszystkich chętnych na katechezę dla dorosłych na temat „Kościół a Msza
Święta”.

1 grudnia - po dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy II Rok Wielkiej Nowenny Przed 200023-24 listopada - z okazji wspomnienia świętej Cecylii patronki muzyki sakralnej
w Archikatedrze Warszawskiej odbył się VIII Przegląd Chórów Kościelnych

w Archidiecezji Warszawskiej. Wystąpiło kilkanaście chórów, a wśród nich i nasz

parafialny, który zyskał uznanie i wypadł imponująco.

Lecia Istnienia Chrześcijaństwa. Poświęcony będzie rozważaniu odnowienia

Sakramentu Bierzmowania. Dzieci 3 razy w tygodniu przychodzą na roraty. Przy

wyjściu otrzymują poszczególne elementy szopki, a przynoszą serca symbolizujące
dobre uczynki składając je po Mszy Świętej do żłóbeczka. Dziecko, którego serce
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wylosowano, przysuwa wskazówkę zegara pokazującą dni zbliżających się Świąt

modlitwę. Po nabożeństwie na plebanii, po podzieleniu się opłatkiem, usiedli do

6 grudnia - do najmłodszych parafian przyjechał Święty Mikołaj, obdarował dzieci

24 grudnia - wieczerzę wigilijną tradycyjnie spożyliśmy wspólnie z siostrami. O 23:30

Narodzenia Pana Jezusa. Frekwencja dzieci jest dobra, a radość ich wielka.

prezentami, nie ominął też księdza proboszcza.

8 grudnia - Kościelna Służba Porządkowa skierowała do mężczyzn naszej parafii
kolejny serdeczny apel o wstąpienie w jej szeregi.

20 grudnia - piątek od 16:00 odbywała się spowiedź dla wszystkich parafian, by
święta Bożego Narodzenia przeżyć w zjednoczeniu z Bogiem, a 18:00 Msza Święta

z nauką. Pomagali zaproszeni księża z dekanatu. Z racji Misji Świętych we wrześniu
nie było teraz rekolekcji adwentowych. Obecność parafian była wprost zaskakująca,

budziła radość i nadzieję.

Od 16 listopada za zgodą Władzy Archidiecezjalnej ksiądz proboszcz udostępnił

najmłodszym dzieciom ze szkoły nr 4 i nr 6 pomieszczenie na świetlicę bez zapłaty.
Parafianie przyjęli tę wiadomość z wdzięcznością, a dzieci, jak obserwujemy

przychodzi coraz więcej i chętnie.

23 grudnia - o 19:00 w dolnym kościele zgromadzili się kapłani z dekanatu

otwockiego ze swoim biskupem księdzem Kazimierzem Romaniukiem na wspólną

wspólnej kolacji w bardzo radosnym, już świątecznym nastroju.

nasz chór śpiewał kolędy wprowadzając naszą wspólnotę parafialną w atmosferę

betlejemskiej nocy, w zadumę i refleksję. Od 24 i Pasterka ciągle ta sama i ciągle

nowa i bardzo droga.

31 grudnia - o 18:00 spotkaliśmy się na Mszy Świętej dziękując Bogu za otrzymane

łaski i prosić o błogosławieństwo Boże na Rok 1992 dla Ojczyzny naszej, dla naszej

parafii, dla naszej rodziny i dla każdego udręczonego serca, by uwierzyło, zaufało

Panu i radowało się Jego obecnością. Parafianie przybyli licznie.
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Nowy Rok 1992

6 stycznia po wieczornej Mszy Świętej - chór parafialny

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

19 stycznia o 15:00 - Legion Maryi

Ten nowy rok składamy w jej Matczyne ręce i serce, a szczególnie młodzież naszą,

5 stycznia - ksiądz proboszcz wyraził podziękowanie parafianom za wzrost ofiar na

w roku młodzieży. Ksiądz biskup Stanisław Nowak mówiąc na temat nowej
ewangelizacji powiedział do rodziców: „Stwórzcie im dom (młodzieży), dom,

w którym pali się ogień miłości rodzinnej”.

Ksiądz proboszcz ogłosił nowy porządek Mszy Świętej w niedzielę i święta:
Godz. 8:00

Godz. 9:30

Godz. 11:00 dla dzieci

Godz. 12:30 suma
Godz. 18:00

Poszczególne zespoły parafialne w przeżywały swoje spotkanie opłatkowe i tak:
21 grudnia 1991 r. - Oaza Dzieci Bożych

4 stycznia 1992 - po Mszy Świętej wieczornej Kościelna Służba Porządkowa
5 stycznia o godzinie 16:00 - Żywy Różaniec

12 stycznia o 16:00 - III Zakon Świętego Franciszka

KUL i Seminarium Duchowne w Warszawie, a pani Barbarze Stanaszek za
bezinteresowną pracę z tym związaną.

16 stycznia - imieniny księdza proboszcza Włodzimierza Jabłonowskiego

obchodziliśmy 15-tego. Na Mszy Świętej o godzinie 18:00 zebrała się duża wspólnota

życzliwych parafian, by modlitwą i obecnością, a także życzeniami z kwiatkami

podziękować i upraszać łaski Boże potrzebne w pracy duszpasterskiej dostojnemu
solenizantowi.

Jasełka
5 stycznia - odegrały dzieci z oazy dzieci Bożych pod kierunkiem siostry Leticji
w dolnym kościele. Rodzice byli zadowoleni. Dzieci były bardzo szczęśliwe,
otrzymały pochwały od księdza proboszcza, a za zabrane pieniążki w niedzielę,

19 stycznia, po Mszy Świętej wyruszyły na wycieczkę w osób 40. Celem był klasztor

sióstr Felicjanek, zwiedzenie tam muzeum misyjnego, bardzo ciekawego obejrzenie
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jasełek przygotowanych przez dzieci ze szkoły, którą prowadzą Siostry, a po posiłku

2 lutego - Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej. Święto wypadło

wiele.

po każdej Mszy Świętej wychodzili z zapaloną niosąc światło Chrystusa do swoich

pojechały na szopkę ruchomą na Miodową u ojców Kapucynów. Radości było bardzo

26 stycznia - po Mszy Świętej o godzinie 12:00 grupa dzieci z rodzicami na czele,

w niedzielę. Z radością zauważyliśmy świece w rękach bardzo wielu parafian, a gdy
domów, mimo braku uroku nocy, widok wzruszał i budował - to świadectwo wiary!

której stanęła siostra Justicja uzbrojona w mikrofon ruszyła do Wawra. Zwiedziły

8 lutego - artysta pan Ojak z Wrocławia przywiózł Obraz Miłosierdzia Bożego

otwartą na nowo po zamknięciu jej przez władze RP w roku 1961. Mogły też obejrzeć

otrzymaliśmy od dyrekcji szpitala na Batorego godne pomieszczenie na kaplicę.

teren klasztoru, także dosyć bogate muzeum misyjne, szkołę Sióstr Felicjanek

jasełka, które też im bardzo się podobały. Wrócili około 18:00, bardzo wszyscy
uradowani i szczęśliwi.

31 stycznia - ksiądz Zbigniew Śpiewak wyruszył z grupą 17 osób starszych dzieci na

tygodniową wycieczkę do Zakopanego. Wrócili szczęśliwie zdrowi i zadowoleni.

1 lutego - w godzinach 21-23 apelem jasnogórskim rozpoczęliśmy nabożeństwo
ekspiacyjne za dzieci poczęte, których życie przerwano w łonie matek. Modliliśmy

się, aby wołanie do Boga stało się także słyszalne przez ludzi, byśmy odzyskali

w całej Ojczyźnie szacunek dla każdego życia ludzkiego i jego godność. Parafianie
przyszli. Wprawdzie tłoku nie było, ale prawie wszystkie miejsca siedzące zajęte.

ufundowany przez Kółka Różańcowe. Ksiądz proboszcz powiadomił parafian, że

15 lutego - została zakończona w naszej parafii wizyta duszpasterska tak zwana
kolęda.

8 marca - przez 4 niedziele, o godzinie 16:00 odprawiana będzie Msza Święta
inicjacyjna dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej jak również dla ich

rodziców. Frekwencja i zaangażowanie w lepsze zrozumienie czym jest Msza Święta jest dobra.

21 marca - dwoma „nyskami” pojechały siostry z dziećmi ze scholi na mękę Pańską
do Ołtarzewa.

22 marca - ksiądz proboszcz podał do wiadomości parafianom dokument Stolicy

Apostolskiej o karcie Praw Rodziny, który w swych artykułach przedstawia
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wszystkim ludziom, chrześcijanom i nie chrześcijanom niezbywalnych Praw
Rodziny, które muszą być zachowane dla dobra społeczeństwa.

25 marca - w dniu dzisiejszym ogłoszono nowy podział diecezji w Polsce. Nasza

parafia należy do Diecezji Warszawsko-Praskiej. Biskupem Ordynariuszem jest

Ksiądz Biskup dr Kazimierz Romaniuk, a świątynią Katedralną jest kościół pod

wezwaniem Świętego Floriana na Pradze. Księżmi biskupami pomocniczymi są:

Ksiądz Biskup Zbigniew Kraszewski i Ksiądz Biskup Stanisław Kędziora.
Kanclerzem Kurii jest ksiądz Romuald Kamiński, dawny wikary pracujący w naszej
parafii.

w dniach 29 marca do 3 kwietnia przeżywaliśmy rekolekcje parafialne.

Przeprowadził je Ojciec Franciszek Gołębiowski, dominikanin.

9-12 kwietnia - na 3 dniową pielgrzymkę: Kraków, Kalwaria Zebrzydowska,
Wieliczka, Wadowice, Częstochowa autokarem udała się siostra Justicja z dziećmi ze

szkoły numer 6. Pomagała jej siostra Wiesława.

11 kwietnia - grupa ofiarnych panów z Kościelnej Służby Porządkowej bardzo
ofiarnie porządkowała teren przy kościele.

12 kwietnia - Niedziela Palmowa, na Mszy Świętej o godzinie 11:15 dzieci w bardzo

entuzjastyczny sposób przy śpiewie „Wjeżdża Król Nasz Jezus Chrystus do
Jerozolimy” podniosły ręce z palmami, wyrażając swoją miłość i wiarę.

16, 17, 18 kwietnia -Triduum sacrum. Te wielkie dni w naszej parafii ukazują jak

wielu mamy wspaniałych ludzi. Liczny udział w liturgiach Wielkiego Tygodnia,

ofiarność w przygotowaniu Piwniczki, Grobu w niesieniu kwiatów, swych ciężko

nieraz zapracowanych pieniędzy i pięknie wykonany śpiew przez chór.
19 kwietnia - Zmartwychwstał Pan!

26 kwietnia - o godzinie 16:00 w dolnym kościele z inicjatywy siostry Justicji i dzieci
ze szkoły numer 6 odegrały przedstawienie pod tytułem „Syn marnotrawny” Siostry

Imeldy, Felicjanki. Bogata treść, dobre wykonanie - spodziewaliśmy się większego

zainteresowania i uczestnictwa. Ci którzy byli, okazywali zadowolenie

i podziękowanie.

3 maja - odpust Matki Bożej Królowej Polski. Głowna Msza Święta odpustowa

odprawiona została o godzinie 9:30 z udziałem Władz naszego miasta oraz
przedstawicieli organizacji społecznych z pocztami sztandarowymi. Widok był

wzruszający, szczególnie dla tych, którym widok ten przypominał czas w Polsce
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przedwojennej. Słowo księdza Proboszcza, pana Prezydenta miasta o charakterze

religijno-patriotycznym, pięknie wykonany śpiew naszego chóru: „Bogurodzica”

według Słowackiego i „Nie rzucim Chryste”, „Fanfary jasnogórskie”, „Gaude Mater”,
„Alleluja” Haendla, „Ojcze nasz” Moniuszki, Maklakiewicza – „W tym świętym

miejscu” i wspólne „Boże coś Polskę” wszystkim wycisnęły łzy radości.
17 maja - I Komunia Święta dzieci ze szkoły nr 6 - dzieci 80.

24 maja - I Komunia Święta dzieci ze szkół 4 i 1 - 65 dzieci. Piękny był wystrój naszej

świątyni, a w darach ofiarnych zaniosły dzieci: baldachim, 4 alby, rzutnik do

wyświetlania tekstów pieśni.

20 maja - bierzmowanie. Sakrament bierzmowania przyjęło 163 osób, udzielał go
ksiądz biskup Kazimierz Romaniuk, Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej.

24 maja - odbył się Ingres Księdza Biskupa Ordynariusza Kazimierza Romaniuka

do nowo mianowanej katedry Diecezji Warszawsko-Praskiej, kościoła pod

Parafianie pospieszyli z ogromnym zaangażowaniem i ofiarnością w zbieraniu na
ten cel kamienia polnego.

1 czerwca - od godziny 5:00 rano zaczęli gromadzić się na placu kościelnym dzieci
i ich rodzice z klas II:

a. Ze szkoły nr 6 udały się dwoma autokarami w pielgrzymce do

Matki Bożej Jasnogórskiej na czele z siostrą Justicją i przy pomocy
siostry Emilii, misjonarki z Kenii i siostry Tobiaszy.

b. Ze szkoły nr 4 na 3-dniową pielgrzymkę Kraków, Kalwaria

Zebrzydowska, Wadowice, Ojców, Wieliczka, Częstochowa

wyjechały dzieci pod opieką siostry Leticji z siostrą Łukaszą.

Pielgrzymki też tak liczne w tym roku dostarczają dużo dobrych przeżyć,

wytwarzają więź między kościołem, szkołą, domem rodzinnym.

6 czerwca - o godzinie 10:00, 18-osobowa grupa dzieci z Ośrodka Szkoleniowo-

wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej na Kamionku podniesionej do rangi bazyliki.

Wychowawczego przeżywa uroczystość I Komunii Świętej. Po Mszy Świętej wszystkie

na placu kościelnym groty z figurą Matki Bożej w rogu przy ul. Okrzei i Czerskiej.

parafialnego na śniadanie. Przygotowywał je pan Józef Czech. Dużo włożył trudu

24 maja - ksiądz proboszcz wyszedł do parafian z ciekawą inicjatywą zbudowania

te dzieci z rodzicami i opiekunami, wychowawcami zostały zaproszone do domu

i czasu, ale radość i wdzięczność tych dzieci była dla niego wystarczającą nagrodą.
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18 czerwca - Boże Ciało. Ołtarze były bardzo piękne. Duży wkład był sióstr zarówno

30 czerwca - tego dnia na 10:00 do Anina udała się i od nas delegacja z księdzem

w przygotowaniu ołtarzy jak i procesji. Udział parafian był bardzo liczny, dali

Stanisławem Banachem na pierwsze sympozjum synodalne w Archidiecezji

24 czerwca - zakończenie roku szkolnego. O godzinie 7:30 odprawiona została Msza

2 lipca - w godzinach wieczornych przybyła do nas VIII Piesza Pielgrzymka

świadectwo wiary w Eucharystię, w miłości i wdzięczności za obecność Jezusa.

Warszawskiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Święta, na którą przybyło dzieci w większości klasami z wychowawcami i dyrekcją

Młodzieży prowadzona przez księży michaelitów z Warszawy do Miejsca Piastowego

wychowania chrześcijańskiego. Ks. Zbigniew Śpiewak, wikariusz został przeniesiony

otworzyli swoje mieszkania na noclegi dla utraconych pielgrzymów.

szkoły. Dzieci licznie przystąpiły do Komunii Świętej, to jest duży krok na drodze

przez księdza biskupa Kazimierza Romaniuka, ordynariusza diecezji, na wikariusza

parafii św. Łucji w Rembertowie. Na jego miejsce przybył do naszej parafii ksiądz
Tomasz Osiadacz z Mrozów.

28 czerwca - na Mszy Świętej o godzinie 12:30 modliliśmy się szczególnie w intencji

księdza proboszcza, który obchodzi 20-lecie pracy, tu na Kresach. Parafianie

wdzięczność swą wyrazili także w życzeniach, kwiatach i … maszyny do pisania. Na
Mszy Świętej byli też najbliżsi współpracownicy księdza proboszcza. Homilię
wygłosił ksiądz Romuald Kamiński, obecnie Kanclerz Kurii Warszawsko-Praskiej

i odczytał nominacje - Ksiądz Biskup mianuje Księdza Proboszcza Włodzimierza

Jabłonowskiego Dziekanem Dekanatu Otwockiego. Uroczystość uświetnił nasz chór,

jak zwykle było to bardzo bogate i piękne przeżycie. Z tej też okazji, artysta pan

Ryszard Kozłowski urządził piękną wystawę swych rzeźb wokół kościoła.

w liczbie około 170 pielgrzymów. I tym razem parafianie wielkodusznie i ofiarnie

1 sierpnia – 48. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Modliliśmy się, by

ofiara tylu wspaniałych, głównie młodych ludzi, uprosiła u Boga, pokój w naszej
wolnej Ojczyźnie, ale umęczonej od niezgody i baśni. W godzinach południowych

przyjechała do nas 11 dzieci z Czarnobyla w wieku lat 10-14 do rodzin w naszej
parafii.

5 sierpnia - przed 14:00 przybyła grupa parafian z napojami chłodzącymi, ciastem, a

za chwilę podczas radosnego bicie dzwonów, ze śpiewem weszła na plac kościelny
IX Piesza Pielgrzymka Praska Rodzin zdążająca na Jasną Górę. Siostry wyniosły

kilka tac z jagodziankami. Atmosfera była bardzo miła, pielgrzymi okazywali
wdzięczność za wszystko czego u nas doświadczyli, a dzień był upalny.
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7 sierpnia - parafianie z dużym trudem zawiesili Obraz Miłosierdzia Bożego w nowej

ramie.

14 sierpnia - uroczystość św. Maksymiliana Męczennika, dzień jego śmierci

w bunkrze głodowym w Oświęcimiu. 14 sierpnia 1941 roku odpust w naszej parafii.

Mszę świętą odpustową odprawił i homilię wygłosił ksiądz prałat Lucjan

Święszkowski, wikariusz biskupi naszej diecezji Warszawsko-Praskiej. Podczas

Mszy Świętej został poświęcony boczny ołtarz Miłosierdzia Bożego, w którym

zawieszony jest obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Nowenna trwa od 1964 roku
i odgrywa ważną rolę w formowaniu religijności naszych parafian.

15 sierpnia - Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, 72. rocznica zwycięstwa oręża

polskiego nad bolszewikami zwanego „Cudem nad Wisłą”. Modliliśmy się za tych,

27 sierpnia - dzisiaj doświadczyliśmy szczególnej pomocy Bożej ku ogromnej radości
księdza dziekana. Pomimo, że w bieżącym roku szkolnym wchodzi po dwie godziny

religii mogliśmy objąć wszystkie godziny według planów.
I tak w szkole numer 6:
Klasy I, II, III i VI - siostra Justicja - godzin 24

klasy VII i VIII - ks. Stanisław Banach- godzin 12
Klasy IV i V - Ania Sztomber - godzin 12

i w trzech przedszkolach - około godzin 9

w szkole nr 4:
Klasy I-V - siostra Marianna - godzin 20

którzy w obronie Ojczyzny zginęli, i za tych, którzy przeżyli obozy, więzienia, a teraz

Klasy VI-VIII - ksiądz Tomasz Osiadacz - godzin 12.

Ojczyźnie.

Na terenie naszej parafii została zorganizowany Zespół Szkół Zawodowych nr 3

23 sierpnia - w godzinach popołudniowych na placu kościelnym dla grupy dzieci z

więc 10 klas czyli 20 godzin religii, które wziął pan Józef Czech, znany i dobry

po 50 latach mogli wreszcie być wolni, udekorowanie krzyżami zasługi w wolnej

Czarnobyla harcerze z udziałem księży i sióstr urządziła miłe spotkanie przy
ognisku, oczywiście z pieczonymi kiełbaskami, smacznymi ciastkami i piciem Prima.

w miejscu Ośrodka Wychowawczego-Szkoleniowego przy ul. Mieszka I. Przybyło
katecheta.
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1 Września - uroczysta Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego dla wszystkich

6 września - o godzinie 16:00 Żywy Różaniec w naszej parafii spotyka się

sztandarem szkolnym, klasami szły dzieci radosne, odświętnie ubrane, ze swoimi

i ofiarą mówi wszystkim, że jest Żywy.

dzieci, by z Bogiem rozpoczęły nowy rok szkolny 1992/93. Już około 7:30 ze

wychowawcami do świątyni Pana. Modlimy się razem z nimi, by Bóg dał siłę ludowi

swojemu, umocnił walce ze złem, by słowa pieśni „My chcemy Boga” były wyrazem

miłości, wiary i nadziei w zwycięstwo Prawdy i Dobra. W naszej parafii religii
naucza dwóch księży, dwie siostry, katechetki świeckie.

1 września 1939 roku - 53 lata temu wybuchła II wojna światowa. Modlimy się za

poległych na wszystkich frontach tej wojny, za tych którzy zginęli w obozach

i łagrach, w więzieniach, na zesłaniu daleko od swoich i ojczyzny, dzięki którym
żyjemy w wolnej Polsce.

4 września - o godzinie 19:00 odbyło się pierwsze spotkanie powakacyjne chóru

parafialnego.

6 września - o godzinie 15:00 odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie dla
wszystkich ministrantów.

niezmiennie co miesiąc, obecnych ponad 50 osób, swoją obecnością, modlitwą

12 września - po północy 8 autokarami wyruszyła Pielgrzymka na Jasną Górę ze
swymi duszpasterzami i siostrami. Jest okazja, by podziękować Matce Najświętszej

i uprosić łaski dla naszej parafii za czwartą już rocznicę konsekracji naszej świątyni
3 października 1988 roku, której dokonał Prymas Polski kardynał Józef Glemp.

Przeżycie było ogromne, wielki ładunek sił na budowanie Żywego Kościoła.

W dniach 14-16 września przeżyliśmy 40-godzinne nabożeństwo. Słowo Boże głosił

ojciec Andrzej z zakonu ojców Bernardynów.

19 września - w sobotę odbyła się pierwsza Kongregacja Kapłanów z naszego
nowego dekanatu Otwock-Kresy. Na Mszy Świętej koncelebrowanej przez 20 księży

uczestników kongregacji byli również licznie przybyli parafianie. Obradom
przewodniczył ksiądz dziekan Włodzimierz Jabłonowski i zakończył zaproszeniem
na wspólny obiad.
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27 września - doroczne spotkanie młodzieży z księdzem prymasem

11 listopada - to 74 rocznica Odzyskania Niepodległości Polski. Ksiądz biskup naszej

siostry Justycji.

zlot modlitewno-patriotyczny w Ossowie koło Radzymina - miejscem sławnego

w Niepokalanowie wzięła udział grupa młodzieży i z naszej parafii pod opieką

3 października – 4 rocznica konsekracji naszego Kościoła. W intencji dziękczynnej
już o 5:00 rano sześcioma autokarami udała się pielgrzymka do Lichenia.

diecezji Warszawsko-Praskiej Kazimierz Romaniuk zaprosił młodzież na pierwszy

Cudu nad Wisłą na 11:00. I Nasza młodzież mimo deszczu z siostrą Justicją wzięła
udział w tym spotkaniu. Wróciła uradowana i ubogacona. W tym dniu o 18:00

odprawiona została uroczysta Msza Święta, którą uświetnił nasz chór - Fanfary,

4 października - rozpoczęliśmy 48 Tydzień Miłosierdzia pod hasłem „Otrzymaliście

Apel Jasnogórski, Boże coś Polskę - to wszystko co odbudowuje uczucia

świadectwa miłości i poczucie odpowiedzialności. Wzruszający jest liczny udział

Polskę.

Ducha Świętego i będziecie mi świadkami” z zadaniem na każdy dzień dawania

dzieci w nabożeństwach różańcowych o godzinie 16:30. Od października dzieci w

wieku przedszkolnym, które nie chodzą do przedszkola uczestniczą w lekcjach

religii w każdą środę, jest ich 30 rok. Ks. Tomasz Osiadacz odwiózł na kurs lektorski

do katedry Świętego Floriana 8 ministrantów. Ksiądz Stanisław Banach kontynuuje

w każdą trzecią niedzielę w miesiącu spotkania synodalne z Legionem Maryi

i wszystkimi chętnymi na omawianie aktualnych spraw z życia kościoła.

1 listopada - uroczystość Wszystkich Świętych. Po godzinie 14:30 odprawiona została

Msza Święta na cmentarzu z procesją. U nas w Dzień Zaduszny procesja za dusze
zmarłych odbyła się o 17:30, dla tych szczególnie, którzy ze względu na odległość nie

mogli uczestniczyć w procesji na cmentarzu.

patriotycznoreligijne, zniszczone przez komunizm i co daje nadzieję na wolną

16 listopada - dzień szczególnej pamięci i modlitwy za Ojca Świętego Jana Pawła II.

Po odmówieniu różańca w intencji papieża i Mszy Świętej odbyło się zebranie

wszystkich członków ruchu Totus Tuus, którego celem jest długofalowa praca w
ogólnopolskiej tematyce synodalnej.

21 listopada - w rocznicę powstania Zgromadzenia Sióstr Felicjanek nadeszła

radosna wiadomość o beatyfikacji sługi Bożej Matki Angeli Zofii Truszkowskiej,

założycielki zgromadzenia, wyznaczono na dzień 18 kwietnia. Stąd też zrodziła się
myśl zorganizowania pielgrzymki do Rzymu z racji tej beatyfikacji.
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21-22 listopada z okazji świętej Cecylii patronki muzyki sakralnej w Archikatedrze

22 listopada - Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Zakończyliśmy II Rok

Warszawskiej. Nasz chór parafialny „Cantores Reginae Poloniae” wystąpił

Sakramentu Bierzmowania - dziś dzień modlitwy dziękczynnej za sakrament

Warszawskiej odbył się IX Przegląd Chórów Kościelnych w Archidiecezji

imponująco. Siostra Benigna i chórzyści pełni satysfakcji rozpoczęli próby na nowy
okres liturgiczny - Boże Narodzenie - blisko.

Wielkiej Nowenny Przed Jubileuszem 2000-lecia Chrześcijastwa pod znakiem

bierzmowania to znaczy dojrzałości chrześcijańskiej, która zobowiązuje nas do
wyznawania wiary i dawania świadectwa w obronie wiary, kościoła.

29 listopada - pierwsza niedziela adwentu. Pragniemy. by był to czas pobożnego

i radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa do naszych serc, naszych domów

i naszej chorej, pełnej niepokojów ojczyzny. Rozpoczęliśmy III Rok Wielkiej Nowenny

Przed 2000-leciem Istnienia Chrześcijaństwa. Ten rok będzie poświęcony

Sakramentowi Eucharystii. Na roraty dzieci przechodzą w środy i w piątki na 17:00.
Jest to bardzo radosne spotkanie, a widok gromady rozładowanych twarzy w świetle

bardzo wielu lampionów - cieszy i budzi nadzieję na przyszłość.

6 grudnia - Dzień Świętego Mikołaja, radosny dla dzieci czy dla wszystkich?

Modlimy się gorąco, by w tych debatach sejmowych i senackich w walce o życie
dzieci nienarodzonych Matka Boża zatroskana o swe Dziecię, wstawiała się za
21-22 listopada koncert w Katedrze

naszym narodem, o pełne zrozumienie i respektowanie prawa do życia. Grupa dzieci

przedszkolnych przy naszej parafii z siostrą Marianną miała bardzo udanego

Świętego Mikołaja w salce parafialnej. Jak widać na fotografii nie tylko dzieci miały
radość, rodzice wyszli też uradowani.
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I w tym roku w okresie przedświątecznym pospieszyły dzieci zorganizowane przez

siostry do samotnych biednych i chorych z życzeniami, stroikiem świątecznym oraz

paczką drobnych pierników.

20-22 grudnia - rekolekcje adwentowe prowadził ojciec Andrzej, benedykt, trwały 3
dni. Frekwencja była dobra mimo zimna i wiatru.

153

Boże Narodzenie - w atmosferę świąteczną wprowadził nas wystrój kościoła, jak

Spotkanie opłatkowe w różnych grup duszpasterskich: Kościelna Służba

Pasterkę.

Franciszkańska, Dzieci Maryi, Czciciele Świętego Franciszka - III Zakon odbywały się

również piękne kolędowanie naszego chóru pół godziny przed wybiciem zegara na

Nowy rok 1993
1 stycznia - Matki Bożej Rodzicielki. Mimo piętrzących się trudności wchodzimy w
ten Nowy Rok z Nadzieją, bo wprawdzie skłócona ta nasza Polska, ale wolna!

3 stycznia - o godzinie 15:30 dzieci ze szkoły numer 6 przygotowane przez siostrę
Justicję wykonały jasełka bardzo pozytywnie przez wszystkich ocenione.

9 stycznia - o godzinie 10:00 przez 3 godziny trwał w naszym kościele międzyszkolny

konkurs dla dzieci kolędowanie. Udział wzięło 13 solistów i 4 zespoły ze szkół. Nagrody

ufundowali: Spółdzielnia Rzemieślnicza Mazowsze w Otwocku, państwo Szuglakowie właściciele piekarni w Śródborowie, państwo Grottowie - właściciele firmy Grott Style

na Kresach. Inicjatorką i organizatorką tego konkursu była siostra Marianna.

Porządkowa, Żywy Różaniec, Chór, Legion Maryi, Ministranci, Młodzieżowa Grupa

przez cały styczeń.

16 stycznia - imieniny księdza proboszcza Włodzimierza Jabłonowskiego

i jednocześnie okazja, by w tym dniu parafianie złożyli swoje życzenia i dar i z racji

nominacji wyniesienia go przez ks. bp ordynariusza Kazimierza Romaniuka do

godności Prałata. Ta uroczystość parafialna miała w sobie coś bardzo z tego
bogactwa duchowego, dzięki czemu tworzy się większe i głębsza wieź wspólnoty.

17 stycznia - w ogłoszeniach parafialnych ks. prałat powołując się na słowo Księdza

Prymasa zachęcił parafia do czytania codziennej prasy katolickiej, która jest od

nowego roku. Słowo - Dziennik Katolicki przynosi obiektywne informacje i ukazuje
bogactwo życia Kościoła, broni wiary i narodu.

Luty. Kolędy w tym roku zakończyli księża z dniem 16 lutego, a już od 17 rozpoczął

się wiosenny kurs dla narzeczonych. Jest ponad 20 osób. Od niedzieli 14 lutego na
godzinę 16:00 jest odprawiana jeszcze jedna Msza Święta dla dzieci klas II i ich

rodziców w trosce o lepsze przygotowanie ich na spotkanie z Jezusem Chrystusem w
Komunii Świętej. W ubiegłym roku w styczniu zgłosił się listownie więzień Andrzej
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Jemioła z gorącą prośbą o pomoc i przesyłanie paczek żywnościowych, a nawet

a szczególnie w związku z beatyfikację założycielki Matki Marii Angeli

nadzieję, że wkrótce wróci do normalnego dobrego życia. Przebywa obecnie

wysiłek jeszcze raz do abstynencji od alkoholu, szczególnie podczas obecnego

w Kwidzyniu. I dla niego powędrowała paczka, ale gdy 26 przyszedł list od Mariusza

świętych.

i z odzieżą. I tak trwa do dziś, a przy tym korespondencja, której treść pozwala mieć

w Medyce. Kilka dni temu zgłosił się następny - Trzaskowski Wiesław z więzienia

Gutowskiego z zamówieniem na: „Proszę włożyć 1 kg cukru, 4 herbaty, 4 kawy

prawdziwe, 8 paczek papierosów i słodyczy - wstrzymaliśmy odpowiedź - ten na
głodnego nie „wygląda”.

24 lutego - w Środę Popielcową ksiądz proboszcz powołał Parafialny Zespół

Truszkowskiej. Ksiądz proboszcz zaapelował do wszystkich parafian, aby podjęli

wielkiego postu i w intencji zbliżających się rekolekcji, które będą renowacją Misji

21-27 marca - to dni, w których ojcowie Dominikanie: ojciec Bogusław Golak i ojciec

Forys przeprowadzili renowacje Misji świętych. Był to czas modlitwy i skupienia całej
parafii.

Charytatywny. Ma on na celu rozwinięcie działalności dobroczynnej w parafii.

7 marca - na zaproszenie księdza proboszcza z Domu Prowincjonalnego Sióstr

Felicjanek z Wawra, przyjechało kilka sióstr. Podczas wszystkich Mszy Świętych

śpiewały, zbierały ofiary i głosiły słowo ukazując sylwetkę Matki Angeli

Truszkowskiej, założycielki Sióstr Felicjanek, której dzień beatyfikacji wyznaczony

jest na 18 kwietnia bieżącego roku. W wygłoszonym słowie poruszyły głęboko
problem powołań kapłańskich i zakonnych i misyjnych.

14 marca - Siostra Prowincjalna Sióstr Felicjanek przesłała księdzu proboszczowi
i parafianom serdeczne podziękowanie za złożone ofiary na potrzeby zgromadzenia,

Pierwsza
rocznica
Komunii
Świętej
1992
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W dniach 1-3 czerwca 1992 roku

trzydniowa wycieczka pielgrzymka do:
Częstochowa, Kraków, Ojców,

Wadowice, Wieliczka, Częstochowa.

Organizowała siostra Leticja z pomocą
siostry Benigny i siostry Łukaszy

W dniach 9-12 kwietnia 1992 r.
podobny szlak wycieczki

zorganizowany przez siostrę Justicję z
siostrą Wiesławą

I Komunia Święta, 17 maja 1992 przygotowana przez siostrę Justicję
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Żłobek 1992

3 października 1992

Jasełka 1992/93

Wigilia w szkole nr 4

22 grudnia 1992

Pielgrzymka do Lichenia sześcioma autokarami około 250 osób
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2 kwietnia - o godzinie 21:00 w piątek

odprawiona została uroczysta Droga
Krzyżowa

wokół

naszego

kościoła,

zorganizowane przez księdza Tomasza

i siostrę Mariannę. Parafianie przybyli ze
świecami i bardzo licznie. Z wypowiedzi
spontanicznych

odczytujemy

potrzebę

takiej formy modlitwy zbiorowej, dalekiej od
schematu.

8-10 kwietnia - Triduum sacrum - przed

Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego. Mimo

uciążliwej i dodatkowej pracy przedświątecznej

proboszcz serdecznie im podziękował, jak również podziękował za wykonanie

Bożego Grobu pani Małgorzacie Uścińskiej i Markowi Głaskowi.

13 kwietnia - rano po Mszy Świętej o godzinie 6:15 wyjechała z naszej parafii

pielgrzymka do Rzymu zorganizowana przez siostrę Justicję i siostrę Mariannę z

racji beatyfikacji założycielki Zgromadzenia Sióstr Felicjanek Matki Marii Angeli

Truszkowskiej.

18 kwietnia - o godzinie 9:30 w Rzymie Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał

beatyfikacji trojga Polaków:

- Siostry Faustyny Kowalskiej - szerzycielki kultu Miłosierdzia Bożego

- Matki Marii Angeli Truszkowskiej - Założycielki Zgromadzenia Sióstr
Felicjanek, patronka chorych

parafianie licznie gromadzili się na liturgię tych

- Stanisława Kazimierczyka - kapłana z Zakonu Kanoników Regularnych.

już była istna eksplozja ludzi z dziećmi,

W naszym kościele została odprawiona uroczysta Msza Święta o Miłosierdziu

Świętych dni, a gdy przyszła Wielka Sobota, to
zdążających z koszyczkami na poświęcenie pokarmów.

11 kwietnia - rezurekcyjne dzwony brzmiały długo i radośnie wielbiąc Pana

Zmartwychwstałego. Chór nasz uświetnił wszystkie uroczystości, dlatego ksiądz

Bożym o godzinie 12:30 z udziałem naszego chóru, licznych czcicieli Miłosierdzia

Bożego. Ksiądz proboszcz zapowiadając tę uroczystość powiedział: „będziemy w tym

dniu łączyć się w modlitwie z pielgrzymami z Polski i z naszej parafii, którzy będą

mieli szczęście uczestniczyć osobiście w tej uroczystości w Rzymie na placu Świętego
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Piotra i wypraszać u Boga łaski za przyczyną nowych błogosławionych o pokój na
świecie i w naszej Ojczyźnie.

28 kwietnia - o godzinie 18:00 przybył ksiądz biskup Stanisław Kędziora, by udzielić

sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Bierzmowanych było 177 osób.
Odpowiedzialnym

za

przygotowanie

młodzieży

był

ksiądz

Tomasz

Osiadacz. „Żywioł” opanował, porządek utrzymał i od wielu osób dało się słyszeć
pozytywne wypowiedzi na temat przygotowania i postawionych wymagań.
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23 kwietnia - o godzinie 19:00 odbyło się w domu parafialnym pierwsze spotkanie klubu

Anonimowych Alkoholików. Wiemy, że droga ta trudna, ale dzięki Bogu za ludzi, którzy
podejmują się tej pracy niesienia pomocy innym składając własne świadectwo.

3 maja - uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - odpust w naszej
parafii. Uroczystą sumę z procesją eucharystyczną wokół kościoła odprawił i kazanie

wygłosił ojciec Ryszard Przymusiński, jezuita z Warszawy, przyjaciel naszego

14 i 15 maja - w Warszawie odbyły się uroczystości nawiedzenie relikwii św. Andrzeja

Boboli w Diecezji Warszawsko-Praskiej.

14 maja - o godzinie 17:00 nastąpiło powitanie relikwii przy pomniku

Kościuszkowców na Pradze i stąd wyruszyła procesja do katedry Świętego Floriana.
O godzinie 18:00 odprawiona została główna Msza Święta koncelebrowana przez

Księży Biskupów Metropolii Warszawskiej pod przewodnictwem ks. Prymasa Polski

księdza proboszcza.

Kardynała Józefa Glempa. Po tej Mszy Świętej czuwanie podjęła młodzież.

8 maja - obchodziliśmy imieniny księdza Stanisława Banacha, tutejszego wikariusza.

15 maja - w sobotę od rana trwały nabożeństwa dla poszczególnych stanów i grup

Po uroczystej Mszy Świętej wielu parafian okazało mu swą życzliwość i wdzięczność.

9 maja - na Mszy Świętej o godzinie 11:15 ksiądz Tomasz Osiadacz przygotował dużą

uroczystość - przyjęcie kandydatów w szeregi ministrantów i poświęcenie komeżek. Dało

się zauważyć wzruszenie u wielu dorosłych, a zainteresowanie u dzieci. Cieszy nas, że
postawa i świadectwo życia naszych ministrantów znacznie wzrosło. Także dzisiaj po

sumie ksiądz proboszcz dokonał poświęcenia pojazdów mechanicznych upraszczając

kościelnych. O godzinie 16:30 nasza diecezja pożegnała relikwie Świętego Andrzeja
i przekazała je Archidiecezji Warszawskiej. Ksiądz proboszcz i przedstawiciele

naszej parafii wzięli także udział w tej pięknej diecezjalnej uroczystości.
D.E. kalendarza - uroczystości parafialnych w maju:

16 maja - I Rocznica Komunii Świętej wszystkich dzieci komunijnych w liczbie 142

błogosławieństwo dla kierowców i bezpieczeństwo i ich na naszych drogach.

23 maja - I Komunia Św. dzieci ze szkoły nr 1 i 4 w liczbie 67. Przygotowała je s. Marianna

16 maja - w niedzielę ksiądz proboszcz prosił bardzo serdecznie parafian, aby przyjęli

30 maja - I Komunia Święta dzieci ze szkoły nr 6 w liczbie 93. Przygotowała je

jedno lub dwoje dzieci z okolic Czarnobyla na okres trzech tygodni zgłosiło się … osób.

s. Justicja.
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30 maja 1993 r.

23 maja - ksiądz proboszcz zapowiedział, że w przyszłym roku na wiosnę

przystąpimy do zrobienia elewacji naszego kościoła. Jest to inwestycja ogromna
i życzymy, aby mogła być zrealizowana. Ksiądz Stanisław zaprosił dzisiaj na 16:00
do domu parafialnego Koło Synodalne Legionu Maryi i wszystkich chętnych na
spotkanie z poetą, naszym parafianinem panem Kazimierzem Śladewskim, który
recytował swoje wiersze oraz mówił o dwóch ważnych postaciach w naszej historii:
o kardynale Stefanie Wyszyńskim i o Elwiro Michale Andriollim (1893-1993)
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2 czerwca - w środę dzieci pierwszokomunijne ze szkoły numer 6 dwoma

20 czerwca - w niedzielę po wszystkich Mszach Świętych parafianie z Mlądzka

i siostry Renaty.

akcja ta została zorganizowana za zgodą i zachętą naszego księdza proboszcza. Po

autokarami udały się na pielgrzymkę do Częstochowy pod opieką siostry Justicji

5 czerwca - dzieci pierwszokomunijne ze szkoły nr 4 wyruszyły autokarem do

Niepokalanowa i Żelazowej Woli pod opieką księdza Tomasza, siostry Marianny

i siostry Emilii.

W dniach 11-19 czerwca ksiądz Stanisław Banach z kilkunastoosobowa grupą

młodzieży udał się na Litwę.

27 czerwca - otrzymaliśmy serdeczne podziękowanie za dary (książki, modlitewniki),

które tam na Litwie zostały przyjęte z wielką wdzięcznością. „Dziękuję księdzu
Prałatowi, siostrom Felicjankom i wszystkim indywidualnym dawcom. Wszystkim

za wszystko Bóg zapłać”. W imieniu księdza proboszcza Kolonii Wileńskiej

i Szumska na Litwie zamieszkałych tam Polaków ksiądz Aleksy Kunciwsa.

10 czerwca - Boże Ciało, rzeczywiście to było wypełnienie nakazu Zbawiciela: Idźcie

na cały świat i głoście Ewangelię, oraz Kto mnie wyzna przed ludźmi … to publiczne

wyznanie wiary przez modlitwę, śpiew, wystrój ołtarzy, obecność naszych parafian

jest łaską.

zbierali do puszek ofiary dla nowo organizującej się parafii w Mlądzku. Oczywiście

Mszy Świętej o godzinie 11:15 dzieci z klasy „0” zostały zaproszone do dolnego

kościoła, gdzie otrzymały świadectwa z nauki religii.

26 czerwca - wyjechał z parafii ksiądz Stanisław Banach po 4,5 roku, który został
proboszczem w diecezji Łowickiej, w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej

w Bobrownikach. Parafianie spontanicznie wyrazili swą wdzięczność i życzliwość
żegnając go po Mszy Świętej.

27 czerwca - do pracy w naszej parafii Władze Diecezjalne przesłały neoprezbitera
księdza Piotra Milewskiego. W niedzielę, na polecenie Władz Kościelnych
dokonaliśmy obliczeń obecności wiernych na Mszach Świętych. Ogółem wszystkich
obecnych było 2673 osoby razem z dziećmi - o 58,8 więcej niż rok temu, a do

Komunii Świętej przystąpiły 798 osoby - o 77 osób więcej niż w roku ubiegłym.

Wniosek prosty: w naszej parafii 30% osób uczęszcza na Mszę Świętą w niedzielę.
Jest to zjawisko niepokojące.

2 lipca - w piątek przyjęliśmy na nocleg 150 młodych pielgrzymów, którzy już 9 razy
wędrują ze Strugi do Miejsca Piastowego w intencji o trzeźwość narodu. Ksiądz
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proboszcz podziękował parafianom za okazaną pielgrzymom pomoc i serce
w imieniu swoim i zgromadzenia księży michaelitów ze Strugi.

4 lipca - od dziś grupa 40-osobowa dzieci z Warszawy spędza 2-tygodniowe wakacje

korzystając z pomieszczeń w naszym domu parafialnym. Pomieszczeń użyczamy
bezpłatnie. Dzieci pochodzą z rodzin wielodzietnych i biednych. Zajmują się nimi
osoby z Instytutu Rodziny Rodzin założonego przez Prymasa Tysiąclecia.
30 lipca - lipiec był deszczowy i chłodny.

1 sierpnia – 49. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Modliliśmy się za

poległych w obronie Warszawy, w obronie Ojczyzny naszej.

5 sierpnia - w czwartek około 14:00 zatrzymała się na krótki odpoczynek X Piesza

Praska Pielgrzymka Rodzin na Jasną Górę. Wśród bicia dzwonów na progu naszej

świątyni trzej nasi księża: ks. proboszcz Włodzimierz Jabłonowski, ks. Tomasz

Osiadacz i ks. Piotr Milewski powitali pielgrzymów. Następnie parafianie pospieszyli

z poczęstunkiem. Pielgrzymów było około 700, a wśród nich 30 księży i cztery siostry

zakonne.
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14 sierpnia - dzień śmierci św.

Maksymiliana
bunkrze

Kolbego

głodowym

w

w

Oświęcimiu. W naszej parafii

odpust. Uroczysta Msza Święta
została odprawiona o godzinie

18:00 przez o. franciszkanina

Grzegorza z Niepokalanowa,
wygłosił

też

okolicznościowe

kazanie. Przed Mszą Świętą
zostały

uroczyście

wniesione

relikwie św. Maksymiliana na
stałe

zainstalowane

w

relikwiarzu, a dzisiaj wystawione

przy ołtarzu. Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał św. Maksymiliana - patronem
trudnych czasów. Jest też patronem trzeźwości.

15 sierpnia - 73 rocznica zwycięstwa nad bolszewikami, zwanego: „Cudem nad

Wisłą”. Modliliśmy się gorąco o zachowanie Niepodległości naszej Ojczyzny,

o mądrość dla przywódców, o maksymalną jedność w nadchodzących wyborach do

Parlamentu - 19 września br.

22 sierpnia – ks. proboszcz odczytał zaproszenie księży biskupów na Jasną Górę w dniu

26 sierpnia bieżącego roku do Matki Królowej Polski, gdzie cała katolicka Polska dokona

aktu zawierzenia Matce Bożej, daną jako pomoc i obrona naszemu narodowi. W liście

Episkopatu czytamy: „W trudnej sytuacji naszego kraju, w poczuciu odpowiedzialności
za jego duchowy kształt, chcemy tam żarliwą i wielką modlitwą wyrazić bezgraniczną
wiarę i ufność w Miłosierdzie Boże, które może nam ubłagać Maryja.

26 sierpnia - święto Matki Bożej Częstochowskiej, we wszystkich parafiach, a więc

i w naszej, odczytaliśmy ten Akt Zawierzenia upraszając dla Narodu Polskiego na
dzień wyborów 19 września 1993 roku Mądrości i Wiarę.
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1 września - 54 rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamięć tamtych dni tak

bolesnych dla naszego narodu jest zawsze nam bliska szczególnie dla tych, których

dotknęła tragiczna śmierć bliskich.

1 września - o godzinie 7:45 i świątynię naszą wypełniły dzieci ze wszystkich szkół na

rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Parafia nasza naucza religii w szkole nr 4 i 6,
w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 i w trzech przedszkolach, naucza sześcioro

katechetów: ksiądz Tomasz Osiadacz, ksiądz Piotr Milewski, siostra Katarzyna

Kossyk, siostra Leticja Żywiecka, pani Anna Sztomber, pani Małgorzata Głasek.

5 września - dzisiaj na Jasnej Górze odbyły się Ogólnopolskie Uroczystości Dożynkowe pod

Dnia 23 maja 1993 roku

hasłem „Rodzina przy bochnie chleba” - w modlitwie o błogosławieństwo Boże w pracy na
roli, o dobre urodzaje i o sprawiedliwość społeczną.

5 września - I niedziela miesiąca. Panie, członkinie z Żywego Różańca rozpoczęły

swoje miesięczne spotkania. Jest 10 Róż, na spotkaniach miesięcznych ponad 60

osób. Ks. Tomasz Osiadacz zaprosił wszystkich ministrantów i chętnych na pierwsze

powakacyjne spotkanie w najbliższą sobotę i piątek. Również siostra Leticja,
katechetka zaprosiła dzieci na pierwsze sobotnie spotkanie do sali w domu
parafialnym pod hasłem Eucharystyczny Ruch Młodych
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12 września - na wszystkich Mszach Świętych ponawialiśmy Akty Zawierzenia

25 września - dziękczynna pielgrzymka na Jasną Górę dwoma autokarami udała się

i odpowiedzialnego zadania jakimi są wybory do Sejmu i Senatu. Czytamy w liście

Uczestnicy wypowiadali duże zadowolenie.

Ojczyzny i Kościoła Matce Najświętszej. Ojczyzna staje dziś wobec ważnego

Episkopatu: „Episkopat Polski jest głęboko przekonany, że odrzucanie

chrześcijańskich wartości będących integralną częścią polskiej kultury, stanowi
poważne zagrożenie dla kościoła i społeczeństwa polskiego”.

15, 16 ,17 września – przeżyliśmy 40-godz. Nabożeństwo - adorację Najświętszego

Sakramentu. Nauki na Mszach wygłosił ojciec Andrzej, bernardyn. Jednocześnie były to

3 dni poprzedzające święto patronalne Dzieci i Młodzieży - 18 września – św. Stanisława
Kostki. Obecność dzieci i dorosłych była dobra większa od roku ubiegłego.

18 września - ks. Piotr Milewski z grupą starszych dzieci około … był na II Zlocie

Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej w Ossowie koło Radzymina.

22 września - imieniny księdza Tomasza. Spotkał się z dużą życzliwością w szkole

nr 4, gdzie pracuje jako katecheta. Na Mszy Świętej wieczornej licznie zebrani
parafianie i dzieci okazali swoją wdzięczność modlitwą, życzeniami i kwiatami.

pod opieką księdza Tomasza i siostry Leticji. Wrócili szczęśliwie.

3 - 10 października - 49 Tydzień Miłosierdzia pod hasłem „Bądźcie miłosierni jak

miłosierny jest Jezus Eucharystyczny”.
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10 października - dziś nasz chór śpiewał w kościele Świętego Krzyża na Mszy Świętej
Radiowej o 9:00 dziękczynnej za beatyfikację Matki Marii Angeli Truszkowskiej

Założycielki Zgromadzenia Sióstr Felicjanek.
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14 października - dzień nauczyciela. O godzinie 9:00 odprawiona została Msza

Święta w intencji nauczycieli, katechetów, wychowawców i personelu pomocniczego.

Obecność, tu w kościele, sztandarów szkół, dyrekcji, nauczycieli i licznie zebranych

dzieci uświetniła i podniosło rangę tygodnia. Pod koniec Mszy Świętej padły słowa
wzajemnych życzeń i podziękowań za współpracę i pracę szczególnie katechetów.

16 października - o 18:00 modliliśmy się na różańcu i podczas Mszy Świętej w

intencji Ojca Świętego Jana Pawła II w 15 rocznicę Pontyfikatu.

17 października - po Mszach Świętych przedstawiciele Komitetu Pomocy Polakom na

Białorusi zbierali ofiary na budowę świątyni na Białorusi i na akcję kolonii letnich

dla dzieci z okolic Czarnobyla w poczuciu solidarności z naszymi braćmi Polakami

zza Buga. Parafianie bardzo ofiarnie pospieszyli im z pomocą za co otrzymaliśmy
serdeczne podziękowanie.

14 listopada - promocja lektorska w Parafii Świętego Wincentego a Paulo w Otwocku.
10. Kandydaci z dwóch otwockich dekanatów - 19 osób
2. Po rocznym kursie, którzy prowadzili w Otwocku:
- ks. Grzegorz Kocięcki z parafii św. Wincentego,

- ksiądz Adam Ścisłowski z parafii św. Wincentego,
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- ks. Tomasz Osiadacz z parafii Matki Bożej Królowej Polski
3. Mszę świętą koncelebrował:

- Ksiądz Biskup Ordynariusz Warszawsko-Praski Kazimierz Romaniuk
- Ksiądz Biskup Pomocniczy Łowicki Józef Zawitkowski
- Ksiądz Prałat Jan Świerzewski

4. Obecni byli:

- ksiądz prałat Włodzimierz Jabłonowski, proboszcz parafii Otwock-Kresy

- ksiądz Tomasz Osiadacz, wikary parafii Otwock-Kresy

5. Z parafii Kresy: Matki Bożej Królowej Polski promocję otrzymali:
- Piotr Błażejczyk
- Janusz Walas

- Wojciech Balas

- Mirosław Frelak

- Mirosław Stanaszek

- Sebastian Makos

- Adam Głaszczka

- Marcin Bednarczyk

6. Obecni byli Rodzice i rodzeństwo. Po Mszy św. odbyła się wspólna agapa z

księżmi Biskupami. Obecne były również dwie siostry Felicjanki: siostra
Wiesława i siostra Emilia z parafii Otwock-Kresy

7. 19 listopada - uroczysta Msza Święta w naszej parafii w intencji nowo

promowanych lektorów z udziałem całej służby liturgicznej odprawił ksiądz
Tomasz Osiadacz.
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28 listopada - I niedziela adwentu. W tym dniu rozpoczęliśmy IV rok Wielkiej

Nowenny Przed Jubileuszem 2000-Lecia Chrześcijaństwa. Ten rok będzie
poświęcony sakramentowi małżeństwa i rodzinie.

22 listopada 1993 r. - uroczystość świętej Cecylii w Archikatedrze św. Jana

11 grudnia - nasza parafia gościła członków Legionu Maryi z kilku wspólnot

z Diecezji Warszawsko-Praskiej. Od kilku lat i w naszej parafii działa Legion
Maryi. Pragną z Chrystusem i Jego Matką nieść bezinteresownie pomoc tym,

22 Listopada - w archikatedrze Św. Jana na Starym Mieście odbył się kolejny

X Przegląd Chórów Kościelnych. Wśród chórów nasz parafialny wypadł
imponująco. Na ręce księdza proboszcza przyszło specjalne podziękowanie dla
chóru i siostry organistki - siostry Benigny Rackiej.

którzy na Niego czekają, którzy Jego potrzebują. Nasz Legion liczy około 30 osób

członków i pomocników.

12-14 grudnia - w dniach od 12 do 14 grudnia odbyły się rekolekcje adwentowe.

Przewodniczył Ojciec Andrzej Pryba - Misjonarz Świętej Rodziny. Ubolewamy,

że stosunkowo mały procent parafian uczestniczył w rekolekcjach i jest
przygotowany na Boże Narodzenie.
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24-25 grudnia - Boże Narodzenie. I znowu trochę optymizmu i wiary, że parafia

żyją wiarą i wyborem Jezusa, w biednych, chorych, w wystroju kościoła,
w śpiewie, a nade wszystko w licznym i pełnym uczestnictwie we Mszy Świętej.

8-22 stycznia - Kościelna Służba Porządkowa uroczystą Mszą Świętą rozpoczęła

akcję nawiedzenia swoich rodzin przez obraz Matki Bożej. Celem tego
nawiedzenia jest ożywienie pobożności Maryjnej oraz tworzenie wspólnoty ludzi

skupionych wokół całkowitego zawierzenia Bogu. Obraz przyjęły 27 rodziny.
Rodziny te wypowiadały się, że są ubogacone duchowo i szczęśliwe. Wobec

Nowy Rok 1994

zagrożenia prawnej ochrony dziecka poczętego Kościelna Służba Porządkowa

Czwarty Rok Wielkiej Nowenny Przed Jubileuszem 2000-lecia Chrześcijaństwa

obojętność wielu parafian na ten apel i znikoma ilość podpisów.

w Polsce pod znakiem sakramentu małżeństwa i rodziny. Ksiądz proboszcz
zapowiedział także jubileusz 60-lecia pracy duszpasterskiej sióstr Felicjanek

w Otwocku. Planuje również elewację naszego kościoła i dobudowę kruchty.
Opłatek 1994 rok

przygotowała list do Marszałka Sejmu RP. Niestety, wstrząsnęła nami

23 stycznia - dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych pod opieką siostry
Leticji udały się na jasełka do szkoły sióstr Felicjanek w Wawrze, a następnie na
ruchomą szopkę do ojców Kapucynów.

5-12 luty - siostra Leticja z 39-osobową grupą dzieci z Eucharystycznego Ruchu

• 2 stycznia - lektorzy, ministranci i kandydaci

Młodych przebywała w Łomnicy Zdroju. Czas spędziły na górskich wycieczkach,

• 16 stycznia - Legion Maryi

serdecznie dziękowali za troskę kościoła w wychowaniu ich dzieci.

• 9 stycznia - Żywy Różaniec

• 23 stycznia - Kościelna Służba Porządkowa

• 22 stycznia - Eucharystyczny Ruch Młodych
• 6 stycznia - Chór Parafialny

• 6 stycznia - III Zakon Świętego Franciszka

wspólnej modlitwie, rozważaniu Pisma Świętego. Odczuli brak kapłana. Rodzice

6 marca - ksiądz proboszcz ogłosił, że wykonano i zamontowano kratę
zamykającą kaplicę św. Maksymiliana. Jest bardzo piękna.
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19 marca - w tym dniu odbył się dzień wspólnoty dzieci z naszego

Eucharystycznego Ruchu Młodych z grupą dzieci ze szkoły sióstr Felicjanek pod
hasłem „Jestem żywą monstrancją”. Mszę świętą i słowo do nich wygłosił ksiądz
Tomasz Osiadacz.

20-23 marca - rekolekcje wielkopostne przeprowadził ojciec Andrzej Pryba ze

Zgromadzenia Misjonarzy. Mimo niskiej temperatury parafianie dopisali.

Szczególnie radość budzi fakt, że coraz lepiej w rekolekcjach uczestniczą dzieci
organizowane i dopilnowane przez nauczycieli, siostry katechetki i księży.

25 marca - o godzinie 21:00 przeżyliśmy Drogę Krzyżową wokół kościoła. Mimo

deszczu parafianie przyszli licznie.

31 marzec - 1, 2 kwiecień - Triduum sacrum to wspaniały czas, w którym tak

wielu parafian spotkało się we wspólnych pracach dla kościoła i na wspólnej
liturgii w te wielkie dni.

2 kwietnia - wnętrze naszej świątyni przyozdobił nowy witraż od strony plebanii
- bardzo piękny.

Dzień skupienia dnia 18 marca 1994 r
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18 kwietnia - rozpoczęto prace związane z elewacją naszego kościoła. Wielkie to

przedsięwzięcie. Czas trwania tych prac przewidziany jest na cały sezon
budowlany - aż do końca października.

8 maja - o godzinie 19:00 w ramach II Festiwalu Kultury Ziemi Mazowieckiej

w naszym kościele, odbył się koncert muzyki organowej i chóralnej. Na
organach koncertował organista światowej sławy profesor Serafin. Między

innymi śpiewał i nasz chór utwory w wykonaniu kwintetu smyczkowego Vistula
Warsawiensis p. d. Siostry Benigny Rackiej. Był to wspaniały koncert muzyki

poważnej, który został oklaskany burzliwie przez gości i naszych parafian.

8 maja - na mszy świętej o godzinie 11:15 odbyło się uroczyste poświęcenie
Ciemnica 1994

10 i 17 kwietnia - ksiądz proboszcz zachęcał parafian do udziału we Mszy Świętej

komeżek i przyjęcie ośmiu kandydatów w szeregi ministrantów.

15 i 22 maja - dzieci z klas II ze szkoły nr 1, 4, 6 w dwóch grupach przystąpiły do
I Komunii Świętej. Dzieci było 130. Uroczystości te przeżyliśmy wszyscy głęboko.

dziękczynnej w katedrze św. Floriana na Pradze, odprawianej przez Księdza

30 maja - pielgrzymka dzieci komunijnych do Matki Bożej na Jasną Górę,

za dar beatyfikacji Błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej Założycielki

siostry Katarzyny i siostry Leticji pogłębiła duchowo i umocniła więź

Biskupa Kazimierza Romaniuka Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej

w liczbie 140 dzieci czteroma autokarami, pod opieką ks. Piotra Milewskiego,

Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, Patronki Chorych.

z kościołem.
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15 Maja 1994

I Komunia Święta ze szkoły
nr 4

22 maja 1994 I Komunia
Święta ze szkoły nr 6

I Komunia Święta

dnia 15 maja 1994
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12 czerwca - o godzinie 12:30 na Mszy Świętej została uroczyście poświęcona

19 czerwca - na polecenie Władz Kościelnych dokonaliśmy obliczeń obecności

święty Antoni patronował nam w naszej akcji dobroczynnej.

Świętej przystąpiło 966. Ten fakt budzi bolesne refleksje, że zaledwie 30%

nowa figura św. Antoniego Padewskiego i umieszczona w bocznym ołtarzu, aby

14

czerwca

-

dwoma

autokarami dzieci rocznicowe
ze szkoły nr 1 i 4 pod opieką

księdza Tomasza i siostry
Leticji pojechały na Jasną

Górę. Była też obecna pani
dyrektor ze szkoły nr 4.

Podjęliśmy akcję pomocy
dzieciom wyjeżdżającym na
letnie kolonie. Zebraliśmy na

ten cel 20 milionów. Będą
nimi

najbiedniejsze,

wyjeżdżające

14 czerwca 1994, pielgrzymka dzieci klasy III

obdarowane
szczególnie

pod

siostry Katarzyny i siostry Leticji

do Częstochowy, szkoła nr 1 i nr 4 pod opieką do Władysławowa w lipcu.
ks. Tomasza i s. Leticji

opieką

wiernych na Mszach Świętych. Ogółem obecnych było 2549 osób, a do Komunii

parafian uczęszcza w niedzielę na Mszę Świętą.

26 czerwca - pożegnaliśmy księdza Piotra Milewskiego wikariusza, który został

oddelegowany przez władze Diecezjalne do pracy w Kolegiacie w Radzyminie.

2 lipca - przyjęliśmy na nocleg dzięki ofiarnym parafianom pielgrzymkę

młodzieży prowadzonej przez księży michaelitów ze Strugi do Miejsca
Piastowego w liczbie około 100 osób.

3 lipca - ksiądz proboszcz serdecznie powitał nowego wikariusza księdza
Witolda Gajdę, przesłanego przez księdza biskupa do pracy w naszej parafii.
Kolonie letnie
Od 4 do 14 lipca siostra Katarzyna Kossyk wyjechała do Władysławowa z grupą

dzieci szkolnych w liczbie 29 dzieci i 4 osoby opieki.

Od 14 do 25 lipca siostra Leticja Żywiecka z dziećmi z Eucharystycznego Ruchu

Młodych i pięcioma matkami, wyjechała również do Władysławowa. Celem
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głównym, jak mówi, to utworzenie silnej wspólnoty i dlatego dni upłynęły im na

5 sierpnia - około 14:00 przy naszym kościele zatrzymała się XI Piesza

i uwielbieniu Boga w Jego dziełach.

zawiedli nasi parafianie, gościnnie przyjmowali napojem i już tradycyjnymi

wspólnym przebywaniu, w rozważaniu Pisma Świętego, wspólnej modlitwie

Pielgrzymka Praska Rodzin na Jasną Górę w liczbie około koło 500 osób. Nie
jagodziankami.

14 do 25 lipca 1994
na wakacjach we
Władysławowie
przed szkołą

Wrzesień
Z dużym zapałem i zaangażowaniem i bogatym planem duszpasterskim

rozpoczęli pracę w nowym roku szkolnym księża i siostry. Szczególną troską
otoczyli Mszę Świętą tak zwaną dziecięcą o godzinie 11:15 – ks. Witold Gajda

z gitarą śpiewa i uczy piosenek ewangelicznych, ksiądz Tomasz najczęściej
sprawuje ofiarę Mszy Świętej i głosi słowo Boże, a siostry przygotowują liturgię
i pomagają dzieciom w czynnym uczestniczeniu we Mszy Świętej.

Na Helu grupa

Ksiądz proboszcz Włodzimierz Jabłonowski ze względu na prace

Ruchu Młodych

kruchta, porządkowanie terenu - powierzył księdzu Tomaszowi opiekę

lipca

frekwencji dzieci na Mszy Świętej, koordynację działalności zespołów

z Eucharystycznego

wykończeniowe przy naszym kościele - elewacja, kaplica przedpogrzebowa,

w dniach 14-25

i uaktywnienie Legionu Marii i Zespołu Charytatywnego. Zauważamy wzrost

parafialnych na rzecz ludzi biednych, chorych, potrzebujących. Ksiądz Tomasz
Osiadacz z ogromnym wysiłkiem z grupą młodzieży, bardzo pięknie
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uporządkował i ubogacił bibliotekę parafialną, czynną 4 razy w tygodniu.

Księgozbiór liczy obecnie około 3 i pół tysiąca egzemplarzy.

Zawiązała się także na nowo Młodzieżowa Grupa Modlitewna. Celem istnienia

tej grupy jest wzajemne ubogacanie się darem wspólnoty, rozważaniem

i dzieleniem się Słowem Bożym, a także świadczeniem o Chrystusie. Opiekunem
grupy jest ksiądz Witold Gajda.

Siostra Leticja Żywiecka wznowiła pracę z grupą dzieci od klasy III-VI, ponad 50 osób,
pod nazwą Eucharystyczny Ruch Młodych. Jej zapał udzielił się młodym i tak w każdą

sobotę w godzinach 11.00-13.00 widać jak dzieci biegną z radością, w dawnej salce

katechetycznej, w domu parafialnym, rozważając Słowo Boże, modląc się żarliwie
i śpiewając gorąco, bo na ten czas przychodzi ksiądz Witold Gajda z gitarą i siostra

Katarzyna Kossyk ze swoją grupą około 30 osób - Młodzi Pomocnicy Maryi. Celem
pracy tej jest przygotowanie do czynnego życia jako chrześcijanina w ramach

wspólnoty parafialnej i niesienia pomocy innym jak Maryja.

W pracy katechetycznej w szkole nr 6 w klasach IV-VI jest zaangażowana siostra
Eleonora, szensztacka, dawna z przed 5 lat katechetka.
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Podziękowania i słowa zachwytu odbieramy często za piękny wystrój kwiatami

w naszym kościele dla siostry Blaudyny Cesińskiej i dla siostry Benigny jak

zawsze od wielu lat, za piękny śpiew i świetny chór parafialny.

W naszej parafii pracuje w kancelarii siostra Kinga Książek i siostra Wiesława

Janczaruk, która nas „karmi” i raduje.

Pielgrzymka dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych do Kazimierza Dolnego

dnia 1 października 1994 roku pod opieką ks. Tomasza i siostry Leticji
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Październik
Ksiądz proboszcz Włodzimierz Jabłonowski uwija się z pracami przy kościele,

by nie zaskoczyła nas zima.

Poza tym zbliża się wizytacja Księdza Biskupa Stanisława Kędziory w dniach
19-20 listopada.

Podjął się także spotkań z rodzicami dzieci komunijnych, w godzinach 18:30 do

21:00 i praca ta wymaga dużego wysiłku, ale mamy nadzieję, że umocni czy
obudzi większe zrozumienie wychowania dziecka do pełnego uczestniczenia we

Dobudowa kruchty 1994

Mszy Świętej, do stawania chrześcijaninem przez dawanie świadectwa.

Ksiądz Tomasz Osiadacz i ksiądz Witold Gajda rozpoczęli już bliskie

przygotowanie do sakramentu bierzmowania naszej młodzieży, praca to wprost
gigantyczna.
Listopad

Msza Święta Jubileuszu 60-lecia pracy Sióstr Felicjanek w Otwocku

180

Nowa chrzcielnica poświęcona przez księdza biskupa

Msza Święta celebrowana przez księdza biskupa

Poświęcenie kaplicy sióstr w dniu jubileuszu

20 listopada 1994

sióstr Felicjanek w Otwocku w dniu 13 listopada 1994 r.

przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa

Stanisława Kędziorę w dniu wizytacji Biskupiej,

Kazimierza Romaniuka z okazji Jubileuszu 60-lecia pracy
Sióstr, które to pracowały i zostały zaproszone przez

księdza proboszcza było 28.

60-lecia pracy sióstr Felicjanek w Otwocku
Ordynariusza

Kazimierza

dnia 13 listopada 1994

Romaniuka,
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Grudzień
1 grudnia - dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych w liczbie około
50 przeżyły swój dzień skupienia.

11 grudnia - gościliśmy w naszej parafii kilka wspólnot z Legionu Maryi z naszej
diecezji, które miały swój coroczny zjazd. Członkowie tego ruchu chcą

urzeczywistnić słowa Matki Najświętszej „Oto ja służebnica Pańska”, pragną

z Chrystusem i Jego Matką nieść chętnie pomoc tym, którzy na nią czekają.
W ciągu trzech tygodni ponad 250 l oleju jadalnego zebrali parafianie na pomoc
dla naszych rodaków na Podolu.

11 grudnia - grupa przyjaciół misji świętych urządziła kiermasz plastyczny na
rzecz głodujących dzieci w Trzecim Świecie. Do nabycia były rzeźby i obrazy
profesjonalnych artystów. Zainteresowanie i ofiarność przeszła oczekiwanie.

Ksiądz biskup Olszański z Kamienia Podolskiego przysłał dla naszej parafii

serdeczne podziękowanie. Na apel Caritas Polska aby na wigilijnym stole przy
dodatkowym nakryciu płynęła świeca z napisem Caritas (miłość) parafianie

zareagowali bardzo żywo. Po trzech Mszach Świętych świec już nie było.
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18, 19, 20 grudnia - to czas rekolekcji adwentowych, które przeprowadził ksiądz
Andrzej Pryba, misjonarz Świętej Rodziny.

27-29 grudnia - dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych poszły z kolędą do

z życzeniami. Nasz chór, licznie zebrani parafianie uświetniły ten dzień. Ksiądz

Biskup Ordynariusz naszej diecezji zaapelował o pomoc materialną dla
ludności cywilnej w Czeczeni.

najbliższych rodzin i osób samotnych - zorganizowała siostra Leticja.

22 stycznia - zebrano do puszek 8,5 miliona.

31 grudnia - o 18:00 trwaliśmy na nabożeństwie dziękczynno-błagalnym na

3- 12 luty - 39 dzieci pod opieką siostry Leticji i ks. Witolda Gajdy przeżyło

zakończenie Starego Roku 1994.

Nowy Rok 1995
V Rok Wielkiej Nowenny Przed Jubileuszem 2000-lecia Chrześcijaństwa
poświęcony Kapłaństwu oraz temu co stanowi Misję Kościoła - Ewangelizacja.

Ksiądz proboszcz skierował do parafian słowa podziękowania za ofiarność,

która pomogła w ubiegłym roku ukończyć elewację kościoła i cokół z kamienia
na kościele.

16 stycznia - imieniny Księdza Proboszcza Dziekana. Na Mszy Świętej o godzinie

18:00 dzieci przedstawiły bardzo udany program bożonarodzeniowy połączony

dziewięciodniowe zimowisko w Zawoi. Radość dzieci, rodziców i nasza

z udanego wypoczynku była bardzo duża.

2-5 marca - rekolekcje wielkopostne przeprowadził ksiądz Piotr Pawlukiewicz,

który potrafił trafić do serc parafian, wdzięcznych - pozytywnie oceniali

i wypowiadali się przy każdej okazji. Rekolekcje te pomogły i wprowadziły do

bardzo licznego i pełnego udziału wiernych w liturgii Triduum Sacrum
Wielkiego Tygodnia i oczywiście do przeżycia radosnego Niedzieli
Zmartwychwstania Pańskiego.

5 -12 marca - to Tydzień Trzeźwości pod hasłem „Warto poświęcić się dla

człowieka w imię Chrystusa” - słowa Ojca Świętego Jana Pawła II

3 maja - Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski - odpust w naszej parafii.

O godzinie 12:30 odprawiona została uroczysta suma z procesją eucharystyczną,
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z udziałem kapłanów z naszego dekanatu. Ksiądz proboszcz w dziękczynieniu

Panu Bogu za dobudowę i wykończenie przedsionka kościoła jak również za

uporządkowanie terenu przy samym kościele, za sadzenie krzewów, posianie
trawy dziękował parafianom za ofiarną pomoc finansową i ich pracę.

Miesiąc maj i czerwiec to również czas szczególnie intensywnej pracy dla
katechetów i katechety.

I Komunia Święta w dwóch grupach:
• 14 maja, godzina 8:30- dzieci ze szkoły nr 6- dzieci 72 - siostra
Katarzyna

• 21 maja - godzina 8:30 - dzieci ze szkoły numer 4 i 1 - dzieci - siostra
Leticja

• 28 maja - godzina 8:30 - I Rocznica Komunii Świętej - dzieci
Wszystkie te uroczystości były bardzo starannie przygotowane, nastrój
modlitewny, wystrój kościoła bardzo piękny.

1 maja - dzieci z klas III szkoły nr 1 i 4 pod opieką księdza Tomasza Osiadacza i

siostry Leticji przeżyły pielgrzymkę do Lichenia, a 30 maja do Częstochowy
dwoma autokarami.

25 maja - ks. Witold Gajda z siostrą Katarzyną, z dziećmi komunijnymi ze
szkoły nr 6 odbyli autokarową (2) pielgrzymkę na Jasną Górę.
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28 maja - 14 rocznica śmierci Sługi Bożego księdza Kardynała Stefana

Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Modliliśmy się gorąco o szybką beatyfikację

Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

4 czerwca - o godzinie 11:15 na Mszy Świętej w uroczysty sposób kandydaci na
ministrantów otrzymali komże. Przygotował ich ksiądz Witold Gajda.

28 czerwca - otrzymaliśmy hiobową wiadomość telegraficzną o utonięciu

ośmioletniego Kamilka Grzelaka z klasy II szkoły nr 6. Bardzo boleśnie
przeżyliśmy tę tragedię z całą parafią, a szczególnie z rodzicami Kamilka,

a jednocześnie w pełni podziwu dla ich wiary i zawierzenia Bogu.

2 lipca - w godzinach około 19:00 przybyła do nas 130 osobowa XI Pielgrzymka

W Gazecie Otwockiej ukazał się artykuł, w którym kierownictwo ogniska TPD

Młodzieży prowadzone przez księży michaelitów ze Strugi do Miejsca

i otwarcie lokalu dla blisko 50 dzieci, by pod opieką mogły odrobić lekcje, zjeść

Spotkali się z wielką gościnnością i dobrocią, za co ksiądz proboszcz

wyraża swoją wdzięczność księdzu dziekanowi Włodzimierzowi za zrozumienie

podwieczorek, uczestniczyć w rozgrywkach. W bardzo pozytywny sposób

podziękowano również księdzu Witoldowi Gajdzie za systematyczny udział w
pracy wychowawczej.

25 czerwca - ksiądz proboszcz podał do wiadomości parafian zmiany

personalne na najbliższy rok szkolny. Na miejsce księdza Tomasza Osiadacza
przychodzi neoprezbiter ksiądz Artur Nagraba i na miejscu księdza Witolda

Gajdy - ksiądz Grzegorz Chojnicki z Mińska Mazowieckiego. Parafianie okazali
wiele dowodów wdzięczności.

26 czerwca - siostra Katarzyna Kossyk z grupą 40 osobową dzieci wyjechała na

kolonie do Zawoi.

Piastowego. Czekali na nich parafianie z radością zapraszając na nocleg.
w ogłoszeniach parafialnych serdecznie podziękował.

W dniach 18-31 lipca - siostra Leticja przebywała na koloniach w Moryniu

z grupą dzieci około 40 osób. Kolonie były bardzo udane.

5 sierpnia - około godziny 14:00 zatrzymała się XII Piesza Pielgrzymka Praska

Rodzin na Jasną Górę na placu przy kościele - ponad 300 osób. Pielgrzymi byli

bardzo szczęśliwi i uradowani gościnnością naszej parafii, A chwilami
zdumieni, że nie muszę płacić za napoje, ciasta, tradycyjne już jagodzianki.

Wszystkiego było pod dostatkiem. Parafianie w swej bezinteresowności przeszli

nasze oczekiwania.
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14 sierpnia - odpust parafialny św. Maksymiliana Kolbe Męczennika. O 18:00

przyjechał ksiądz biskup Zbigniew Kraszewski, poświęcił grotę i figurę Matki

Bożej Niepokalanej, a następnie odprawił Mszę Świętą i wygłosił Słowo. Tę
uroczystość uświetnił nasz chór. Mimo, że wakacje ludzie dopisali.

30 sierpnia - księża katecheci i siostry katechetki pojechali na pierwsze

spotkanie z Księdzem Biskupem do Kurii naszej Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Zespół katechetyczny na rok 1995/96
• Ksiądz Grzegorz Chojnicki w szkole nr 6
• Ksiądz Artur Nagraba w szkole nr 4

• Siostra Wanda Leszczyńska w szkole nr 4 - Zgromadzenie SS Felicjanek
• Siostra Emiliana Stawarz w szkole nr 6 - Zgromadzenie SS Felicjanek
• Siostra Eleonora z Instytutu Szensztat Sióstr Maryi - w szkole nr 6

• Siostra Cyryla Polubek - Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Bożego w przedszkolach nr 1,3, 12.

i wychowawcy z obu szkół ze sztandarami szkolnymi pospieszyli na Mszę
Świętą, by z Bogiem rozpocząć nowy rok szkolny 1995-96.

10 września - o godzinie 16:00 odbyło się pierwsze spotkanie rozpoczynające
budowę dzieła Akcji Katolickiej w naszej parafii. Ksiądz proboszcz przystąpił do

prac związanych z modernizacją centralnego ogrzewania.

17-22 września – 40-godzinne Nabożeństwo. W adoracji Najświętszego
Sakramentu przewodniczył i nauki głosił ksiądz Tadeusz Juscicki

ze

Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Ubolewamy, że stosunkowo mało
parafian skorzystało z tych dni, aby wzmocnić swoją wiarę, miłość i nadzieję.

Październik - rocznica konsekracji naszego kościoła 3 października 1988 roku

uczciliśmy autokarową pielgrzymką do Częstochowy dnia 7 października i do
Lichenia dnia 14 października.

Od 14 października - w każdą sobotę po Mszy Św. wieczornej, około 19:00, na

plebanii odbywają się rozmowy duszpasterskie ks. proboszcza, sióstr katechetek

1 wrzesień - to 56 rocznica wybuchu II wojny światowej. O godzinie 18:00 na

z rodzicami dzieci, które przygotowują się w bieżącym roku katechetycznym do

hitleryzmu i stalinizmu.

domowego kościoła.

cmentarzu otwockim została odprawiona Msza Święta przy pomniku ofiar
Również 1 września - o godzinie 7:45 dzieci

I Komunii Św.j. Spotkania te łamią bariery, pomagają otworzyć się w budowaniu
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Wizytacja księdza biskupa
19/20 listopada 1994

Dyrekcja szkoły nr 4 i 6 na

przywitanie księdza biskupa
19 listopada 1994

Zaangażowane

parafianki przy

wystroju groty

W szpitalu 20 listopada 1994

Matki Bożej

13 październik

1995
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11 listopada - 77 rocznica Odzyskania Niepodległości po zakończeniu I wojny

Z dniem 3 grudnia - pierwszą niedzielą adwentu rozpoczęliśmy VI Rok Wielkiej

miejskich. Władze Miasta zaprosiły wszystkich mieszkańców na Mszę Świętą

jest problematyce pojednania człowieka z Bogiem. To dzieło nawrócenia

światowej. Tego też dnia przypada 79 rocznica nadania Otwocku praw

w intencji Ojczyzny do kościoła parafii św. Wincentego a Paulo na 10:00, a

potem na uroczystości przy pomniku Józefa Piłsudskiego. Uroczystość ta jest
cegiełką w budowaniu jedności w naszym rozbitym narodzie.

5 listopada - odbyły się wybory na prezydenta Polski. W Otwocku na Lecha

Wałęsę głosowało 47% osób.

26 listopada - z okazji świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej
w Archikatedrze Warszawskiej odbył się XII przegląd chórów kościelnych,

Nowenny Przed Jubileuszem 2000-lecia Chrześcijaństwa. Rok ten poświęcony

i pokuty każdego z nas, bez którego nie ma życia w pełni chrześcijańskiego, ma
pomóc i przyczynić się do przeżywania prawdziwie w radości Jubileusz 2000.

8 grudnia - uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

O 12:00 dość dużo parafian zgromadziło się w naszej świątyni na przeżywanie

„Godzinę Łaski”. Jest przyrzeczenie Matki Bożej według objawienia 8 grudnia

1947 roku, a wiąże się to z obietnicą wysłuchania prośby zanoszonych do Boga

w tej godzinie.

w którym wziął udział także nasz chór parafialny Cantoris Reginae Poloniae.

Cieszymy się, że Tygodnik Katolicki Niedziela tak bogaty w treść teologiczną,

organizatorom i chórom za troskliwe pielęgnowanie kultury muzyki sakralnej.

czytelników.

Obecny był także Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Józef Glemp, dziękował
Nasz chór zyskał wielkie owacje i słowa uznania.

3 grudnia - o godzinie 16:00 w kościele przy ulicy Ostrobramskiej w Warszawie

odbyła się piękna uroczystość - promocja lektorów. Z naszej zostali przyjęci:

Michał Klimek, Mariusz Konowrocki i Robert Fijałkowski. Wrócili bardzo

uszczęśliwieni.

historyczną, wychowawczą i informacyjną znajduje coraz więcej stałych

W dniach 17-19 grudnia odbyły się w naszej parafii rekolekcje adwentowe

przeprowadzone przez księdza Mariana Twardawę, kapłana ze Zgromadzenie

Księży Misjonarzy Świętej Rodziny.
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Od 3 do 12 grudnia trwała bardzo piękna akcja zbierania produktów

Nowy rok 1996

czasopism religijnych dla naszych rodaków na Podolu.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - Światowy Dzień Modlitw o Pokój nasuwa się

żywnościowych, szczególnie oleju, a także ubrań komunijnych, książek,

Około... świec Caritas rozprowadziliśmy w tym roku przy naszym kościele
w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom organizowaną przez Caritas

naszej Diecezji Warszawsko-Praskiej. Świeca ta ma być widocznym znakiem

Chrystusa spotkanego w drugim człowieku i gotowości do przyjścia z pomocą
drugiemu człowiekowi.

refleksja Raoula Follereana jego orędzie:

„Już 2000 lat ery chrześcijańskiej... Kiedyż zaczniemy być chrześcijanami”?
W ubiegłym roku 1995 przyjaciele KUL-u z naszej parafii płacili 27940 tys. (st. zł)
dobrowolnych składek na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Sakrament Chrztu - przyjęło 103 dzieci

Wigilia-Boże Narodzenie

Sakrament Małżeństwa - 29 osób

Piękny wystrój świątyni, wspaniały chór, radosny śpiew kolęd, bardzo licznie

Komunii Świętych rozdanych - 115 000

zgromadzeni parafianie na wszystkich Mszach Świętych to wielkie nadzieje,

których Bóg hojnie użycza swojemu ludowi.

Pogrzebów - było 82

I Komunia Święta 1995 - dzieci 133

14 stycznia - nasz chór parafialny wziął udział w IV kolędowym spotkaniu chórów

„Wśród nocnej ciszy” w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Nobla

w Warszawie. Koncert prowadził Jan Suzin. Program i jego prezentacja zostały
bardzo życzliwie przyjęte, owacjom, podziękowaniom nie było wprost końca.

W styczniu na skutek pożarów domostw w naszej parafii kilka rodzin znalazło się

bez dachu nad głową. Nasi parafianie okazali się solidarni w nieszczęściu. W jedną
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tylko niedzielę to jest 4 lutego zebrali do puszek 20 milionów 900 tys. zł. Z tego też

powodu nasz punkt charytatywny, który prowadzi siostra Wanda, felicjanka ma
ręce pełne roboty. Wkrótce rodziny te i inne otrzymały mieszkania, umeblowanie,

dużo ubrania i pościel.
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Kolędy w bieżącym roku księża zakończyli 28 lutego. Na 3000 rodzin około 500

rodzin miało drzwi zamknięte. Wiele było przyczyn i tylko w tym niewielka część
rodzin w sposób jawny odmówiła przyjęcia księdza.

Rekolekcje wielkopostne 17-22 marca prowadził ksiądz z zakonu Księży Misjonarzy

Świętej Rodziny.

7 kwietnia - rezurekcyjne dzwony przypomniały nam prawdę, że Jezus Chrystus

prawdziwie Zmartwychwstał i jest z nami! Alleluja!

14 kwietnia - Święto Miłosierdzia Bożego. Według objawienia Błogosławionej Siostry

Faustyny kto w tym dniu przystąpi do Komunii Świętej dostąpi odpustu zupełnego.

O godzinie 12:30 odprawiona została uroczysta Msza Święta w naszej świątyni

o Miłosierdziu Bożym przy licznym udziale wiernych.

21 kwietnia - z okazji 80-lecia Miasta Otwocka, 400-lecia Warszawy - stolicy

w kościele Świętego Wincentego w Otwocku nasz chór wziął udział w IV
Mazowieckim Festiwalu Muzycznym z organizowanym przez Wydział Kultury

I Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, Miejski Ośrodek Kultury w Otwocku i Towarzystwo
Śpiewacze „Harfa” w Warszawie. Nasz chór otrzymał wielkie słowa uznania.
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Od 23 maja w godz. od 17:30 do 19:00 - zaczęła u nas działać Katolicka Poradnia

Życia Rodzinnego prowadzona przez panią mgr Małgorzatę Uściska- Głasek.

3 maja - Matki Bożej Królowej Polski - odpust w naszej parafii - uroczysta suma o 12:30

z procesją. Dopisały zespoły parafialne, a także wierni. Jednocześnie włączyliśmy się z
wielką modlitwą Polaków na Jasnej Górze.

9 maja - Sakrament Bierzmowania przyjęło 65 osób, którego udzielił ksiądz biskup

Stanisław Kędziora. Była to młodzież z klas I liceum przygotowana przez cały rok przez
księdza Grzegorza Chojnickiego.

13 maja - już 15 rocznica zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II i Jego cudowne

ocalenie. Tego dnia szczególnie zgromadziliśmy się na Mszy Świętej dziękczynnej
upraszczając Ojcu Świętemu zdrowie i potrzebne łaski w rozpoznawaniu tych dziwnie
trudnych czasów.

19 maja - przybył do naszej parafii ks. Jan Wasilewski z Białorusi, parafii Walczyn

w diecezji pińskiej. Na wszystkich Mszach Świętych głosił Słowo Boże, opowiadał o swojej

misji i o trudnych problemach na tym terenie. Parafianie obdarowali swoich rodaków

hojnie, przynosili także ubrania pierwszokomunijne, żywność, książki religijne,
czasopisma katolickie, dzieła naszych wieszczów i inne.

26 maja - I Komunia Święta naszych dzieci w dwóch grupach o godzinie 8:30 i 10:00. Dzieci
ze szkoły numer 1 i 4 było... A ze szkoły numer 6... Kościół był bardzo pięknie wystrojony,
dzieci skupione i rozśpiewane. Ogromny wkład pracy sióstr był ogromny i widoczny.

192

6 czerwca – w tym roku zarówno Boże Ciało jaki Oktawa przebiegły w nastroju

grupą opiekował się ksiądz Artur Nagraba, byliśmy cząstką młodzieży

w procesji, szczególnie przy nowych, pięknych poduszkach. Po zakończeniu Oktawy

do dziś to jest koniec sierpnia daje świadectwo wiary, umiłowania Eucharystii i tej

modlitewnym z bardzo licznym udziałem wiernych i dzieci zorganizowanych

siostry katechetki doprowadziły dzieci parami na wycieczkę. I tu niespodzianka, bo
… do sklepiku na …lody! Najpierw dzieci i rodzice okazali duże zaskoczenie, a potem

440-osobowej Diecezji Warszawsko-Praskiej. Młodzież ta wróciła bardzo radosna i
dobrej więzi, której Panem jest Jezus Chrystus.

wybuch radości i wdzięczności.

19 czerwca - na Mszy Świętej o godzinie 18:00 modliliśmy się w intencji księdza

proboszcza z okazji 35-lecia kapłaństwa.

21 czerwca - w godzinach rannych dzieci z obu szkół ze swoimi nauczycielami,

sztandarami uczestniczyły w dziękczynnej Mszy Świętej na zakończenie roku
szkolnego.

W bieżącym roku szkolnym opiekunem ministrantów i lektorów był ksiądz Artur

Nagraba. Grono ministrantów liczyło 30 członków, zaś lektorów 8. W grudniu, po
kursie lektorskich przybyło trzech. Chłopców widać nie tylko na liturgii Mszy
Świętej, ale często przy różnych pracach na terenie przy kościele.

28 czerwiec - 10 lipiec – 20-osobowa grupa młodzieży z naszej parafii przeżyła

rekolekcje. Odbyły się one w Gorcach, w miejscowości Ochotnica Dolna. Naszą

Zakopane 16-28 sierpnia 1996, ks. Grzegorz Chojnicki
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2 lipca - w godzinach około 19:30 przybyła do naszej parafii już XII pielgrzymka

młodzieży ze Strugi do Miejsca Piastowego prowadzona przez księży michaelitów -

około 100 osób. Jak się okazało chętnych parafian przyjmujących na nocleg było
dużo więcej niż uczestników tej pielgrzymki. Chwała Bogu!

Sierpień to wielkie Maryjne dni dla Polski i świata, a także dla naszej parafii.
5 sierpnia

Zakopane 16-18 sierpnia 1996, ks. Grzegorz Chojnicki z grupą naszej młodzieży

-około 14:00 dzwony naszej świątyni oznajmiła zbliżającą się

Warszawsko- Praską Pielgrzymkę Rodzin na Jasną Górę. U nas mieli pół godzinny

odpoczynek podczas którego gościnni parafianie i częstowali napojami,

tradycyjnymi już jagodziankami. Blisko 600 uczestników pielgrzymki spotkało się z
ogromną serdecznością i bezinteresownością. Odchodząc w kierunku Karczewa na
obiad wyrazili swą wdzięczność radosną piosenką Alleluja!

2 września - w poniedziałek świątynią naszą wypełniła dziatwa szkolna na
rozpoczęcie nowego roku. W zespole katechetycznym zaszły dwie zmiany:

- na miejsce siostry Emiliany, katechetki ze szkoły nr 6 przybywa siostra Violetta
Rejman, felicjanka

- natomiast w Przedszkolu nr 1 i 12 w pracy katechetycznej podejmie się Pani
Urszula Ostrowska.
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18 września - dla dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola rozpoczęły się
spotkania zajęcia katechetyczne, które prowadzi siostra Violetta.

19-21 września - to dni adoracji Najświętszego Sakramentu, jednocześnie

przygotowanie duchowe na spotkanie z Matką Bożą w figurze Fatimskiej Matki

w naszej parafii w dniu 23 września bieżącego roku.

mordercy - na banicję”. Burzliwymi oklaskami przyjęto homilię księdza biskupa

Stefanka, wypowiedź księdza Tadeusza Rydzyka, senator Alicji Grześkowiak,

Mariana Krzaklewskiego. Debata w parlamencie skończyła się późnym wieczorem.
Wynik głosowania przesądza o odrzuceniu liberalizacji ustawy. Eksplozja radości
wypełniła miliony serc Polaków. To bardzo ważne, że Senat RP potrafił zająć

stanowisko, które jest zgodne z najwyższymi wartościami. Ale co na to powie Sejm?

W związku z uchwaleniem przez sejm RP z dnia 30 sierpnia bieżącego roku

zbrodniczej ustawy godzących w życie dzieci nienarodzonych, a tym samym w życie

narodu, przez dwie niedziele zbieraliśmy protesty kierowane do Senatu na ręce pani

senator Alicji Grześkowiak. Największe jak dotąd kilkudziesięciu tysięczna

manifestacja narodowa w obronie życia wyruszyła 3 października spod kościoła św.

Krzyża pod gmach parlamentu. Manifestacja jako „Narodowa Akademia Życia”

wyruszyła z historycznego miejsca, z którego brały początek liczne demonstracji
patriotyczne, począwszy od czasów Powstania Listopadowego, w tym samym czasie,
kiedy Senat rozpoczął obrady nad nowelizacją ustawy antyaborcyjnej. Krakowskie

Przedmieście w Warszawie wypełniło się ludźmi, którzy przybyli z różnych stron

Polski. Szli w ciszy i rozmodleni. W górze powiewały transparenty o wymownej

treści np. „Prawda zamiast haseł”, „Dzieciobójstwo to upadek Polski”, „Nie ma

wyboru to człowiek”, „Lekarzy zabijający poczęte dzieci to mordercy”, „Stop

deprawacji”, „Senatorowie i Polacy pozwólcie im żyć”, „Pamiętaj” itp. „Posłowie

Nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej w naszej parafii dnia 23 września 1996 w
godzinach 18.00-20.00
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23 września w godzinach od 18:00 do 20:00 nasza świątynia, teren przy kościele

i przyległe uliczki wypełnione były po brzegi. Na powitanie figury Matki Bożej
w znaku Fatimskim przybył Ksiądz Biskup Ordynariusz Kazimierz Romaniuk,
Władze Naszego Miasta i Szkół, kapłani z wiernymi naszego dekanatu i miasta

Otwocka. Świątynia była pięknie udekorowana, a miejsce dla figury Matki Bożej

Fatimskiej przygotowane na dużym pniu drzewa wśród liści dębowych, lilii i róż.
Matka Boża przybyła do nas ze swym Fatimskim Orędziem wzywający nas do

nawrócenia, do pokuty i do odnawiania modlitwy Różańcowej. Ksiądz proboszcz
i dziekan naszego dekanatu witali Matkę Bożą w imieniu dwóch dekanatów

Otwockich serdecznie i gorąco. Po Mszy Świętej koncelebrowanej przez księży dwóch
dekanatów około 20:00 wyruszyła modlitewna pielgrzymka udekorowanymi ulicami

naszego miasta. Prawie wszyscy z lampionami, świecami i różańcem w dłoni. Na
krótko procesja z Matką Bożą zatrzymała się przed szpitalem przy ul. Batorego, by

błogosławić chorym, następnie około jednej godziny w kościele u Księży Pallotynów

i wreszcie przed północą dotarła do kościoła Świętego Wincentego a Paulo na mszę

Świętą koncelebrowaną przez księży z obu dekanatów Otwockich. Stali mieszkańcy

Otwocka mówią, że tak licznie zgromadzonego ludu Bożego rozmodlonego Otwock
nie widział. Otwock wyciszył się, Otwock jakby oniemiał z nadmiaru głębokich
duchowych przeżyć.
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3 października z okazji ósmej rocznicy poświęcenia naszego kościoła ks. prałat
Włodzimierz Jabłonowski w ogłoszeniach parafialnych podał kilka refleksji

związanych z okresem budowy kościoła, zachęcił do dziękczynnej modlitwy za dar

własnego kościoła i tych, którzy szczególnie ofiarnie przyczynili się do jego budowy.

3 listopada - to radosny jubileusz 50-lecia kapłaństwa Ojca Świętego Jana Pawła II
i okazja, by upraszać dla Drogiego Jubilata zdrowie, bezpieczeństwo, długie życie,

moc Łaski Bożej na przeprowadzenie kościoła w nowe Trzecie Tysiąclecie.

15-17 grudzień - w tych dniach przeżyliśmy rekolekcje adwentowe. Przeprowadził je
Ksiądz Misjonarz ze Zgromadzenia Świętej Rodziny.

Punkt charytatywny, który prowadzi siostra Wanda zaopatrzył około 40 rodzin
w podstawowe artykuły żywnościowe z dodatkiem świątecznym dla dzieci.

Pasterka - kolędy - szopka - wystrój kościoła - pełny udział we Mszy Świętej bardzo

wielu parafian To głębokie i radosne przeżycia pogłębiające wiarę i ufność.

24 listopada - o godzinie 15:00 w Archikatedrze Warszawskiej na Starym Mieście

nasz chór parafialny wziął udział w XIII przeglądzie chórów kościelnych z racji
świętej Cecylii, patronki muzyki i chórów kościelnych.

1 grudzień - dzisiejszą niedzielę rozpoczęliśmy VII Rok Wielkiej Nowenny przed

Jubileuszem 2000-lecia Chrześcijaństwa. Tematem refleksji na ten rok będzie:

„Jezus Chrystus jedyny Zbawiciel świata, wczoraj i dziś i na wieki”.

Podobnie jak w ubiegłym roku wprowadziliśmy 1200 świec Caritas, które będą na

stole wigilijnym w rodzinach katolickich obok opłatka. Ofiary złożone przy tej okazji
będą darem serca dla dzieci z rodzin biednych.

Nowy rok 1997
1 stycznia - uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - Światowy Dzień Modlitw o Pokój
na całym świecie.

Styczeń to okazja do spotkań wszystkich grup duszpasterskich przy choince
i dzielenie się opłatkiem, to okazja do pogłębienia więzi, byśmy stawali się jedno.

23 Stycznia - o 18:00 w domu parafialnym rozpoczął swoją działalność Klub

Anonimowych Alkoholików. Świadectwa tych ludzi na pierwszym spotkaniu (było 11
Panów) głęboko wzruszyły księdza proboszcza, obecnego na tym spotkaniu.
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Czynna też jest w każdy czwartek w godzinach 18-19 Katolicka Poradnia Życia Rodziny,
którą prowadzi pani Małgorzata Uścińska-Głasek. Stwierdzamy, że coraz bardziej

skutecznie pomaga młodym ludziom budować rodzinę na fundamencie wiary i miłości.

Luty - na apel państwa Mireckich z Płocka, którzy walczą o życie swojej

5-miesięcznej córeczki, potrzeba przeszczepu wątroby i to za granicą, parafianie

chętnie i ofiarnie pospieszyli z pomocą. „Mocni w wierze - bądźcie trzeźwi” - to hasło

30 Ogólnopolskiego Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, w którą włączamy się

świadomie, byśmy mogli powiedzieć, że przyczyniliśmy się wydatnie, aby trzeźwa
Polska witała trzecie Tysiąclecie Chrześcijaństwa.

23 lutego - o godzinie 17:00 chór z parafii św. Józefa w Ursusie i nasz także, wykonał
kilkanaście utworów o Męce Pańskiej.

W dniach 9- 15 lutego grupa młodzieży pod opieką księdza Artura Nagraby (20
osób) wyjechała w Gorce do Ochotnicy Dolnej. Wyjazd miał charakter rekolekcyjny
połączony z codziennymi wędrówkami, a także spotkaniami z innymi grupami.

Grupa tej młodzieży spotyka się w każdy czwartek o godzinie 19:00. Spotkania mają

jednolitą formułę. Rozpoczynają się wspólną modlitwą: różaniec, czasami Adoracja
Najświętszego Sakramentu, później konferencja i dzielenie się w grupkach. Na
spotkania te często zapraszane są osoby z zewnątrz, kapłani i osoby świeckie.
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W dniach 16-23 lutego grupa młodzieży tak zwany Krąg Biblijny prowadzony przez

księdza Grzegorza Chojnickiego (osób 11) przebywał w Beskidzie Sądeckim. Grupa ta

spotyka się w każdy piątek na dzieleniu się Słowem Bożym, rozważaniem w ciągu

tygodnia podczas modlitwy prywatnej. Często spotkania te przeradzają się
w modlitwę psalmami, różańcem, czy Liturgią Godzin. Frekwencja młodzieży od

10 do 15 osób.

W parafii w każdy poniedziałek odbywają się spotkania Legionu Maryi - zespół liczy

około 25 osób czynnych. Jest też znaczna grupa Legionistów wspomagających.
Opiekunem jest ksiądz Grzegorz Chojnicki. Legion Maryi prowadzi aktywnie
apostolstwo wśród ludzi samotnych i chorych. W soboty legionistki służą w kaplicy

szpitalnej pomagając chorym przygotować się do przyjęcia sakramentów. W każdą
środę adorują Najświętszy Sakrament w kaplicy Sióstr Szensztackich. W szpitalu na

ul. Batorego systematycznie prowadzone jest Duszpasterstwo Chorych, a także

Służby Zdrowia. W sobotę o godzinie 15:30 sprawowana jest Eucharystia. Na Mszę
Świętą przychodzą chorzy, a także personel medyczny. Współpraca jest bardzo
dobra.

9-14 marca - czas rekolekcji wielkopostnych, które prowadził ksiądz ze
Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętej Rodziny w Świdrze.

23 marca - ksiądz prałat serdecznie podziękował 2 ofiarodawcom za kolejny piękny

witraż do naszej świątyni.

27, 28, 29 marca - Triduum Paschalne - wierni parafianie licznie uczestniczyli

w liturgii tych dni, dlatego Wielka Niedziela, którą oznajmiły dla nas rezurekcyjne

dzwony była radosnym uwielbieniem, dziękczynieniem Jezusa Chrystusa.

8 kwietnia - o godzinie 19:00 w domu parafialnym rozpoczął się kurs dla
narzeczonych, który będzie trwać do 27 maja. Prowadził go ksiądz Grzegorz

Chojnicki i pani Małgorzata Uścińska.

13 kwietnia - na Mszy Świętej o godzinie 11:15 czterech kandydatów otrzymało komże

na znak włączenia ich do grona ministrantów. Spotkania lektorów odbywają się
w naszej parafii w piątki o 19:00. Ich formacja jest nastawiona na pogłębienie wiedzy

o Piśmie Świętym, o liturgii, o nauczaniu magisterium kościoła. Czasami zajęcia

odbywają się na sali gimnastycznej. Była też wyprawa rowerowa (1 maja) w okolicach

Otwocka. Do promocji lektorskich przygotowuje się czterech nowych kandydatów.

23 kwietnia - w Uroczystość Świętego Wojciecha, Biskupa Męczennika głównego

patrona Polski, o 17:00 przybył do nas ksiądz biskup Zbigniew Kraszewski, by

udzielić naszej młodzieży (132 osoby) sakramentu bierzmowania. Przygotował tą
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młodzież ksiądz Artur Nagraba w ciągu całego roku na spotkaniach miesięcznych

i Triduum Modlitewnym przed samym bierzmowaniem.

26 kwietnia - w sali katechetycznej w Kurii Biskupiej naszej diecezji odbyła się sesja

16 maja - w bazylice katedralnej św. Floriana odbyła się uroczystość ku czci świętego

Andrzeja Boboli, patrona naszej Metropolii Warszawskiej. Podczas tej uroczystości

śpiewał nasz chór parafialny.

poświęcona tematowi „Wychowanie prorodzinne czy edukacja seksualna”. Celem tej

17 maja - w wigilię Zesłania Ducha Świętego młodzież z naszej parafii z księdzem

zagrożenia, jakie niesie wprowadzony do szkół od nowego roku program

Wincentego a Paulo, ze Śródborowa i z Ługów, oraz zapraszani parafianie.

sesji było przygotowanie nauczycieli, wychowawców do przedstawienia rodzicom

o wychowaniu seksualnym i podręczników już przygotowanych. Wzięła w tej sesji
udział także delegacja z naszych szkół to znaczy numer 4 i numer 6. Konsekwencją

tego, w szkole nr 6 odbyła się prelekcja na temat wychowania seksualnego

wygłoszona przez panią Marię, która prezentowała program pani Papis jako jedyny
wychowujący do właściwych wartości rodzinnych, narodowych. Rodzice ze szkoły
nr 6 w wystąpili do Rady Miejskiej o wprowadzenie do szkoły programu pani Papis.

3 maja - Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski - odpust w naszej parafii,

o godzinie 12:30 odprawiona została uroczysta suma z procesją eucharystyczną,

z udziałem kapłanów z naszego dekanatu i licznie zgromadzoną wspólnotą

parafialną. Słowo Boże wygłosił zaproszony przez księdza proboszcza ks. Tomasz
Osiadacz, były wikariusz naszej parafii, przywitany radośnie przez parafian.

Arturem zorganizowała czuwanie. Uczestniczyły w nim grupy z parafii św.

W programie była adoracja, konferencja, wspólne śpiewanie, także herbata i ciasto,

przede wszystkim wspólna Eucharystia o północy. Kościół dolny był wypełniony.
18 maja - nasza parafia przeżyła I Komunię Świętą dzieci.

Pierwsza grupa o godzinie 8:30 ze szkoły nr 1 i nr 4 - 59 dzieci - prowadziła je
siostra Wanda Leszczyńska.

Druga grupa o godzinie 10:15 ze szkoły numer 6 - 69 dzieci - prowadziła siostra
Violetta.

Obydwie grupy złożyły dar ofiarny: 6 ornatów - 3 zielone i 3 białe, dzieci były

przygotowane przez katechezy, Msze Święte inicjacyjne, spotkania miesięczne

z rodzicami.
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Piękny wystrój kościoła jak i sama uroczystość wzbudziła szczególnie
u gości słowa wielkiego uznania, godzina 8:30

18 maja 1997, godz. 10.15
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I Komunia Święta, 18 maja 1997

25 maja - święto I Rocznicy I Komunii Świętej, ze wszystkich szkół przystąpiła 119 dzieci.

Dzieci otrzymały książki ks. Nowaka „Żyć Mszą Świętą” i poświęcone chlebki, które

zaniosły w darach ofiarnych. Brały jest ogromnym wzruszeniem, aby podzielić się nimi
z najbliższymi. Chleb jako znak Chrystusa, w którym karmi nas Jezus na życie wieczne.
29 maja- Boże Ciało. Tematy poszczególnych ołtarzy:
- I - Eucharystia i wolność

- II - tematyka związana z Bożym Ciałem
- III - Do końca ich umiłował

- IV - temat uwzględniający pielgrzymkę Ojca Świętego do Ojczyzny

Najważniejsze wydarzenia roku 1997
- Millenium św. Wojciecha

- 46 Międzynarodowy Kongres

Eucharystyczny, Wrocław, 25 V- 1 VI

- Ojciec Święty Jan Paweł II w Ojczyźnie,
31 maja-10 czerwca, hasło pielgrzymki
papieskiej „Jezus Chrystus, wczoraj
dziś i na wieki”
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- 600-lecie wydziału

teologicznego Uniwersytetu
Jagiellońskiego

Niezapomniane widoki, wspaniałe homilie Ojca Świętego, postawy ludzi, przeżycia

duchowe tych spotkań - niedopisania - to tylko Wielka Miłość mogła ich dostarczyć.

Parafia na różne sposoby brała udział w tych wydarzeniach: Ks. Artur z grupą

- Kanonizacja: świętej

młodzieży udał się na spotkanie z Ojcem Świętym 2-3 czerwca Lednica-Gniezno.

- Beatyfikacja: Błogosławionej

Ojciec Święty powiedzieć: „Na was można liczyć”!

Królowej Jadwigi i św. Jana z Dukli

m. M. Karłowskiej, Błogosławionej m.

Bernardyny Marii Jabłońskiej

Modlimy się teraz, aby ten dar zaowocował, by w każdym z nas Polaków, mógł
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Eucharystyczny Ruch Młodych został wznowiony w parafii od września 1996 roku.
W uroczystość Chrystusa Króla zostało przyjętych do kandydatury na rycerzy Pana

Jezusa trzydzieścioro dzieci. Dzieci spotykają się raz w tygodniu na dwie godziny:
czas formacyjny i rekreacyjny.

20 czerwca - najgorliwsi kandydaci 20 dzieci zostali przyjęci na członków

Eucharystycznego Ruchu Młodych, otrzymali odznaki i legitymację członkowskie.

Po komunii świętej doszło dziesięcioro dzieci, które w tym dniu otrzymało z rąk
księdza proboszcza żółte chusty. Całoroczne spotkania zostały zakończone
ogniskiem. Ruch Eucharystyczny Młodych prowadzi w parafii siostra Violetta

Rejman.

Wręczenie odznak i legitymacji członkowskich dzieciom
z Eucharystycznego Ruchu Młodych

19 czerwca - o godzinie 18:00 odprawiona została Msza Święta na zakończenie roku
szkolnego dla szkoły nr 4.

20 czerwca - o godzinie 8:00 dla szkoły numer 6. Udział dzieci, wychowawców

i dyrekcji szkół był dobry, nawet z gestem podziękowania księżom za ofiarę Mszy

Świętej i wszelką pomoc w wychowaniu dzieci.
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21 czerwca - o godzinie 4:30 wyjechały trzy autokary - jeden z chórem i siostrą

Gdańskiej i dwóch spalonych rodzin). Podzielono się refleksjami z homilii Ojca

Kazimierza Biskupiego na święcenia Pawła Dudka i do Lichenia.

akcentem imieninowym wszystkich uczestniczek.

Benigną, 2 pod opieką księdza Grzegorza Chojnickiego z parafianami - do

29 czerwca - o godzinie 12:30 ksiądz Paweł Dudek odprawił Mszę Świętą prymicyjną.

Ornat, który ufundowali jego rodzice został w parafii jako dziękczynne Votum.

Przeżyliśmy kilka momentów wzruszających. Obecni byli księża i klerycy z jego
nowej rodziny zakonnej Księży Misjonarzy Świętej Rodziny. Około godziny 14:30

zawieziono księży, siostry, oczywiście rodzinę Prymicjanta i zaproszonych gości na

wspólny obiad do Karczewa.

2 lipca - około dziewiętnastej przybyła do nas, jak co roku, Młodzieżowa

Pielgrzymka ze Strugi do Miejsca Piastowego pod opieką księży michaelitów na

nocleg. Osób była około 80, w ciągu 10 minut parafianie z radością „rozebrali”

utrudzony pielgrzymów. Następnego dnia, o godzinie 6:15 opuścili parafię dziękując
za gościnę i życzliwość.

6 lipca - o godzinie 16:00 odbyło się miesięczne spotkanie Żywego Różańca

zamykające półrocze. Członkiń jest 150, obecnych było 52. W sprawozdaniu siostra

Kinga przekazała rozliczenie finansowe (intencje Mszy Świętych, świece do procesji

Najświętszego Sakramentu, imieniny księży, ofiary na rzecz Radia Maryja, Stoczni

Świętego. Zakończono odnowieniem I Tajemnicy Radosnej i skromnym, a radosnym

Od 7 lipca zaczęły napływać niczym lawina wiadomości o niesłychanych rozmiarach
powodzi w południowo-zachodniej części Polski:

- Kotlina Kłodzka! Opole! Wrocław! Rzeszowskie! Krakowskie! Częstochowskie!...

setki hektarów pól, setki wiosek, ponad 50 utonięć - bilans przerażający! Tysiące

ludzi bez dachu nad głową i tak do dziś, to jest 16 lipca, stan alarmowy trwa.

Jednocześnie obserwuje się ogromny zryw solidarności międzyludzkiej w niesieniu

pomocy tym ludziom, którym żywioł w kilka minut zabrał wszystko. Przeróżne
instytucje w różny sposób tę pomoc niesie. Kościół - Caritas Polska - przoduje. Na

apel biskupów - taca, ofiary do puszek przekroczyły marzenie. W naszej parafii
przez dwie niedziele zebrano ponad 210 milionów (st).

• Dnia 17 lipca wyruszył pierwszy transport do Bielsko-Białej: żywność, środki
czystościowe, pościel, ubranie.

• Dnia 26 lipca drugi transport do Opola. Bezinteresowność, ofiarność
wzrusza i nadal trwa.
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21 lipca o 7:00 - odjechało 65-cioro dzieci na kolonie do Darłowa zorganizowane

27 września - pięcioma autokarami - ponad 200 osób, przeżyło pielgrzymkę na

przez Caritas. Kierowniczką tej grupy była pani Mirka Piotrowska, nauczycielka

Jasną Górę. Przewodniczył ksiądz proboszcz Włodzimierz Jabłonowski, z pomocą

2 sierpnia bardzo zadowolone.

o zwiększenie wiary i miłości w rodzinach naszych, o zachowanie religii w szkołach

szkoły nr 6, duży wkład finansowy miała także nasza parafia. Wróciły autokarem

5 sierpnia - około 14:00 przy naszym kościele zatrzymała się XIV Piesza Pielgrzymka

Praska na Jasną Górę na krótki odpoczynek. To było radosne spotkanie, hojnie

ugoszczenie napojami i ciastami wyruszyli w kierunku Karczewa śpiewając
dziękczynne Alleluja!

24 sierpnia - o godzinie 15:00 w Karczewie odbyły się Dożynki Diecezjalne.

Przewodniczył ksiądz biskup Kazimierz Romaniuk, ordynariusz naszej diecezji.
Śpiewał bardzo pięknie nasz chór parafialny.

1 wrzesień - 58 rocznica wybuchu II wojny światowej. W „Niedzieli” ukazały się

księdza Grzegorza Chojnickiego i trzech sióstr. Szczególną intencją było wołanie
i przedszkolach.

21 września - zwycięstwo AWS w wyborach rokuje nadzieje na przybliżenie i życie
prawdą, że Jezus Chrystus jest naszym jedynym Odkupicielem i Zbawicielem.

28 września - przeżyliśmy niecodzienną uroczystość - Msza Święta koncelebrowana
przez kolegów księdza proboszcza, którzy przyjęli święcenia kapłańskie 36 lat temu.

Obecnych było 26. Wśród nich jako główny celebrans był ksiądz biskup Józef

Zawitkowski. Licznie przybyli parafianie, co świadczy o ich łączności ze swym

pasterzem i życzliwości. Wspólny obiad zakończył to radosne spotkanie.

piękne artykuły księdza biskupa Romaniuka i Stefana Niesiołowskiego o inwazji na

12 października - na wszystkich Mszach Świętych modlił się z nami i przemawiał

przybyła licznie dziatwa ze swoimi wychowawcami na Mszę Świętą, by z Bogiem

przepracował jako misjonarz w Kamerunie.

Polskę w 1939 z zachodu i ze wschodu. Tegoż dnia ze sztandarami swoich szkół

rozpocząć nowy rok szkolny 1997/98.

kapłan z Zakonu Ojców Oblatów Najświętszej Maryi Panny, który przez wiele lat

16 października - 19 rocznica wyboru Ojca Świętego. Po Mszy Świętej odśpiewaliśmy
dziękczynny hymn „Ciebie Boga wysławiamy”.
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19 października - przybył do nas z osobami świeckimi ks. Jan Wasilewski. pracujący

na Białorusi. by przybliżyć problem pracy i zbierać ofiary na pomoc przy remoncie

zdewastowanych kościołów w latach komunizmu. Oczywiście ugoszczeni byli także
na plebanii. Odjechali wdzięczni i radośni.

26 października - Uroczystość Poświęcenia Kościoła, a 9 lat temu, 3 października

1988 Naszego Kościoła. Po godzinie 12:30 przyjechał ksiądz biskup Zbigniew
Kraszewski, aby poświęcić witraż w kościele oraz kaplicy św. Józefa, rzeźbę Świętego

Józefa i witraże w kaplicy. Jest to nowa kaplica poświęcona Patronom robotników
i całego rzemiosła, zarówno naszej parafii jak i całego terenu Otwocka. Tego samego
dnia obchodziliśmy Jubileusz 25-Lecia pracy Księdza Proboszcza Włodzimierza

Jabłonowskiego w tej parafii. Na tę uroczystość do koncelebry zostali zaproszeni
wszyscy księża wikariusze, którzy razem z księdzem proboszczem pracowali w tym

ćwierćwieczu. Parafianie przybyli licznie, na różny sposób okazując swą
wdzięczność. Obecnych kapłanów było 30. Wspólny obiad na plebanii dopełnił
miary tego radosnego spotkania.

Październik miesiąc Matki Bożej Różańcowej
Dzieci uczestniczyły w nabożeństwach w poniedziałki, środy i piątki o godzinie

16:30. Przychodziły chętnie i bardzo licznie, co było dla nas miłym zaskoczeniem. Na
ostatnim nabożeństwie najgoliwrszym dzieciom zostały rozdane nagrody.

9 listopada - grupa sióstr Felicjanek (11 nowicjuszek) z racji Jubileuszu 75-lecia

powstania Prowincji Warszawskiej Sióstr Felicjanek była obecna na wszystkich

Mszach Świętych. Modliły się razem z nami, śpiewały i głosiły Słowo Boże.
 Prowincja Warszawska powstała w 1922 roku.

 Siostry Felicjanki w Otwocku podjęły pracę 2 września 1934 roku czyli
63 lata temu.

 Natomiast utworzenia naszej parafii nastąpiło 28 marca 1958 - 39 lat temu.
W każdy poniedziałek po Mszy Świętej wieczornej w naszej parafii odbywają się
spotkania Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Prowadzi je ksiądz Artur Nagraba. Na
spotkaniach poruszane są problemy związane z wiarą, relacjami w rodzinie,
wychowaniem, realizacją osobistego powołania.

23 listopada - o godzinie 15:00 na Starym Mieście w Archikatedrze św. Jana odbył się

XIV Przegląd Chórów Kościelnych z racji świętej Cecylii, patronki muzyki i chórów
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kościelnych. W przeglądzie tym, wziął udział także nasz chór, niezwykle owacyjnie
oklaskiwany.

30 listopada - I Niedziela Adwentu. W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy VII Rok

Wielkiej Nowenny Przed Jubileuszem 2000-lecia Chrześcijaństwa. W tym roku

liturgicznym tematem refleksji będzie „Duch święty i jego obecność w kościele”.

Z racji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia dzieci naszej parafii podjęły akcję

zbierania słodyczy i zabawek pod hasłem „Dzieci naszej parafii - dzieciom

powodzian”. Zebrane dary dotarły do dzieci z Kotowic pod Wrocławiem.

Rekolekcje adwentowe odbyły się w dniach 20-22 grudnia, przeprowadził je ojciec
Andrzej Ostrowski ze Zgromadzenia Bernardynów.

Pasterka. Na pół godziny przed pasterką nasz chór przeprowadził nabożeństwo

adoracyjne - czytania, piękne polskie kolędy. Kościół wypełniony był po brzegi.

W roku ubiegłym 1997 parafianie należący do Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego złożyli 3568 zł.

Nowy Rok 1998
4 stycznia - na wszystkich Mszach Świętych ksiądz proboszcz zapowiedział dla
naszej parafii Rok Jubileuszowy 40-lecia istnienia naszej parafii: Matki Bożej

Królowej Polski. Główne uroczystości odbędą się 27 kwietnia 1998 r. Duchowo
przygotowujemy się poprzez Misje Święte w dniach od 19 do 26 kwietnia 1998 roku.

Bardzo pozytywnie rozwija się i działa Klub Anonimowych Alkoholików. Spotykają
się w każdą środę w godzinach 18.00-20.00 w domu parafialnym. Działa też bardzo

sprawnie Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego, w każdy czwartek w godzinach
18:00 do 19:30.

Jak co roku w bardzo radosnym nastroju odbyły się spotkanie opłatkowe grup
duszpasterskich i tak:

• 4 stycznia - Żywy Różaniec - około 70 osób
• 18 stycznia - Legion Maryi - około 30 osób

• 25 stycznia - III Zakon Świętego Franciszka - około 15 osób

• 25 stycznia - Kościelna Służba Porządkowa - około 25 osób
• Chór - około 50 osób

• Eucharystyczny Ruch Młodych - około 30 dzieci
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8 lutego - w dzisiejszych ogłoszeniach ksiądz proboszcz podał krótki plan
Jubileuszowych Uroczystości:

• Zaproszenie na Misje dla każdej rodziny
• Misje 19-26.04.1998
• Dekoracje

• Wystawa obrazująca 40 lat istnienia parafii
• Broszura zawierająca historię naszej parafii

• Witraż ufundowany przez całą parafię o tematyce historycznej - pontyfikat
Jana Pawła II, papieża Polaka z trzema datami
o 1978 - wybór papieża

o 1979 - I pielgrzymka do Ojczyzny
o 1980 - sierpień Solidarność

• 27 kwiecień 1998, 18:00 przyjazd księdza biskupa ordynariusza Kazimierza
Romaniuka

• Główna Uroczystość Jubileuszowa
Wszystkich ucieszyła wiadomość, że został w tych dniach założony zegar

elektroniczny, sterujący automatycznie pracę dzwonów według określonego planu.
Pozwala on także na uruchomienie dzwonów pilotem na odległość.

5 kwietnia - Niedziela Palmowa, o godzinie 17:00 nasz chór wykonał śpiewne

Misterium Męki Pańskiej.

W poniedziałek Wielkanocny z ust księdza proboszcza usłyszeliśmy serdeczne

podziękowania księżom, siostrom, parafianom za przygotowanie liturgii Wielkiego

Tygodnia i udział, a szczególnie siostrze Benignie, panu Grotowi i całemu chórowi -

„19 lat mozolnej pracy siostry i dobra wola oraz chęci poszczególnych chórzystów
zaowocowały w wielkim dobrem. Jest nim imponujący dorobek w postaci
wspaniałych utworów, które pomagają nam wzmocnić myśl i serca ku Bogu.

Jednocześnie śpiew ten jest imponującą oprawą dla liturgii sprawowanej w naszym

kościele, oprawą godną najwspanialszych świątyń w naszej ojczyźnie”.
Misje 19-26 kwietnia

Przeprowadzili je ojcowie Bernardyni. Już sam program świadczy jak był bogaty.
Były to dni błogosławione! I obecność parafian, szczególnie na dodatkowych

nabożeństwach jak procesja eucharystyczna wokół kościoła, odnowienie przyrzeczeń
małżeńskich, nabożeństwo z krzyżem misyjnym i wieczorne Apele Jasnogórskie

o 21:00 przeszły nasze oczekiwania, ubogaciły i podniosły duchowo.
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27 kwietnia - o 18:00 przyjechał ksiądz biskup ordynariusz Kazimierz Romaniuk.

Ksiądz biskup w czasie Mszy Świętej w wygłosił Słowo Boże, dokonał poświęcenia

nowego witraża, który jest votum od całej parafii z okazji Jubileuszu 40-lecia naszej

parafii. Po komunii świętej poświęcił i wręczył 8 obrazów Jezusa Miłosiernego
i wręcz je delegatom parafii naszego dekanatu Otwock-Kresy. Parafia stanęła godnie
w swoje święto przy swym Arcypasterzu.

3 maja - odpust Matki Bożej Królowej Polski. Uroczysta suma odprawiona została

o godzinie 12:30, a po niej procesja Eucharystyczna wokół kościoła.

4 maja - pod patronatem Matki Bożej rozpoczęliśmy peregrynację obrazu Jezusa

Miłosiernego do rodzin naszej parafii.
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I Komunia Święta dzieci - 17 maja

6 czerwca - pierwsza sobota czerwca, z radością przeżyliśmy o godzinie 21:00 Apel
Jasnogórski poprzedzony adoracją, na zakończenie odśpiewanie ulubionej piosenki

- ze szkoły nr 6 - godzina 8:30 - 57 dzieci

ewangelicznej „Zapada zmrok”. Kościół był wypełniony zgodnie z postanowieniem

- ze szkoły nr 4 i nr 1 - godzina 10:15 - 51 dzieci

podjętym podczas Misji Świętych.

- I Rocznica Komunii Świętej - 24 maja o godzinie 8:30
27 maja - Sakrament Bierzmowania przyjęło 123 osoby, szafarzem był ksiądz biskup
Stanisław Kędziora.

11 czerwca - Boże Ciało, tegoroczny wystrój ołtarzy zmobilizował wielu parafian

i rozradował podniesionym poziomem. Procesja - liczny udział, tych którzy

publicznie wyznają wiarę w obecność pana Jezusa, stała się i dla nas radosną

2 czerwca - o godzinie 10:00 odprawiona została Msza Święta pogrzebowa
koncelebrowana przez 84 kapłanów za śp. ks. Wiktora Wielechowskiego, który

przez kilka ostatnich miesięcy służył w konfesjonale i przy ołtarzu.

tradycją naszej parafii.

19 czerwca - na zakończenie roku szkolnego coraz bardziej budzi się świadomość

wśród wychowawców, rodziców i dzieci, by na zakończenie roku szkolnego
uczestniczyć we Mszy Świętej, by z błogosławieństwem Bożym rozpocząć wakacje.

Nowi ministranci
przyjęci w roku

1998, ks. Proboszcz,
ks. Grzegorz
Chojnicki,

ks. Artur Nagraba

21 czerwca - ksiądz proboszcz podał do wiadomości, że ksiądz Grzegorz Chojnicki

przechodzi na wikariat do Nowego Dworu, a ksiądz Artur Nagraba do Kobyłki.

Następnie podziękował im za 3 letnią pracę, życząc błogosławieństwa Bożego

w dalszej pracy kapłańskiej.
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28 czerwca - na wszystkich Mszach Świętych ksiądz proboszcz witał nowych

kapłanów: ks. Andrzeja Dudzika, który przybywa ze Starej Miłosnej i ks. Dariusza

Stonio, neoprezbitera.

2 lipca - w godzinach około 19:00 witaliśmy XIV pielgrzymkę młodzieżową ze Strugi

idzie do Miasta Piastowego w intencji o trzeźwość naszego narodu prowadzoną

piosenkę „Zasypia świat” i idziemy do Krzyża Misyjnego całując go. Uczestników
stale przybywa.

5 sierpnia - o 14:00 zatrzymała się przy naszym kościele XV piesza Pielgrzymka

Praskich Rodzin na Jasną Górę na krótki odpoczynek. Tym razem pielgrzymów było
około 1000 osób. Zaskakująca była ta liczba, stąd i tradycyjnych jagodzianek nie

przez Księży Michaelitów. Około 80 osób w ciągu 10 minut parafianie zaprosili

wystarczyło dla wszystkich. Jednak za okazaną gościnność i radosne dzielenie się

Z ramienia Caritas i księdza proboszcza pani Mirka Piotrowska, parafianka

1 września - 59 rocznica wybuchu II wojny światowej, rozpoczęcie roku szkolnego

w Darłowie. Z naszej parafii pojechało 60 dzieci, tylko kilkoro było pełnopłatnych,

Świętej ze sztandarami szkoły nr 4 i nr 6. Do pracy w szkole nr 4 został skierowany

cel. Dzieci wróciły bardzo zadowolone, bo mimo słabej pogody kąpały się w morzu,

Zachariasza i siostra Bogna ze Szensztatu. Szczęść im Boże!

i zabrali do swoich gościnnie otwartych domów.

i nauczycielka zorganizowała kolonie letnie w dniach 22 czerwca - 4 lipca
duży wkład był też parafian naszych, którzy swoje ofiary złożyli do puszek na ten
miały bardzo dobre warunki, dobre wyżywienie.

tym co było, wynagrodzona nam oklaskami i śpiewem.

1998/99. O godzinie 8.00 zabrała się licznie dziatwa szkolna w kościele na Mszy

ksiądz Andrzej Dudzik i siostra Miriam, a do szkoły nr 6 ks. Dariusz Stonio, siostra

8 września - na 10:00 pospieszyli licznie nasi parafianie do kościoła Świętego

13 lipca - ku wspólnej radości w nabożeństwach fatimskich uczestniczy duża ilość

Wincentego, aby wziąć udział w koronacji obrazu Matki Bożej Swojczowskiej,

kościoła z figurą Matki Bożej Fatimskiej, śpiewając ulubione pieśni ku Jej czci.

Arcybiskup Marian Jaworski, Metropolita Lwowski, który dokonał obrzędu

parafian. Po Mszy Świętej wieczornej odmawiamy różaniec w procesji i wokół

W każdą pierwszą sobotę miesiąca, po Mszy Świętej wieczornej spotykamy się na

adoracji Najświętszego Sakramentu. O 21:00 śpiewamy Apel Jasnogórski, ulubioną

patronki naszego miasta Otwocka. Uroczystościom tym przewodniczył Ksiądz

koronacji Matki Bożej Swojczowskiej przy współudziale naszych księży biskupów.

Z tej okazji nasza parafia na dar ołtarza na ręce Księdza Arcybiskupa złożyła:
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kielich mszalny, 4 ornaty, 4 komże dla Kościoła Katolickiego na Ukrainie.

Uroczystość ta wypadła imponująco, mimo że był to dzień pracy, nie brakowało

Tę wspaniałą rocznicę przeżyliśmy szczególnie podczas uroczystej Mszy Świętej

upraszczając dla Ojca Świętego łaski Boże na każdy dzień, na Jego trudne decyzje,

przedstawicieli i delegacji ze szkół, szpitali, z Rady Miejskiej itd.

na Jego oddanie bez reszty Kościołowi i nam.

14 września - parafianie stanęli przy Krzyżu Chrystusowym w Drodze Krzyżowej,

11 Listopada - 80 rocznica odzyskania niepodległości. Programy radiowo-telewizyjne

Nabożeństwa przewodniczył w nabożeństwach i głosił Słowo Boże ojciec Tacjan,

Ojczyzny, sytuacją obecną... W ofierze Mszy Świętej o godzinie 18:00 złożyliśmy

którą odprawiliśmy w święto Podwyższenia Krzyża. Podczas 40-godzinego

bernardyn, bardzo pozytywnie przyjęty i oceniany przez parafię.

4 października - o godzinie 11:00 odbyło się pierwsze spotkanie Żywego Różańca

dostarczyły nam poważnych refleksji, głębokich przeżyć, nad historią naszej
nasze niepokoje i troski o jej przyszłość... A więc i naszą - na patenie, dziękując
Bogu za dar tego pontyfikatu.

mężczyzn - jest ich 15!

4 października, także dziś o godzinie 19:00 odprawiona została pierwsza Msza

Święta Młodzieżowa ku radości wielu. Z inicjatywy młodzieży, przy współudziale
księży i siostry Miriam, z błogosławieństwem księdza proboszcza utworzyli zespół
muzyczny, na potrzeby którego otrzymali tacę z tej Mszy zbieraną przez siebie.

10 października - Legion Maryi obchodził bardzo uroczyście swoje 10-lecie
działalności przy naszej parafii.

16 października 1978-1998

20 rocznica wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II na stolicę Piotrową.

15 listopada - gościliśmy rodaków z Białorusi, którzy zbierali ofiary na odbudowę
kościoła zdewastowanego w czasie komunizmu.
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Od 15 listopada zaczęło działać nowe ustawodawstwo polskie wprowadzające w życie

instytucje małżeństwa konkordatowego. Na wspólnym zebraniu zapoznaliśmy się

z wymaganiami co do zawarcia ślubu kościelnego z uzyskaniem skutków cywilnych
planowanego małżeństwa. Ksiądz proboszcz zapoznał także z tym wiernych
wykazując dla młodych korzyści i ułatwienie.

Miriam –osób ponad 30. Niemal każdej soboty w ramach spotkań w godzinach
10.00-13.00 wędrują i uczą się poznawać i podziwiać piękno Stwórcy.

29 listopada - I Niedziela Adwentu, IX Rok Wielkiej Nowenny przed Jubileuszem
200-lecia Chrześcijaństwa. Tematem refleksji w tym roku będzie „Bóg Ojciec”. Roraty

w bieżącym roku to kolejne już to tradycyjny zryw dzieci, by trwać z Maryją,

16 listopada - 20 rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Ta rocznica

z lampionami na modlitwie w oczekiwaniu Narodzin Zbawcy. Dzieci uczestniczyły

21 listopada - w sobotę w domu parafialnym odbyło się spotkanie dzieci, które

Rekolekcje adwentowe 6-8 grudnia przeprowadzili je ojcowie Bernardyni.

mobilizuje nas Polaków do coraz gorliwszej modlitwy, budzi nowe nadzieję i radość.

uczestniczyły w koloniach letnich Caritas w Darłowie i wychowawczyń z panią

Mirką Piotrowską, kierowniczką tych kolonii. Dzięki temu za małą odpłatnością lub
całkowitym zwolnieniu z opłat z naszej parafii uczestniczyło 65 dzieci. W Gazecie

Otwockiej ukazał się także artykuł z fotografią.

22 listopada - w Archikatedrze św. Jana w Warszawie odbył się XV przegląd Chórów
Kościelnych z racji św. Cecylii, patronki muzyki i chórów kościelnych. W przeglądzie

tym uczestniczył także nasz chór parafialny, któremu zgotowano wielkie owacje.

28 listopada - w sobotę Oaza Dzieci Bożych wyjechała do Ołtarzewa na

przedstawienie pod tytułem „Łazarz”. Wyjazd zorganizował ksiądz Andrzej i siostra

bardzo licznie.

Opłatki rozprowadzały siostry. Parafianie bardzo chętnie nabywali świece Caritas,

które mają być na każdym stole wigilijnym jako znak i dar serca dla najbardziej
potrzebujących.

10 grudnia – Święty Mikołaj zawitał do przedszkolaków uczęszczających na lekcje

religii do domu parafialnego. Dzieci wraz ze scholą dziecięcą przedstawiły jasełka.

Prezentów i radości było wiele. Gośćmi byli: ksiądz proboszcz, księża wikarzy, Siostry

Felicjanki i rodzice przedszkolaków - było 26. Organizatorką była siostra Zacharia.
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13 grudnia - po Mszach Świętych Zespół Charytatywny zbierał do puszek ofiary na

Nowy rok 1999

najbiedniejszych na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.

3 stycznia - opłatek wszystkich członków Żywego Różańca z udziałem księży

działalność Caritas w naszej parafii, tym razem szczególnie na pomoc dla

24 grudnia - wigilia. Przed pasterką przeżyliśmy nabożeństwo adoracyjne - czytania
liturgiczne i kolędy w wykonaniu naszego chóru.

Pasterka - piękny wystrój kościoła. Kościół wypełniony po brzegi i rozśpiewany
naszymi polskimi kolędami.

i wszystkich sióstr. Atmosfera była wyjątkowo radosna, a sprawił to także prawdziwy
Święty Mikołaj.

10 stycznia - o godzinie 18:00 w naszej świątyni została odprawiona Msza Święta w
intencji Narodu i Ojczyzny. Wzięły w niej udział władze naszego miasta i powiatu

otwockiego. Nasz chór uświetnił tę uroczystość.

16 stycznia - na Mszy Świętej o godzinie 18:00 modliliśmy się w intencji Ojca Świętego

i naszego solenizanta księdza proboszcza. Po Mszy Świętej przy śpiewie chóru,

przedstawiciele zespołów parafialnych i szkół składali życzenia.

17 stycznia - w ogłoszeniach parafialnych ksiądz proboszcz zachęcił tych, którzy
mają problem z nałogiem alkoholowym, by skorzystali z Klubu Anonimowych

Alkoholików otwartego przy naszej parafii, a działającym bardzo skutecznie już od

Żłobek 1998

dwóch lat.

Dziś też usłyszeliśmy oficjalne ogłoszenie o planowanej pielgrzymce Ojca Świętego

do Polski w czerwcu, od 5 do 17 czerwca, z podaniem szczegółowego programu tej

pielgrzymki. Nadzieja i radość wypełniła nasze serca.
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17 stycznia - po Mszach Świętych zbierane były ofiary na rzecz Misji w Mitunguu -

Kenia. Misja oddalona od Nairobi o 300 kilometrów. Bez światła, bez wody, bez

dróg. Od października 1998 roku pracuje tam nasz Polak, ksiądz Rajmund

Marszałkowski. Zwrócił się z prośbą o przesłanie różańców, by przez różaniec trafić
do tamtejszych ludzi, wyjątkowo zamkniętych. Parafianie okazali wyjątkową
hojność, starczyło na zakup i wysłanie 300 różańców, a już 11 lutego w dniu

Najświętszej Marii Panny z Lourdes przesyłka doszła do celu, ku wielkiej radości
wszystkich.

17 luty - Popielec rozpoczął czas Wielkiego Postu.
W dniach od 14 do 12 marca trwał kurs przedmałżeński. Uczestniczyły w nim
44 osoby, prowadził go ksiądz Dariusz Stonio.

14 marca - odbyły się obłóczyny ośmiu kandydatów na ministrantów. Dużo pracy
w ich przygotowanie wyniósł Mariusz Konowrocki.

13 i 20 marca - wyjazd autokarem z dziećmi do Ołtarzewa na Mękę Pańską
zorganizowali ksiądz Andrzej Dudzik i ksiądz Dariusz Stonio.

21 marca do 25 marca - włącznie przeżyliśmy renowacje Misji Świętych w roku

poprzedzającym Jubileusz Roku 2000. Renowacje Misji Świętych przeprowadzili
ojcowie Bernardyni, ci sami co w ubiegłym roku.

1 kwietnia - Wielki Czwartek, ksiądz Dariusz wyjechał z ministrantami (20 osób) na

Mszę Świętą Krzyżma do katedry św. Floriana.

14 marca - o godzinie 9:00 w kościele seminaryjnym 40 kleryków drugiego roku

przyoblekli strój duchowny, a wśród nich nasz parafianin Piotr Błażejczyk.
Modliliśmy się o wytrwanie dla niego w swym powołaniu kapłańskim.

Już od października trwa w naszej parafii nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego
jako przygotowanie nas na Jubileusz 2000-lecie Chrześcijaństwa.

27 marca - W naszym punkcie charytatywnym obdarowaliśmy hojnie 35 rodzin

żywnością i słodyczami.

4 kwietnia - Wielka Tajemnica Wiary i Nadziei. Głębokie duchowe wyznanie wiary

w Zmartwychwstanie Pana Naszego Jezusa Chrystusa przeżyliśmy w poranek
Wielkanocny. W drugi dzień świąt w godzinach 11:00 i 16:00 zebrali się członkowie Żywego
Różańca, aby w atmosferze życzliwości i radosnej składać sobie życzenia świąteczne.
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11 kwietnia - przed świątyniami w całej Polsce, w niedzielę Miłosierdzia Bożego
odbywała się zbiórka pieniędzy na rzecz pomocy ofiarom konfliktu w Kossowie.
I nasza parafia włączyła się w ten dar serca poprzez „Caritas” polski.

17 kwietnia – ks. Dariusz zorganizował dla ministrantów bieg na orientację z mapą
i kompasem po lasach Soplicowa. Było pięć drużyn po 5 osób w drużynie.

29 kwietnia - o godzinie 18:00 ksiądz biskup Stanisław Kędziora udzielił naszej

młodzieży (103 osoby) Sakramentu Bierzmowania. Uradował nas fakt, że młodzież

była bardzo skupiona. Przygotował tą młodzież ksiądz Andrzej Dudzik.

2 maja - o godzinie 18:00 w kościele parafialnym w Wilanowie rozpoczęła się

uroczystość poświęcenia krzyża i placu na polach wilanowskich w miejscu budowy
Świątyni Opatrzności Bożej w pod przewodnictwem ks. Prymasa z udziałem
Episkopatu Polski, władz rządowych i samorządowych.

1- 2 maja - ksiądz Dariusz wyjechał z grupą młodzieży 23 osób do Wrocławia na
ogólnopolski Kongres Misyjny.

3 maja - odpust w parafii Matki Bożej Królowej Polski. Uroczysta suma odbyła się
o godzinie 12:30. Po sumie procesja Eucharystyczna i obiad na plebanii.

4 maja - o godzinie 18:00 w Warszawie, w kościele przy ul. Ostrobramskiej

rozpoczęło się szkolenie i przygotowanie Służby Porządkowej do obstawy
i zachowania porządku w dniu przyjazdu Ojca Świętego do Warszawy.

7-8 maja - Ksiądz Darek z grupą parafian autokarem udał się do Częstochowy na
nocne czuwanie przy figurze Matki Bożej z Nazaretu.
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Wnętrze naszej świątyni w dzień I Komunii Świętej
13 maja - po nabożeństwie odbyła się procesja wokół kościoła z figurą MB Fatimskiej.

Jest to szczególny dzień dziękczynnych modlitw za ocalenie życia Ojca Świętego.

Także 13 maja o godzinie 16:00 odbyło się krótkie nabożeństwo dla przedszkolaków,

które w tym roku uczęszczały na lekcje religii do domu parafialnego, uczyła je

siostra Zacharia. Z rąk ks. proboszcza otrzymały pamiątkowe dyplomy

i błogosławieństwo.

23 maja - w uroczystość Zesłania Ducha Świętego odbyła się I Komunia Święta

wszystkich dzieci z naszej parafii ze szkoły nr 1, nr 4, nr 6 - dzieci 103.

I
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Komunia Święta, 23 maja 1999 roku, szkoła nr 4

zakłóceń. Radio Maryja niemal bez przerwy przekazywało, informowało. Prasa, a już
szczególnie „Niedziela”, nadzwyczaj ubogacała nas tekstami przemówień, pięknymi,

kolorowymi fotografiami i głęboką refleksją. To był czas cudownych rekolekcji,
głębokich przemyśleń, wymownych znaków jedności, umiłowania naszego Ojca
Świętego i naszej rozdartej Ojczyzny.

I Komunia Święta, 23 maja w 1999r., szkoła nr 6
3 czerwca - Boże Ciało. Wystrój trasy procesji wyraźnie mówił o zbliżającej się

pielgrzymce Ojca Świętego Jana Pawła II.

5-17 czerwca - to czas VII Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II po ziemi naszej.

Czas bogaty zarówno co do przygotowań nas do pielgrzymki, jak i poszczególnych

jej etapów. Środki przekazu były wyjątkowo hojne, dokładne transmisje prawie bez
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10 czerwca - wyjazd do Siedlec dwoma autokarami na Mszę Świętą celebrowaną

Przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Wyznać to właśnie w waszej nowej Diecezji Warszawsko-Praskiej, gdzie znajduje się

Radzymin... Ślady olbrzymiego wysiłku żołnierzy, oficerów, generałów, Marszałka...
Zakończenie roku szkolnego 1998/99

11 czerwca - godzina 10:20 spotkanie z Parlamentem RP i przemówienie,

z Prezydium Sejmu i Senatu, z członkami rządu RP.
13 czerwca - niedziela

• Godzina 10:00 - Msza Święta z homilia na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

Beatyfikacja 108 Męczenników duchownych i świeckich są darem
przywracający w nadzieję są świadectwem zwycięstwa Chrystusa.

• Godzina 17:40 - przylot do Radzymina i modlitwa na cmentarzu Ofiar

22 czerwca - wtorek o godzinie 18:00 dla wszystkich klas ósmych.
25 czerwca – piątek, godzina 8:00 dla wszystkich klas szkół podstawowych numer 4
i numer 6.

Msza Święta homilia i błogosławieństwo na wakacje! Cieszy nas widok sztandarów
szkolnych, liczny udział nauczycieli, wychowawców i rodziców z dziećmi.

Wojny 1920 r. Bitwy Warszawskiej zwanej cudem nad Wisłą poprzedzone
żarliwą modlitwą narodową.

• Godzina 18:45 - liturgia słowa i przemówienie Ojca Świętego przed Katedra
św. Michała i św. Floriana w Warszawie na Pradze.

„Witaj, umiłowana ziemia Mazowiecka, ze swoją bogatą tradycją religijną i ze swoją
chwalebną historią... Wiem, że wobec tych, którzy polegli w bitwie o Warszawę,

w „Cudzie nad Wisłą”, zaciągnąłem szczególny dług wdzięczności... Chciałem...

Kolonie
27 czerwca - 9 lipca - do Duszników Zdrój wyjechały dzieci z Oazy Dziecięcej pod

opieką księdza Andrzeja i siostry Miriam - osób 30.

2 - 15 lipca - w okolice Limanowej wyjechało 60 dzieci z rodzin biednych pod opieką

pani Mirki Piotrowskiej i Mariusza Konowrockiego.
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1- 8 sierpnia - do Zakopanego wyjedzie 30 osób pod opieką księdza Dariusza Stonio,

kleryka Piotra Błażejczyka i pani Anny Ćwiklińskiej.

2 lipca - około 19:00 przybyła XV pielgrzymka młodzieży prowadzona przez księży

michaelitów w intencji o trzeźwości narodu ze Strugi do Miasta Piastowego na
nocleg. Uczestników było około 100 osób. Za okazaną dobroć i gościnność serdecznie
dziękowali.

W tym tygodniu zakończone zostały prace kamieniarskie przy kościele i plebanii. To
zdecydowanie upiększyło i zabezpieczyła budynki.

3 lipca - Raduje nas fakt, że Apel Jasnogórski w I soboty miesiąca o 21:00 przyjął się
w naszej parafii, i mimo nie zawsze dobrej pogody, na dobre uczestnictwo można

liczyć.

18 lipca - z punktu charytatywnego, który działa przy naszej parafii wysłaliśmy do

bardzo biednych rodzin z okręgu Wileńskiego 24 worki ubrań w bardzo dobrym
stanie i ponad 100 kg żywności.

1 sierpnia - przypada 55 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Na
wszystkich Mszach Świętych modliliśmy się za poległych w Powstaniu

Warszawskim, w obozach zagłady na Wschodzie i Zachodzie, za wszystkich

poległych podczas II wojny światowej.
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1 sierpnia - o godzinie 9:00 nastąpiło liturgiczne powitanie księdza biskupa

14 sierpnia - w dniu upamiętniającym śmierć męczeńską świętego Maksymiliana

przybył na wizytację kanoniczną, a która przeprowadzona jest raz na 5 lat. Przy

świętą i Słowo wygłosił ksiądz Tomasz Osiadacz.

Kazimierza Romaniuka, Ordynariusza naszej Diecezji Warszawsko-Praskiej, który
ołtarzu powitały Księdza Biskupa dzieci, młodzież, dorośli i ksiądz proboszcz.
O godzinie 10:00 nastąpił uroczysty Ingres, słowo księdza biskupa i sprawozdanie
księdza proboszcza o stanie parafii. Podczas Mszy Świętej o godzinie 11:15 miały
miejsce sprawozdania parafialne, zespoły dziecięce i młodzieżowe. Na Mszy Świętej

o godzinie 12:30 zespoły dorosłych parafian złożyły sprawozdania ze swojej
działalności. Po Mszy Świętej ksiądz biskup pobłogosławił małe dzieci

indywidualnie. Po wspólnym obiedzie ksiądz biskup zwizytował kancelarię
parafialną, przeprowadził indywidualne rozmowy z księżmi wikarymi, odwiedził

Wspólnoty Sióstr, a po rozmowie z księdzem proboszczem, odjechał, po drodze

odwiedzając szpital przy ul. Batorego.

5 sierpnia - o godzinie 14:00 przy naszym kościele zatrzymała się na krótki

odpoczynek XVI Pielgrzymka Praska Rodzin na Jasną Górę - blisko 850 osób.
Serdecznie i hojnie parafianie przywitali pielgrzymów napojem i tradycyjnymi

jagodziankami.

Kolbe przeżyliśmy odpust w parafii na głównej Mszy Świętej o godzinie 18:00. Mszę

Prawo kanoniczne nakłada na każdego biskupa ordynariusza obowiązek istnienia w
każdej diecezji seminarium duchownego. Dawna Archidiecezja Warszawska na

skutek nowego podziału administracyjnego kościoła w Polsce, została podzielona na

trzy nowe diecezje: Archidiecezja Warszawska, diecezja łowicka i nasza warszawsko-

praska. Ksiądz biskup ordynariusz stanął wobec konieczności organizowania
własnego seminarium. Postanowiono dobudować do istniejącego już budynku
kościelnego w Tarchominie jeden obiekt, aby można było umieścić tam seminarium.

Ksiądz biskup ma nadzieję, że za rok przeprowadził swoje seminarium do
Tarchomina. W związku z tym, przez cały rok, każda parafia zobowiązana jest dać

na ten cel jedną tacę w każdą drugą niedzielę miesiąca. I my czujemy się

odpowiedzialni i zobowiązani dołożyć cegiełkę do tej sprawy. Ksiądz biskup
ordynariusz złożył serdeczne „Bóg zapłać” za każdą pomoc.

Trwa w naszej parafii nawiedzenie w domach obrazu Jezusa Miłosiernego połączone
ze spowiedzią i Komunią Świętą.
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1 września - 60 rocznica wybuchu II wojny światowej. Dla nas Polaków, czas

koszmarnych wspomnień: łapanki, więzienia, obozy, zsyłka, niewola, głód,

pacyfikacja wiosek, okupacja. To nas żyjących zobowiązuje do przekazywania

wiernie tej historii potomnym, do pamięci modlitewnej, nieustannej, bo Oni za

Polskę - za nas cierpiał i ginęli.

1 września - to także dzień, w którym rozpoczyna się nauka w naszych szkołach.
Zespół katechetyczny poza siostrą Bogną z Szensztatu nie zmienił się, i tak:

• W szkole nr 6 uczy Ksiądz Darek, siostra Klaudia ze Szensztatu i siostra
Zacharia, felicjanka.

• W szkole nr 4 uczy ksiądz Andrzej i siostra Miriam, a także siostra
Zacharia. W powstałym gimnazjum w szkole nr 4 uczy siostra Miriam.

• W trzech przedszkolach uczy pani Ostrowska: przy ulicy Jodłowej

Łukasińskiego i Batorego. Dla dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola

lekcje religii prowadzi siostra Zacharia, felicjanka w domu parafialnym.

15-17 września - przeżyliśmy 40-godzinne Nabożeństwo - Adoracja Najświętszego

Sakramentu, której przewodniczył ksiądz Edmund Nowak.

Od 19 września obowiązuje nowy porządek Mszy Świętych w niedzielę i święta

w naszym kościele: 7:00, 8:30, 10:00, 11: 30, 13:00, i 18:00.

19 września - godzina 17:00 - odbył się w naszym kościele koncert muzyki barokowej

inaugurujący cykl otwartych koncertów muzyki z różnych epok.

25-26 września - odbyła się Parafialna Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej,

Wadowic, Zakopanego. Przewodniczył tej pielgrzymce ksiądz proboszcz

Włodzimierz Jabłonowski. Pogoda i zadowolenie uczestników przeszło nasze

oczekiwanie.

Październik miesiąc poświęcony czci Matki Bożej Różańcowej. Uczestnictwo
w nabożeństwach dzieci jest dla nas radością, a szczególnie dla katechetów.

55 Tydzień Miłosierdzia stał się okazją, by skierować naszą uwagę na potrzeby

drugiego człowieka. Dlatego Zespół Charytatywny przy parafii zaapelował do
parafian zakreślając plan działania na rzecz najbiedniejszych w naszych parafii.

10 października – w 100. rocznicę śmierci Bł. Marii Angeli Zofii Truszkowskiej –

Założycielki Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, Patronki Chorych o godz. 18:00 została
odprawiona uroczysta Msza Święta z udziałem naszych trzech kapłanów, naszego
chóru, parafian i licznie zebranych uczennic, przyjaciół i wiernych. Po Mszy Świętej
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ksiądz proboszcz podał wiernym do ucałowania relikwie Błogosławionej, którzy ze
wzruszającą wiarą podchodzili do ucałowania. Siostry rozdawały obrazki

z Błogosławioną Angelą, litanią do Błogosławionej Założycielki, patronki chorych,

książeczki. Zgromadzenie Sióstr Felicjanek jako wotum wdzięczności Bogu i znak
miłości ku człowiekowi, w setną rocznicę śmierci założycielki podjęło inicjatywę

budowy domu dla dzieci „z ulicy”. W to dzieło włączyła się także nasza parafia
swymi modlitwami i ofiarami zebranymi 17 października do puszek.

16 października - 21 rocznica wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II na Stolicę Piotrową

zebraliśmy się na wspólnej modlitwie w kościele na Mszy Świętej w intencji
ukochanego przez nas Ojca Świętego.

14 listopada - gościliśmy naszych rodaków z Białorusi, którzy po Mszach Świętych
zbierali ofiary na renowacje kościoła zdewastowanego przez komunistów.

30 listopada - w dniu imienin księdza Andrzeja na Mszy Świętej o godzinie 18:00
złożyliśmy życzenia, którym towarzyszył radosny śpiew chóru „Życzymy, życzymy”...

tak dobrze nam znany z wizyty Ojca Świętego.

5 grudnia - o godzinie 17:00 z racji świętej Cecylii, patronki chórów, muzyki

kościelnej, w ramach 20-lecia pracy naszego chóru parafialnego odbył się koncert

ukazujący idee i osiągnięcia pracy chóru na przestrzeni 20 lat. Poziom przewyższył
nasze oczekiwania, to była prawdziwa uczta duchowna.

Bardzo bolesnym przeżyciem dla nas wszystkich było włamanie do kościoła z 9 na 10
grudnia. Dewastacja obu zachrystii, bezmyślny wandalizm, a także kradzież

w ubiegłym miesiącu ponad 30 świerków i tuj. Na szczęście nie doszło do profanacji
Najświętszego Sakramentu.

W tych dniach wstawiono nowy witraż - dar rodzinę Żołyniaków, poświęcony jest
Świętym i Błogosławionym polskim: święta Królowa Jadwiga, święty królewicz
Kazimierz, święty Stanisław Kostka, błogosławiona Maria Angela Truszkowska

Założycielka Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, Patronka Chorych, Sługa Boży

Ks. Jerzy Popiełuszko, Sługa Boży Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński.

W dniach 12-14 grudnia rekolekcje adwentowe przyprowadził je Ojciec Franciszek
Zienkiewicz, bernardyn.

Dzieci licznie i gorliwie uczestniczą w roratach, które odprawiają się o 7:00 rano,

widać pracę księży i sióstr. Na rzecz najbiedniejszych w naszej parafii zebrano

w dniu 5 grudnia do puszek 1860 zł. Ksiądz biskup Jerzy Mazur, biskup Irkucka
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Wschodniej Syberii zwrócił się z apelem do wszystkich parafii o pomoc dla katolików

zamieszkujących Wschodnią Syberię. Ofiary zostały zebrane w niedzielę, 19 grudnia.

12 grudnia - parafianie zostali poinformowani, że na skutek włamania i dewastacji

kościoła, w tych dniach firma założy alarm, także zapewnia stałe monitorowanie

kościoła, to znaczy natychmiastową interwencje po odebraniu sygnału o włamaniu
oraz wielokrotne patrolowanie terenu kościelnego w nocy.

18 grudnia - Zespół Charytatywny z pomocą ofiarnych ludzi, dla najbiedniejszych

rodzin naszej parafii przygotował bogate paczki świąteczne i rozdał jest z opłatkiem

świątecznym.

23 grudnia - księża pospieszyli z wizytą z Panem Jezusem do obłożnie chorych

- 32 osoby.

24 grudnia - Wigilia - Pasterka. Pół godziny przed pasterką przeżyliśmy wspólnie

z chórem nabożeństwo adoracyjne, kolędowe.
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Jubileusz

Rok 2000 Chrześcijaństwa
1 Styczeń 2000

Bożej Rodzicielki

Dzień Modlitw O Pokój
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Polskie uroczystości Wielkiego jubileuszu w Rzymie z udziałem Ojca Świętego Jana
Pawła II przewidziane są na czas od 1 do 11 lipca 2000.

W naszej parafii rozpoczęto organizowanie pielgrzymki do Rzymu w dniach od 7 do
15 maja i od 2 do 11 lipca 2000!

2 stycznia – „Żywy Różaniec” - Obecnych ponad 80 osób pań i panów przeżywało

swój opłatek. Panowała serdeczna, radosna, Jubileuszowa atmosfera. Wybuchem
spontanicznej radości przywitano Świętego Mikołaja, jego życzenia i dary.

16 stycznia – niedziela - dzień imienin księdza proboszcza prałata Włodzimierza

Jabłonowskiego. Parafianie i poszczególne zespoły duszpasterskie w różny sposób
wyrażały swoje życzenia i wdzięczność.

2 lutego - radością napełnia nas fakt, bardzo pozytywna działalność Klubu

Anonimowych Alkoholików - około 40 osób. O godzinie 17:00 z okazji III rocznicy tej
działalności odprawiona została Msza Święta w intencji uproszeń łaski Bożej

i pomocy ludzkiej do pokonania tej choroby dla tych, którzy już zrozumieli, że to jest

warunkiem powrotu do godnego, ludzkiego i chrześcijańskiego życia dla nich i ich
rodzin. Trwa nawiedzenie obrazu Miłosierdzia Bożego w naszej parafii.

20 lutego - o godzinie 17:00 w auli Liceum Ogólnokształcącego imienia

Gałczyńskiego w Otwocku, przy ul Filipowicza 9, odbył się wspaniały koncert

2 stycznia - tej niedzieli 200 tyś. osób uczestniczyło w Wielkim Jubileuszu

Chrześcijaństwa przed Bazyliką Świętego Piotra na Watykanie. Jubileuszowe

spotkanie rozpoczęły się dzieci wraz ze swoimi rodzicami. Plac wypełniony był po
brzegi, od bazyliki po Tybr!

Jubileuszowy Naszego Chóru pod patronatem Prezydenta Miasta Otwock. Z okazji

tego jubileuszu 20-lecia naszego chóru została nagrana płyta kompaktowa
z wybranym zestawem bardzo pięknych utworów chóralnych, sakralnych.
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26 lutego - o godzinie 10:00 Ksiądz Biskup Ordynariusz na zaproszenie prezydenta
Miasta, dyrekcji szkoły i rady rodzicielskiej odprawił Mszę Świętą w intencji
nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 4, poświęcił i dokonał
uroczystego otwarcia sali gimnastycznej. Dokonał także poświęcenie witraża.
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19 marca - po Mszach Świętych zbierano ofiarę na pomoc w leczeniu na białaczkę

Mateusza Dzierżanowskiego z Wólki Mląckiej. Rodzice Mateusza bardzo serdecznie
złożyli podziękowanie za hojne ofiary dla ratowania ich dziecka.

22 lutego - wizytatorzy diecezjalni przeprowadzili w naszych szkołach nr 4 i nr 6

wizytację na lekcjach religii naszym katechetom i katechetkom. Wrócili zadowoleni

pozytywnie oceniając postawę, atmosferę, poziom, wzajemne stosunki. Obiad był

dobrą okazją do podzielenia się, wymiany poglądów na wiele trudnych spraw
związanych z dzisiejszym nauczanie w szkole.

20-26 marca – to czas pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ziemi Świętej.

Transmisje telewizyjne z poszczególnych etapów tej pielgrzymki to niezapomniana
uczta duchowna.

8 kwietnia - o godzinie 19:00 wyruszyła pokutna pielgrzymka autokarem do Błonia -

80 km za Warszawą i z Błonia pieszo do Niepokalanowa. Organizatorem był ksiądz
Andrzej Dudzik. Parafianie w liczbie 48 wrócili bardzo radośni i uduchowieni.

Od 23 lutego do 15 marca trwały prace związane z wymianą okien na plebanii

i domu, który zamieszkują siostry oraz remontu i odnowienia mieszkania księdza

proboszcza.

9-12 kwietnia - rekolekcje Wielkanocne w Roku Jubileuszowym przeprowadzili

ojcowie Bernardyni, dobrze znani naszej parafii.

20-22 kwietnia - Triduum Sacrum przeżyliśmy w głębokim zjednoczeniu z Panem
mimo licznych prac związanych z liturgią tych wielkich dni i Świąt Wielkanocnych.

20 kwietnia - Od 10:00 rozdawaliśmy najbiedniejszym rodzinom naszej parafii
świąteczne paczki - 40. Dzięki ofiarnym parafianom oprócz podstawowych

artykułów jak: cukier, mąka, olej, makaron kiełbasa, makowiec, masło, galaretki
bombonierka, herbata, majonez...

24 kwietnia - słoneczny wielkanocny, radosny ranek – „Takiej rezurekcji i takiej
pogody nie pamiętam” - powtarzali parafianie wracający do swych domów

w radosnym nastroju w poranek Jezusowego Zwycięstwa, trzeba dodać i takiej
frekwencji!

30 kwietnia - o godzinie 9:15 włączyliśmy się w duchowej wdzięczności

z uczestnikami kanonizacji Błogosławionej Siostry Faustyny Kowalskiej na placu
Świętego Piotra w Rzymie. O 15:00 przeżyliśmy w naszym kościele Godzinę
Miłosierdzia Bożego.
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3 maja - Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski odpust w naszej parafii. Po

uroczystej sumie odbyła się procesja wokół kościoła, na którą przybyli licznie nasi
parafianie i księża z dekanatu.

7 maja – niedziela, o godzinie 3:30 Msza Święta dla uczestników jubileuszowej

pielgrzymki do Rzymu. Z parafii wyjechały dwa autokary. W jednym opiekunem był
ksiądz Nowak Edmund, a w drugim ksiądz Andrzej Dudzik, siostra Miriam i siostra
Wiesława - 46 osób.

15 maja - wrócili bardzo szczęśliwi i ubogaceni duchowo, szczególnie spotkaniem

z Ojcem Świętym na audiencji generalnej na placu Świętego Piotra - Jego obecnością

18 maja - 80 rocznica urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Ojciec Święty odprawił

uroczystą Mszę Świętą na placu Świętego Piotra w asyście kilkudziesięciu
kardynałów i biskupów oraz blisko 8000 księży z całego świata. Była to największa

celebra w dziejach Watykanu ze względu na Rok Jubileuszowy i ogromne

zainteresowanie całego świata rocznicą papieską. Kardynał kolumbijski składając
życzenia Ojcu Świętemu w imieniu całego kościoła powiedział:

„Dziękuję Ci Ojcze Święty za Twoje świadectwo, dziękujemy za Twoje białe włosy, za
cierpienie jakie ofiarujesz za kościół. Dziękujemy za Twoje kroki umęczonego

człowieka, lecz spieszącego, by otwierać przed wszystkimi drzwi Chrystusa”...

i wezwaniem do wierności z obietnicą Chrztu Świętego złożonym w Polsce za

W Wadowicach zorganizowano z tej okazji koncert. Przybył kardynał Franciszek

i najciekawszych miejsc w Italii, jak: Wenecja, Padwa, Asyż, Pompeja, Wezuwiusz,

Prawdziwą furorę zrobił „Czerwony pas” wykonany przez pięcioosobową grupę

Mieszka I, przejściem przez drzwi święte w bazylice, a następnie: zwiedzanie Rzymu
San Marino, Capri, Monte Cassino - cuda natury i naszej historii.

13 maja - w 20 rocznicę zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II po Mszy

Macharski, premier Jerzy Buzek z żoną, wielu znanych artystów, orkiestr, zespołów.
dawnych kolegów papieża z gimnazjum. O 21:30 papież za pośrednictwem telemostu
zwrócił się do zgromadzonych na wadowickim rynku:

Świętej wieczornej i majowym nabożeństwie wyruszyliśmy w procesji z figurą Matki

„W dniu, w którym upływa 80 lat mego życia, nie mogę nie być w tym miejscu, w

ocalenie Ojca Świętego.

miasta rodzinnego. Wspominam moich rodziców, Bogu dziękując za ich miłość,

Bożej Fatimskiej wokół kościoła trwając w dziękczynnej modlitwie za cudowne

którym to życie się rozpoczęło. Myślę i w modlitwie wracam więc do Wadowic, mego
której owocem jest moje istnienie”.
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21 maja - dzień I Komunii Świętej wszystkich dzieci z naszej parafii. Występowały
w dwóch grupach:

• o godzinie 8:30 ze szkoły nr 6 - dzieci 50,

• o godzinie 11:00 ze szkoły nr 4 - 53, razem 103.

Darem dzieci i ich rodziców dla parafii był piękny ornat jubileuszowy z wyhaftowanym
znakiem logo i pamiątkowa tablica w metalu ze znakiem logo zawieszona we wnętrzu

kościoła. Owoce pracy s. Zachari ,katechetki, były widoczne, także w „Białym Tygodniu”.

28 maja - o godzinie 17:00 w naszym kościele wystąpił z koncertem muzyki religijnej
chór „Epihania” z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Warszawy, a także

i nasz chór parafialny. Burzliwe brawa wyraziły wdzięczność i uznanie dla tych,

którzy dostarczyli nam tak wspaniałych duchowych przeżyć.

29 maja - dwoma autokarami na jubileuszową pielgrzymkę do Lichenia wyjechała

z dziećmi klas drugich ze szkoły nr 6 s. Zacharia z s. Blaundyną, zachrystianką.

Dzieci wróciły o 19:00, z radością wpadając w ramiona rodziców.

3 czerwca - I sobota miesiąca, o godzinie 7:00 Msza Św. w intencji żywych i zmarłych

członków Żywego Różańca. Z radością zauważamy, że obecność członków jest coraz
liczniejsza, przecież łączy tę wspólnotę Chrystus i Maryja.
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10 czerwca - w wigilię Zesłania Ducha Świętego w naszej parafii, odbyło się czuwanie

od 22:00 zakończone Mszę Świętą o 24:00. Przygotował je i poprowadził ksiądz

Andrzej Dudzik z udziałem młodzieży i czynnym uczestnictwem licznie zebranych
parafian.

10-11 czerwca - na Ogólnopolskie Czuwanie Młodzieży przed uroczystością Zesłania
Ducha Świętego w Legnicy pojechała autokarem grupa młodzieży pod opieką
księdza Dariusza Stonio.

22 czerwca - Boże Ciało, procesja do czterech ołtarzy. Zaangażowanie parafian,

postawienie i udekorowanie ołtarzy, uczestnictwo to widoczne świadectwo wiary
i miłości do Eucharystii.

25 czerwca – ks. proboszcz w ogłoszeniach parafialnych podał do wiadomości
o pracy w Punkcie Charytatywnym siostry i pań. Przez cały rok, w każdą sobotę
w godzinach od 10:00 do 12:00 rozdawana była żywność, ubrania i doraźna pomoc
pieniężna rodzinom, w miarę możliwości ludzkich - rozpoznawana uczciwie

i sprawiedliwie. Z ofiar zebranych ze sprzedaży świec Caritasowych, baranków
wielkanocnych i zbiórki do puszek 18 czerwca w sumie 3200 zł, wysłaliśmy do Ustki

na dwutygodniowe kolonie 24 lipiec - 5 sierpień 62 dzieci, w tym 22 płatnych,
23 z opłata minimalną i 17 bezpłatnych.
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Zakończenie roku szkolnego
• 20 czerwca - we wtorek o godzinie 18:00 dla SP i Gimnazjum nr 4
• 21 czerwca - we środę o godzinie 8:00 dla klas 8 szkoły nr 6

• 23 czerwca - w piątek o godzinie 8:00 dla klas od 1 do 6 szkoła nr 6
25 czerwca - w ogłoszeniach parafialnych ksiądz proboszcz podał do wiadomości, że

ksiądz Andrzej Dudzik kończy swoją pracę w naszej parafii i przechodzi na wikariat
do Kobyłki. Na jego miejsce przychodzi ksiądz Janusz Młynik z parafii Mińsk
Mazowiecki.

2 lipca - o 19:00 przybyła do nas pielgrzymka młodzieży prowadzona przez księży

michaelitów ze Strugi do Miejsca Piastowego. W ciągu 10 minut grupa blisko
90 osób została zaproszona i przyjęta gościnnie do naszych domów.

10 lipca - o godzinie 18:00 uczestnicy Narodowej Pielgrzymki do Rzymu wrócili

zdrowi i szczęśliwi.

16 lipca - na wszystkich Mszach Świętych głosił Diakon Chiniewicz z Seminarium
Duchownego w Grodnie. Po Mszach Świętych zbierał ofiary na pomoc w odbudowie

kościołów i kaplic na Białorusi, mówił o wielkiej biedzie i dlatego bez pomocy
rodaków nie dadzą rady celu osiągnąć.
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1 sierpnia - 56 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Rocznica wyjątkowo

bolesna, bo rany nie wygoiły się, a ci co przeżyli - bohaterowie tamtych dni, otrzymywali

przez 45 lat więzienie, kaźnie (za czasów PZPR). Pokolenie obecne, tej lekcji naszej
historii prawie nie zna. Stąd prawie bez echa przeszło wydarzenie poświęcenia
cmentarza w Katyniu, w Miednoje pomordowanych tysiące polskich oficerów.

5 sierpnia - około godziny 14:00 przy naszym kościele zatrzymała się na krótki

odpoczynek XVII Pielgrzymka Praska Rodzin na Jasną Górę w liczbie około 650
osób. Zdecydowanie przeważała młodzież. Pielgrzymi hojnie zostali obdarowani

napojem, ciastami, pączkami i już o godzinie 14:30 wyruszyli w kierunku Karczewa

na obiad.

6 sierpnia - o godzinie 19:00 wróciły rozradowane dzieci z Kolonii Caritasowych
z Ustki. Kierowniczką tych kolonii była pani Mirka Piotrowska. Tego samego dnia

o godzinie 21:00 oglądaliśmy oświetlaną naszą świątynię, bardzo radosne przeżycie,
a jest to dominujący akcent w tej dzielnicy Otwocka.
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20 sierpnia - ksiądz proboszcz przywitał bardzo serdecznie diakona Waldemara

2 września - w sobotę wznowiliśmy działalność Punktu Charytatywnego, to znaczy

Sierpińskiego, który przybył do naszej parafii na miesięczną praktykę

pomocy w postaci żywności, ubrania przynajmniej 35 rodzinom. Tego też dnia mieli

1 września - 61 rocznica wybuchu II wojny światowej. Dzień ten jest ciągle żywy

3 września - wznowił swoje miesięczne spotkania Żywy Różaniec mężczyzn o 11:00,

duszpasterską.

w naszej pamięci, pełen wspomnień tragicznych, pełnych bólu, ale i wdzięcznej

pamięci o wspaniałych przykładach Polaków-bohaterów, męczenników za wiarę, za

Polskę. Stąd szczególnie w tym dniu modlimy się za poległych w obronie Ojczyzny,

za pomordowanych w obozach na Zachodzie i na Wschodzie - widmo Katynia,

Miednoje i wielu miejsc zbrodni, wywiezionych do Kazachstanu, na Syberię - do tej
nieludzkiej ziemi - stoi przed nami.

1 września - rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2000/2001.
• w gimnazjum będzie uczył ksiądz Janusz Młynik i siostra Miriam,
felicjanka.

• w Szkole Podstawowej nr 4 - siostra Zacharia, felicjanka

• w Szkole Podstawowej numer 6 - ks. Dariusz Stonio, siostra Klaudia
z Instytutu Szensztackiego i siostra Zacharia, felicjanka

• w przedszkolach - 3 na terenie parafii - ksiądz Dariusz Stonio.

pierwsze powakacyjne spotkanie ministranci i kandydaci.

niewiast o 16:00.

8 września – piątek, święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, odpust w Parafii

Świętego Wincentego a Paulo w Otwocku. Świątynia wyznaczona przez księdza

biskupa ordynariusza, gdzie można uzyskać Odpust Jubileuszowy 2000. O 9:00
wyruszyła także i z naszej świątyni Pielgrzymka Jubileuszowa, w ocenie księdza

proboszcza i wiernych - liczna i udana.

24 września - ofiary z dzisiejszej tacy przeznaczyliśmy na odbudowę kościoła

w Długiej Kościelnej, który tydzień temu spłonął.

23 września - o godzinie 9:00 wyruszył autokar sprzed bramy kościelnej na doroczne

Diecezjalny Zlot Młodzieży w Ossowie. Uroczyste przejście przez Bramę

Jubileuszową z udziałem księdza biskupa ordynariusza Kazimierza Romaniuka
i księdza biskupa Stanisława Kędziory rozpoczął ten zlot. O godzinie 11:00
rozpoczęła się Msza Święta z bogato rozbudowaną liturgią, a o 14:00 koncert Tomka
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Kamińskiego przyjęty przez młodzież niezwykle entuzjastycznie. Liczny udział
młodzieży ucieszył księdza biskupa, a także opiekunów naszej młodzieży, którymi

byli ksiądz Janusz Młynik i siostra Miriam, felicjanka.

24 września - w niedzielę, ksiądz proboszcz podziękował księdzu diakonowi
Waldemarowi za 5 tygodniową praktykę duszpasterską w naszej parafii.
Rzeczywiście dał parafii bardzo przykładne świadectwo swego powołania.
• 15:00 dla młodzieży klas I

• 16:00 dla młodzieży klas II
rozpoczęło się przygotowanie naszej młodzieży do przyjęcia Sakramentu

Bierzmowania. Odpowiedzialni za to przygotowanie są ksiądz Janusz Młynik
i ksiądz Dariusz Stonio.

27 września - o godzinie 17:00 w Otwocku, w pobliżu poczty odbyło się poświęcenie

figury Matki Bożej Pocieszenia ofiarowanej przez mieszkańców Otwocka jako dar
Roku Jubileuszowego. Tę akcję podjęła i zorganizowała Akcja Katolicka. Figura jest

bardzo piękna, a liczny udział mieszkańców, w tym także i naszych parafian
wzbogacił nasze nadzieję.

1 października - rozpoczął się 56 Tydzień Miłosierdzia.

4 października - schola dziecięca z siostrą Zacharią udała się do osób obłożnie

chorych: pana Wacława Kurzypa, pani Wacławy Basek. Dzieci podały kilka

informacji o sobie, śpiewały piosenki, obdarowały laurkami i kwiatami. Pan Kurzyp
powiedział: „Nigdy nie było u nas tyle dzieci. Jak ja się cieszę”. Był bardzo wzruszony
i wdzięczny. Radość z odwiedzin była ogromna.

8 października - wybory na Prezydenta. Głos Biskupów podał: „Kościół ma

obowiązek promować wiarę i moralność, dlatego mówi: Nie głosuj na nieuczciwego,

nie wybieraj człowieka, który kłamie lub popiera pornografię, zabijanie poczętego

dziecka”. Czy katolik może głosować na ateistę? Spełniły się obawy Prymasa
Tysiąclecia: „Umiemy dziwnie łączyć nasze przywiązanie do kościoła, którego nie
słuchamy z codziennym życiem”.

11 października - o 17:00 dzieci z naszej parafii przybyły na nabożeństwo różańcowe.
W związku z tym, że 10 października obchodzimy święto Błogosławionej Marii

Angeli Truszkowskiej, w środowy różaniec była matka Angela z nami obecna:
w portrecie, w krótkim programie na podstawie książeczki księdza Warzeszka

„Patronka chorych”, które przygotowały dziewczynki z scholi.
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14 października - o godzinie 10:00 w naszym kościele Ksiądz Biskup Ordynariusz
odprawił Mszę Świętą w intencji nauczycieli, uczniów, rodziców i personelu

szkolnego z racji nadania szkole nr 6 imienia: Michała Elwira Andriollego. Druga

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza 2001 Rokiem Kardynała Stefana
Wyszyńskiego”

część uroczystości odbyła się w szkole.

15 października - o godzinie 12:00 Ksiądz Biskup Ordynariusz dokonał poświęcenia

kościoła w sąsiedniej parafii Ługi pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, którą przez
wiele lat wspomagaliśmy finansowo.

14-15 października – w Rzymie odbyło się III światowe spotkanie Ojca Świętego

z rodzinami. Hasłem tego spotkania są słowa: „Dzieci wiosną rodziny

i społeczeństwa”. Spotkanie przeszło oczekiwanie wszystkich pod względem ilości,

pięknych programów, atmosfery radości i nadziei.

W naszej parafii działa punkt przygotowań do Europejskiego spotkania Młodych
Taize, które odbędą się w Barcelonie w dniach 28 grudnia - 1 stycznia.

22 października - Niedziela Misyjna, o godzinie 11:00 Mszę Świętą odprawił nasz

parafianin ks. Paweł Dudek, misjonarz Świętej Rodziny, którzy w najbliższych

dniach udaję się na misję do Papui - Nowej Gwinei, wzruszenie było duże.
25 października - Sejm RP przyjął uchwałę o następującej treści:

4-5 listopada - siostra Miriam i siostra Zacharia z kilkunastoosobową grupą dzieci

ze szkoły podstawowej i gimnazjum wyjechały do Wysokiego Mazowieckiego. Tam
spotkali się z ogromną życzliwością sióstr Felicjanek, pracujących w tamtejszej

parafii. Tego samego dnia wyjechali do Sanktuarium Maryjnego w Płonce Kościelnej,
potem było ognisko, a wieczorem dyskoteka. Wszyscy wrócili radośni, pełni wrażeń
szczęśliwi.

11 listopada - 82 rocznica Odzyskania Niepodległości po 125 latach niewoli. Dla wielu

to już zapomniana historia, a ponieważ w wielu wydarzeniach zatuszowana przez
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ustrój komunistyczny dała nam pokolenie odarte z prawdziwych uczuć
patriotycznych, z umiłowania tego co Polskę stanowi.

21 listopada - imieniny księdza Janusza Młynika. o godzinie 18:00 została

odprawiona Msza Święta zakończona tradycyjnie złożeniem życzeń, kwiatów i tej

radosnej piosenki... „Życzymy, życzymy i zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa”...

3 grudnia - Adwent Roku 2000, kościół zachęca nas w I roku nowego Trzeciego

Tysiąclecia do „Nowej Ewangelizacji”. Zbawienie bowiem jest z wiary, a wiara ze
słyszenia Słowa Bożego. Ojciec Święty w Gnieźnie wołał:... „Polskie społeczeństwo

wymaga gruntownej ewangelizacji”.

12 grudnia - dzieci, które uczęszczają na religię przy naszym kościele, a które uczy
siostra Zacharia przybyły w pięknych strojach na przygotowane przez siebie jasełka.
Obecny był ksiądz proboszcz, siostry, rodzice, dziadkowie. Przybył także oczekiwany

Święty Mikołaj, który stwierdził, że dzieci są tak grzeczne, dlatego za rok też do nich
przybędzie. Atmosfera była rodzinna, pełna pokoju i radości.

24-25 - Wigilia - Boże Narodzenie. Opłatek - świeca Caritas – kolędy - choinki - to

nie tylko tradycja - to Bóg wśród nas - w nas. Wystarczy spojrzeć w roziskrzone oczy

zebranych na pasterce parafian, a licznie przybyli, a głośno i z wiarą śpiewali kolędy,
bo Chrystusa tłumnie podeszli i zanieśli go do swoich domów, aby na zawsze Bóg się

rodził, i na co dzień w sercach naszych wiernych.

Rekolekcje adwentowe 17-19 grudnia przeprowadził bernardyn ojciec Robert Gron.
8 grudnia - w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

o godzinie 11:00 odbyło się uroczyste poświęcenie naszego seminarium.

Ksiądz proboszcz podał do wiadomości parafianom o dużych dokonaniach
w parafii pod względem gospodarczym, o wymianie większości okien, po remoncie

domu parafialnego z położeniem posadzki na powierzchni około 350 m2. Remont

trwał około 2 miesiące.

Nowy Rok 2001
1 stycznia - Nowy Rok Trzeciego Tysiąclecia – „Boża Rodzicielka Maryja niech będzie

nam patronką i przewodniczką na Nowe Tysiąclecie” – życzenia-słowa księdza

proboszcza
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6 stycznia - uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli, w tym dniu kończy się
w kościele Święty Rok Jubileuszowy 2000, czas wielkich przeżyć, łask, Odpustu

Jubileuszowego.

w sposób wzruszający przebrane za kwiaty, Pasterza i zajączka składały swoje
życzenia, a schola dołączyła muzyczny upominek: „Święty uśmiechnięty”.

2 lutego - Dzień Osób Konsekrowanych. I w naszej katedrze diecezjalnej zebrały się

bardzo licznie siostry zakonne, bracia i kapłani zakonni zebrani na uczcie
Opłatki w grupach duszpasterskich:
20 grudnia - schola dziecięca - osób 25

Eucharystycznej.

8 grudnia 2000 r. ksiądz biskup ordynariusz Kazimierz Romaniuk specjalnym

dekretem powołał do życia Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium

7 stycznia - Żywy Różaniec - około 100 osób plus chorzy 50

Duchownego. Celem tego towarzystwa jest niesienie pomocy duchowej i materialnej

7 stycznia - chór - około 40

pierwsze spotkanie chętnych Przyjaciół Towarzystwa Wyższego Seminarium

14 stycznia - III zakon - około 11
16 stycznia - Totus Tuus - około 20

alumnom naszego seminarium. Ksiądz proboszcz podjął tę inicjatywę i zaprosił na

Duchownego na 25 lutego, 8:00.

11 lutego - ksiądz proboszcz zaapelował, by parafianie solidaryzować się z wielkim

nieszczęściem ofiar trzęsienia ziemi w Indiach, złożyli do puszek pieniążki na pomoc

16 grudnia - Przystań - młodzież - około 21

dla tych ludzi. Ofiary te przekazane będą przez Caritas naszej diecezji.

30 grudnia - ministranci - około 45

10 lutego - księża zakończyli kolędę. Ksiądz proboszcz bardzo serdecznie

16 stycznia - imieniny księdza prałata Włodzimierza, o 18:00 koncelebra imieninowa

z udziałem chóru, wiernych i tych najmniejszych przedszkolaków, które jak zwykle

podziękował parafianom za życzliwość i ofiarę. Około 85% parafianom przyjęło
księży w swoich domach.
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10 lutego - Schola 25 osób z siostrą Zacharią udała się do szpitala przy ul. Batorego,

by złożyć życzenia chorym w przeddzień Światowego Dnia Chorych 11 lutego. Do
życzeń dołożyły laurki przez siebie przygotowane, a potem był krótki program

z wesołymi piosenkami. Na twarzach chorych zjawił się uśmiech, łzy, wzruszenie
i ogromna wdzięczność.

W ogłoszeniach parafialnych ksiądz proboszcz podał do wiadomości, że w dniu 16
i 17 lutego w przychodni medycznej Rodzinnej Centrum przy ul. Andriollego 36/38

odbędą się bezpłatne badania urologiczne. W dobie zubożenia narodu i ogromnego
bezrobocia ma to duże znaczenie i dla naszych parafian.

27 lutego - rozpoczął się wiosenny kurs dla narzeczonych.
25 lutego - do naszej parafii przybyli, jak co roku, rodacy z Białorusi z księdzem, by

przybliżyć nam problem bardzo trudnych warunków, w których nasi rodacy
remontują zrujnowane kościoły.

1-3 marca - nasi panowie z ruchu Totus Tuus wzięli udział w rekolekcjach w

Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie. Tematem rozważań nauk

rekolekcyjnych był „Z nauką Prymasa Tysiąclecia w nowe Millennium”. Wrócili

umocnieni, bardzo zadowoleni, także wiadomością o zakończonym procesie Sługi
Bożego księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

4 marca - parafia z radością przyjęła wiadomość, że dziś właśnie w kaplicy

seminaryjnej w Tarchominie o godzinie 11:00 nasz parafianin Piotr Błażejczyk ze
swoimi kolegami kursowymi otrzymali święcenia mniejsze akoletatu. Modlitwą
wspieramy Piotra, by jak najlepiej przygotował się i wypełnił swoje powołanie.
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4 marca - 19 lat temu ksiądz biskup Kazimierz Romaniuk otrzymał sakrę Biskupią.

Jutro o godzinie 18:00 w katedrze Świętego Floriana podczas Mszy Świętej uroczystej
będzie także z tej okazji śpiewał nasz chór parafialny.

18 marca - na progu Trzeciego Tysiąclecia otrzymaliśmy od Ojca Świętego list
apostolski zatytułowany „Wkraczając w Trzecie Tysiąclecie”, między innymi
wskazania świętowania niedzieli jako dnia Pańskiego, dnia Ducha Świętego,

niedzielę określa jako Dzień naszej Wiary, Dzień Zmartwychwstania Pańskiego,

Dzień Święty, Dzień Kościoła.

18 marca - podczas Mszy Świętej o godzinie 11:30 grono ministrantów powiększyło się

o 18 chłopców - otrzymali poświęcone komże.

25 marca - po w sumie odśpiewaliśmy dziękczynny hymn „Ciebie Boga wysławiamy”
w intencji naszych księży biskupów w IX rocznicę objęcie diecezji.

1-7 kwietnia - rekolekcje wielkopostne. W tym roku dla dorosłych odbyły się

w dniach 1-3 kwietnia, a dla dzieci od 4 do 6 kwietnia. Prowadził je ksiądz
Waldemar Połęcki ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.
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8 kwietnia - Niedziela Palmowa. Dziś rozprowadzane były „chleby miłości” -

Serdeczne podziękowanie złożyliśmy parafianom za ofiary złożone dla

Dzieciom, jako symbol dzielenia się chlebem z potrzebującymi, głodnymi, chorymi.

paczkami żywnościowymi - znalazły się też piękne zabawki i oczywiście wielkanocne

propozycja diecezjalnej Caritas jako odzwierciedlenie Wigilijnego Dzieła Pomocy

15 kwietnia - Wielka Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Procesja wokół

najbiedniejszych i wszystkim, dzięki którym oddzieliliśmy - blisko 50 rodzin
babki z „Wenecji”!

kościoła w cudowny ciepły ranek budzącej się wiosny, przy imponującym udziale
dzieci – „sypaczek” był jednocześnie umocnieniem nadziei, radosnej wiary
w Zmartwychwstanie Pana!

Ciemnica
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24 kwietnia - we wtorek ksiądz biskup Stanisław Kędziora udzielił naszej młodzieży

(205 osób) Sakramentu Bierzmowania. Poświęcił także ostatni witraż, który jest

bezinteresowną ofiarą jednej rodziny.

13 maja - 84 rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie i 20 rocznica zamachu na
życie Ojca Świętego Jana Pawła II. Procesja różańcowa z figurą Matki Bożej

Fatimskiej połączona była z modlitwą dziękczynną za cudowne ocalenie, długi

i wspaniały pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II. Żywy Różaniec podjął propozycję

księdza proboszcza ufundowania stypendium, to jest opłaty czesnego co miesiąc za

jednego kleryka.

20 maja - godzina 8:30, I Komunia Święta dla wszystkich dzieci z naszej parafii (97).

Przygotowała je siostra Zacharia. Uroczystość ta jest dla niej dużym sukcesem,

zachowanie dzieci, uczestnictwo i śpiew wypadły bardzo dobrze. Szczególnie

wzruszającym momentem było podejście do Komunii Świętej chłopca na wózku

i drugiego kaleki prowadzonego przez babcię, a także podziękowanie rodzicom
przez dzieci z różą w ręku.
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I Komunia Święta, 20 maja 2001

22 czerwca - zakończenie roku szkolnego. Msza święta dla wszystkich dzieci

odprawiona została o 8:00.

Z przesłania Ojca Świętego do młodzieży: „Nie bój się! Wypłyń na głębie!” rozpoczął
się czas wypoczynku wakacji.

24 czerwca - o godzinie 13:00 ksiądz Waldemar Sierpiński odprawił Mszę Świętą

prymicyjną i udzieli uczestnikom prymicyjnego błogosławieństwa. Z wyrazami
serdecznych życzeń podeszło kilka delegacji, oczywiście z kwiatkami.

25 czerwca - ksiądz proboszcz prałat Włodzimierz Jabłonowski podzielił się
z parafianami swoim bardzo osobistym drogim wspomnieniem: „40 lat temu 25 czerwca

1961 roku w archikatedrze Św. Jana na Starym Mieście przyjąłem święcenia kapłańskie

z rąk Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jutro, to jest poniedziałek 25,

31 maja - o 4:00 rano wyruszyła dwoma autokarami w pielgrzymce do Lichenia z dziećmi
komunijnymi zorganizowana przez s. Zacharię, z s.Miriam, księdzem Dariuszem i dwoma
wychowawczyniami. Wrócili o 21:00 zdrowi i bardzo rozradowani.

14 czerwca - Boże Ciało. W bieżącym roku wystrój ołtarzy był dobrze oceniony.

W procesji licznie uczestniczyli parafianie, a nade wszystko dzieci komunijne i jak
nigdy duży zespół „sypaczek”.

o 18:00 pragnę odprawić Mszę Świętą dziękczynną przy tym ołtarzu, by podziękować

dobremu Bogu za dar powołania do kapłaństwa i za 40 lat służby Bogu, w tym 29 lat
w tej parafii. Te modlitwę dziękczynną chcę zanieść do Boga w najściślejszym gronie

i wespół z najbliższymi, to jest z naszymi księżmi, siostrami oraz ze swoimi parafianami.

Na to modlitewne spotkanie bardzo serdecznie zapraszam”. W poniedziałek, 25 na

Mszy Świętej o godzinie 18:00 zabrała się duża gromada parafian. Kosz z 40 złotymi

różami wniosła delegacja Żywego Różańca i postawiła przed ołtarz w geście życzeń
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i wdzięczności. Chór uświetnił tę uroczystość pięknie wykonanymi utworami i wiele
innych delegacji. Rzeczywiście w ścisłym gronie mieszkańców plebanii odbyła się agapa

Pielgrzymka Praska Rodzin w liczbie ponad 600 osób. Już tradycyjnie przyjęliśmy

pielgrzymów różnymi napojami, ciastem i pączkami zaofiarowanymi przez tutejszą

poprzedzona życzeniami.

piekarnią „Wenecję”.

26 czerwca – ks. Dariusz Stonio zakończył 3 letnią pracę w naszej parafii i przeszedł

14 sierpnia - obchodziliśmy 60 rocznicę męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana

wyświęcony 9 czerwca, który 1 lipca odprawił Mszę Świętą prymicyjną i udzielił

i procesji, ucałowaliśmy relikwie św. Maksymiliana Marii Kolbe.

do Mińska Mazowieckiego. Na jego miejsce przyszedł ksiądz Robert Piotrkiewicz

uczestnikom błogosławieństwa. Oczywiście nie zabrakło dla niego kwiatków

i wierszyków, szczególnie od najmłodszych.

2 lipca - o godzinie 19:00 przyjęliśmy młodzieżową pielgrzymkę w liczbie 140 osób na

nocleg w gościnnych domach naszych ofiarnych parafian. Pielgrzymka prowadzona
jest przez księży michaelitów ze Strugi do Miejsca Piastowego. I chociaż dziś
wędrowali w strugach deszczu weszli na plac kościelny ze śpiewem, radośni.

29 lipca i 5 sierpnia zbieraliśmy do puszek ofiary na pomoc dla ofiar powodzi, która

nawiedziła wielkie obszary naszej ziemi. 21 000 zł zostało przekazanych poprzez

Caritas naszej diecezji na rzecz poszkodowanych.

5 sierpnia - o godzinie 14:00 powitaliśmy pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę,
którzy zatrzymali się na krótki odpoczynek przy naszym kościele. Jest to już XVIII

Kolbe, patrona naszego trudnego stulecia i naszej parafii. Po uroczystej Mszy Świętej

17 sierpnia - w rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Wniebowziętej Hallerowskiej

w Mińsku Mazowieckim udała się pielgrzymka autokarowa zorganizowana przez

księdza Roberta.

19 sierpnia - podczas Mszy Świętej o godzinie 10:00, 11:30, i 13:00 pani Maria i Janusz

Nowiccy, aktorzy, z racji roku Prymasa Tysiąclecia zaprezentowali modlitwę i pieśni

jubileuszowe zatytułowane: „To Maryja wskazała mu drogę”. Program ten spotkał
się z ogromnym uznaniem i wzruszeniem obecnych na Mszach Świętych parafian.

Wrzesień z nowym rokiem szkolnym wznowiliśmy działalności:
1. biblioteki parafialnej czynnej w niedzielę godzina 11:00-12:00, w środy
godzina 16:00 – 18:00

247

2. Punktu charytatywnego czynnego w każdą sobotę w godzinach 10:00 do
12:00. Dzięki ofiarności parafian w każdą sobotę, często i inne dni
obdarowujemy żywnością i ubraniem ponad 10 rodzin.

3 września - o 8:00 rano odprawiona została Msza Święta na rozpoczęcie roku

30 września - o godzinie 16:00 odprawiona została Msza Święta i wygłoszona
konferencja dla młodzieży gimnazjalnej w przygotowującej się do Sakramentu

Bierzmowania i tak będą się spotykać w każdą IV niedzielę miesiąca o godzinie
16:00. Uderzyła wszystkich duża karność, cisza i skupienie młodzieży.

szkolnego dla dzieci i młodzieży naszej parafii. Na miejscu siostry Zachari przyszła

4 października - o godzinie 16:00 w salce domu parafialnego odbyło się pierwsze

z Instytutu Szensztackiego.

proboszcz udostępnił jedną salkę na lekcje religii młodzieży gimnazjalnej, siostrze

do nas siostra Eliza, felicjanka, a na miejsce siostry Klaudii, siostra Izabella

12 września - siostry z Instytutu Szensztackiego obchodziły uroczystość

dziękczynienia w 20-lecie Sanktuarium Wierności. Parafianie mimo złej pogody
wzięli dość liczny udział we Mszy Świętej.

18 września - w dniu patrona Dzieci i Młodzieży Polskiej Świętego Stanisława Kostki,

modliliśmy się o błogosławieństwo Boże dla nich w nowym roku szkolnym
2001/2002.

spotkanie dla dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola na lekcje religii. Ksiądz

Miriam i księdzu Januszowi ze względu wielkiej ciasnoty w budynku gimnazjalnym
nr 4 i by młodzież nie musiała wracać z lekcji o 20:00.

6 października - w godzinach rannych wyruszyła pielgrzymka autokarowa

zorganizowane przez Totus Tuus szlakiem księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego
w związku z rokiem Prymasa Tysiąclecia. Po Mszy Świętej w katedrze św. Jana

uczestnicy złożyli kwiaty na grobie Sługi Bożego, nawiedzili Zuzelę, miejsce

urodzenia księdza prymasa, następnie Grabarkę - święte miejsce prawosławia oraz

22 września - udała się i nasza młodzież autokarem pod opieką siostry Miriam

Treblinkę. Uczestnicy, łącznie z księdzem proboszczem Włodzimierzem

bardzo zadowoleni.

zbudowani rozmodleni i złożonymi świadectwami żywej wiary naszych parafian.

i księdza Roberta na doroczny Diecezjalny Zlot Młodzieży w Ossowie. Wrócili

Jabłonowskim, siostrą Blaudyną i siostrą Wiesławą wrócili niezmiernie zadowoleni,

Cieszy nas bardzo obecność na różańcu i licznie zgromadzonych dzieci i młodzieży.
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14 października - ksiądz proboszcz podziękował serdecznie parafianom za złożone

W każdy piątek w godzinach 19:00-20:00 czynny jest w domu parafialnym punkt

w plebanii. Cześć ta wygląda imponująco. Dziś po Mszy Świętej o godzinie 13:00

organizowanym przez braci z Taize.

ofiary, dzięki którym mógł wykończyć ogrzewanie i elewację dwóch części budynku

w kaplicy św. Józefa poświęcono obraz świętej Jadwigi Królowej. Obraz został

ufundowany przez bezimiennego ofiarodawcę, a wykonany w pracowni Pana

Rylskiego.

16 października 1978-2001 - 23 lata upływa od tej radosnej liści: „Habemus Papam

- mamy papieża”. Dzień ten został ogłoszony Dniem Papieskim. Z tej racji została
przeprowadzona w całej Polsce, a więc i u nas zbiórka pieniędzy pod hasłem:

„Dzielmy się miłością”. Organizuje ją Fundacja Episkopatu Polski Dzieło Nowego

Tysiąclecia. Postanowiono za zgromadzone fundusze utworzyć stypendia dla
zdolnej młodzieży z biednych rodzin. Nasza parafia zabrała na ten cel i przekazała
2,500 zł.

21 października - w niedzielę misyjną ksiądz proboszcz wspomniał i modlił się za

misjonarzy, a szczególnie za księdza Pawła Dudka, misjonarza Świętej Rodziny,
który rok temu żegnał się z nami i wyjechał na misję do Papui - Nowej Gwinei.

przygotowań dla chętnych wziąć udział w Europejskim Spotkaniu Młodych

11 Listopada - 83 rocznica Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę po 123

latach niewoli. Na Mszy Świętej o godzinie 11:30, dzieci ze szkoły numer 6 pod

kierunkiem nauczycielki Ani Ćwiklińskiej przedstawiły bardzo piękny program
patriotyczno-religijne wynagrodzony burzliwym i oklaskami.

21 listopada - imieniny Księdza Janusza, na Mszy Świętej o godzinie 18:00 zabrały się
licznie dzieci, młodzież i parafianie wyrażając w różny sposób swą wdzięczność.

Szczególnie uradował i wzruszył wszystkich wspólny śpiew „Barka” i „Życzymy,
życzymy”...

25 listopada - po Mszy Świętej młodzieżowej o 18:00 schola młodzieżowa - około
30 osób, pod opieką siostry Miriam i Księdza Janusza, w salce domu parafialnego
urządziła spotkanie andrzejkowe: tańce, śpiewy i wspaniałe ciasto własnego wypieku

przy herbatce, a to wypełniło czas po brzegi do 22:00. Młodzież bawiła się świetnie,
tryskała radością i dobrym humorem.
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5 grudnia – ks. biskup Kazimierz Romaniuk, ordynariusz obchodził 50 rocznicę

święceń kapłańskich - Złoty Jubileusz Kapłaństwa. W tym pięknym Jubileuszu
uczestniczyliśmy modlitwą w intencji tak bliskiego nam Jubilata.

8 grudnia - uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ksiądz

proboszcz przybliżył nam obowiązek szczególnej miłości do Maryi, nam Polakom za

Jej wyjątkową opiekę nad naszym Narodem. Odesłał nas do poezji, literatury, sztuki,

kościołów pod wezwaniem Matki Bożej, rozlicznych kapliczek rozsianych po całej
2 grudnia – Adwent. Roraty odprawiane są o 7:00 - to powrót do tradycji, którzy

parafianie podjęli z widoczną ożywioną wiarą. II Rok Nowego Tysiąclecia pod
hasłem: „Poznać Chrystusa”.
I.

II.

III.

IV.

źródłem poznania jest Ewangelia
pełny udział we Mszy Świętej
przez modlitwę

przez spowiedź i Komunię Świętą.

Tej niedzieli chór parafialny po Mszy Świętej o godzinie 18:00 oddał hołd swej
patronce, świętej Cecylii, dając krótki koncert.

Polsce.

9-11 grudnia - czas rekolekcji adwentowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Rekolekcje przeprowadził ojciec bernardyn.

14 grudnia - Ojciec Święty Jan Paweł II wezwał wiernych na całym świecie, aby

w najbliższy piątek przeżyli jako dzień postu w intencji uproszenia u Boga trwałego

i sprawiedliwego pokoju, który jest tak poważnie zagrożony.

16 grudnia - z inicjatywy naszego Episkopatu przeprowadziliśmy i w naszej parafii

zbiórkę do puszek na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie w krajach
dawnego Związku Radzieckiego, a w szczególności dzieciom z rodzin polskiego
pochodzenia.
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Opłatki rozprowadzane przez Siostry Felicjanki przypominają nam zbliżające się

23 stycznia - Klub Anonimowych Alkoholików obchodził piątą rocznicę istnienia

Matce Bożej przyszłości świata wypowiedziane przez Ojca Świętego Jana Pawła II, na

rodzinnego.

Święta Bożego Narodzenia. Przy opłatkach załączona jest treść Aktu Zawierzenia
placu Świętego Piotra, w obecności 500 biskupów, setek tysięcy pielgrzymów
8 października 2000 roku.

24 grudnia - godzina 24:00 - Pasterka. Kościół pięknie ozdobiły choinki, gwiazdy
betlejemskie - kościół wypełniły śpiewy polskich kolęd.

przy naszej parafii. Jesteśmy świadkami głębokich nawróceń i odnowy życia

2 lutego - w święto Matki Bożej Gromnicznej obchodziliśmy Dzień Życia

Konsekrowanego. Modliliśmy się w intencji sióstr zakonnych i nowych powołań

- pokornych i oddanych bezgranicznie sprawie Bożej.

Ksiądz proboszcz serdecznie podziękował parafianom za wspólną modlitwę i ofiary
złożone podczas tegorocznej kolędy w domach.

Nowy rok 2002

13 lutego - Środą Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post, ksiądz proboszcz

1 stycznia - Nowy Rok rozpoczęliśmy pod opieką Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

katechizm kościoła katolickiego:... „Wielki Post powinien być naszym czasem

1 styczeń jest też Dniem Pokoju, modlimy się o pokój w naszej ojczyźnie i na całym
świecie.

6 stycznia - uroczystość Objawienia Pańskiego. Dziś spotkanie opłatkowe dla całej

rodziny Różańcowej. W przyszłą niedzielę spotkanie opłatkowe dla lektorów,
ministrantów, kościelnej służby porządkowej, legionu Maryi, a dla chóru
27 stycznia.

przypomniał przepisy postne, jakie obowiązują w Wielkim Poście i o tym co mówi
dobrowolnych wyrzeczeń jak post i jałmużna, w braterskim dzieleniu się z innymi
dziełami charytatywnymi i misyjnymi.

25 marca 1992 r. Ojciec Święty Jan Paweł II bullą zatytułowaną „Cały Twój Naród

Polski” powołał do istnienia 13 nowych diecezji, w tym naszą diecezje warszawsko-

praską. W dniu wczorajszym grupa około 1000 pątników z Polski oraz 30 księży
biskupów udała się do Rzymu, by podziękować Ojcu Świętemu za to, co otrzymał od
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Niego kościół w Polsce 10 lat temu. My dziś łączymy się w modlitwie dziękczynnej

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Palestynie, zwłaszcza ostatnio w Betlejem

powstanie nowych struktur kościelnych w naszej Ojczyźnie.

o pokój. Po każdej Mszy Świętej śpiewaliśmy suplikacje.

wobec Boga za powstanie naszej diecezji i za umocnienie duchowe kościoła przez

W dniach 17-19 marca - rekolekcje wielkopostne dla dorosłych, 20-22 marca dla

młodzieży i dzieci rekolekcje przeprowadził...

24 marca - Niedziela Palmowa. Przeżycia Wielkiego Tygodnia Triduum Sacrum to

czas by pełnym głosem śpiewać z radością: „Wesoły nam dzień dziś nastał”,

Zmartwychwstał Pan! Alleluja!... Rozprowadzone były chleby miłości - propozycja

Caritas, by poświęcić je w sobotę i dzielić się nimi podczas posiłku wielkanocnego w

w bazylice Narodzenia Pana Jezusa podjęliśmy wezwanie Ojca Świętego do modlitwy

14 kwietnia - 3 Niedziela Wielkanocna cieszymy się, że nasz ksiądz proboszcz
przyczynił się jednoznacznie do budowy nowego przedszkola przy ulicy Jodłowej
cofając jednocześnie decyzję o likwidacji obecnego zagrożonego przedszkola.
Uzyskał poparcie Prezydenta i Zarządu Miasta, a także dyrekcji Wydziału Oświaty

w Otwocku, natomiast od pracowników i rodziców ogromną wdzięczność.

20 kwietnia - o godzinie 18:00 ksiądz biskup ordynariusz Kazimierz Romaniuk

gronie rodzinnym i przyjaciół. Udział parafian w liturgii w wielkich dni Triduum

udzielił Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży - 170 osób, przygotowywanej

i budzący nadzieję na odnowienie duchowe Ojczyzny naszej.

przez siostry Miriam i księdza Janusza Młynika. Specjalne podziękowania skierował

Paschalnego i w Rezurekcji Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego był imponujący

25 marca - po Mszach Świętych odmówiliśmy Akt Zawierzenia Matce Bożej Rodziny

Polskiej i całej naszej Ojczyzny. Ksiądz proboszcz dziękując parafianom za ich

w ciągu roku na katechezie i niedzielnych Mszach Świętych z konferencją dla nich
ksiądz proboszcz za piękną oprawę liturgiczną całej uroczystości, za godny wystrój

i postawę młodzieży, za wykazaną dojrzałość.

udział w uroczystościach Wielkiego Tygodnia, za ofiary złożone na kwiaty,

3 maja – uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, patronalne święto w naszej

także ofiarodawcom na rzecz rodzin najbiedniejszych naszej parafii - 54 rodziny

odprawiona o godzinie 13:00. Po odmówieniu Aktu Oddania Matce Bożej

wszystkim, którzy wykonali wiele prac i ubogacili liturgię tych dni, podziękował

otrzymały duże paczki żywnościowe.

parafii. Suma odpustowa z udziałem kapłanów z naszego dekanatu została
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odprawiona została procesja Eucharystyczna wokół kościoła. Kapłanów gościliśmy

patologicznych. Stąd prośba, byśmy w tym dziele wzięli udział, przez złożenie

na plebanii obiadem.

swoich ofiar do puszek, do których siostry będą zbierały po Mszach Świętych.

13 maja - 85 rocznica objawień fatimskich, 21 rocznica zamachu na Ojca Świętego

26 maja - o godzinie 8:30 wszystkie dzieci z klas II przystąpiły do I Komunii Świętej.

fatimskim udaliśmy się w procesji z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła

siostry organistki - siostry Benigny. Dziś także obchodziliśmy Dzień Matki

i cudowne go ocalenie. I my już tradycyjnie po Mszy Świętej i nabożeństwie

śpiewając zgodnie ku jej czci.

17 maja - w katedrze Świętego Floriana uroczystości ku czci świętego Andrzeja

Boboli, Męczennika, patrona naszej Ojczyzny i Metropolii Warszawskiej. Delegacja

z parafii uczestniczyła w tych uroczystościach, a my łączyliśmy się w niej duchowo.

18 maja - Ojciec Święty Jan Paweł II obchodził swoje 82 urodziny. Włączyliśmy się

w modlitwie z całym kościołem, by dobry Bóg zachował go jak najdłużej w zdrowiu,
bezpieczeństwie i pozwolił wypełnić jego misję do końca całego kościoła, tak boleśnie

Przygotowywała je siostra Izabella z Instytutu Szensztackiego z wydajną pomocą

wyrażając swoją miłość w modlitwie, by pod opieką Matki Zbawiciela cieszyły się
wzrostem duchowym swych dzieci i w pokoju i radości przeżywały wieczór swego
życia.

28 maja - 21 rocznica śmierci śp. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ksiądz

proboszcz zachęcił do wytrwałej modlitwy o wyniesienie Prymasa Tysiąclecia do
chwały ołtarzy.

26 maja - otrzymaliśmy od sióstr Felicjanek bardzo serdeczne podziękowanie za

rozdartej ludzkości.

złożone ofiary w ubiegłą niedzielę na świetlicę dla dzieci tak często „z ulicy”.

19 maja - Przybyły do nas Siostry Felicjanki z Wawra. Jako parafia związani jesteśmy

31 maja - w piątek, w święto

powstania naszej parafii, w której uczestniczyły przez wszystkie lata. Obecnie

Bożej Trzykroć Przedziwnej w Świdrze.

z siostrami od 1934 roku - 68 lat, co więcej zawdzięczamy siostrom początki
budują przy swoim klasztorze w Wawrze świetlicę dla biednych dzieci z rodzin

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, po

nabożeństwie Majowym nawiedziliśmy w procesji Matkę Bożą z Sanktuarium Matki

253

1 czerwca - Dzień Dziecka, gorąco modliliśmy się w intencji dzieci, by wzrastały pod

opieką Bożą ku radości rodzin, Ojczyzny, Kościoła Świętego.

7 czerwca - obchodził imieniny ksiądz Robert. Tradycyjnie po Mszy Świętej

wieczornej złożyliśmy solenizantowi życzenia - zespoły parafialne i jak zwykle
liturgię uświetnił chór parafialny.

Boże Ciało - po mszy świętej o godzinie 10:00 wyruszyła procesja do czterech ołtarzy,

parafianie nie zawiedli i ci najmłodsi i ci co z trudem już chodzą. Za uczestnictwo,

18 czerwca - po Mszy Świętej wieczornej odbyliśmy procesję z figurą Matki Bożej

Fatimskiej. W dniu tym przypada 85 rocznica II objawień Matki Bożej trojgu
dzieciom w Fatimie. Idąc śpiewaliśmy zgodnie i radośnie „W słonecznej światłości”.

W bieżącym roku szkolnym ożywiła swoją działalność młodzieżowa schola - osób

około 25 dzięki bardzo dobrej współpracy z księdzem Januszem Młynikiem i siostrą

Miriam. Spotkania odbywają się regularnie 2 razy w tygodniu. Śpiewem i grą na

gitarach ubogacają liturgię Mszy Świętej o godzinie 18:00.

pracę i ofiary z tym związane ksiądz proboszcz Wszystkim serdecznie podziękował.

W Wigilię Zesłanie Ducha Świętego w łączności z młodzieżą z Parafii Świętego

że „Niedziela jest dniem kościoła”... Wierni najbardziej czują się kościołem, gdy przy

Rozradowany przeszli do sali na wspólną herbatę.

Ksiądz proboszcz przypomniał wiernym, że Ojciec Święty poucza nas w swym liście,
wspólnym Stole Pańskim uczestniczą w spożywaniu Ciała Chrystusa...

Wincentego, urządzili czuwanie przy udziale licznie przybyłych parafian.

8 czerwca - po wieczornej Mszy Świętej uczestniczyliśmy w koncercie maryjnym i

8 czerwca - w sobotę po Mszy Świętej wieczornej przeżyliśmy koncert pieśni

słowem wiążącym księdza Janusza przygotowanym także przez Scholę. Już pięć osób

Janusza Młynika. Uczestnicy wyrażali zadowolenie i wdzięczność za ubogacenie

pod opieką katechetów do 24:00. Z racji zakończenie roku urządzili dyskotekę.

Maryjnej, którą przygotowała schola młodzieżowa ze słowem wiążącym księdza

Mszy Świętej wieczornej w niedzielę przez śpiew swój przy gitarach.

z tej grupy urządziły swoje „18” w sali katechetycznej. Młodzież bawiła się świetnie

Opiekunowie zachowanie i poziom tej młodzieży ocenili bardzo pozytywnie. Coraz
częściej zapraszani są na uroczystości ślubu dla uświetnienia, a z tej okazji mają

zabawę z sutą agapą.
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Ksiądz Biskup Ordynariusz odwołał księdza Roberta Piotrkowicza do Legionowa.

Na jego miejsce przybył ksiądz Mirosław Dec.

30 czerwca - na Mszy Świętej o godzinie 16:00 przyjęli chrzest i I komunię świętą:
• Lat 14, Mirzojewa Irada – Irena, urodzona w Baku, 3 marca 1988 roku

• Lat 9, Mirzojew Anar-Marek, urodzony w Baku, 19 listopada 1993 roku
Republika Azerbejdżańska.

Matka tych dzieci Lidia z domu Karkocka - Polka katoliczka, ojciec Mir Ramiz

Mirzajew, muzułmanin w Anglii. Przygotowała te dzieci siostra Miriam. Ogromna

radość i wdzięczność była hojną zapłatą za włożony trud.
2 lipca - o godzinie 19:00 przyjęliśmy
na nocleg 145 osób młodzieży, która

ze Strugi udaje się w pielgrzymce do

Miejsca Piastowego pod opieką
księży

michaelitów

o trzeźwość Narodu.

w

intencji

5 sierpnia - około 14:00 w strugach deszczu weszła na teren placu kościelnego,

witana przez księży, siostry i parafian Pielgrzymka Praska Rodzin - około 900 osób.

Przygotowany był długi bufet wzdłuż domu parafialnego obficie zaopatrzony przez

hojnych parafian w pączki, jagodzianki, ciasta, picie zimne, herbata, kawa.
Atmosfera była przemiła, gościnna. Pielgrzymi wdzięczność swoją wyrazili gromkim
Bóg zapłać!

Wieczorem o godzinie 20:00 przyjechały trzema autokarami dzieci z kolonii
z Darłowa organizowane przez Caritas. Kierownikiem kolonii był Mariusz

Konowrocki, st ministrant. Radosną atmosferę większości uczestników przesłoniły
dzieci chore dotknięte czerwonką wykrytą ostatecznie tuż przed wyjazdem z pięknie
położonego Darłowa.

13 sierpnia - po Mszy Świętej o godzinie 18:00 przeżyliśmy Pielgrzymkę Fatimską do
groty przy licznym uczestnictwie parafian.

14 sierpnia - odpust w parafii św. Maksymiliana Kolbe. Uroczysta Msza Święta
o 18:00 z procesją. Głównym celebransa był ojciec dolorysta.

16-2-19 2002 r. Ojciec Święty Jan Paweł II znowu na ziemi polskiej. Kraków, Błonie,

Łagiewniki, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Kalwaria Zebrzydowska - nowy
ładunek wielkich wartości duchowych. Wspaniała uczta duchowa.
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24 sierpnia - Zespół Charytatywny 9 osób pod opieką siostry Kingi na pierwszym
organizacyjnym spotkaniu ustalił program pracy na najbliższy rok 2002/2003.

29 sierpnia - na 10:00 księża i siostry katecheci udali się do szkoły na pierwsze

zebranie. Ksiądz Janusz i siostra Miriam do Gimnazjum nr 4, ks. Mirosław Dec,

siostra Eliza Bojarska i siostra Izabella z Instytutu Szensztackiego do szkoły nr 6.

Wrócili około 12:00 dzieląc się z nami przeżyciami, doświadczeniami i z tym
związanymi problemami.

30 sierpnia - ksiądz Mirosław Dec zabrał księdza Janusza i siostry katechetki na

Diecezjalne Zabranie do Kurii w Warszawie.

1 września - 63 rocznica wybuchu II wojny światowej, wojny najbardziej okrutnej

w dziejach ludzkości. 1 września zostaliśmy napadnięcie od zachodu przez Niemców,

a już 17 września od wschodu przez Rosję. Miliony ludzi straciło życie, miliony do
dziś opłakują bliskich, czasami nie znając miejsca ich mogiły czy zbiorowej.
2 września - rozpoczęcie roku szkolnego 2002/2003
W dniach 11-13 września przeżyliśmy doroczne 40-godzinne Nabożeństwo Adoracji

Najświętszego Sakramentu.

12 września - święto Imienia Maryi, o godzinie 18:00 odprawiona została Msza

Święta odpustowa w sanktuarium w świdrze u Sióstr Szensztackich, na której

zostaliśmy zaproszeni.

13 września - po Mszy Świętej wieczornej na zakończenie 40-godzinnego

Nabożeństwa przeżyliśmy 5. Nabożeństwo Fatimskie z procesją wokół kościoła.

Przez dwie niedziele przeprowadziliśmy zbiórkę do puszek na pomoc dla
powodzian. I tym razem hojność naszych parafian przeszła nasze oczekiwanie.

21 września – ks. Janusz Młynik z siostrą Miriam Kondraciuk pojechali z młodzieżą

autokarem na spotkanie coroczne w naszej diecezji do Ossowa.

4 października - święto Świętego Franciszka z Asyżu, tego dnia rozpoczęliśmy

nowennę ku czci błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej, patronki chorych,

Założycielki Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, które od roku 1934 - blisko 70 lat pełnił

posługę duszpasterską na różnych odcinkach życia w naszej parafii. Siostry

Felicjanki pragnąc kontynuować dzieło swojej założycielki wybudowały w Wawrze

świetlicę dla dzieci „z ulicy”. Ksiądz proboszcz zachęcił, by pomóc w wykończeniu

dzieła przez ofiary złożone do puszek po Mszach Świętych w niedzielę,
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6 października. Tej niedzieli przyjechały siostry z Wawra, mówiły o założycielce i jej
dziełach. Zabrały 4230 zł. Odjechały radosne, wdzięczne za ten hojny dar.

13 października - obchodziliśmy Dzień Papieski organizowany przez Fundację

Dzieło Nowego Tysiąclecia. Tematem tego Dnia Papieskiego brzmi „Jan Paweł II -

świadek nadziei”. Ogólna zbiórka pieniędzy do puszek przeznaczona została na
stypendia dla utalentowanej młodzieży z najuboższych regionów Polski.

Ubiegłoroczna zbiórka zaowocowała wsparciem dla 1000 stypendystów. Dzięki

hojności Polaków wznoszony jest dla Ojca Świętego żywy pomnik w postaci
wykształconej młodzieży. Zebraliśmy 2340 zł.

siostra Magdalena z siostrą Anzelmą, byłą prowincjalną, a zawiesił ją ksiądz Janusz

Młynik. Jest to powód do radości dla całej parafii, a szczególnie dla chorych,

samotnych i opuszczonych. Ksiądz proboszcz wyraził życzenie: „Niech znajdą
u Błogosławionej siostry Angeli ucieczkę i pomoc w swoim cierpieniu, a jeśli będzie

taka wola Boża, niech przez jej przyczynę odzyskają zdrowie”. Ksiądz biskup

w homilii bardzo pozytywnie ocenił pracę sióstr Felicjanek w parafii: „Swoją cząstkę
w zasługach miejscowego proboszcza mają Siostry Felicjanki, dzięki którym można
to powiedzieć, dzięki ich zrozumieniu potrzeb duszpasterskich diecezji ta parafia

w ogóle powstała. Za czasów ich pobytu tu w Otwocku, pewnie za ich sprawą także,
doszło do wyniesienia na ołtarze ich Założycielki Matki Angeli, której podobiznę

13 października - o godzinie 17:00 została odprawiona 6 Nabożeństwo Fatimskie na

mamy za chwilę poświęcić. Będą się przed Nią modlić mieszkańcy tutejszej parafii,

miejsce tak zwany „Cud słońca”.

Jubileuszowa 30-lecia pracy księdza prałata Włodzimierza Jabłonowskiego. Jubilat

13 października – o godz. 18:00 przybył do nas Ksiądz Biskup Ordynariusz

„Życzymy, życzymy”, „Barki”. Atmosfera wytworzyła się bardzo miła, radosna,

pamiątkę ostatniego objawienia Matki Bożej w Fatimie, podczas którego miał

Kazimierz Romaniuk. W kruchcie kościoła poświęcił kropielnicę wybudowaną

z marmuru kararyjski, która jest wierną kopią chrzcielnicy ze starej kaplicy

z Jodłowej, ufundowała ją rodzina... Podczas Mszy Świętej został poświęcony przez
księdza biskupa obraz Błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej, patronki chorych

i umieszczony na stałe w naszym kościele. Niosły go przełożona prowincjalna

będą Ją prosić o wsparcie duchowe”... Przed rozesłaniem miała miejsce uroczystość

wysłuchał wielu wspaniałych życzeń. Nie zabrakło w tym miejscu na „Jubilate Deo”,

parafianie wyrazili to śpiewem, oklaskami, postawą stojącą, kwiatami... Wspólna

kolacja na plebanii powiększyła tę uroczystość, a uzupełniły zdjęcia i artykuł

z niedzieli numer 48/2002 Piotra Chmielnickiego.
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25 października - w godzinach 19:00-20:00 wznowiony został punkt przygotowujący

Ksiądz proboszcz zachęcił byśmy przez cały miesiąc listopad odmawiali wspólnie

w Paryżu. Sprawą tą zajmuje się Mariusz Konowrocki i Joasia Piotrowska. Wzrasta liczba

aprobatą wiernych.

młodzież do Europejskiego Spotkania Młodych Taize, które w tym roku odbędzie się
ministrantów, którymi zajmuje się ks. Mirosław Dec, mają bardzo regularne spotkania

w każdą sobotę, Bielanek, których organizatorem jest ks. Janusz Młynik, a także scholi

młodzieżowej, która wzrasta nie tylko w liczbach, ale efekty widoczne. Opiekunami jej są
ks. Janusz Młynik i siostra Miriam. Podziwiamy jej wytrwały zapał i trud podczas
regularnych prób, a także zorganizowany, udany wieczór poetycko-muzyczny poświęcony
refleksji nad życiem i śmiercią - 3 listopada po Mszy św. o godzinie 18:00.

Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił ten rok Rokiem Różańca. Jest przekonany, że

modlitwa ta już nieraz uratowała świat przed nieszczęściem i tym razem mamy

szansę. Aby Tajemnice Różańca bardziej wyrażały streszczenie Ewangelii Ojciec
Święty dołączył Tajemnice z życia publicznego Chrystusa i zalecał byśmy te

tajemnice odmawiali we czwartki. Nadał im nazwę Tajemnice Światła:
1. Chrzest Jezusa w Jordanie

2. Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

różaniec o godzinie 17:30 za dusze w czyśćcu cierpiące, co spotkało się z dużą

21 listopada - o godzinie 18:00 odprawiona została Msza Święta koncelebrowana

przez naszych księży: ksiądz prałat Włodzimierz Jabłonowski, ksiądz Janusz
Młynik, i ksiądz Mirosław Dec. To już tradycja bardzo miła, a dzisiejsze

uczestnictwo parafian, dzieci, młodzieży, sióstr w intencji księdza Janusza,

dzisiejszego solenizanta, życzenia, słowa pełne życzliwości, wdzięczności, śpiew
chóru i ten wspaniały „Życzymy, życzymy” wzruszył i uradował.

23 listopada - nasz chór parafialny w wziął udział w Przeglądzie Chórów Kościelnych

w Bazylice Archikatedry Warszawskiej z okazji świętej Cecylii, a 1 grudnia po
koncercie w kościele, świętowali w salce domu katechetycznego.

1 grudnia - I niedziela Adwentu, trzeci rok Nowego Tysiąclecia pod hasłem
„Umiłować Chrystusa”.

8-10 grudnia - rekolekcje adwentowe, przeprowadził je ksiądz Artur Nagraba, były

wikariusz tej parafii, a obecnie jest misjonarzem na Ukrainie. Rozmiłowany
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w Matce Bożej, pełen wiary w skuteczną pomoc w sytuacjach, po ludzku mówiąc,
beznadziejnych.

Czas przedświąteczny to czas wzmożonej pracy we wszystkich dziedzinach życia.
A co u nas?

- Roraty o 7:00 rano licznie uczęszczane także i przez dzieci

- Opłatki rozprowadzają Siostry Felicjanki z życzeniami od duszpasterzy dla
każdej rodziny

- Wieczorem tego samego dnia ten sam zespół scholi spotkał się przy
wigilijnym stole w Domu Dziecka przy ul. Komunardów ze swoimi
koleżankami i uczniami, wznosząc radość i nadzieję

- 21 grudnia od rana w Punkcie Charytatywnym wydawanie paczek bardzo
bogatych w świątecznych reklamówkach - ogromna radość. Paczki

przygotowały panie z Zespołu Charytatywnego pod kierunkiem siostry

Kingi. Obdarowano ponad 60 rodzin

- „Promyki Matki Angeli” pod opieką siostry Elizy miały 21 grudnia swoje

- Spotkania Bielanek, ministrantów, lektorów przygotowujące do złożenia

spotkanie opłatkowe przy choince, a potem rozeszły się do ludzi biednych,

- Świece Caritas Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2002, ofiary przeznaczone

charytatywnego

przyrzeczeń świadomej przynależności i zobowiązań do służby liturgicznej
będą na działalność Caritasu diecezjalnego

- Opłatki klasowe i personelu z udziałem księży i katechetów

- Jasełka dla klas 0-4 szkole nr 6 przygotowała siostra Eliza z pomocą pani
Magdy Kruk, które wszystkim podobały się bardzo

- 19 grudnia w godzinach popołudniowych schola młodzieżowa z księdzem
Januszem i siostrą Miriam i udała się do szpitala, aby kolędować, nieść

pokój i radość i nadzieję dla ludzi cierpiących na różne sposoby. Dzielili się
opłatkiem, co spotkało się z wielką wdzięcznością i wzruszeniem

aby im zanieść opłatek, stroik przez siebie zrobiony i paczki z punktu

- Choinki w kościele oprawili Panowie z Totus Tuus, a ustroiła młodzież pod
czujnym okiem siostry Blaudyny, zakrystianki

- W górnym kościele z nowymi figurami i w dolnym ze „starymi” ustawili,
wystroili księża, siostry przy wydatnej pomocy młodzieży bardzo ofiarnej

22 grudnia - jak w każdą III niedzielę miesiąca o 16:00 swoją Mszę Świętą przeżywali

kandydaci do bierzmowania, tym razem ze swoimi rodzicami przy dużym

zaangażowanie katechetów: ks. Janusza, ks. Mirosława i siostry Miriam. Mszę Świętą

odprawił ksiądz proboszcz. Pod koniec Mszy Świętej nastąpiło dzielenie się
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opłatkiem, wszyscy ze wszystkimi, chwila niezwykle wzruszająca, jednocząca

różaniec niech otoczy cały świat”! A Madzia Buczek: „Błogosławiony ojciec Pio

przeżyła swój opłatek i kolędy… Kolędy!

święty to świat będzie zbawiony”. I my pragniemy za przykładem Manili podjąć

i budząca nadzieję na przyszłość. Po wieczornej Mszy Świętej młodzież i studenci

24 grudnia - po Mszy Świętej porannej koncelebrowanej przez naszych trzech księży
i pięknym wprowadzeniu, nastąpiło dzielenie się opłatkiem, wszyscy ze wszystkimi.

Wzruszeniom i życzeniom nie było końca..

Pasterka o 24:00 - kościół rozśpiewany i wypełniony po brzegi.
31 grudnia - na Mszy Świętej o godzinie 18:00 pożegnaliśmy Stary Rok 2002

przepraszając i dziękując.

Nowy Rok 2003
1 stycznia - Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi - Dzień Pokoju!
To gorące wołanie o pokój w naszych sercach, w naszych rodzinach, Ojczyźnie, na

świecie, tak zagrożonym terroryzmem, wojną w Iraku... Ojciec Święty widzi ratunek

w różańcu, „Różaniec to skarb, który trzeba odkryć, to wołanie misjonarzy: Żywy

powiedział, że jeżeli 5000000 dzieci na całym świecie będzie odmawiały różaniec

rewolucję różańcową, by ocalić Polskę i od wewnętrznych i zewnętrznych wrogów.
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5 stycznia - 16:00 parafialna rodzina Żywego Różańca przeżyła swój coroczny
opłatek - kolędowanie w liczbie około 80 osób, oczywiście z udziałem księdza
proboszcza, księdza Janusza, księdza Mirosława i sióstr.

Tego samego dnia o godzinie 19:00 chór parafialny po krótkim koncercie kolędowy
spotkał się w domu parafialnym na opłatku i radosnym kolędowaniu.

12 stycznia - po Mszy Świętej o godzinie 11:30 dzieci z klasy 1 b ze szkoły nr 6 odegrały
jasełka przygotowane przez panią Eliza i panią Magdę Kruk, trwały około pół
godziny, wzbudziły słowa dużego uznania i radość.

Od 2 stycznia do 20 lutego trwała w tym roku wizyta duszpasterska kolęda.
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16 stycznia - imieniny księdza proboszcza, o godzinie 18:00 Msza Święta, licznie
zgromadzeni parafianie, przedstawiciele zespołów parafialnych oczywiście dzieci
i chór parafialny, które i tym razem sprawił solenizantowi wielką radość.

Od 22 do 26 stycznia trwała w stolicy Filipin Manili Światowe Spotkanie Rodzin

organizowany przez Papieski Komitet do Spraw Rodziny - delegację z 86 krajów,
z Polski delegacja 22 osobowa - cieszymy się, bo z naszej parafii była obecna

rodzinna pp. Kwas. I my w modlitwie polecamy Bogu nasze rodziny, by panowała w
nich trwałość, miłość, wierność i uczciwość małżeńska, by rodziny były szkołą wiary
i miłości.
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2 lutego - Święto Ofiarowania Pańskiego, jednocześnie Dzień Życia Konsekrowanego,

święto każdej zakonnicy.

11 lutego - święto Matki Bożej z Lourdes, modlimy się za przyczyną Matki Bożej
i Patronki Chorych Marii Angeli Truszkowskiej w intencji całej służby zdrowia
i wszystkich chorych, szczególnie z naszej parafii.

23 lutego - w IV niedzielę miesiąca o godzinie 16:00 odbyło się kolejne spotkanie

młodzieży na Mszy Świętej przygotowującej do Sakramentu Bierzmowania.

26 lutego - obchodził imieniny ks. Mirosław Dec. Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej

o godzinie 18:00 w jego intencji. W słowach, śpiewie i kwiatach wyrażali swe życzenia
księża, ministranci, młodzież, dzieci i przedstawiciele zespołów parafialnych.

5 marca - Popielec - Ojciec Święty zalecił by tegoroczny Popielec był szczególnym
dniem modlitwy i postu o pokój na świecie. Tego też dniach rozpoczął się w naszej

W naszym punkcie, w każdą sobotę w godzinach 10:00 do 12:00 wydajemy rodzinom
najbardziej potrzebującym podstawową żywność: mąkę, cukier, olej, makaron,

herbatę, dżem. Przeciętnie przychodzi około 10-20 rodzin. Otrzymaliśmy piękne
podziękowanie od księdza proboszcza z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa za
złożone ofiary na budowę tutejszego kościoła w Nowopłocku na Białorusi.

Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych w dniach od 6 do 8 kwietnia. Dla dzieci

i młodzieży gimnazjalnej 9-11 kwietnia. Rekolekcje przeprowadził ksiądz Bogusław
Kowalski, obecnie proboszcz Parafii Świętego Wincentego a Paulo w Otwocku. Mówił

z osobistym zaangażowaniem, prosto, z świadectwem wiary i nadziei. Obecność była
dobra bardzo dobra, a to świadczy, że trafił do ludzkich serc.

13 kwietnia - niedziela Męki Pańskiej, przed kościołem ogromne ożywienie, palmy,

ofiary na kwiaty do Bożego Grobu i Ciemnicy, „chlebki miłości” – propozycja

diecezjalnej Caritas jako kontynuacja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Chór

parafii kurs przedmałżeński, który prowadzi ksiądz Janusz młynik. Już pierwszego

nasz śpiewał Mękę Pańską, a o 16:00 wziął udział w koncercie utworów pasyjnych

dnia zebrało się ponad 40 osób.

w kościele Świętego Krzyża w Warszawie.

Wielki Post czas dobrowolnych wyrzeczeń, braterskiego dzielenia się z innymi.

W Wielką Środę 16 kwietnia - w godzinach 10:00 do 12:00, 52 rodziny otrzymały na

Ksiądz proboszcz przypomniał i zachęcił, by w tym okresie liturgicznym szczególnie

wspierać dzieła charytatywne prowadzone w parafii, a także dzieła misyjne.

święta cenne paczki żywnościowe i środki czystościowe dzięki ofiarnym parafianom.
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13 kwietnia – o godz. 14:00 kandydaci do bierzmowania udali się autokarem

z siostrą Miriam na spotkanie z księdzem biskupem w katedrze św. Floriana.

W ogłoszeniach ksiądz proboszcz podał do wiadomości, że sprawa przedszkola przy

ulicy Jodłowej została ostatecznie rozstrzygnięta, o czym zapewniły władze miasta.
W miejsce starego przedszkola zostanie zbudowane nowe, które rozwiąże także
problem sypiącego się przedszkola przy ulicy Łukasińskiego.

Triduum Paschalne - każdego z tych dni o 18:00 świątynia nasza wypełniona była po

brzegi. Wielkim przeżyciem była Droga Krzyżowa w Wielki Piątek, w godzinach

wieczornych, ulicami miasta, zorganizowane przez naszą młodzież. Ogromne
skupienie, rozmodlenie i wielka rzesza z lampionami wzbudziła nowe nadzieję.

Rezurekcja - niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Poranek wielkanocny był ciepły,

pełen słońca, nadziei! Dzwony rozbrzmiewały długo i radośnie... Dzięki dobrej współpracy
i procesja była także imponująca, dopisały najmniejsze bielanki „Promyki matki Angeli”.

27 kwietnia - Niedziela Miłosierdzia Bożego. Ksiądz proboszcz przypomniał, że 18
kwietnia 2000 roku Ojciec Święty Jan Paweł II zaliczył w poczet świętych naszego
kościoła Błogosławioną Siostrę Faustynę Kowalską, tym samym potwierdził prawdę

o miłosierdziu Bożym, którą na polecenie pana Jezusa głosiła Siostra Faustyna.
Naszym kościele od 18 lat, w każdy piątek miesiąca o 18:00 odprawiana jest

Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

3 maja - Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, odpust w naszej parafii. Suma

odprawiona została z udziałem kapłanów z naszego dekanatu. Po odmówieniu Aktu

Oddania Narodu Matce Bożej poszliśmy w procesji eucharystycznej wokół kościoła.
W radosnej atmosferze spotkali się kapłani na plebanii przy wspólnym stole.

265

23 kwietnia - odbył się pogrzeb zmarłej w Wielki Piątek śp. Jadwigi Młynik, , mamy

ks. Janusza, w miejscowości Czerwonka. W pogrzebie wzięli udział nasi księża, siostry:

s. Benigna, s. Wiesława, S. Miriam, młodzież ze scholii, uczniowie ks. Janusza z

gimnazjum, liczni przyjaciele, parafianie, chór parafialny. Jak mówili uczestnicy pogrzebu,
była to manifestacja dla człowieka wiary i miłości, którą promieniowała zmarła.

7 maja - o godzinie 18:00 odprawiona została Msza Święta za spokój duszy

śp. Jadwigi Młynik w naszym kościele, ofiarodawcami byli uczestnicy pogrzebu,

uczestniczyli w niej licznie parafianie, najbliższa rodzina zmarłej.

10 maja - po wieczornej Mszy Świętej ministranci, bielanki i schola młodzieżowa

spotkali się ze swoimi opiekunami na pikniku - majówce, na placu przy kościele, na

pieczoną kiełbaskę, przyszedł także ksiądz proboszcz.

11-13 maja - Triduum przed bierzmowaniem przeprowadzone zostało z ogromną
starannością w atmosferze skupienia, modlitwy, a to zaowocowało w dniu bierzmowania.

13 maja - o godzinie 17:00 odmówiliśmy różaniec fatimski, ze śpiewem pieśni

maryjnych, w procesji wokół kościoła. Zatrzymaliśmy się w grocie Matki Bożej, by

tam odśpiewać Litanię Loretańską. To już 86 rocznica pierwszego objawienia
fatimskiego, a 22. zamachu na Ojca Świętego i jego cudownego ocalenia.
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14 maja - ksiądz biskup Stanisław Kędziora udzielił Sakramentu Bierzmowania naszej

młodzieży 156 osób. Uroczystość ta była pięknie przygotowana przez księdza Janusza

Młynika i siostrę Miriam, była podniosłym wydarzeniem. Ksiądz proboszcz złożył gorące

podziękowanie rodzicom, nauczyciela, młodzieży, a nade wszystko księdzu Januszowi,
księdzu Mirkowi i s.Miriam, których ogromna troska i zaangażowanie zaowocowało.
Europo, tchnij życie w swoje chrześcijańskie korzenie!

To zawołanie Ojca Świętego, tak bardzo aktualne na obchody Jubileuszu 25-Lecia
Pontyfikatu. Z tej też racji odbył się koncert inaugurujący obchody Jubileuszu na rynku

Starego Miasta, a w niedzielę na Placu Zamkowym - koncert Festiwalu Muzyki Dobrej.

25 maja - dzień I Komunii Świętej dzieci z naszej parafii - 78. Przygotowywała je siostra

Izabella z Instytutu Szensztackiego. Kościół było pięknie przystrojony, pogoda wymarzona.

Podczas Mszy Świętej o godzinie 11:30 dzieci z grupy „Promyki Matki Angeli” prowadzone

przez siostrę Elizę pokazały w ramach kazania program bardzo udany „Jest tylko jedna
jedyna moja mama”, zadedykowany wszystkim mamom z okazji ich święta.

31 maja - tradycyjna już pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć

Przedziwnej u Sióstr Szensztackich.
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Boże Ciało 2003
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7 czerwca - w wigilię Zesłania Ducha Świętego, po apelu jasnogórskim, młodzież

zorganizowała adorację i czuwanie. Był czas na modlitwę osobistą, okazje do

spowiedzi. Uwieńczeniem była Eucharystia przed północą, którą sprawował
i homilię wygłosił ks. Janusz Młynik.

7 czerwca - rano siostra Eliza pojechała z grupą dzieci (12) do Wawra na festyn

rodzinny zorganizowany przez szkołę wawerską. Na boisku szkolnym czekało wiele
atrakcji: przedstawienie w wykonaniu dzieci z koła teatralnego, różne konkursy,

aukcja prowadzona przez Cezarego Żaka i jego żonę, no i lody z Zielonej Budki.
Dzieci wróciły bardzo rozradowane.

8 czerwca - włączyliśmy się w modlitwie i przed telewizorami z Ojcem Świętym,
który odbywa setną pielgrzymkę w Chorwacji - ziemi przesiąkłą krwią.

15 czerwca - o godzinie 11:30 na Mszy Świętej odbyło się przyjęcia do grona

ministrantów 16 kandydatów z uroczystym włożeniem komży.
Zakończenie roku szkolnego 2002/2003

9 czerwca - w przedszkolu nr 3 przy ulicy Jodłowej z udziałem księdza proboszcza

i uroczystym rozdaniem dyplomików przez siostrę Elizę.

16 czerwca - zakończenie roku miała zerówka w Szkole Podstawowej nr 6 i rozdanie

dyplomów.

18 czerwca - o godzinie 8:00 Mszę Świętą na zakończenie roku miała Szkoła

Podstawowa nr 6

20 czerwca - 8:00, Msza Święta dla szkoły podstawowej nr 4 i o 10:00 dla gimnazjum.

Ze wzruszeniem i radością wysłuchaliśmy słów jakie w kościele wypowiedziała
młodzież na pożegnanie i podziękowanie siostrze Miriam, księdzu Januszowi

i księdzu Mirkowi: „Dziękujemy, że przygotowaliście nas do bierzmowania, które dla

nas nie tylko było gestem, ale otwarciem duszy i serca na Boga i ludzi”.

19 czerwca - Boże Ciało. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa.
Procesja wypadła bardzo okazale, ołtarze bardzo pięknie wykonane, uczestnictwo

dzieci, młodzieży i wiernych liczny. Na ołtarzach pojawił się akcent z racji Roku

Różańca Świętego. Po ostatniej Mszy Świętej przy III ołtarzu omawialiśmy Tajemnice

Światła.

21 czerwca - na zakończenie roku, ministranci, bielanki i schola młodzieżowa bawili
się na dyskotece w domu katechetycznym do 24:00.
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22 czerwca - po Mszach Świętych przeprowadzona została zbiórka ofiar do puszek
na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie na Wilanowie.

23 czerwca - schola młodzieżowa i bielanki pod opieką księdza Janusza i siostry Miriam

wyjechali do Józefowa do Domu Ojców Dolorystów na 4-dniowy wypoczynek. Czas

2 lipca - o godzinie 19:00 przybyła na teren kościoła rozśpiewana choć umęczona

grupa młodych pielgrzymów prowadzona przez księży michaelitów - 120 osób, ze
Strugi do Miejsca Piastowego na nocleg. Wędrują w tak ważnej intencji o trzeźwość
Narodu. Zostali szybko zakwaterowani i po staropolsku ugoszczeni.

wypełniała codzienna Msza Święta z homilią, wspólna zabawa, śpiew, wyprawy nad

13 lipca 1917 r. - rocznica III objawienia - Matka Boża zapowiada ustanowienie na

ksiądz Mirosław Dec, a trzeciego rodzice dzieci i wieczorem, przy ognisku ksiądz

prosi o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu i zapowiada jej nawrócenie.

Świder, rozgrywki piłkarskie, bycie razem w grupie 38 osób. Drugiego dnia odwiedził ich
proboszcz Włodzimierz Jabłonowski. Pożegnanie ks. Janusza Młynika, który po trzech

latach pracy w naszej parafii został przeniesiony do Wołomina. Pożegnanie było rzewne,
wyrażało wdzięczność parafian za jego pracę i świadectwo jakie dawał. Na miejsce
ks. Janusza przybył ks. Waldemar Sierpiński, wikariusz z Marysina Wawerskiego.

28 czerwca - po wieczornej Mszy Świętej chór spotkał się przy grillu na rozmowie
i wspólnym śpiewie z udziałem ks. proboszcza Włodzimierza Jabłonowskiego,
ks. Mirosława Deca, ks. Waldemara Sierpińskiego.

29 czerwca - kwesta pieniężna pod kościołem przeprowadziło kierownictwo Fundacji

Kliniki Onkologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Warszawie, przy ul Litewskiej.

Spotkali się z dużym zrozumieniem i ofiarnością naszych parafian.

świecie nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca, zakończenie I wojny światowej,
Prośbę Maryi spełnił dopiero Ojciec Święty Jan Paweł II.

1 sierpień 1944-2003 - 59 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Rocznica ta

rodzi poważne refleksje i ciągle nowe, uczucie żalu za tysiące młodych bohaterów
i uczucie dumy, że dzięki takim obrońcom Polska trwa!

5 sierpnia - godzinie 14:30 przybyła do nas na krótki wypoczynek Praska
Pielgrzymka Rodzin udająca się na Jasną Górę - ponad 800 osób. Przyjęliśmy
pielgrzymów gościnnie i serdecznie.

13 sierpnia - o godzinie 17:00 odmówiliśmy różaniec z figurą Matki Bożej Fatimskiej,
ze śpiewem pieśni ku Jej czci udaliśmy się w procesji wokół kościoła.
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14 sierpnia – w 62 rocznicę męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbe patrona naszej
parafii przeżyliśmy odpust. Głównym celebransem był ks. prałat Jan Świerżewski, dziekan

parafii św. Wincentego a Paulo w Otwocku. Po Mszy Świętej i procesji wokół kościoła
nastąpiło ucałowanie relikwii św. Maksymiliana przez wszystkich obecnych w kościele.

1 września - 64 rocznica wybuchu II wojny światowej, najbardziej okrutnej

w dziejach ludzkości. Polska została napadnięta i rozgrabiona przez Niemców

z zachodu, północy i południa, a 17 września przez Rosję ze wschodu. Miliony

Polaków straciło życie w obozach, więzieniach, na ulicach miast i wsiach oraz na

zesłaniu, na nieludzkiej ziemi Rosji w masowych grobach. Historia dopiero teraz

rąbek prawdy ukazuje i nikt nas za te zbrodnie i krzywdy nie przeprosił.

1 września - rozpoczęcie nowego roku szkolnego przez dzieci i młodzież, u nas

w naszym kościele Mszą Świętą o godzinie 9:00.
Zmienił się zespół katechetów:

• w szkole podstawowej nr 6 religii będzie uczył ksiądz Waldemar Sierpiński
w sześciu klasach

• Siostra Eliza – 1, 2, 4 klasy
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• Siostra Ines z Instytutu Szensztackiego 0,3, 5 klasy

11 października - grupa parafian uczestniczyła w pielgrzymce autokarowej do

• W szkole podstawowej nr 4 ks. Waldemar Sierpiński w szóstej klasie

Krakowa i Wadowic. W Krakowie pielgrzymi odwiedzili grób Błogosławionej Marii

• Mariusz Konowrocki w 1 i 2 klasie

chorych. Na ręce księdza proboszcza Siostry Felicjanki przekazały relikwie

• W Gimnazjum nr 4 ks. Mirosław Dec w trzech klasach

• W przedszkolu, w Szkole Podstawowej nr 6 siostra Ines, w pozostałych
ksiądz Waldemar Sierpiński

Angeli Truszkowskiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, patronki

Błogosławionej siostry Marii Angeli, które zostaną uroczyście umieszczone
w naszym kościele parafialnym.

19 października - odbyło się uroczyste przekazanie relikwii Błogosławionej siostry

Marii Angeli Truszkowskiej Mszy Świętej przewodniczył ksiądz infułat Zdzisław
Król. Z tej okazji gościliśmy w naszym kościele grupę sióstr Felicjanek z prowincji
Warszawskiej, które przybliżyły nam postać Błogosławionej. Został również

poświęcony feretron z wizerunkiem Błogosławionej siostry Marii Angeli, który

będzie noszony podczas procesji.

16 października - razem z całym światem uroczyście obchodziliśmy 25 rocznicę

pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Z tej okazji została odprawiona uroczysta Msza
Święta, po której odmówiliśmy różaniec święty w intencji Ojca Świętego. W miesiącu

październiku przypada 15 rocznica poświęcenia naszego kościoła. Wspominając
tamto, jak że radosne dla wielu parafian wydarzenie dziękujemy dobremu Bogu za

ten wielki dar, jakim jest dla ludzi wierzących własny kościół.
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30 listopada - w I Niedzielę Adwentu rozpoczęła się w naszej parafii sprzedaż świec

Caritasu w ramach Wielkanocnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Pieniądze uzyskane

z tej akcji są przeznaczone między innymi na kolonie letnie dzieci. Po Mszy Świętej

w tym dniu zostały poświęcone opłatki, które znajdą się na stole wigilijnym w każdej
katolickiej rodzinie. Po głównej Mszy Świętej, została poświęcona figura Matki Bożej,
która będzie umieszczona na postumencie kapliczki przy ul. Chrobrego.

17 grudnia - rozpoczęły się rekolekcje adwentowe. W tym roku prowadził je ksiądz

profesor Mieczysław Nowak.

21 grudnia - w ostatnią niedzielę adwentu ukazał się pierwszy numer gazetki
parafialnej „Zwiastun z kresów”.

Piotrowska, Mariusz Konowrocki.

Redakcja: ksiądz Mirosław Dec, Joanna

Przed świętami Bożego Narodzenia Zespół Charytatywny przy naszej parafii
przygotował i pomógł w rozdaniu paczek świątecznych, którymi zostali obdarowani
najbiedniejsi parafianie. Było to 60 rodzin.

24 grudnia - Wigilia - po porannej Mszy Świętej wspólne dzielenie się opłatkiem

wszyscy ze wszystkimi.
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Pasterka o 24:00 i pół godziny przed Mszą Świętą chór parafialny pięknie śpiewał

kolędy. Boże Narodzenie spędziliśmy i przeżywaliśmy z Bożą Dzieciną w rodzinach.

26 grudnia - już kolejny raz grupa naszych parafian, pojechała na Europejskie

Spotkanie Młodych organizowane przez wspólnotę braci Taize, tym razem do
Hamburga. Młodzi parafianie spędzili kilka dni na modlitwie, pracy i poznawaniu
innych ludzi.

31 grudnia -na Mszy Świętej o godzinie 18:00 pożegnaliśmy Stary Rok przepraszając

i dziękując.

Europejskie Spotkanie Młodych, Hamburg 2004
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Nowy Rok 2004

11 luty - święto Matki Bożej z Lourdes, podczas Mszy Świętej modliliśmy się za

przyczyną Matki Bożej i patronki chory Marii Angeli Truszkowskiej w intencji

1 styczeń Dzień Pokoju

chorych i cierpiących ludzi, zwłaszcza z naszej parafii.

18 stycznia - grupa uczniów ze szkoły podstawowej nr 6 wystawiła w kościele jasełka

25 luty - Popielec. Dzień modlitwy i postu o pokój na świecie. Rozpoczyna się Wielki

przygotowane przez dzieci i siostry katechetki. Tego samego dnia odbył się koncert

Post.

Cantoris Reginae Poloniae. pomysłodawcą i organizatorem koncertu był Wydział

3 marca - w Szkole Podstawowej nr 6 odbyło się spotkanie rodziców dzieci

kolęd były wielkim przeżyciem dla parafian.

przedszkola dla naszej dzielnicy przy ulicy Jodłowej.

kolęd w wykonaniu 6 chórów otwockich, w tym oczywiście naszego parafialnego
Kultury Urzędu Miasta Otwocka. Jasełka w wykonaniu dzieci i wieczorny koncert

przedszkolnych z Prezydentem Miasta. Główny temat to sprawa budowy

6 marca - pierwsza grupa parafian,

kolejne wybrały się w następnych
tygodniach pojechała do kina, aby

obejrzeć dzieło Mela Gibsona „Pasja”.

Na wszystkich widzach film wywarł

duże wrażenie i skłonił do głębszego
zastanowienia się nad tajemnicą
męczeńskiej śmierci Jezusa Chrystusa.
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1 marca - w kaplicy seminaryjnej w Tarchominie przyjął święcenia diakonatu nasz

parafianin Piotr Błażejczyk.

7 marca - odwiedziły naszą parafię Siostry Felicjanki, które pracują w Kenii. Była

wśród nich jedna siostra Polka, siostra Łucja i dwie Kenijki: siostra Nazaria i siostra
Zofia. Siostry opowiadały

21 marca - rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne. Rozważania dla dorosłych

w dniach 21-23 marca prowadził ksiądz profesor Mieczysław Nowak. Nauki dla
dzieci i młodzieży w dniach 24-26 marca głosił ks. Janusz Młynik, były wikariusz

naszej parafii.

27 marca - grupa dzieci ze szkoły podstawowej nr 6 wraz z nauczycielkami

o swojej pracy w Afryce,

i siostrami katechetkami pojechała z pielgrzymką do Ołtarzewa, gdzie znajduje się

Siostra Zofia pracuje jako

z życia i nauki przyszłych kapłanów. Najważniejszym punktem pielgrzymki był

między innymi z dziećmi.

katechetka z najmłodszymi.

Mówiła jak w Kenii wygląda
lekcja religii i okazało się, że

Wyższe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów. Dzieci poznały wiele szczegółów
udział w Misterium Męki Pańskiej przygotowanym przez teatr seminaryjny, czyli
kleryków.

podobnie jak w Polsce dzieci

modlą się, uczą o Bogu

i wierzę. Z kolei siostrę
Nazaria,

która

jest

farmaceutką zajmuje się

lekami, a także leczeniem

ludzi opowiadała o swojej
pracy z chorymi.

Misterium

Męki Pańskiej
w Ołtarzewie
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Druga grupa dorosłych parafian pod przewodnictwem księdza Waldemara

28 marca - w naszej parafii rozprowadzono „Chlebki Miłosierdzia” w ramach akcji

Siostry Faustyny i Muzeum Archidiecezjalne. Misterium Męki Pańskiej wystawione

parafialny fundusz kolonijny. Chlebki były rozprowadzane przez dwie niedziele.

pojechała do Płocka i Czerwińska. W Płocku pielgrzymi zwiedzili miejsce pobytu

przez księży Salezjanów obejrzeli pielgrzymi w Czerwińsku. Z zachwytem zwiedzili

800-letnią Bazylikę Mniejszą Matki Bożej Czerwińskiej, malowniczo położoną nad

Wisłą: tutaj znajduje się cudowny obraz Matki Bożej namalowany na początku XVII

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Fundusze uzyskane ze sprzedaży zasilą

4 kwietnia - Niedziela Palmowa, przed Mszą Świętą dla dzieci wszyscy zgromadzeni

wzięli udział w procesji z palmami dookoła kościoła.

wieku.

Cudowny obraz Matki

Bożej Czerwińskiej, pani

Mazowsza

Procesja z palmami, 4 kwietnia 2004
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8-10 kwietnia - Triduum Paschalne. Podczas trzech dni o godzinie 18:00 nasz kościół

był pełen ludzi. Wielkim przeżyciem była Droga Krzyżowa w odprawiona w Wielki
Piątek wieczorem. Ulicami naszej dzielnicy szli dorośli, młodzież i dzieci skupieni,
rozmodleni.

11 kwietnia – Rezurekcja, jak zawsze bardzo liczna grupa parafian wzięła udział

w procesji rezurekcyjnej.

15 kwietnia – W Niedzielę Miłosierdzia Bożego ks. Proboszcz poświęcił uzupełniony dzięki ofiarności parafian - ołtarz Miłosierdzia Bożego. Na złoconych tablicach

umieszczonych zostały Słowa Pana Jezusa, wypowiedziane podczas objawień siostrze
Faustynie. Z boku obrazu Matki Bożej został umieszczony obraz świętej Faustyny.

1 maja - Prowincja Sióstr Szensztackich w Świdrze obchodziła 40-lecie swojego

istnienia. Z tej okazji odbyła się uroczysta Msza Święta w Sanktuarium Matki Bożej
Trzykroć Przedziwnej.

3 maja - rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja i święto Matki Bożej Królowej Polski

- to również dzień odpustu w naszej parafii. W tym roku dodatkowo przeżywaliśmy

uroczystość Kościelnej Służby Porządkowej ruchu Totus Tuus. Była to 14 rocznica
poświęcenia sztandaru naszej Parafialnej Służby. W uroczystej Mszy Świętej udział
wzięli księża z dekanatu Otwock Kresy i Otwock, a także przedstawiciele KSP

z Warszawy, Ząbek, Wołomina.
Grób pański
2004
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6 maja - odbyła się w naszej parafii loteria fantowa, z której dochód zostanie

8 maja - na stadionie OKS w Otwocku w rozgrywkach ligi ministranckiej grupa

przeznaczony na dożywianie dzieci i kolonie Caritasu. Fanty pochodziły z darów

ministrantów ze szkoły podstawowej zajęła III miejsce. Nasi dzielni ministranci

Po Mszy Świętej o godzinie 13:00 zostały poświęcone pojazdy mechaniczne

23 maja - grupa 81 uczniów klas II po raz pierwszy przyjęła sakrament I Komunii

dostarczonych przez księdza proboszcza i ofiarnych parafian.

przeprowadzone przez parafian. Dodatkową atrakcją był udział w Eucharystii
motocyklistów z klubu Steel Roses
ks. Mirosława Deca.

MC Wołomin,

pod przewodnictwem

zdobyli kolejny puchar.

Świętej.

29 maja - grupa młodzieży pod przewodnictwem księdza Waldemara Sierpińskiego,
wzięła udział w dorocznym spotkaniu młodych na polach lednickich,
organizowanych od kilku lat przez dominikanina Ojca Górę.
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30 maja - ukończone zostały tegoroczne prace remontowe w domu parafialnym.

Wymieniono między innymi okna w przyziemiu domu parafialnego i kancelarii. W tym

roku zaplanowano jeszcze pomalowanie dolnego kościoła i remont sąsiadujących z nim
pomieszczeń. Pomalowana zostanie również kaplica św. Maksymiliana.

1 czerwca - Odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące zagospodarowania pomieszczeń
w domu parafialnym. Na pierwszy plan wysunęło się utworzenie Klubu Seniora.
Radę i dobrym słowem służył zaproszony przez księdza proboszcza dyrektor Caritas
Diecezji Warszawsko-Praskiej ksiądz Krzysztof Ukleja

I Komunia Święta, 23 maja 2004
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Pierwszy spotkanie w Klubie Seniora 1 czerwca
5 czerwca - nasz parafianin, diakon Piotr Błażejczyk przyjął święcenia kapłańskie w

katedrze Świętego Floriana w Warszawie. W tej podniosłej uroczystości, oprócz
najbliższej rodziny ks. Piotra wzięło udział również wielu parafian.

6 czerwca - odbyła się uroczysta Msza Prymicyjna ks. Piotra Błażejczyka.

W uroczystości uczestniczyli licznie zebrani parafianie, księża z dekanatu i goście
księdza prymicjanta. Po mszy świętej ks. Piotr udzielił wszystkim obecnym
specjalnego prymicyjnego błogosławieństwa.

Msza Święta prymicyjna
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Msza Święta prymicyjna

10 czerwca - Boże Ciało, w tym roku była piękna pogoda, w procesji wzięło udział

bardzo dużo parafian.
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Ołtarz pierwszy

Ołtarz drugi

Ołtarz trzeci

Ołtarz czwarty
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13 czerwca - w parafii odbył się I festyn parafialny. Niespodzianek było co niemiara:
muzyka, jedzenie, modlitwa, coś dla każdego. Były występy muzyczne: zespół

Kanaan, którego gwiazdami są „nasi” księża: ks. Janusz Młynik i ks. Mirosław Dec,
nasza schola parafialna, bielanki z parafii w Wołominie i zespół rockowy uczniów

gimnazjum nr 4. W międzyczasie trwała loteria fantowa, z której dochód został
przeznaczony na kolonie dla dzieci z naszej parafii. Można też było kupić lody

i watę cukrową. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, była jazda na kucyku
i zawody sportowe. Głodni parafianie mogli zjeść kiełbaskę i kaszankę z grilla, albo

ciasta własnoręcznie pieczone przez parafianki. Kulminacyjnym momentem festynu

był występ zespołu „Top Dance” z Wołomina. Po wspólnym odśpiewaniu Apelu
Jasnogórskiego, rozpoczęła się zabawa taneczna.
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20 czerwca - obchodziliśmy uroczystość 25-lecia działalności naszego chóru

parafialnego Cantores Regina Poloniae.

30 czerwca - 120 dzieci wyjechało na kolonie letnie do Darłowa, już po raz ósmy

zorganizowane przez Caritas diecezji warszawsko-praskiej. Dzieci spędziły miło czas

pod opieką 12 wychowawców, wolontariuszy. Kierownikiem kolonii już szósty raz

była pani Mirka Piotrowska.

Goście na festynie dopisali

Kolonie letnie w Darłowie
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3 lipca - w sobotę odbyło się pierwsze spotkanie w Parafialnym Klubie Seniora. Do

klubu zaproszeni są wszyscy parafianie, szczególnie samotne i starsi.

7 sierpnia - grupa parafian z księdzem proboszczem odbyła pielgrzymkę do
Niepokalanowa, gdzie mieszkał i pracował Święty Maksymilian Maria Kolbe, drugi
patron naszej parafii. W drodze powrotnej pielgrzymi nawiedzili grób Sługi Bożego

Księdza Jerzego Popiełuszki.

22 sierpnia - o 16:00 ksiądz proboszcz i ksiądz Waldemar odprawili polową Mszę

Świętą przy kapliczce Świętego Rocha nad Świdrem w Świdrach Wielkich. Tradycja
odprawiania Mszy Świętej w tym miejscu sięgają początku XX wieku. Św. Roch to

patron strzegący ludzi i zwierzęta od zarazy. W dawnych latach w Dniu Świętego
Rocha, 16 sierpnia, odbywał się spęd zwierząt, które były święcone przez księdza.
Kapliczka jest zadbana, przeszła generalny remont. Ma prawdziwych, oddanych
opiekunów wśród okolicznych mieszkańców.

Kaplica św.

Maksymiliana Marii

Kolbego w bazylice pod

wezwaniem Najświętszej
Maryi Panny

Niepokalanej w

Niepokalanowie
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W szkole nr 6 w: ks. Waldemar Sierpiński, siostra Eliza Bojarska felicjanka, siostra

Ines, Szensztacka.

4 września - w I sobotę miesiąca o 7:00 rano, po Mszy Świętej, rozpoczęliśmy

praktykę nabożeństw wynagradzających za grzechy ludzkości W nawiązaniu do
III objawienia Matki Bożej w Fatimie.

Z nowym rokiem szkolnym rozpoczęła swoją działalność:
- Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego - w środy od 19:30 do 20:30
- Punkt Charytatywny - w soboty, 10:00-12:00

- Biblioteka parafialna - w niedzielę 11:00- 12:00 i poniedziałek 16:00-18:00

- Chór parafialny - wtorki i piątki, 19:00
1 września - 65 rocznica wybuchu II wojny światowej, wspomnienie poległych,

- Orkiestra parafialna - w poniedziałki i czwartki 18:00

i Zachodzie przez naszych sąsiadów.

- Legion Maryi - w poniedziałki, 16:00

Nowy rok szkolny 2004/2005

- Żywy Różaniec - I niedziela miesiąca, 11:00 i 16:00

wymordowanych w obozach śmierci, na nieludzkiej ziemi na Wschodzie

Msza Święta na rozpoczęcie nowego roku szkolnego została odprawiona w środę

o godzinie 9:00. Do pracy w Gimnazjum nr 4 przystąpili: ks. Mirosław Dec,

ks. Waldemar Sierpiński i Mariusz Konowrocki.

- AA Klub - we środy, 18:00

- Ministranci i bielanki - sobota 9:00

- III Zakon Świętego Franciszka - II niedziela miesiąca, 16:00

287

18 września - Świętego Stanisława Kostki - zlot młodzieży z naszej diecezji w Ossowie

z racji 84 rocznicy Cudu nad Wisłą - pogromu napaści bolszewików na Warszawę
i bohaterskiej śmierci Księdza Skorupki. Z naszą młodzieżą autokarem pojechał

Mariusz Konowrocki. Parafia nasza czynnie włączyła się w akcję dożywiania dzieci
w naszych szkołach. Obejmuje tę akcję około 20 dzieci i młodzieży.

25-26 września - ksiądz biskup Stanisław Kędziora przeprowadził wizytację

kanoniczną w naszej parafii. W sobotę o 17:00 udzielił młodzieży (121 osób)

Sakramentu Bierzmowania.

27 września - o godzinie 11:00 zgromadzili się w naszym kościele kapłani wyświęceni

43 lata temu, koledzy naszego księdza proboszcza Włodzimierza Jabłonowskiego,
a wśród nich kolega kursowy ksiądz biskup Józef Zawitkowski i przy licznym

9 października - o 4:00 wyruszyła autokarowa pielgrzymka do Krakowa do grobu

Błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej, a także do Łagiewnik do Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego, na Skałkę, do Nowej Huty, Jędrzejowa i Miechowa.

10 października - o godzinie 13:00 odprawiona została uroczysta Msza Święta

o kanonizację Błogosławionej Marii Angeli przez księdza profesora Józefa

Warzeszaka, przy udziale zaproszonych sióstr Felicjanek z Wawra, które podczas

Mszy Świętej przed rozesłaniem, przybliżały wiernym postać swojej założycielki.

15 października - wieczorem z racji 26 lat pontyfikatu Jana Pawła II w auli Pawła VI

w Watykanie wystąpił Chór Armii Rosyjskiej z orkiestrą i baletem. To niezwykłe
wydarzenie w historii kościoła i świata stało się pomostem między Wschodem

a Zachodem. Ojciec Święty bardzo serdecznie podziękował za zorganizowanie tego

udziale parafian i naszego chóru.

pięknego wieczoru.

2 października – odbył się uroczysty ingres nowego Pasterza w naszej diecezji

Kongres eucharystyczny. W Meksykańskiej Guadalajarze

warszawsko-praskiej arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia do bazyliki katedralnej
św. Floriana i św. Michała Archanioła na Pradze.

odbył się

48 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny pod hasłem: „Eucharystia światło

i życie na nowe Tysiąclecie”. Ten Kongres rozpoczął Rok Eucharystii w kościele
katolickim, który Ojciec Święty Jan Paweł II zawierzył Maryi Pannie w „Kobiecie
Eucharystycznej”.
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16 października - 26 rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrowa.

Radość i wdzięczność Bogu za ten wielki dar dla naszego narodu i dla całego świata

5 grudnia - o 18:00 ks. prałat Romuald Kamiński, kanclerz kurii diecezji

warszawsko-praskiej odprawił uroczystą Mszę Świętą i wygłosił Słowo Boże z racji

wyraziliśmy uczestnictwem we Mszy Świętej o godzinie 18:00 i ofiarą złożoną na tak

Jubileuszu 25-lecia istnienia naszego chóru parafialnego i pracy w charakterze

w zdobyciu wykształcenia. Zebrano 1870 zł.

Jubileuszowy uświetnił uroczystość. Po im nastąpiło spotkanie wszystkich

zwane papieskie Dzieło Nowego Tysiąclecia - pomoc młodym ludziom niezamożnym

11 listopada - Dzień Niepodległości - dzień dziękczynienia dla odrodzonej po

123 latach niewoli naszą Ojczyznę i za to, że minęło prawie pół wieku zniewolenia

komunistycznego. Modliliśmy się za tych, którzy w tej sprawie cierpieli i oddali swoje
życie.

20 listopada - o 10:00 przybył do naszego kościoła ks. arcybiskup Sławoj Leszek

Głódź, ordynariusz naszej diecezji, aby odprawić Mszę Świętą w intencji dyrekcji,
rodziców, młodzieży z Gimnazjum nr 4 i poświęcić nowy sztandar przyjmując imię
Marszałka Józefa Piłsudskiego.

28 listopada - I niedziela adwentu to piąty rok Nowego Tysiąclecia, który będziemy

przeżywać pod hasłem: „Głosić ewangelię nadziei”. W ramach tak zwanego

Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom rozprowadziliśmy ponad 700 świec Caritas.
Jest to forma pomocy drugiemu człowiekowi.

organistki Siostry Benigny Rackiej, felicjanki. Po Mszy Świętej galowy koncert

chórzystów w domu parafialnym przy suto zastawionych stołach. Uroczystość

wypadła bardzo pięknie. Ksiądz proboszcz wyraził wszystkich bardzo serdeczne
podziękowanie za pracę ofiarną i postawę życząc błogosławieństwa Bożego.

18 grudnia - z darów otrzymanych panie z Punktu Charytatywnego z siostrą
obdarowały bardzo hojnie 54 rodziny naszej parafii na Święta.

19 grudnia - zbieraliśmy do puszek ofiary na pomoc kościołowi Katolickiemu na
Wschodzie.

Pasterka - to radosna eksplozja nadziei i ożywienia wiary w naszej wspólnocie

parafialnej. Młodzi muzycy w tworzącej się parafialnej orkiestry dętej zagrali
4 kolędy ku radości obecnych, którą wyrazili oklaskami.

28 grudnia - księża rozpoczęli doroczną kolędę wizytę duszpasterską w rodzinach.
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Nowy rok 2005
1 styczeń - uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi - Dzień Pokoju!
2 stycznia - odbyło się spotkanie opłatkowe Rodziny Różańcowej urozmaicone
obecnością Świętego Mikołaja. Święty Mikołaj wyjątkowo młody, pełen pomysłów,

którymi rozweselił wszystkich.

23 stycznia - o godzinie 16:30 dzieci ze szkoły nr 6 przedstawiły jasełka

zorganizowane przez siostry i panią Ćwiklińską. Ksiądz proboszcz serdecznie

podziękował parafianom za ofiary złożone dla ludzi dotkniętych trzęsieniem ziemi

20 lutego - zebrano 2368 zł na pomoc w leczeniu chorej dziewczynki z Sulejówka.
Rodzina bardzo serdecznie podziękowała.

6 marca - o godzinie 13:00 w katedrze Świętego Floriana została odprawiona przez

księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Msza Święta w intencji Oficerów

Polskich w 65 rocznicę ofiar Katynia i innych miejsc kaźni na terenie byłego ZSRR.

13 marca do 19 marca - trwały rekolekcje wielkopostne. Nauki wygłosił ks. Stefan

Gwiazdowski. W najbliższą niedzielę realizujemy akcję Caritas naszej diecezji
i rozprowadzamy „Chleby miłości”, które mają być znakiem Jezusa Chrystusa,

chlebem położonym na stole wielkanocnym, świadectwem naszej wrażliwości i troski

w Azji Południowo-Wschodniej. Suma 4750 zł została przekazana Caritasowi.

o drugiego człowieka.

30 stycznia - po Mszach Świętych przeprowadzono zbiórkę do puszek na operację

24-26 marca - Triduum Paschalne.

3000 zł.

27 marca - Rezurekcja! Pan Zmartwychwstał! Procesji towarzyszył zespół parafialnej

przeszczepu szpiku kostnego Marysi Kryńskiej, uczennicy szkoły nr 6. Zebrano

2 lutego - Dzień Życia Konsekrowanego, święto patronalne zakonów żeńskich.

Modliliśmy się szczególnie za dar powołań.

9 lutego – środa, Popielec, Wielki Post. Zgodnie z zaleceniem Ojca Świętego Popielec

był dniem modlitwy i postu o pokój na świecie.

orkiestry dętej.

Już od kilku dni napływają niepokojące wieści o zdrowiu Ojca Świętego Jana Pawła II.
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1 kwietnia - w godzinach wieczornych ksiądz proboszcz zdecydował się otworzyć

kościół, ponieważ przychodziło wielu wiernych, by modlić się przed Najświętszym

Sakramentem o zdrowie i potrzebne łaski dla Ojca Świętego.
2 kwietnia 2005
I ostatnie przesłanie Ojca Świętego:
„Szukałem Was, a teraz wy przyszliście do mnie... Dziękuję”...

to najpiękniejsze na świecie przesłanie, to radość spełnionej nadziei.
O 21:37 rozległy się dzwony w całym kościele. Ukochany Ojciec Święty Jan Paweł II

- nie żyje 1920-2005. Świat zamilkł w bólu i jedności w dziękczynieniu za dar

i nauczanie, za życie i cierpienie Jana Pawła II. W parafii zbieraliśmy się codziennie

aż do dnia pogrzebu na Mszy Świętej i Apelu o 21:00. Parafianie ułożyli ze zniczy
wokół kościoła napis - Kochamy Cię Ojcze Święty.

8 kwietnia - dzień pogrzebu ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła II.
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Wiele parafii organizowały pielgrzymki do Rzymu. Pracodawcy, szkoły umożliwiały
uczestnictwo w uroczystościach pogrzebowych, jednak większość za pośrednictwem

telewizji. Media niemal całkowicie przestawiły się na Plac Świętego Piotra w Rzymie

na przekazywanie życia i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. Do Rzymu

przybyło kilka milionów wiernych, przedstawiciel większości państw, dostojników
bratnich kościołów. Liczne transparenty głosiły: „Jan Paweł II święty”! „Wielki
święty”! I z dało się słyszeć:
„Santo Subito! natychmiast”,

święty

„Błogosławi

nam z domu Ojca”, „Kochał

i prowadził na głębię”,
„Pozostaniesz z nami na
zawsze”!

„Zgasło życie

- pozostało światło”!

Jesteśmy Świadkami - Ojciec
Święty

Jan

podróżując,

Paweł

II

nauczając,

cierpiąc, konając - jednoczy cały świat i dlatego lud krzyczy: „Święty”!...
Głos z meczetu: „Czyńcie dobro jak Wojtyła”! Z Chin: „Takiego pogrzebu historia
jeszcze nie widziała”...

W naszych polskich sercach żyje to szczególne wołanie: „Otwórzcie drzwi

Chrystusowi”, „Bogu dziękujcie - ducha nie gaście”!, „Niech zstąpi Duch Twój
i odnowi ziemię, tę ziemię”! Czas żałoby w Polsce i w całym świecie trwa jak przystało

na ludzi, którzy kochali i nadal kochają swego wielkiego, zmarłego Rodaka.

292

17 kwietnia - dzisiejszej niedzieli parafianie rozebrali Testament Ojca Świętego Jana
Pawła II w ponad 800 egzemplarzy, a także wiele książek: „Jan Paweł II do Ciebie”,
„Pamięć i tożsamość”, „Wstańcie, chodźmy”, oraz przepiękny album „Jan Paweł II
Wielki - z potrzeby serca”.

19 kwietnia - Joseph kardynał Ratzinger został wybrany nowym papieżem

przybierając imię Benedykt XVI. Wiernym zebranym na placu Świętego Piotra
powiedział: „Po Wielkim Papieżu Janie Pawle II kardynałowie wybrali mnie...

Dziękuję”! Zebrani przyjęli nowego papieża z wiarą i radością wołając: „Viva papa”!

Powszechnie słyszymy: Ojciec Święty Jan Paweł II jest zadowolony, cieszmy się, to

będzie kontynuator tego co robił i czego pragnął dla kościoła kardynał Wojtyła.
Możemy być pewni, że nasz ukochany papież stoi teraz w oknie domu Ojca patrzy
na nas i nam błogosławi.

24 kwietnia - po sumie odśpiewaliśmy hymn dziękczynny „Ciebie Boga wysławiamy”
za wybór papieża Benedykta XVI.

20 kwietnia - w środę o godzinie 17:00 ksiądz biskup Stanisław Kędziora udzielił

naszej młodzieży (119 osób) Sakramentu Bierzmowania. Uroczystość odbyła się

w atmosferze bardzo podniosłej.
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2 maja - w 30 dni od śmierci naszego Ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła II

uczestniczyliśmy o godzinie 18:00 we Mszy Świętej trwając na adoracji do apelu
przeżywając godzinę Jego odejścia do domu Ojca 21:37.

3 maja - Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski - odpust w naszej parafii.

O godzinie 13:00 została odprawiona suma z udziałem kapłanów naszego dekanatu
i procesja Eucharystyczna wokół kościoła.
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13 maja - o godzinie 18:00 rozpoczęliśmy cykl nabożeństw fatimskich odprawianych
przez 6 miesięcy.

15 maja - w dzień Zesłania Ducha Świętego 65 dzieci przystąpiło do I Komunii

Świętej. Przez 2 lata przygotowywała jej siostra Eliza Bojarska, felicjanka. Pokój,
rozmodlenie, dobra organizacja.

18 maja - dzień urodzin zmarłego Ukochanego Papieża Jana Pawła II. Modliliśmy się

o rychłe wyniesienie do chwały ołtarzy.

26 maja - uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało. Ksiądz proboszcz
przypomniał słowa Ojca Świętego Jana Pawła II w encyklice o Eucharystii: „Pobożne
uczestnictwo wiernych w procesji eucharystycznej w Boże Ciało jest łaską od Pana,

która co roku napełnia radością wszystkich biorących w niej udział”. Czy
skorzystamy z tej łaski?

W bieżącym roku wystrój ołtarzy, uczestnictwo zespołów i parafian był bardzo
dobry.

28 maja - o godzinie 10:00 wyruszyła autokarem nasza młodzież na spotkanie
Diecezjalne w Seminarium Duchownym w Tarchominie pod opieką księdza
Mirosława Deca i siostry Elizy.
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5 czerwca - w godzinach 14:00-24:00 przebiegał festyn parafialny ku ucieszę wielu

parafian. Zorganizowany został przez księży, dyrekcję i wychowawców Gimnazjum
nr 4 i rodziców.

14 czerwca - z racji 35 rocznicy święceń kapłańskich naszego księdza Arcybiskupa
Ordynariusza Sławoja Leszka Głódzia modliliśmy się o błogosławieństwo Boże

i wszelkie łaski dla naszego Arcypasterza.

19 czerwca - odbyły się w Warszawie Centralne Obchody Trzeciego Krajowego

Kongresu Eucharystycznego ogłoszone jeszcze przez Ojca Świętego Jana Pawła II

w całym kościele. Hasło tego kongresu brzmiało: „Zostań z nami, Panie”. Po sumie

Adoracja Najświętszego Sakramentu trwała do godziny 18:00.

23 czerwca - o godzinie 10:00 wyruszyła autokarowa delegacja z księdzem

proboszczem Włodzimierzem Jabłonowskim do Ełku na konsekrację naszego

dawnego wikariusza ks. Romualda Kamińskiego. Uczestnicy tej uroczystości wrócili

ubogaceni i uradowani spotkaniem z księdzem biskupem nominatem.

24 czerwca - o godzinie 9:00 dzieci i młodzież naszych szkół Mszę Świętą
dziękczynną zakończyły rok szkolny.

W tym tygodniu zakończyli swoją pracę w naszej parafii obaj księża wikariusze.

- Ksiądz Mirosław Dec przeszedł do parafii w Radości.

- Ksiądz Waldemar Sierpiński do parafia Ojca Pio na Pradze.

Na miejsca odchodzących księży przyszedł:
- Ks. Zbigniew Płochocki z Międzylesia
- Ksiądz Marcin Kaczmarski z Jadowa

2 lipca - około 19:00 przybyła do nas na nocleg 21 młodzieżowa pielgrzymka ze
Strugi do Miejsca Piastowego - około 140 osób. Ksiądz proboszcz serdecznie
dziękował parafianom za gościnne przyjęcie młodych pielgrzymów na nocleg.

4 lipca - weszła na nasz teren ekipa remontowa i rozpoczęła pracę przy renowacji

ogrodzenia przy kościele.

1 sierpnia - 61 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 1944 - bohaterskiego
zrywu Polaków w obronie ojczyzny.

5 sierpnia - około godziny 14:00 na teren parafii weszła rozśpiewana Praska

Pielgrzymka Rodzin - ponad 600 osób, na krótki odpoczynek. Gościnność parafian
i plebanii wynagrodzono oklaskami i śpiewem.
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13 sierpnia - przed katedrą Św. Floriana poświęcona pomnik ks. Ignacego Skorupki
bohatera Cudu nad Wisłą

16 sierpnia - w godzinach wieczornych został zamordowany w Taize brat Roger.

Brat Roger stworzył w Taize piękną wspólnotę protestancko-katolicką, która łączy

głęboka wiara w Boga i dążenie do jedności religijnej.

.
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Kolonia Jana Pawła II i Benedykta 16- 21 sierpnia 2005
XX Światowy Dzień Młodzieży w Kolonii - blisko milionowa rzesza młodych z 270

krajów świata. Hasło: „Przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Cieszymy się, że papież

Benedykt XVI jest wiernym kontynuatorem programu nakreślonego przez naszego
Ojca Świętego Jana Pawła II. W homilii na Marienfeldzie Papież mówił o Eucharystii,
adoracji i kilkakrotnie nawiązał do misji, do dzielenia się, do niezatrzymywania

radości spotkania z Jezusem dla siebie. Chciał tym samym wyrwać ich z marazmu i
beznadziejności. Obok postawy entuzjazmu uderzało skupieniem wielu uczestników
i atmosfera modlitwy. Pod koniec spotkania dało się słyszeć: „Żal odjeżdżać”.

1 września - rozpoczęcie nowego roku szkolnego, jednak dla nas Polaków to przede
wszystkim bolesna rocznica wybuchu II wojny światowej, już 66!

- To wspomnienie milionów poległych i wymordowanych w obozach na Wschodzie
i Zachodzie,

- To ludobójstwo XX wieku na skalę trudne do wyobrażenia.
Modlitwy i zapalony znicz przed ołtarzem przypominał nam o naszym obowiązku
oddawania im czci wdzięcznej pamięci.
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Z nowym rokiem rozpoczęły swoje prace wszystkie zespoły parafialne.
8 września - o godzinie 9:00 Ksiądz Arcybiskup Ordynariusz poświęcił w szpitalu na

ul. Batorego nową karetkę reanimacyjną zakupioną z ofiar tutejszych parafian

zebranych do puszek przed kościołami powiatu otwockiego.

17 września - o 8:00 rano dwoma autokarami gimnazjaliści pod opieką księdza

Zbigniewa Płochockiego i Mariusza Konowrockiego wyruszyli na doroczny Zlot

Młodzieży do Ossowa.

25 września - gościliśmy ks. Artura Nagrabę, dawnego wikariusza, który od kilku lat

ewangelizuje na Ukrainie. Na wszystkich Mszach Świętych głosił Słowo Boże, dzielił

się tym co przeżywa przy budowie świątyni, którą wznosi dla żyjących tam naszych
rodaków. Parafianie pospieszyli hojnie z ofiarami.

2 października - na apel księdza proboszcza w sprawie dożywiania dzieci w szkole,

kilka rodzin zgłosiło sumę na sfinansowanie miesięczne obiadu dla jednego dziecka,

a do puszek zebrano 1320 zł.

Wybory do parlamentu 9 października 2005

Oświadczenie konferencji episkopatu Polski w sprawie wyboru do parlamentu
zabrzmiało wyraźnie:

- Udział w wyborach jest wyrazem naszej odpowiedzialności za ojczyznę,
dojrzałości Obywatelskiej i troski o dobro wspólne.

- Wybieramy zgodnie z zasadami Ewangelii, nauczaniem Kościoła i głosem
sumienia.

299

Ksiądz proboszcz zaapelował o szturm modlitewny, by Polacy dokonali właściwego
wyboru, bo wszyscy pragniemy pokoju i mamy dość walk politycznych i waśni.

Mimo, że sondaże i prognozy były niepokojące - wyniki do parlamentu
i 21 października na prezydenta dla Polski dały nam nadzieję!

10 października - kościół w liturgii wspomina błogosławioną Marię Angelę

Truszkowską - założycielkę zgromadzenia sióstr Felicjanek, patronkę chorych jak

również i naszej świątyni. Siostra Eliza w kilku zdaniach zapraszała parafian na

Mszę Świętą dziękczynną 10 października o godzinie 18:00 z prośbą o jej
kanonizację.

16 października - 27 rocznica wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II na stolicę
Piotrową. Modliliśmy się o rychłe wyniesienie Sługi Bożego do chwały ołtarzy. I już

po raz piąty przeżywaliśmy dziś tak zwany Dzień Papieski. Przeprowadzona zbiórka

ofiar na stypendia naukowe dla młodzieży z biednych rodzin przyniosła sumę 3832
zł. Młodzi będą żywym pomnikiem ku czci Sługi Bożego Jana Pawła II. O 16:00 dzieci
ze szkoły nr 6 pod kierunkiem siostry Elizy, siostry Inez i pani Ćwiklińskiej

wykonały program słowno-muzyczny o Ojcu Świętym Janie Pawle II, bardzo udany.

Szkoda, że zainteresowanie było bardzo słabe.
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23 października - na wszystkich Mszach Świętych z racji Niedzieli Misyjnej
gościliśmy Księży Misjonarzy ze Świętej Rodziny.

11 listopada - Dzień Niepodległości. Dzień dziękczynienia po 123 latach niewoli za
odzyskaną wolność ze zniewolenia komunistycznego, które trwało prawie pół wieku.

O godzinie 12:00 i 18:00 odprawiona została Msza Święta za Ojczyznę, za tych,
którzy w jej obronie życie oddali. Ksiądz proboszcz w homilii położył silny akcent na

patriotyzm w dobie niepodległości, w której żyjemy z przestrogą, byśmy jej nie
utracili, bo zagrożenia są i często my sami jesteśmy winni. Tego dnia ksiądz

arcybiskup Sławoj Leszek Głódź wygłosił homilię z okazji 87 rocznicy Niepodległości
w katedrze warszawsko-praskiej (tekst umieszczony jest poniżej), bardzo piękna,
przyjęta burzą oklasków.

W dniu dzisiejszym, to jest 11 listopada obchodzi imieniny ksiądz Marcin. Po Mszy
Świętej wieczornej poszczególne grupy duszpasterskie składały życzenia przy

śpiewie chóru i licznie zebranych parafian.

13 listopada - ksiądz proboszcz w ogłoszeniach nawiązał do roku 1998, w którym

rozpoczęło się nawiedzenie obrazu Miłosierdzia Bożego w naszej parafii i do słów

papieża Benedykta XVI, w których podtrzymuje myśl Sługi Bożego Jana Pawła II, że

jedynym ratunkiem dla świata jest Boże Miłosierdzie. Stąd też rozpoczęła się
wędrówka Obrazu po ulicach i domach naszej parafii.
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19 listopada - nasz chór parafialny z racji swej patronki św. Cecylii, 19 listopada

o godzinie 17:00 w Archikatedrze Warszawskiej wziął udział w przeglądzie Chórów
Kościelnych.

20 listopada - na Mszy Świętej o godzinie 18:00 i po Mszy wykonał kilka wspaniałych

utworów, a potem przyszli do domu parafialnego na radosną biesiadę.

10 października chór nasz brał udział w koncercie 5 chórów otwockich w połączeniu
z chórem niemieckim w Parafii Świętej Teresy w Świdrze, a także 9 listopada w auli

LO z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

21 listopada - wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Zgromadzenie

Sióstr Felicjanek obchodzi w tym dniu Wielki Jubileusz 150 lat swego istnienia.
W tym roku mija 71 lat, gdy Siostry Felicjanki rozpoczęły pracę na terenie Otwocka
przy ulicy Jodłowej 14, dając fundamenty naszej parafii. Z tej okazji, tego dnia o

godzinie 18:00 została odprawiona Msza Święta koncelebrowana przez naszych
kapłanów. Ksiądz proboszcz wygłosił piękną homilię. Wystrój kościoła, feretronów

Matki Angeli Założycielki, liczny udział parafian - około 400 osób, chór nasz, który

uświetnił uroczystość - wzruszył i dał nowe nadzieje. Na zakończenie wszyscy

podchodzili do ucałowania relikwii Marii Angeli Truszkowskiej, Błogosławionej,

a siostry podawały pamiątkowe obrazki.
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25 listopada - o godzinie 19:00 odbyło się kolejne spotkanie dla kandydatów do

bierzmowania, podczas którego młodzież dokonała odnowy przyrzeczeń
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chrzcielnych w obecności rodziców. Przygotowanie prowadzi ksiądz Zbigniew
Płochocki.

Adwent 2005 - nowy rok liturgiczny mamy przeżywać pod hasłem: „Przywracajmy
nadzieję ubogim”.

4 grudnia - przeprowadziliśmy zbiórkę do puszek na pomoc dla biednych rodzin z

racji Świąt Bożego Narodzenia i na obiady dla dzieci w naszych szkołach, zebraliśmy

1700 zł. Rozpoczęliśmy także rozprowadzanie świec Caritas w ramach tak zwanego
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Uzyskany dochód z tej akcji będzie
przeznaczony na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci w roku 2006.

W ubiegłą niedzielę naliczyliśmy 2400 osób obecnych na wszystkich Mszach
Świętych, do Komunii przystąpiło 840 osób.

Roraty w bieżącym roku odprawiane są o godzinie 7:00. Dzieci dopisały - swoim

uczestnictwem budzą nadzieję.

Rekolekcje adwentowe odbyły się w dniach 11-13 grudnia. Przeprowadził je ksiądz

Andrzej Rabij, misjonarz Świętej Rodziny.

18 grudnia - przeprowadziliśmy zbiórkę do puszek na pomoc dla Kościoła na
Wschodzie. Ksiądz proboszcz odczytał podziękowanie zarządu rejonowego PCK za
akcję 6 listopada Honorowych Dawców Krwi - było ponad 100 osób.

22 grudnia - w godzinach od 9:00 do 13:00 Zespół Charytatywny zorganizował

przedświąteczną pomoc dla 72 rodzin. Święty Mikołaj - apostoł dobroci zadziałał, bo

hojność parafian pozwoliła przekazać rodzinom dary żywnościowe i środki
czystościowe wartości około 90 zł na rodzinę. Otrzymali także opłatki z życzeniami
od księży i sióstr.

24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia, rano do parafii dotarło: Betlejemskie

Światło Pokoju. Po Mszy Świętej już tradycyjnie w kościele dzieliliśmy się opłatkiem

ze wszystkimi obecnymi. Księża i kleryk Adam Wachnio spotkali się na wieczerzy
Wigilijnej na plebanii o godzinie 9:00.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego - przed północą lektorzy i chór wprowadzili nas

w nastrój oczekiwania na Zbawiciela psalmami, czytaniami i śpiewem.

Pasterka o godzinie 24:00. Kościół nasz wypełniony był po brzegi. Bardzo duży

procent obecnych przyjęli do Serc Jezusa Chrystusa.
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27-29 grudnia - siostra Eliza z grupą dzieci (15) – „Promykami matki Angeli”

8 stycznia – ks. Piotr Bergiel, dawny wikariusz z parafii św. Wincentego a Paulo,

przeplataną kolędami i wręczały stroiki i kartki z życzeniami przez siebie

prosząc o pomoc finansową w tej sprawie.

odwiedzała w parafii osoby starsze i chore. Dzieci przedstawiły krótką inscenizację
przygotowane.

Stary Rok pożegnaliśmy na Mszy Świętej dziękczynnej o 18:00.

Nowy rok 2006
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Podczas sumy małżonkowie odnowili swoje

przyrzeczenia małżeńskie i zaprosili Jezusa, Maryję i Józefa do swoich domów.
Modliliśmy się o wzrost miłości, wierność i wytrwałość w rodzinach, o zgodę między
dziećmi i rodzicami.

Dzień dzisiejszy to także Dzień Pokoju, odśpiewaliśmy hymn do Ducha Świętego
prosząc o pokój na świecie w Nowym Roku 2006!

W godzinach 16:00-18:00 odbyło się opłatkowe spotkanie Żywego Różańca - około

80 osób. Po życzeniach i łamaniu się opłatkiem do sali przybył Święty Mikołaj.
Wszyscy otrzymali „Perełki papieskie” ku pogłębieniu wiary, nadziei, miłości...

który odbudowuje kościół w Lebiediewie na Białorusi głosił do nas Słowo Boże

15 stycznia - o godzinie 16:00 dzieci ze szkoły nr 6 odegrały inscenizację

bożonarodzeniową ku radości licznie zebranych. Na zakończenie dzieci złożyły

księdzu proboszczowi życzenia imieninowe. Wieczorem panowie z Kościelnej Służby

Porządkowej Totus Tuus spotkali się z księdzem proboszczem w jadalni na opłatek
i życzenia imieninowe.

16 stycznia - imieniny księdza proboszcza o godzinie 18:00 odprawiona została Msza

Święta. Przed rozesłaniem poszczególne zespoły i wiele innych osób składały
życzenia, kwiaty... Chór i wspólne okolicznościowe śpiewy uświetniły i nadały tej
uroczystości charakter rodzinny.

2 lutego - Święto Ofiarowania Pańskiego - Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

Ksiądz proboszcz w homilii nawiązał do pracy i charyzmatu sióstr felicjanek

i Instytutu Maryi Trzykroć Przedziwnej pracujących na terenie naszej parafii. Złożył
z tej okazji życzenia i zachęcił parafian do modlitwy w ich intencji, a także
o powołania zakonne.
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Kolęda w bieżącym roku przebiegła bardzo sprawnie, mimo, że doszła ulica

Generała Józefa Hallera, oraz nowe osiedle Chrobrego 20, 22, 22, 22, 22 c oraz
Wczasowa 21b i 21c.

19 lutego - ksiądz proboszcz podziękował parafianom za okazaną życzliwość i ofiary
złożone przy okazji kolędy złożone na potrzeby kościoła.

Ksiądz Marcin Kaczmarski rozpoczął od dzisiejszej niedzieli to jest 19 lutego
spotkanie oazowe młodzieży po wieczornej Mszy Świętej w domu katechetycznym.

Trwają także formacyjne spotkania młodzieży przygotowujące do Sakramentu
Bierzmowania. Prowadzi je ksiądz Zbigniew Płochocki.

29 lutego - Środa Popielcowa - Wielki Post według Kościoła Katolickiego winien być
czasem dobrowolnych wyrzeczeń: modlitwa, post, jałmużna.

15 marca - rozpoczął się kurs przedmałżeński w naszej parafii w każdą środę
o godzinie 19:00. Prowadzi go ksiądz Marcin Kaczmarski.

17 marca - dzień imienin księdza Zbigniewa Płochockiego. Dosyć licznie zebrali się

parafianie na Mszy Świętej o godzinie 18:00, by w niej uczestniczyć w intencji

solenizanta, złożyć życzenia i wyrazić swą wdzięczność.

19 marca - po Mszach Świętych wolontariusze zbierali ofiary na pomoc

wychowankom w zakładzie dla ociemniałych w Laskach. Także dziś rozprowadzone

były „Krążki nadziei” - cena 5 zł. Płyta z pieśniami patriotycznymi pod hasłem:
„Jeżeli chcesz pomóc dzieciom żyjącym w Nędzy – kup”! - akcja Caritas.

1 kwietnia - w przeddzień I rocznicy śmierci Niezapomnianego Ojca Świętego Jana

Pawła II Wielkiego przybyli parafianie licznie na Apel Jasnogórski, by trwać na

modlitwie z Nim, z nadzieją, że Pielgrzym i Prorok naszych czasów będzie z nami.

2 kwietnia - liczne flagi, emblematy zaakceptowały wymowę tego dnia. Na

wszystkich Mszach Świętych modliliśmy się gorąco o wyniesienie Sługi Bożego Jana

Pawła II do chwały ołtarzy. Znicze ułożone spontanicznie przy kościele
przypominały, że jest niezapomniany, i że pamiętamy!

O 21:00 przeżyliśmy Apel Jasnogórski, różaniec, a o 21:37 podczas głosów dzwonów
godzinę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.

2-8 kwietnia - Rekolekcje Wielkopostne. W dniach 2- 4 kwietnia nauki dla dorosłych
głosił ks. B. Jaworski, misjonarz Świętej Rodziny. W dniach 5-8 kwietnia dla dzieci

i młodzieży, rekolekcje prowadził diakon Denis, misjonarz Świętej Rodziny
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pochodzący z Ukrainy. Pomagał mu kleryk Paweł Szpojanowski z tego samego
Zgromadzenia.

8 kwietnia - od 9:00 w Punkcie Charytatywnym wydawane były świąteczne paczki

Wielki Czwartek - Liturgia Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła się o godzinie 18:00. Na
początku liturgii, dzieci w imieniu całej parafii złożyły księżom życzenia i wręczyły
białe róże.

żywnościowe i środki czystościowe dla 74 rodzin naszej parafii.

Na świadectwo troski o głodnego człowieka rozprowadziliśmy 600 sztuk tzw.

„Chleby Miłości”. Fundusz otrzymany przeznaczony jest na Caritas - 70%, a na cele

charytatywne naszej parafii - 30%.

9-16 kwietnia – Wielki Tydzień.
Niedziela Palmowa - Chór śpiewał Mękę Pańską na Mszy Świętej o godzinie 8:30
i 10:00. na Mszy Świętej o 11:30 dzieci ze scholki, w nowych strojach, z palmami w

ręku, ze śpiewem „Chrystus wodzem” weszły do kościoła w procesji i czytały Mękę

Pańską. Grób Pański przygotowali księża z młodzieżą, Ciemnicę Mariusz

Konowrocki, pedagog z gimnazjum z siostrami.

Wielki Piątek - po Liturgii Męki Pańskiej udaliśmy się ulicami naszego miasta
uczestnicząc w Drodze Krzyżowej.

Wielka Sobota - przed Mszą Św. wieczorną dokonaliśmy przyrzeczeń chrzcielnych,
a przez cały dzień święciliśmy pokarmy.
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16 kwietnia - niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Rezurekcję rozpoczęliśmy
o godzinie 6:00. Dzień wstał w pełnym słońcu i radosnej nadziei.

4 maja - Ksiądz Arcybiskup Ordynariusz Sławoj Leszek Głódź zaprosił wszystkich
3 maja - uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - odpust w naszej
parafii. Podczas sumy kazanie wygłosił ks. Józef Bobet, proboszcz parafii św. Teresy

chętnych na Wielki Jarmark Floriański, 4 maja, który rozpocznie się Mszą Świętą
o godzinie 9:00 w katedrze Świętego Floriana i będzie trwał 3 dni.

od Dzieciątka Jezus. Odmówiliśmy Akt Oddania się Matce Bożej i odprawiliśmy

12 maja - o godzinie 18:00 młodzież nasza z klasy III gimnazjalnej przyjęła

Tuus z naszej diecezji, wniesione sztandary uświetniły naszą uroczystość.

Głódzia.

Eucharystyczną procesję wokół kościoła. Tego dnia gościliśmy panów z Ruchu Totus

Sakrament Bierzmowania - 107 osób, z rąk księdza arcybiskupa Sławoja Leszka
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21 maja - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W naszej parafii I Komunia

Święta. Na Mszy Świętej o godzinie 10:00 - 57 dzieci po raz pierwszy przyjęło Pana

Jezusa do swoich serc. „Biały tydzień” był bardzo bogaty od strony liturgicznej. Całą
uroczystość przygotowała siostra Eliza Bojarska, felicjanka.
- We wtorek modliły się dzieci za swoich nauczycieli

- W środę w intencji Misji Świętych i złożyły 1200 zł

Na ostatniej Mszy Świętej inicjacyjnej otrzymały obrazki komunijne.
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21 maja - po Mszach Świętych zbieraliśmy do puszek ofiary na leczenie i lekarstwa

dla Marianki Kryńskiej, uczennicy klasy piątej ze szkoły nr 6, chorej na białaczkę

szpikową. Zebrano 4453 zł.

25 maja - Ojciec Święty Benedykt XVI stanął na polskiej ziemi. Motto tej podróży

apostolskiej to: „Trwajcie mocni w wierze”. Program podróży apostolskiej Jego
Świątobliwości Benedykta XVI w Polsce w dniach 25-28 maja 2006 r.

Obecnego Papieża Polska uważa za kontynuatora misji i nauczania Jana Pawła II.
Wkrótce po wyborze na stolicę Piotrową Benedykt XVI mówił: „Czuję jakby Jego
mocna ręka trzymała moją. Zdaje się, że widzę Jego uśmiechnięte oczy i słyszę Jego

słowa skierowane do mnie: Nie lękaj się!” To też we wszystkich spotkaniach z Ojcem
Świętym wierni dawali świadectwo wiary i przywiązania do Stolicy Apostolskiej.
Wiele pięknych wezwań podjęła młodzież, której obecność przeszła oczekiwanie

szczególnie na Błoniach krakowskich. Tam rozległo się wołanie: „Benedetto, Bóg cię

wybrał”!, którego autorem jest arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, ordynariusz naszej

diecezji. „Benedetto Dio Ha Te Eletto”, a potem pieśń „Nie lękajcie się” i ogromne
brawa, śpiewy... A nad Auschwitz-Birkenau na niebie ukazała się piękna tęcza gdy

stanął tam Ojciec Święty i powiedział: „Jesteśmy tu, by razem miłować”. Podczas
ceremonii pożegnalnej niezwykle wymowne były ostatnie słowa: „Pozostańcie
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strażnikami wiary chrześcijańskiej w zjednoczonej Europie”! Entuzjastyczne śpiewy
towarzyszyły mu do końca, a gdy ruszył samolot popłynęła „Barka”...

28 maja - dziś 25 rocznica śmierci Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

modlimy się o Jego rychłą beatyfikację. Już dziś mówi się o Nim: „Ojciec dwóch

Wielkich Papieży”.

31 maja - święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Po ostatnim nabożeństwie

majowym udaliśmy się pieszo do Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej do
Sióstr Szensztackich przy ul. Bronisława Czecha.

1 czerwca - z racji Dnia Dziecka ksiądz proboszcz zafundował dzieciom z różnych

zespołów ognisko u księży dolorystów w Józefowie. Grupę prowadziła siostra Eliza
i ksiądz Marcin, później dojechał ksiądz proboszcz z księdzem Zbigniewem.

15 czerwca - Boże Ciało to wyznanie publiczne naszej wiary w rzeczywistą obecność

Pana Jezusa. To łaska od Pana, która co roku napełnia radością wszystkich

biorących w niej udział - encyklika o Eucharystii Jana Pawła II. Miasto nasze
przybrało odświętny wyraz. Ksiądz proboszcz wyraził na koniec serdeczne

podziękowania za obecność, rozmodlenie, wystrój ołtarzy.
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Nasi ministranci zajęli wczoraj to jest 17 czerwca III miejsce w finałowych

rozgrywkach piłkarskiej ligi ministrantów w kategorii gimnazjalistów - gratulujemy!
Nagrodę ofiarowali na loterię podczas festynu.

24 czerwca - o godzinie 9:00 została odprawiona Msza Święta na zakończenie roku

szkolnego 2005/ 2006 dla dzieci i młodzieży.

25 czerwca - jubileusz księdza proboszcza Włodzimierza Jabłonowskiego - 45 lat

kapłaństwa. Na uroczystej Mszy Świętej o godzinie 10:00 liczne zespoły i wierni
parafianie składały życzenia i kwiaty. Pięknie śpiewał nasz chór.
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2 lipca - o godzinie 13:00 Mszą Świętą koncelebrowaną odprawił ksiądz biskup

Romuald Kamiński, dawny wikariusz z zaproszonymi księżmi. Ten dzień był okazją
dla wyrażenia życzliwości i wdzięczności księdzu proboszczowi Włodzimierzowi

Jabłonowskiego za 34 lata jego posługi w naszej parafii, czemu wyraz dali licznie
zgromadzeni parafianie i księża. Pan Prezydent miasta Otwocka wygłosił piękne

słowa uznania i wręczył księdzu proboszczowi najwyższe odznaczenia Otwocka tak
zwaną Złotą Sosenkę. O 19:00 parafianie przyjęli na nocleg grupę młodzieży - około

50 osób odbywającą pielgrzymkę ze Strugi do Miasta Piastowego w intencji

o trzeźwość naszego narodu - już po raz 22, pod kierunkiem i opieką księży
michaelitów ze Strugi.

Festyn parafialny w rozpoczął się o godzinie 15:00. Największym powodzeniem
cieszyła się zjeżdżalnia, konkursy, loteria fantowa. Wystąpił zespół muzycznowokalny z gimnazjum, chórek ze szkoły nr 6, nasz chór parafialny. Po Apelu

Jasnogórskim miała miejsce muzyka lekka i przyjemna, tańce., oczywiście lody
i napoje. Impreza była udana.

Kościelna Służba Porządkowa naszej parafii otrzymała od Księdza Prymasa Józefa

Glempa list ze słowami uznania i podziękowania za pomoc w zabezpieczeniu
majowej pielgrzymki Papieża Benedykta XVI w naszej Ojczyźnie.

1 sierpnia - 62 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 1944 - godzina „W”

17:00. Ksiądz proboszcz zachęcił gorąco do modlitwy za poległych w powstaniu, za
tych, którzy przeżyli, a byli okrutnie represjonowani przez
władze

komunistyczne

i

sowietyzację

polskiego
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społeczeństwa, za ich rodziny, które doświadczyły biedy i wielu upokorzeń.

W dniach 22 lipca -

Warszawiaków. Cieszymy się, że wreszcie w tą rocznicę prezydent Lech Kaczyński

przez Caritas diecezji

W powstaniu zginęło przeszło 18 tysięcy Powstańców i 180 000 cywilnych

udekorował najwyższymi odznaczeniami uczestników powstania, że powstało

w Warszawie piękne, nowoczesne Muzeum Powstańcze - pamiątek, śladów historii
naszego Narodu, wprost bezpłatnego bohaterstwa i oddania Ojczyźnie za jej
wolność.

19 sierpnia - 64 lata temu w Otwocku na rampie kolejowej od ul. Górnej Niemcy po

likwidacji Otwockiego i Karczewskiego Getta zgromadzili kilka tysięcy Żydów, aby
wywieźć do Treblinki z obozu zagłady.

Kolonie w Ustce

4 sierpnia - organizowane
Warszawsko-Praskiej.

Kierowniczką była tego
turnusu

Mirosława

była

zastępczynią

pani

Piotrowska,
Hanna

Firląg. Dzieci (130) z

Otwocka,
parafii

Królowej

głównie

Matki

Polski

z

Bożej

(90),

spędziły dwa tygodnie

nad morzem. Upalna
pogoda

sprawiła,

że

wszystkie dzieci korzystały z kąpieli morskiej i słonecznej. Był też czas na modlitwę,

różaniec, drogę krzyżową, Apel Jasnogórski, niedzielną Mszę Świętą, konkurs

religijny. Odbyły się różne imprezy: Familiada, kalambury, Randka w ciemno,

olimpiada Kolonijna, śluby kolonijne. Często odbywały się dyskoteki i zajęcia w
grupach. Wielkim przeżyciem okazała się całodzienna wycieczka na wydmy w Łebie.
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Wróciliśmy z Kolonii opaleni, wypoczęci i pełni wrażeń. Uczestnicy wszystkim

14 sierpnia - 65 rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbe w bunkrze

Caritas diecezji warszawsko-praskiej księdzu Krzysztofowi Ukleji oraz proboszczowi

Święta odpustowa z procesją wokół kościoła odbyła się o godzinie 18:00.

serdecznie dziękowali. Wyjazd na kolonie był możliwy głównie dzięki dyrektorowi
parafii Matki Bożej Królowej Polski z Otwockich Kresów księdzu Włodzimierzowi

Jabłonowskiemu. Wyjazd dzieci dofinansował też Ośrodek Pomocy Społecznej

i Ośrodek Profilaktyki Urzędu Miasta Otwock.
Ustka 22VII-4VIII

5 sierpnia - w godzinach 14:40 zatrzymała się przy naszym kościele Praska Piesza

głodowym w Oświęcimiu, patrona naszego parafialnego kościoła. Uroczysta Msza

15 sierpnia - uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej Zwycięskiej, patronki naszej

diecezji. Na Polach Ossowa, w miejscu bohaterskich ciężkich bojów naszego

żołnierza z nawałą bolszewicką w 1920 roku, odbyły się uroczystości z udziałem

Wojska Polskiego, zgodnie z przedwojenną tradycją, w której wzięli udział także
i nasi parafianie.

Pielgrzymka Rodzin na Jasną Górę około 600 osób. Parafianie przyjęli pielgrzymów

27 sierpnia - w parafii Siennica odbyły się Dożynki Diecezjalne o dobre urodzaje, do

Wenecja i Staropolskiej.

została, już tradycyjnie Msza Święta w kaplicy Świętego Rocha przy ul. Łąkowej.

hojnie i wielkodusznie. Szczególne podziękowanie ks. proboszcz złożył piekarni

udziału, w których zachęcał ksiądz proboszcz. Tego dnia o godzinie 16:00 odprawiona

Spotkania dla wspólnoty młodzieży oazowej Ruch Światło Życie rozpoczęły się

1 Września - 67 rocznica wybuchu II wojny światowej to głęboka refleksja zawsze

W spotkaniach uczestniczy około 15 osób. W rekolekcjach oazowych w dniach

strasznej wojny, a także wymordowanych w obozach na Zachodzie i Wschodzie - tej

w ubiegłym roku od adwentu, jej opiekunem jest ksiądz Marcin Kaczmarski.

od 1 do 16 sierpnia uczestniczyło 10 osób w Starej Morawy. Roczną pracę zakończyli

czuwaniem i modlitwą adoracyjną 9 lipca.

żywa mobilizacja do modlitwy za wszystkich poległych na wszystkich frontach tej
nieludzkiej ziemi.

2 września - na 12:00 nasi parafianie zostali zaproszeni przez siostry Szensztackie na

Mszę Świętą Jubileuszowe - 25 rocznica poświęcenia Sanktuarium Wierności
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w Świdrze i na festyn. Przewodniczył arcybiskup Leszek Sławoj Głódź przy udziale
licznych zaproszonych księży przyjaciół i naszej wspólnoty parafialnej.

4 września - rozpoczęcie roku szkolnego 2006/2007 dla dzieci i młodzieży, Msza

Święta została odprawiona o 9:00 upraszaliśmy dla nich błogosławieństwo Boże

i opiekę Matki Najświętszej. W związku z nowym rokiem szkolnym wydaje się dobrą
refleksją artykuł z Naszego Dziennika 16-17 września 2006 o wybitnych zasługach
Księdza Józefa Dąbrowskiego dla szkolnictwa w USA. W 1874 r. sprowadził z Polski
5 sióstr Felicjanek, które stały się wzorem polskiej nauczycielki i wychowawczyni.

Stworzył także Seminarium Duchowne, które wszechstronnie wykształciło wielu

wspaniałych kapłanów.

Od września 2004 roku w domu parafialnym, działa świetlica terapeutyczna dla

25 dzieci z naszej parafii, pochodzących z trudnych rodzin. Świetlicę tę prowadzą
pani Mirosława Piotrowska i pani Hanna Firląg. Dzieci biorą czynny udział

w pracach na rzecz świetlicy tworząc jej klimat: przygotowują podwieczorki,

sprzątają, dekorują sale. Dzieci odrabiają lekcje pod okiem, często pomocą

wychowawczyń. Są prowadzone zajęcia terapeutyczne, gry i zabawy ruchowe.

Większość uczestników świetlicy podczas wakacji wyjeżdża na kolonie organizowane
W świetlicy terapeutycznej

przez Caritas i parafię.
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Z nowym rokiem szkolnym 2006/2007 rozpoczęły swoją działalność:
1. Ministranci - zbiórki w sobotę o godzinie 9:00

16. Świetlica terapeutyczna - wtorki i czwartki

17. „Promyki Matki Angeli” i Bielanki - sobota godzina 10:00

2. Schola Młodzieżowa

16 września - na zlot młodzieży diecezji warszawsko-praskiej pod opieką księdza

4. Ruch Totus Tuus - Kościelna Służba Porządkowa - 16 dnia miesiąca

70 osób młodzieży. Wśród tych osób większość stanowili kandydaci do bierzmowania.

6. III zakon św. Franciszka z Asyżu - II niedziela miesiąca

się na miejsce śmierci bohaterskiej Księdza Ignacego Skorupki. Po wspólnej modlitwie za

3. Schola dziecięca - spotkania w soboty o godzinie 15:00

5. Rodzina Różańcowa - 10 róż - w każdą I niedzielę miesiąca
7. Chór parafialny - próby we wtorki środy i piątki o 19:00

8. Młodzieżowa Oaza Ruch Światło Życie - w niedzielę po Mszy Świętej o 18:00

9. Biblioteka parafialna - w niedzielę od 11:00 do 12:00, w poniedziałek od
16:00 do 18:00

10. Poradnia Rodzinna - w środy o godzinie 19:30

11. Konferencja dla narzeczonych - środy o godzinie 19:00

12. Punkt Charytatywny - czynny w każdą sobotę w godzinach 10:00-12.00

13. Msza Święta i konferencja dla młodzieży przygotowującej się do
bierzmowania - w każdą niedzielę o godzinie 18:00

14. Regularne miesięczne spotkania rodziców dzieci przygotowujących się do
I Komunii Świętej oraz Msze Święte inicjacyjne dla tychże dzieci

15. Legion Maryi - poniedziałki o 16:00

Zbigniewa Płochockiego i pani katechetki Anety Bajer wyjechało dwoma autokarami

Podczas drogi do Ossowa modlili się i śpiewali. Po przybyciu na miejsce cała grupa udała

tych, którzy ofiarowali swoje życie, abyśmy mogli żyć w niepodległej Polsce,
i przypomnieniu faktów historycznych związanych z walkami o niepodległość Polski w

1920 r z bolszewikami, grupa udała się do kaplicy, gdzie organizatorzy przygotowali

młodzież do spotkania z księdzem arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głódź i do liturgii

Mszy Świętej. Należy podkreślić, że w tym roku młodzież była zdecydowana i bardzo
dobrze włączyła się w zajęciach, które przygotowali organizatorzy.

17 Września - 67 rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę - gehenna 6 lat

wojny i okupacji, śmierci tragicznych naszych rodzin w obozach i miejscach tak

licznych kaźni na Wschodzie. Do modlitwy za wszystkich bohaterów tamtych dni

serdecznie zachęcał ksiądz proboszcz.
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20-21 września - ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź zaprosił do Słupni
wszystkich Dziekanów z Diecezji. Oczywiście wśród nich był obecny i nasz ksiądz

proboszcz dziekan co widać na zdjęciu obok. Spotkanie to poświęcone było
omówieniu

zagadnienia

lustracji

duchowieństwa,

podsumowanie

duszpasterskiego 2005-2006 oraz zaplanowanie działań na najbliższe miesiące.

roku
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30 września - w sobotę w ośrodku Caritas w Słupnie koło Radzymina odbył się

4 Diecezjalny Zlot Służby Liturgicznej Ołtarza, na który z naszej parafii pojechało

39 osób dzieci i młodzieży z ministrantów, scholi dziecięcej, Bielanek i scholi

młodzieżowej wraz z opiekunami: księdzem Marcinem, siostrą Elizą i trzema

mamami. Na początku spotkania odbył się konkurs na najlepszy sztandar
z wizerunkiem Matki Bożej z kościoła parafialnego. Na 51 parafii reprezentowanych
na spotkaniu, 21 przygotowało pracę konkursową. Sztandar z wizerunkiem Matki

Bożej Królowej Polski z naszego kościoła namalowany przez Magdę Buczkowską ze

scholi młodzieżowej zajął III miejsce! Po konkursie na placu przy ołtarzu była

sprawowana Msza Święta pod koniec, której przybył Kanclerz Kurii i wręczył

dyplomy najlepszym ministrantom. Z naszej parafii wyróżnienie za służbę przy

ołtarzu otrzymał Jakub Głaszczka. Później był czas na rozgrywki sportowe, zabawę,
posiłek - grochówka wydawana przez żołnierzy, pączki i sok. Chociaż grupa nie
wygrała tytuł parafii roku, to jednak wszyscy dobrze się bawili, również podczas
podróży powrotnej śpiewając i modląc się wspólnie.
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10 października - wspomnienie Błogosławionej Angeli Truszkowskiej Założycielki

9 listopada - z okazji 90-lecia miasta Otwocka odbył się koncert chórów otwockich

Świętych podawane zostały do ucałowania relikwii Błogosławionej przy śpiewie ku Jej

także i nasz chór parafialny.

Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, patronki chorych i naszej parafii. Po Mszach
czci.

15 października - przeżywaliśmy z całym narodem tak zwany Dzień Papieski

- 16 przypada 28 rocznica wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrowa. Modliliśmy się
o rychłe wyniesienie Sługi Bożego do chwały ołtarzy. Po sumie odśpiewaliśmy hymn
dziękczynny „Ciebie Boga wysławiamy”. Po Mszach Świętych młodzież z naszego

gimnazjum przeprowadziła zbiórkę ofiar do puszek na stypendia dla uzdolnionej

młodzieży z biednych rodzin. Ofiary te zasilą Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia,

który ma być żywym pomnikiem ku czci Sługi Bożego Jana Pawła II.

25 października - o godzinie 10:00 ksiądz proboszcz odprawił Mszę Świętą dla
przedszkolaków, ich rodzin i wychowawczym. Następnie odbyło się uroczyste

poświęcenie nowego przedszkola przy ulicy Jodłowej. Zaangażowanie w budowę tego
przedszkola ksiądz proboszcz Włodzimierz Jabłonowskiego było bardzo duże
i skuteczne, stąd wdzięczność parafian.

w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Gałczyńskiego. W tej uroczystości wystąpił

11 listopada - Dzień Niepodległości - Dzień Dziękczynienia za odrodzoną po 123

latach niewoli - nasza Ojczyzna, a także za to, zwyciężone zostało trwające prawie

pół wieku zniewolenie komunistyczne. O godzinie 12:00 odprawiona została Msza
Święta za Ojczyznę, o błogosławieństwo, o pokój i pojednanie. Tego dnia po Mszy

Świętej wieczornej, składaliśmy życzenia imieninowe księdzu Marcinowi
Kaczmarskiemu, naszemu wikariusz owi.

8 listopada - pojechaliśmy autokarem na drugą część filmu o papieżu Janie Pawle II

„Karol – Papież, który pozostał człowiekiem”. Uczestnicy wyrazili wdzięczność
księdzu proboszczowi i panu Klimkowi, że ułatwili uczestniczyć w tym filmie.

25 listopada - nasz chór parafialny wziął udział, jak co roku w Przeglądzie Chórów
Kościelnych w Archikatedrze Świętego Jana Chrzciciela na Starym Mieście
w Warszawie.
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26 listopada - parafialne chóry z terenu Otwocka w kościele Świętego Wincentego

a Paulo uczciły swoją patronkę św. Cecylię wykonując utwory muzyki kościelnej,

w którym uczestniczył także i nasz chór.

17 grudnia - III niedziela adwentu, 17-19 grudnia odbyły się trzydniowe rekolekcje
adwentowe. Prowadził je ksiądz Gerard Jarecki.

17 grudnia - po Mszy Świętej o godzinie 11:30 dzieci z grupy prowadzonej przez

Adwent - czas dogodnego przeżycia Bożego Narodzenia w roku 2006. Roraty o 7:00,

siostrę Elizę „Promyki Matki Angeli” wystawiły w kościele przedstawienie

losowanie zabierały figurkę Matki Bożej do domu na czuwanie.

wykonanie odbiło się bardzo pozytywnym echem w parafii. Także 17 grudnia Zespół

dla dzieci w poniedziałki, środy, piątki - wtedy dzieci otrzymywały obrazki, a przez

VI rok Nowego Tysiąclecia będziemy przeżywać pod hasłem „Przypatrzmy się
powołaniu naszemu”.

Młodzież naszego Gimnazjum nr 4 rozprowadza świece Caritas w ramach tak
zwanego Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

13 grudnia - już 25 bolesna rocznica stanu wojennego, kiedy to ówczesne władze

komunistyczne wydały wojnę własnemu narodowi.

15 grudnia - o godzinie 19:00 odbyło się kolejne spotkanie formacyjne dla osób

przygotowujących się do Bierzmowania na Uroczyste Odnowienie Przyrzeczeń

Chrzcielnych.

zatytułowane „Nieoczekiwany gość, czyli tradycja i rzeczywistość” - program ten,

Charytatywny przeprowadził zbiórkę do puszek na pomoc świąteczną dla
najbiedniejszych.

23 grudnia - w wigilię Wigilii w godzinach od 9:00 do 13:00 w rozdano w punkcie

charytatywnym przy naszej parafii 82 rodzinom i osobom samotnym żywność,
środki czystościowe w dwóch, trzech, czterech reklamówkach świątecznych

i oczywiście z opłatkiem.

24 grudnia - przyszło do nas Betlejemskie Światło Pokoju, które parafianie
z modlitwą zanosili do swoich domów, by pomogło budować pokój, wiarę i nadzieję.

Młodzież pod kierunkiem księdza Zbigniewa przygotowała bardzo piękny wystrój
żłobka.
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24 grudnia - pół godziny przed północą chór wprowadził nas w nastrój głębokiej

- Ilość małżeństw 3277

i kolęd.

- Ilość zgonów 71

refleksji oczekiwania na Zbawiciela, przez czytania psalmów, modlitwy brewiarzowej

Boże Narodzenie 2006 - Pasterka o 24:00. Kościół na wypełniony po brzegi. Na czas
Komunii Świętej ruszyli wszyscy - radosny znak, że Jezus nie tylko narodził się
w żłobie.

27-29 grudnia - siostra Eliza z grupą dzieci „Promyki Matki Angeli” odwiedziła

osoby starsze, chore w parafii. Z życzeniami oferowały odwiedzanym stroiki i kartki

przez siebie zrobione. Dzieci były przebrane i przedstawiały krótką inscenizację
przeplataną kolędami, odwiedzały także z kolędą niektórych nauczycieli

i znajomych.

27 grudnia - księża rozpoczęli coroczną wizytę duszpasterską zwaną kolędą.
31 grudnia - niedziela ks. proboszcz na zakończenie roku 2006 podał parafianom do

wiadomości:

Sprawozdanie statystyczne za rok 2006:
- Ilość parafian 9850

- Ilość chrztów 77

- Ilość dzieci do pierwszej komunii świętej 57

- Ilość bierzmowanych 107

- Ilość rozdanych komunii świętej 120 000
Otwock Kresy, dnia 31 grudnia 2006
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Nowy rok 2007
1 stycznia - Nowy Rok 2007 - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Światowy

Dzień Modlitw O Pokój.

7 stycznia - Uroczystość Chrztu Pańskiego - o godzinie 16:00 w domu parafialnym
odbyło się spotkanie opłatkowe wszystkich członków Żywego Różańca z udziałem
księży i sióstr oraz tradycyjnym Świętym Mikołajem. Od 27 grudnia rozpoczęła się
w rodzinach naszej parafii wizyta duszpasterska.

14 stycznia - dzieci ze szkoły podstawowej nr 6 pod kierunkiem siostry Elizy

przedstawiły jasełka, w których złożyły księdzu proboszczowi życzenia imieninowe
od wszystkich dzieci.

16 stycznia - ksiądz proboszcz Włodzimierz Jabłonowski świętował dzień swoich

imienin

21 stycznia - o godzinie 16:00 Panowie z ruchu Totus Tuus mieli na plebanii swoje

opłatkowe spotkanie. Od dzisiejszej niedzieli rozpoczęło się nawiedzenie obrazu
Maryi Matki Kościoła w rodzinach panów z ruchu Totus Tuus.

2 lutego - Święto Ofiarowania Pańskiego - Światowy Dzień Życia Konsekrowanego,

święto patronalne wszystkich zakonów żeńskich i męskich. Ksiądz proboszcz

przypomniał, że w naszej parafii mamy dwa zakony żeńskie - Siostry Felicjanki

i Instytut sióstr Maryi Szensztackich, złożył życzenia i zachęcił do modlitwy
w intencji o nowe powołania i o realizację ich charyzmatu.

11 lutego - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes - XV Światowy Dzień

Chorych. O godzinie 13:00 została odprawiona Msza Święta dla chorych w ich
intencji, a także za chorych przebywających w szpitalu przy ulicy Batorego.

18 lutego - podczas Mszy Świętej inicjacyjnej dzieci z klas drugich składały przed

ołtarzem dary dla ubogich rodzin w naszej parafii.

- W porze obiadowej ze swoimi najbliższymi kolegami i współpracownikami

- A o 18:00 na mszy świętej z życzliwym i parafianami. Nie zabrakło życzeń,
kwiatów od poszczególnych zespołów i oczywiście chóru.

21 lutego - Popielec - rozpoczęliśmy Wielki Post. Udział wiernych na Mszach

Świętych o 7:00, 10:00, 17:00, 18:00 był bardzo liczny. Obrzęd posypania głów

popiołem to wymowny znak i zachęca do refleksji, że przed Bogiem jestem prochem
i niczem.
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23 lutego – 16. rocznica święceń biskupich naszego Pasterza Diecezji Warszawsko-

Praskiej Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Po Mszy Świętej został odśpiewany

hymn dziękczynny Ciebie Boga wysławiamy. Ksiądz proboszcz przypomniał
i zachęcił, że jesteśmy zobowiązani do udzielania jałmużny tym, którzy są biedniejsi
od nas, by oprócz tak zwanej jałmużny postnej, którą można składać do puszki

Świętego Antoniego, złożyli dary rzeczowe do punktu charytatywnego, który jest
czynny w każdą sobotę w godzinach 10:00 do 12:00.

4 marca - 25 rocznicę święceń biskupich i dzień imienin Księdza Biskupa Seniora

Kazimierza Romaniuka - modliliśmy się o błogosławieństwo Boże dla Dostojnego
Jubilata.

7 marca - o godzinie 19:00 rozpocznie się kurs przedmałżeński w domu

parafialnym, który prowadzi ksiądz Marcin Kaczmarski.

17 marca - dzień imienin księdza Zbigniewa Potockiego. Po Mszy Świętej wieczornej
parafianie złożyli dar modlitwy, życzeń i kwiatów przy radosnym śpiewie: Życzymy,

życzymy...

25 marca - odbyła się zbiórka ofiar na pomoc świąteczną dla biednych w naszej
parafii - zebrano 1740 zł.

25 marca - rekolekcje wielkopostne. Dla dorosłych od 25 do 28 włącznie, dla dzieci od

28 do 30 włącznie. Rekolekcje przeprowadził ksiądz kamilianin Zbigniew
Gołaszewski.

1 kwietnia - Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Palmy przygotowały i rozprowadziły
dzieci ze szkoły nr 6 oraz młodzież z Gimn. nr 4. Dochód przeznaczony na

dofinansowanie kolonii letnich dla naszych dzieci. Młodzież z gimnazjum
rozprowadzała także dziś „Chleby Miłości” - znak Jezusa Chrystusa i świadectwo

naszej troski o głodnego człowieka. Uzyskaliśmy 1250 zł na Caritas i 1250 na cele
charytatywne naszej parafii.

2 kwietnia - 2 rocznica odejścia do domu ojca Sługi Bożego Jana Pawła II o godzinie

20:00 w Parku Miejskim zgromadziły się przedstawiciele władz i wierni z parafii

otwockich na Mszę Świętą upraszczając Boga o rychłe wyniesienie Sługi Bożego do

chwały ołtarzy. Podczas Mszy Świętej koncelebrowanej przez kapłanów z parafii
otwockich kazanie wygłosił ksiądz Piotr Pawlukiewicz.

4 kwietnia - od 9:00 siostra Kinga z zespołem charytatywnym, wydały dla 100

rodzin świąteczne paczki. Młodzież z Gimnazjum nr 4 dostarczyła słodycze,
a piekarnie: Wenecja i Staropolska - ciasta.
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5, 6, 7 kwietnia - Triduum Paschalne.
- Liturgia Wieczerzy Pańskiej 18:00. Na początku liturgii dzieci w imieniu
całej parafii złożyły księżom życzenia i kwiaty.

18 kwietnia - w rocznicę beatyfikacji Matki Angeli Truszkowskiej, Założycielki

Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, a Patronki naszej Parafii modliliśmy się o jej rychłą

kanonizację.

- Liturgia męki pańskiej 18:00

22 kwietnia - dzień dzisiejszy w powiecie otwockim jest dniem Opieki Paliatywnej

- Rezurekcja o 6:00.

zbiórkę ofiar na działalność Domu w tej opieki. Hojność była bardzo duża.

- Wigilia Paschalna 18:00

-opieki nad nieuleczalnie chorymi. Przy kościołach wolontariusze przeprowadzili

Uczestnictwo wiernych w liturgii Wielkiego Tygodnia, a także w Niedzielę

3 maja - Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Dzień odpustu w naszej parafii.

wiele głębokich refleksji i nadziei.

i kazanie wygłosił ksiądz infułat Zdzisław Król. Przybyli licznie kapłani z dekanatu.

Zmartwychwstania Pańskiego, przy pięknej, słonecznej pogodzie dostarczył bardzo

15 kwietnia - 2 Niedziela Wielkanocna - Miłosierdzia Bożego. Ksiądz proboszcz

zapowiedział Jubileusz naszej Parafii w przyszłym roku 2008 - Jubileusz 50-lecia

i planowane z tej okazji Misje Parafialne oraz wiele uroczystości z tym związanych.

Rocznica Konstytucji 3 maja ( 1791). Główną Mszę Świętą o godzinie 12:00 odprawił

W tej naszej uroczystości uczestniczyli także Panowie z ruchu Totus Tuus,
z Kościelnej Służby Porządkowej z naszej diecezji, ze sztandarami, uświetniając tę
uroczystość.

Dziś także dziękował wszystkim, którzy wzięli czynny udział w pracach

13 maja - po nabożeństwie majowym- w 90. rocznicę objawienia Matki Bożej

akcje młodzieży z gimnazjum, która pod kierunkiem Mariusza Konowrockiego

została procesja wokół kościoła jako dziękczynienie za uratowane życie Papieża

przedświątecznych w parafii, za ofiary na rzecz potrzebujących pomocy, za piękną
wychowawcy do paczek świątecznych przyniosła 51 kg zebranych cukierków.

w Fatimie i w 26. rocznicę zamachu na życie Sługi Bożego Jana Pawła II odprawiona
-Polaka.
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3 czerwca - Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Podczas Mszy Świętej o godzinie
8:30 dzieci z klas trzecich przeżywały rocznicę I Komunii Świętej. Na pamiątkę

otrzymały Pismo Święte.

7 czerwca - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało. O 10:00

centralna Msza Święta, a po niej procesja do czterech ołtarzy, bardzo pięknie przez
parafian ozdobionych. Na zakończenie oktawy, ksiądz proboszcz bardzo serdecznie
podziękował wszystkim uczestnikom, którzy uświetnili swoją pracą, modlitwą,
obecnością, a najmłodszych obdarował lodami i bananami.

22 czerwca - o godzinie 9:00 odprawiona została Msza Święta dziękczynna na

zakończenie roku i o błogosławieństwo na czas wakacji dla młodzieży z Gimnazjum
27 maja - o godzinie 10:00 odbyła się uroczystość I Komunii Świętej - 66 dzieci

przyjęło Pana Jezusa - dekoracja, śpiewy, liturgia starannie przygotowane. Po

uroczystości - Biały Tydzień - każdego dnia dzieci brały czynny udział

w przygotowaniu liturgii. Modliły się w intencji swoich rodzin, nauczycieli, ojczyzny,
Misji - na które złożyły 1640 zł.

nr 4 i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6, oraz dla dyrekcji, wychowawców
i katechetów.

1 lipca - o godzinie 11:00 dla mężczyzn, a o 16:00 dla niewiast odbyło się

przedwakacyjne spotkanie Żywego Różańca. Temat zadanej lekcji to AuschwitzBirkenau z książeczki „Trwajcie Mocni w Wierze” z pielgrzymki Ojca Świętego

31 maja - święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Po ostatnim majowym

Benedykta XVI do Polski.

Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej Sióstr Szensztackich.

Pawła II „Nie lękajcie się”.

nabożeństwie w procesji, pieszo, księża z parafianami udali się do Sanktuarium

Na koniec spotkania miał miejsce mały akcent

imieninowy dla wszystkich członków Żywego Różańca z wręczeniem perełek Jana
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2 lipca - o godzinie 19:00 przybyła do nas 21. Piesza Pielgrzymka Młodzieży, z Strugi

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny to rocznica Cudu nad Wisłą

do Miejsca Piastowego prowadzona przez księży michalitów, na nocleg 140 osób.

(1920), wielkich bojów naszego polskiego żołnierza z nawałą bolszewicką na polach

1 sierpnia - rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego (1944). Na Mszach

19 sierpnia - o godzinie 16:00 ks. proboszcz odprawił Mszę Świętą w kaplicy

W intencji - o trzeźwość narodu!

Świętych modliliśmy się za wielkich Polaków, młodych i wielu bezimiennych, którzy

oddali swoje życie, abyśmy żyli w wolnej Polsce.

5 sierpnia - godzina 14:40. Gościliśmy pielgrzymów Praskiej Pieszej Pielgrzymki

Rodzin na Jasną Górę - ponad 600 osób - na ich krótki wypoczynek. Nie zabrakło
tradycyjnych jagodzianek, ciast, ani napojów zimnych i gorących. Po Mszach

Świętych zbierane były ofiary do puszek na poszkodowanych przez trąbę powietrzną
na południu Polski, oraz na pomoc ofiarom katastrofy pod Grenoble.

13 sierpnia - na pamiątkę 4. objawienia Matki Bożej trójce dzieci w Fatimie w 1917

roku w odbyliśmy wieczorem procesję z figurką Matki Bożej Fatimskiej wokół
kościoła.

14 sierpnia - z racji 66. rocznicy męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana Marii

Kolbego w bunkrze głodowym w Oświęcimiu 14 sierpnia 1941 roku obchodzimy
w naszym kościele pamiątkę tej błogosławionej śmierci.

Ossowa, to także bohaterska postawa i śmierć Księdza Ignacego Skorupki.

św. Rocha przy ul. Łąkowej.

30 sierpnia - w Szkole Podstawowej nr 6 odbyła się pierwsza rada pedagogiczna,
w której uczestniczyła siostra Eliza.

31 sierpnia - w katedrze św. Floriana odbyła się odprawa katechetyczna, na którą

pojechała siostra Eliza.

1 września - rocznica wybuchu II wojny światowej ( 1939) czas dla naszego narodu
i nie tylko...

3 września - o godzinie 9:00 odprawiona została Msza Święta na rozpoczęcie nowego

roku szkolnego 2007/2008 na uproszenie błogosławieństwa dla dzieci, młodzieży,

katechetów i wychowawców. W nowym roku szkolnym 2007/08 do pracy
katechetycznej przystąpili:

- Ks. Zbigniew Płochocki - Gimnazjum nr 4
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- Ksiądz Marcin Kaczmarski - Szkoła Podstawowa nr 6

- Siostra Eliza Bojarska, felicjanka - Szkoła Podstawowa nr 6

- Siostra Michaela z Instytutu Szensztackiego - przedszkola
- Pani Aneta Bajer - Gimnazjum nr 4
Inni pracownicy parafii:

- Siostra Kinga Książek, felicjanka - kancelistka, Punkt Charytatywny, Żywy
Różaniec.

- Siostra Benigna Racka, felicjanka - organistka, III Zakon

- Siostra Blandyna Osińska, felicjanka - pomoc w pracach domowych
- Siostra Róża Baraniecka, felicjanka - kulinaria

- Siostra Anna Jodłowska, felicjanka - zakrystianka
3 października - to już 19. rocznica konsekracji naszego kościoła, której dokonał
Ksiądz Prymas Kardynał Józef Glemp. Ks. proboszcz w refleksji zachęcił, by

w modlitwie nie zapomnieć o fundatorach i budowniczych kościoła i by postawić
sobie pytanie: Jaką rolę pełni on ( kościół) w moim życiu?

3 października - o 18:00 Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź udzielił naszej młodzieży

Sakramentu Bierzmowania - sakrament przyjęło 79 osób.

7-14 października - Tydzień Miłosierdzia Chrześcijańskiego. Kontynuujemy akcję

opłacania obiadów dla dzieci w szkole podstawowej numer 6 udzielamy pomocy

rodzinom i samotnym w każdą sobotę w godzinach 10:00-:12:00. Tą pomocą
obejmujemy ponad 70 rodzin i ponad 30 osób samotnych, w tym około 30%
z innych parafii. Szczególną pomoc organizujemy w okresie Bożego Narodzenia

i Wielkanocy, korzystamy z przydziału w Caritas i ofiar parafian podczas zbiórek

i różnych akcji na rzecz biednych, bezrobotnych, chorych i kolonii letnich.

10 października - wspomnienie Błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej, patronki
chorych. Uczestniczący we Mszy Świętej, podczas śpiewu, w skupieniu i ze czcią
całowali relikwie Błogosławionej Założycielki Zgromadzenia Sióstr Felicjanek.

27 października – ks. proboszcz zorganizował chórowi pielgrzymkę do Lichenia.

Centralnym akcentem pielgrzymki była Msza Święta w Bazylice w o 10:00, na której
śpiewał chór. Żywy różaniec, zachęcony przez księdza proboszcza podjął się przez

cały miesiąc listopad odmawiać różaniec za zmarłych o godzinie 17:30. Zachęcił

także do obejrzenia i przeżycia filmu „Katyń” reżysera Wajdy, syna jednego z ofiar
katyńskich, Męczenników za Polskę.

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych.
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11 listopada - Dzień Dziękczynienia za odrodzonym Polskę, po 123 latach niewoli,

2 grudnia - I niedziela adwentu - to siódmy rok Nowego Tysiąclecia pod hasłem:

Podczas każdej Mszy Świętej modliliśmy się gorąco w intencji Ojczyzny, aby Polska

zaznaczył, że jest to decyzja, aby świadomie i dobrowolnie Chrystus był naszym

Marcina, po Mszy Świętej wieczornej parafianie i grupy duszpasterskie okazywały

dzieci, także rano w poniedziałki środy i piątki.

a także za oswobodzenia za trwającego pół wieku zniewolenia komunistycznego.

była Polską, i za tych, którzy w jej obronie oddali życie. Z okazji imienin księdza

mu wdzięczność za jego pracę w naszej parafii.

25 listopada - święto Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, na prośbę Inicjatywy

Obywatelskiej - Prawda - Pamięć - Przebaczenie, przeprowadzono zbiórkę ofiar na

pomnik poświęcony ofiarom Zbrodni Katyńskiej, który zostanie wzniesiony na
terenie otwocka.

25 listopada - z okazji wspomnienia świętej Cecylii, patronki muzyki i chórów
kościelnych nasz chór parafialny wziął udział w koncercie zorganizowanym

w archikatedrze św. Jana w Warszawie.

26 listopada - w kościele Świętego Wincentego a Paulo w Otwocku odbył się koncert

chórów otwockich, w którym uczestniczył także chór naszej parafii Cantores
Reginae Poloniae.

Bądźmy uczniami Chrystusa! W refleksji nad tym hasłem ksiądz proboszcz

mistrzem. Roraty w naszym kościele organizowane są codziennie o 7:00 rano, a dla

Po rannej Mszy Świętej zostały poświęcone opłatki i rozpoczął się proces

rozprowadzania świec Caritas w ramach tak zwanego Wigilijnego Dzieła Pomocy

Dzieciom.

9 grudnia - II niedziela adwentu. Modliliśmy się w intencji kościoła na Wschodzie.

Po Mszach Świętych parafianie zbierali do puszek ofiary na pomoc temu kościołowi.

W dniach 9-11 grudnia przeżywaliśmy rekolekcje adwentowe, które przeprowadził
ksiądz Bogdan Kowalski.

13 grudnia – to 26. rocznica stanu wojennego, kiedy to władza komunistyczna

wypowiedziała wojnę własnemu narodowi. Prosiliśmy Boga za liczne ofiary tamtego
czasu i by ten tragiczny czas nigdy się nie powtórzył.
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16 grudnia - 1978 (29 lat temu) to wybór Sługi Bożego Jana Pawła II na stolicę

Ksiądz

wyniesienie Sługi Bożego do chwały ołtarzy.

podziękował

Piotrową - czas głębokich refleksji, wdzięczność Bogu za ten dar i prośbę o rychłe

22 grudnia - w godzinach 9:00 do 13:00 w naszym punkcie charytatywnym,
obdarowano hojnie 60 rodzin i 40 osób samotnych na czas świąteczny, dzięki

różnym inicjatywom i ofiarnym parafianom, często bezimiennym.

proboszcz
księdzu

Zbigniewowi,
młodzieży

gimnazjalnej za

24 grudnia - o godzinie

dekoracje

modlitewne

szopki w kościele, chórowi za piękne wykonanie kolęd w czasie świąt, a także pobliskim

23:30

przeżywaliśmy
czuwanie

przed Mszą Świętą -

Pasterką fragmenty Pisma
Świętego, kolędy.

jubileuszowej

właścicielom kwiaciarni, za piękne betlejemskie kwiaty.

30 grudnia - podczas sumy o godzinie 13:00 ksiądz proboszcz ogłosił rok 2008 roku

Jubileuszowym 50-lecia istnienia naszej parafii, zapowiedział Misje Święte (ostatnie

były w 1998 r.) a w życzeniach wyraził pragnienie, aby rok ten stał się rokiem
religijnego i moralnego odrodzenia, ożywienia wiary, czasem uświęcenia każdej
rodziny, każdego z nas.

Szopka jubileuszowa w
2007 roku.
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Nowy rok 2008
1 stycznia - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Światowy Dzień Modlitw o Pokój.
6 stycznia - święto Objawienia Pańskiego - Trzech Króli - mędrców, którzy przybyli
ze Wschodu, aby wyznać wiarę w Chrystusa Boga-Człowieka narodzonego

modlitwy w ich intencji, aby trwały i ubogacały nas swoim charyzmatem, a także,
aby Pan dał im nowe powołania, także z naszej parafii.

6 lutego - środa - Popielec rozpoczynamy Wielki Post, czas nawrócenia,
umartwienia, pokuty. Kościół wypełniony był po brzegi!

w Betlejem. My na znak naszej wiary w Chrystusa, kredą znaczymy nasze drzwi

17 lutego - dyrekcja naszego gimnazjum złożyła serdeczne podziękowania

K + M + B - przypomniał ksiądz proboszcz, a dzieci ze scholi rozdawały

parafianom, którzy w ubiegłą niedzielę złożyli swe ofiary na wózek inwalidzki dla

przygotowaną kredę i kadzidło.

uczennicy, w sumie 4120 złotych.

16 stycznia - dzień imienin naszego księdza proboszcza Włodzimierza

9 marca - po Mszach Świętych zbierane ofiary do puszek na pomoc najbiedniejszym

Jabłonowskiego. Na Mszy Świętej o 18:00 przy udziale chóru, parafianie, zespoły
parafialne składały dar modlitwy, życzeń, kwiatów i innych darów.

20 stycznia - dzieci ze szkoły numer 6 odegrały w szkole jasełka, a następnie
w kościele przy żłobku. Ze scholą dziecięcą przeżyliśmy wspólne kolędowanie ku
radości rodziców, dzięki siostrze Elizie, Felicjance.

2 lutego - Święto Ofiarowania Pańskiego, Matki Bożej Gromnicznej. Dzień Życia

Konsekrowanego, święto patronalne wszystkich zakonów żeńskich. W naszej parafii

pracują Siostry Felicjanki i jest Instytut Sióstr Maryi. Ksiądz proboszcz zachęcił do

z naszej parafii na godne przeżycie Świąt Wielkanocnych - zebrano 1700 zł.

16 marca - godzina 20:00 - ulicami naszej parafii wyruszyła Droga Krzyżowa.

Oprawa liturgiczna, liczne uczestnictwo to doskonała okazja do wejścia w Tajemnicę
Wielkiego Tygodnia.

17 marca – dzień imienin Księdza Zbigniewa Potockiego. Po Mszy Świętej wieczornej

parafianie, zespoły parafialne, śpiewem, kwiatami wyraziły swoje podziękowanie
i życzenia.
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20 marca - w Wielki Czwartek od godziny 9:00 zespół charytatywny do 13:00,

obdarował hojnie 65 rodzin i 35 osób samotnych, najbiedniejszych z naszej parafii

i Świdra, żywnością z darów parafian, Caritas i młodzieży z Gimnazjum nr 4.
20 marca - Liturgia Wieczerzy Pańskiej
21 marca - Liturgia Męki Pańskiej
22 marca - Wigilia Paschalna

Grób Pański bardzo piękny przygotował ksiądz Zbigniew Płochocki, a ciemnicę

Mariusz Konowrocki, pedagog z naszego Gimnazjum nr 4 z siostrą Anną
zakrystianką.

23 marca - rezurekcyjne dzwony w słoneczny poranek, wezwały liczną rzeszę
parafian na procesję Zmartwychwstania Pańskiego.

2 kwietnia - trzecia rocznica odejścia do domu ojca Sługi Bożego Jana Pawła II.
O godzinie 20:00 w Parku Miejskim zebrali się na Mszy Świętej mieszkańcy Otwocka

i okolic, aby uprościć rychłą beatyfikację i potrzebne łaski dla naszej ojczyzny za

przyczyną Sługi Bożego Jana Pawła II, aby była wierna Jezusowi, krzyżowi,

Ewangelii. Eucharystii przewodniczył ksiądz Bogusław Kowalski, proboszcz parafii
św. Wincentego a Paulo, homilię bardzo piękną wygłosił ksiądz Piotr Pawlukiewicz.

20-27 kwietnia - Misje. Nauki misyjne głosili księża misjonarze Świętej Rodziny
ks. Twardawa, ks. Jezusek i ksiądz Stanisław Krząkała.
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3 maja - Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, odpust w naszej parafii. Dzień
3 maja jest świętem kościelnym i narodowym, to rocznica konstytucji ( 1791)

11 maja - Uroczystość I Komunii Świętej. Msza Święta o 10:00, przystąpiło 61 dzieci.

Biały Tydzień - każdego dnia modlimy się w różnych intencjach: za swoich rodziców,
nauczycieli, w środę ofiarowanie się Matce Bożej, w czwartek w intencji misji w Kenii
- złożyły 1750 zł. Oprawa liturgiczna, wystrój, śpiewy, uczestnictwo rodziców i dzieci

były bardzo pięknie przygotowane przez siostrę katechetkę, siostrę Elizę Bojarską.
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13 maja - po nabożeństwie majowym, z figurą Matki Bożej Fatimskiej w procesji

wokół kościoła dziękowali się Matce Bożej za cudowne ocalenie życia Sługi Bożego
Jana Pawła II sprzed 27 laty.

22 maja - Boże Ciało - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Przeżyliśmy piękną procesję Bożego Ciała, wystrój ołtarzy, śpiew, skupienie

i modlitwa świadczył wymownie o uczestniczących, którym ksiądz proboszcz
serdecznie podziękował.
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1 czerwca - Ksiądz Arcybiskup Nycz zaproponował, aby ten dzień był Dniem

Dziękczynienia w całej Polsce. Dziękczynienia Opatrzności Bożej za dar wolności
naszej Ojczyzny, za tych którzy oddali za nią życie i zdrowie. Na Polach

Wilanowskich w Warszawie wznoszona jest świątynia jako wotum wdzięczności
narodu wobec Boga za wolność Polski i każdego z nas. Żywy Różaniec z naszej
parafii posłał o ofiarę 300 zł i otrzymał podziękowanie.

Jako wotum wdzięczności całej parafii - pięćdziesięciolecie parafii ufundowaliśmy

nową chrzcielnicę- mozaika na ścianie wyobrażająca chrzest Pana Jezusa w Jordanie
i chrzcielnica na podmurówce z marmuru.
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8 czerwca - Uroczystość Jubileuszowa 50-Lecia istnienia naszej parafii 1958-2008.
O 10:00 ksiądz infułat Zdzisław Król udzielił Sakramentu Bierzmowania naszej

młodzieży - 94 osoby. O 13:00 ksiądz biskup Stanisław Kędziora odprawił uroczystą

sumę, podczas której poświęcił chrzcielnicę. Nasz chór i orkiestra Wiktoria
z Rembertowa uświetniła liturgię, a także straż honorowa żołnierzy i nasi panowie

z Ruchu Totus Tuus. O godzinie 15:00 rozpoczął się festyn na placu parafialnym do

21:00. Apel - wiele atrakcji, loteria, grochówka wojskowa, zaprzęg kucyków, o 16:00
orkiestra Victoria dała koncert pięknych pieśni religijnych i patriotycznych.
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29 czerwca - w uroczystość św. Apostoła Piotra i Pawła rozpoczęliśmy z całym
kościołem rok świętego Pawła Apostoła Narodów z nakazem Zbawiciela: Idźcie
i nauczajcie wszystkie narody!

2 lipca - godzina 19:00 przybyła do nas już 24. pielgrzymka, prowadzona przez

księży Michalitów ze Strugi do Miejsca Piastowego, w liczbie 140 osób młodzieży, na
nocleg. Parafianie dopisali, rozprowadzenie pielgrzymów trwało 10 minut.

6 lipca - ksiądz proboszcz powitał nowego wikariusza księdza Adama
Galikowskiego.

12 lipca - godzina 7:00, wyruszyła czterema autokarami grupa dzieci (120) na
19 czerwca - księża otrzymali dekrety. Z parafii odchodzi ksiądz Marcin Kaczmarski,

a na jego miejsce przychodzi ksiądz Adam Galikowski.

20 czerwca - godzina 9:00 ks. proboszcz odprawił Mszę Świętą na zakończenie roku
szkolnego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6 i młodzieży z Gimnazjum nr 4.

28 czerwca - o godzinie 10:00 w katedrze Świętego Floriana odbył się ingres Księdza
Arcybiskupa Henryka Hosera, w którym i nasi parafianie brali udział.

dwutygodniowe kolonie do Darłowa pod opieką pani Mirki Piotrowskiej.
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5 sierpnia - 14:00 gościliśmy pątników Praskiej Pielgrzymki Rodzin na Jasną Górę
- ponad 500 osób. Na pół godziny odpoczynku zostali hojni obdarowani ciastami
i napojami.

13-15 sierpnia - w naszej parafii wyruszyła autokarowa pielgrzymka na Jasną Górę.
14 sierpnia - 67 rocznica męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana Kolbe
w bunkrze głodowym w Oświęcimiu współpatrona naszego kościoła. O godzinie
18:00 odprawiona została uroczysta Msza Święta z procesją wokół kościoła.

26 sierpnia - ks. arcybiskup Henryk Hoser zaapelował do diecezjan, aby ofiarnie
Ingres arcybiskupa Henryka Hosera 28 czerwca 2008

1 sierpnia - 64 rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego w 1944 to

nowa okazja i przypomnienie dla nas

pospieszyli z pomocą dla powodzian z Ukrainy i wskutek działań wojennych

z terenu Gruzji. Zbiórka w dniu 31 sierpnia wyniosła 14700 zł.

30 sierpnia - już dziś pierwszy raz po wakacjach siostra Eliza spotkała się ze scholą

dziecięcą. Około 50 dzieci, przygotowując liturgię na rozpoczęcie nowego roku
szkolnego.

o obowiązku modlitwy za tych, którzy

1 września - 69 rocznica wybuchu II wojny światowej. Ksiądz proboszcz zaapelował

Ojczyzny, za naszą wolność.

szkolnym 2008/2009 aktywnie wznowiła swoją działalność.

oddali życie i zdrowie za wolność naszej

do wszystkich grup w parafii duszpasterskich, aby po wakacjach, w nowym roku
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2 września - o godz. 10:00 w kościele Świętego Wincentego a Paulo odprawiona
została Msza Święta w 10. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Swojczowskiej.

8 września - ks. proboszcz zachęcił parafian do udziału. Obchody poprzedziła

17 września - (1939) to bolesna 69. rocznica napaści Rosji sowieckiej na Polskę. To

gehenna 6 lat wojny i okupacji, obozów zagłady na Wschodzie i Zachodzie. To

śmierć około 6 milionów Polaków.

konferencja profesor Ewy Siemaszko na temat tragicznych wydarzeń na Wołyniu

21 września - ks. arcybiskup Henryk Hoser Ordynariusz Diecezji Warszawsko-

bardzo licznym udziale wiernych.

II Ogólnopolską Paradę Historyczną Militarną Państwa Polskiego, która odbyła się

w czasie ostatniej wojny. Uroczystości przewodniczył arcybiskup Henryk Hoser przy

4 września - w środę o godzinie 19:00 rozpoczął się cykl konferencji dla
narzeczonych, który poprowadził ksiądz Zbigniew Płochocki.

13 września - w Ossowie odbył się 17 Zlot Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej
w którym i nasza młodzież wzięła czynny udział pod opieką księdza Zbigniewa.

14-16 września - odbyła się w naszym kościele doroczne Adoracja Najświętszego

Sakramentu zw. 40-godzinnym Nabożeństwem. Przewodniczył i Słowo Boże głosił
ksiądz Zbigniew Gołubawski z Łomży.

17 września - zostaliśmy zaproszeni przez księży pallotynów na 16:00 na Mszę Świętą

i poświęcenie kamienia węgielnego pod pomnik Ofiar Katynia.

Praskiej i Duszpasterz Środowisk Twórczych i Sportu zaprosili nas do udziału na

21 września w Warszawie spod pomnika Księdza Skorupki. Parada zakończyła się
koncertem galowym o 19:00 na Podzamczu.

27 września - w Błotach koło Józefowa odbył się 6. Diecezjalny Zlot Służby

Liturgicznej Ołtarza. Z naszej parafii pojechali na to spotkanie ministranci
z opiekunem księdzem Adamem Galikowskim i schola dziecięca z siostrą Elizą.

W każdy pierwszy piątek miesiąca o 19:00 odbywać się będą w naszej parafii
katechezy dla rodziców i rodziców chrzestnych przed chrztem ich dzieci.

Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele codziennie o 17:00, a dla dzieci

w poniedziałki środy i piątki o godzinie 16:30. Trzeba uznać, że udział dzieci jest

coraz liczniejszych i bardzo aktywny.
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Piątek, 12 października - Tydzień Miłosierdzia Chrześcijańskiego - ksiądz proboszcz

przypomniał, że ofiary składane w I niedzielę miesiąca do puszek, to nasza kontynuacja
akcji dożywiania dzieci w szkole, że w naszym punkcie charytatywnym co miesiąc korzysta

z pomocy około 70 rodzin i 30 osób samotnych. Stąd ofiary z puszki Świętego Antoniego,
osób indywidualnych, piekarni Venecja i Staropolska, młodzieży z Gimnazjum nr 4 pod

przewodnictwem Pana Mariusza Konowrockiego, pedagoga, zespołowi charytatywnemu

i różnym akcjom są podstawą do prowadzenia tego dzieła.

10 października - liturgiczne wspomnienie Błogosławionej Angeli Truszkowskiej,
Założycielki Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, Patronki Chorych i naszej Parafii.

11 października - Jubileuszowa dziękczynna pielgrzymka autokarowa na Jasną Górę.
Przewodniczył ks. Adam Galikowski i siostra Kinga.

27.IX.2008 w Józefowie w błotach VI Złot Służby Liturgicznej
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12 października - VIII Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II obrońca o godności
człowieka”. Biskupi polscy w 2000 roku w imię godności młodego człowieka
ustanowił fundacji Jana Pawła II. Celem jej jest gromadzenie funduszy na stypendia
dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Młodzież z naszego gimnazjum, po Mszach

Świętych zbierała do puszek na fundusz stypendialny dla biednej młodzieży.
Zebrano...

13 października - siostra Eliza Bojarska, felicjanka otrzymała w szkole nagrodę

dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz trud
i zaangażowanie włożone w wychowanie i kształcenie uczniów.

27 października - ksiądz proboszcz zorganizował chórowi pielgrzymkę do Lichenia.

Centralnym przeżyciem była o 10:00 Msza Święta, podczas której śpiewał nasz chór,

bardzo pięknie, a następnie zwiedzanie sanktuarium i radosny powrót.

W Uroczystość Wszystkich Świętych w naszym kościele kwestowali wolontariusze od

Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej „Empatia” oraz Hospicjum św. Patryka w
Otwocku na zakup sprzętu medycznego, pomoc socjalną, zakup leków.

Przez cały listopad przed Mszą Świętą wieczorną o godzinie 17:30 Żywy Różaniec
prowadził odmawianie różańca za zmarłych członków, parafian i bliskich.

11 listopada – 90. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości - dzień

dziękczynienia po 123 latach w niewoli. U nas Mszę Święte dziękczynne odprawiane
były w intencji Ojczyzny o 7:00, 10:00 i o 18:00.

23 listopada - o godzinie 16:00 w naszym kościele odbył się koncert chórów

z Otwocka i powiatu otwockiego - to duże przeżycie artystyczne dla parafian. Tej

niedzieli zespół charytatywny przeprowadził po Mszach Świętych zbiórkę do puszek

na pomoc świąteczną dla biednych, zabrano 2020 zł.

25 listopada - z okazji wspomnienia świętej Cecylii, patronki muzyki i chórów

kościelnych nasz chór parafialny Cantores Reginae Poloniae wziął udział

w koncercie zorganizowanym w archikatedrze św. Jana w Warszawie.

Adwent 2008. Roraty w naszym kościele odprawiane są o 7:00 rano dla dzieci

w poniedziałki, środy i piątki. Opłatki rozprowadzają Siostry Felicjanki po każdej
Mszy Świętej przez cały adwent. 28 grudnia dziękował za złożone ofiary, które

zostały przeznaczone na potrzeby zgromadzenia. Rozprowadzone zostały także
świece Caritas w ramach tak zwanego Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom jako

świadectwo pamięci i forma pomocy drugiemu człowiekowi. Świeca ta jest symbolem
łączności z najuboższymi. Niech i na naszym stole takie świece nie zabraknie
- powiedział ksiądz proboszcz w ogłoszeniach.
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21 grudnia - od godziny 8:00 do 13:00 obdarowano ponad 85 rodzin.
28 grudnia - Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi, Józefa. Modliliśmy się, aby każda
rodzina, szczególnie te nasze najbliższa stała się świętą rodziną.

31 grudnia - Stary Rok o 18:00 Msza Święta okolicznościowa, bardzo piękna homilia

księdza proboszcza. Po Mszy Świętej odśpiewano dziękczynny hymn Ciebie Boga
wysławiamy.

Zestawienie za rok 2008
• Parafian - 9850
• Chrztów - 101
• Ślubów - 28

• Pogrzebów - 85

• I Komunia Święta - 61
• Bierzmowanych - 94

• Rozdanych komunii św. - 90 000
Otwock - Kresy

Szopka wykonana przez księdza Adama Kalinowskiego i młodzież
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Nowy Rok 2009
1 stycznia - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - Światowy Dzień Modlitw o Pokój.
4 stycznia - o 16:00 odbyło się spotkanie opłatkowe Żywego Różańca, a o godzinie

17:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z kolędowanie przy żłóbku.
Wizytę duszpasterską zwaną kolędą rozpoczęli księża 29 grudnia 2008 roku. Trwają

regularnie miesięczne spotkania rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii
Świętej w bieżącym roku.

11 stycznia - o godzinie 16:00 dzieci z klas drugich i ich rodzice przeżyły Mszę Świętą

połączoną z odnowieniem obietnic Chrztu Świętego. Po Mszy Świętej wieczornej

i koncercie kolędowym, w sali świętej Cecylii, chór miał spotkanie opłatkowe.

16 stycznia - dzień imienin naszego księdza proboszcza Włodzimierza

Jabłonowskiego. Podczas Mszy Świętej o 18:00 poszczególne zespoły składały
17 kwietnia 2008 Stolica Apostolska ogłosiła nominację arcybiskupa Sławoja Leszka
Głódzia na Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego.

życzenia, dary przy wspólnym śpiewaniu tradycyjnych pieśni i piosenek. O godzinie
19:00 odbyło się kolejne formacyjne spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.
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Udział naszego chóru w koncercie chórów Wśród nocnej ciszy w Warszawie,

27 stycznia 2009

Ferie zimowe naszej świetlicy, 2009
17 stycznia – XVII kolędowe spotkanie chórów „Wśród nocnej ciszy” w Warszawie

przy ul. Ateńskiej, w parafii Miłosierdzia Bożego. W koncercie tym wziął udział

i nasz chór.

18 stycznia - o godzinie 16:00 w dolnym kościele dzieci ze szkoły numer 6 z siostrą

Elizą przedstawiły jasełka, bardzo udane, zakończone wspólnym kolędowaniem.

2 lutego - Święto Ofiarowania Pańskiego, Matki Bożej Gromnicznej Dzień Życia

Konsekrowanego - to święto wszystkich zgromadzeń zakonnych - w naszej parafii
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Siostry Felicjanki i Instytut Sióstr Maryi Szensztackich. Ks. proboszcz wspomniał, że

parafia korzysta z charyzmatu sióstr i ich pracy, dziękował za ich wkład w życie
parafii, a także zachęcił do modlitwy o nowe powołania.

6 lutego - zgodnie z wymaganiami Konferencji Episkopatu Polski wszyscy rodzice

i chrzestni mają obowiązek uczestniczyć w katechezie chrzcielnej przed

sakramentem dzieci. W naszej parafii katechezy te odbywać się będą w każdy
I piątek o godz. 19:00.

11 lutego - Światowy Dzień Chorego - Matki Bożej z Lourdes. W naszej świątyni

odprawiona została Msza Święta dla chorych z błogosławieństwem Najświętszym

Sakramentem. Dzieci z naszej świetlicy, którą prowadzi Pani Mirka Piotrowska,

zajęły I miejsce na imprezie rekreacyjno-sportowej dnia 22 stycznia 2009 r.

Otrzymały od pana Prezydenta Otwocka puchar i 60 medali. W tym miesiącu
ksiądz Adam Galikowski zakupił dla parafii aparat cyfrowy - lustrzankę i projektor

multimedialny za pieniądze, które zarobiły dzieci ze scholki pod kierunkiem siostry
Elizy rozprowadzające aniołki z gipsu, sianko, kredę i kadzidło.

22 lutego - odbyła się zbiórka ofiar na spełnienie największego życzenia chorego na

raka 9-letniego Jasia wyjazdu do Disneylandu, zorganizowana przez młodzież

z Gimnazjum nr 4 w Otwocku, współpracująca z Fundacja „Mam Marzenie”.
Zebrano 4365 zł

25 lutego - Środa Popielcowa, Wielki Post rozpoczynamy także Tydzień Modlitw

O Trzeźwość Narodu. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godzinie
16:30 dla dzieci, a dla dorosłych o 17:15. Gorzkie Żale, w niedzielę o godzinie 17:15.

14 marca - o godzinie 9:00 rozpoczęły się zajęcia muzyczne dla chętnych

kandydatów do orkiestry parafialnej pod kierunkiem pana pułkownika Juliana

Kwiatkowskiego, dyrygenta orkiestry Victoria. Ksiądz proboszcz poinformował
i zachęcił do składania podpisów pod petycją do władz o przywrócenie święta Trzech
Króli jako dnia wolnego od pracy.

15 marca - odbyła się zbiórka do puszek na świąteczną pomoc dla potrzebujących

w naszej parafii przez członków zespołu charytatywnego. Zebrano 2270 zł.

17 marca - o godzinie 18:00 modliliśmy się w intencji solenizanta księdza Zbigniewa

Płochockiego. Przedstawiciele zespołów parafialnych złożyli mu kwiaty wdzięczności
przy śpiewie: „Pan kiedyś stanął nad brzegiem”.
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21 marca - o godzinie 17:15 wyruszyła grupa parafian autokarem z księdzem

proboszczem na grób Księdza Popiełuszki zanieść modlitwę i kwiaty o jego
beatyfikację, a następnie na film „Popiełuszko”.

22 marca - ks. proboszcz poinformował, że Paweł Szpojankowski 19 marca złożył
śluby wieczyste w Zakonie Misjonarze Świętej Rodziny.

29 marca - rozpoczęliśmy na Renowacje Misji Świętych, które przeprowadzili

misjonarze Świętej Rodziny. Młodzież Gimnazjalna rozprowadzała tak zwane chleby
miłości i baranki wielkanocne zaproponowane przez Caritas naszej diecezji,
a w przyszłą niedzielę palmy.

2 kwietnia - w IV rocznicę śmierci Jana Pawła II, ksiądz Adam Galikowski
Droga krzyżowa 2009

przygotował Apel Jasnogórski. W projekcji multimedialnej przypomniał ostatnie

chwile naszego ukochanego Rodaka, Jego słowa... Był moment dzwonów

watykańskich o godzinie 21:37 i złożenie świec przed obrazem, co wprowadziło
wiernych w nastrój modlitewny, głębokiego wzruszenia.

3 kwietnia - po Mszy Świętej wieczornej wyruszyliśmy w Drodze Krzyżowej ulicami

naszej parafii.

4 kwietnia - Od 9:00 do 13:00 w punkcie charytatywnym obdarowano żywnością

podstawową, a 9 kwietnia tak zwanym dodatkiem świątecznym: babki wielkanocne,

ciasta, słodycze, wędliny, masło, ser - 72 rodziny i 36 osób samotnych.

350

Kolonie letnie! Caritas zabiera dzieci do Gdyni w dniach 14-27 lipca, organizuje je

Pani Mirka Piotrowska. Kolonie parafialne w Łebie w dniach 22 czerwca - 3 lipca
organizuje ksiądz Adam Galikowski.

Rok 2009 Grób wykonał ksiądz
Zbigniew Płochocki i młodzież
z Gimnazjum nr 4
Rok 2009 Ciemnicę
wykonał Mariusz

Konowrocki z siostrami
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Wielka Sobota rok 2009

Pan Zmartwychwstał Alleluja! Rok 2009
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19 kwietnia - ksiądz proboszcz wyraził podziękowania wszystkim, którzy przyczynili

się do uświetnienia bogatej i pięknej liturgii Wielkich Dni, a także tym, którzy

w różny sposób pospieszyli ofiarnie, by naszym biednym rodzinom nie zabrakło na
stole wielkanocnym tego, co przypomina Święta.
3

maja

-

uroczystość

Najświętszej Maryi Panny
Królowej

Polski,

rocznica

Konstytucji 3 Maja (1791).
Odpust w parafii, suma

o godzinie 13:00 i procesja

wokół kościoła. Uroczystość
uświetniły poczty sztandarowe

z ruchu Totus Tuus przybyłe
z 12 parafii naszej Diecezji
Warszawsko-Praskiej.

Na

wejście procesji chór nasz

przepięknie zaśpiewał Fanfary jasnogórskie i Bogurodzica Dziewica Żukowskiego.
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8 maja - przeżyliśmy kanoniczną wizytację naszej parafii, którą przeprowadził
arcybiskup Henryk Hoser, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. O godzinie

10:30 w kościele, po krótkim nabożeństwie i przywitanie księdza arcybiskupa,
poszczególne grupy parafialne złożyły sprawozdania ze swojej pracy w parafii.
Następnie ksiądz arcybiskup przeprowadził wizytację świątyni, odwiedził

Gimnazjum nr 4 i Szkołę Podstawową nr 6. W godzinach popołudniowych podpisał
księgi parafialne, a o 18:00 odprawił Mszę Świętą i udzielił Sakramentu

Bierzmowania młodzieży - 102 osobom. Po Mszy Świętej ks. arcybiskup poświęcił

tablicę upamiętniającą 30 rocznicę powstania Ruchu Totus Tuus, ufundowaną przez
panów należących do tego ruchu.

10 maja - na wszystkich Mszach świętych pan Andrzej Wronka, znawca Świadków

Jehowy, zapoznał nas z błędnymi stwierdzeniami głoszonymi przez tę sektę. Po

Mszach Świętych rozprowadzał publikację własnego autorstwa: Świadkowie Jehowy
bez mitów i inne. Zainteresowanie było duże.
Ksiądz arcybiskup

Henryk Hoser w Szkole
Podstawowej nr 6

354

17 maja - o godzinie 10:00 63 dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej. Do pełnego

13 maja - przeżyliśmy

pierwsze Nabożeństwo
Fatimskie jako

przygotowanie do Stulecia
Objawień Matki Bożej

w Fatimie 13 maja 217 r.

w procesji wokół kościoła,
z figurą Matki Bożej

Fatimskiej, rozważaliśmy
różaniec i śpiewaliśmy

pieśni ku czci... Ave, Ave.

uczestnictwa w ofierze eucharystycznej przygotowała dzieci siostra Eliza Bojarska,
felicjanka. Ocenę za całoroczną pracę siostry, wystawiły dzieci, przez wzorowe

zachowanie, oprawę liturgiczną, śpiewy, a także rodzice, którzy w większości
przystąpili do Komunii świętej.
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17 maja 2009

24 maja 2009 65 dzieci przystąpiło do I Rocznicy Komunii Świętej.
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Nie Mur Berliński,

tylko Gniezno 1979

roku były początkiem
zlikwidowania

„żelaznej kurtyny”

dzielącej ówczesną
Europy!

6-7 czerwca - święto Wolności i Dziękczynienia. Na Placu Piłsudskiego przy
papieskim krzyżu i w Wilanowie przed Świątynią Opatrzności Bożej, dziękowali
Bogu i ludziom za…

- pierwszą papieską pielgrzymkę do Polski 1979 - 30 lat temu

- 20-lecie wolności po upadku systemu komunistycznego.

„Tam gdzie stawia się krzyż, pozostaje zarazem znak, że dotarła tu Dobra Nowina
o zbawieniu człowieka przez Miłość”.

„Weźcie ten krzyż wy, młodzi! Przyjmijcie go jako Testament i zadanie... Biorąc
odpowiedzialność za losy naszej ojczyzny”...

„Niech w waszych młodych sercach Duch wciąż odnawia oblicze ziemi, tej ziemi”...
- mówił arcybiskup Kazimierz Nycz do wielu tysięcy zebranych na placu.
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7 czerwca - przed Świątynią Opatrzności w homilię wygłosił kardynał Stanisław
Dziwisz. „Dobrze, że w dniu Dziękczynienia gromadzimy się w Warszawie. Dziękuję

mu temu miastu za trzy zrywy wolnościowe, które okupione zostały krwią i życiem
wielu tysięcy Polaków”...

7 czerwca - Panowie z Ruchu Totus Tuus zabrali do puszek 2450 złotych na budowę

Świątyni Opatrzności Bożej.

11 czerwca - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w głównej Mszy

świętej o godzinie 10:00 wyruszyła procesja do czterech ołtarzy, pięknie
udekorowanych przez parafian, to było publiczne wyznanie wiary w rzeczywistą

obecność Chrystusa pod postacią Chleba. Przez cały tydzień trwała Oktawa Bożego
Ciała. Codziennie po Mszy Świętej wieczornej Nieszpory o Najświętszym
Sakramencie i procesja wokół kościoła. Kościół był pełny, schola dziecięca uświetniła
nabożeństwa w swoim pięknym śpiewem.

19 czerwca - w piątek zakończenie roku szkolnego. Msza święta została odprawiona

o godzinie 9:00 dla wszystkich uczniów i wychowawców Gimn. nr 4 i Szkoły Podst. nr 6

19 czerwca - Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił rozpoczęcie roku kapłańskiego z okazji
150. rocznicy Dies Natus Świętego proboszcza z Ars i napisał piękny list do kapłanów.

21 czerwca - to parafialny Dzień Dziękczynienia festyn!
- za pontyfikat Jana Pawła II w 30 rocznicę jego pierwszej pielgrzymki do
Polski

- za miniony rok szkolny Bogu i wszystkim którzy nam pomogli dobrze
przeżyć ten rok, a więc być w kościele i być kościołem.

13:00 - uroczysta suma została odprawiona przez Księdza infułata Stanisława Króla
z udziałem orkiestry Victoria z Rembertowa i naszego chóru.
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Akcentem szczególnym był śpiew i życzenia złożone naszemu księdzu proboszczowi

a z racji 48 rocznicy święceń kapłańskich i 37 rocznicy pracy w tutejszej parafii jako

proboszcza. Dzisiejszy festyn dostarczył dużo radości: koncert orkiestry Viktoria

21 czerwca - podczas Mszy Świętej o godzinie 11:30 zostały wyróżnione najgorliwsze

dzieci z liturgicznej służby ołtarza - 25 ministranci i schola.

z udziałem naszego chóru, pokaz akcje Straży Pożarnej, loteria, kucyk, zaprzęg
konny, grill z kiełbaskami i kaszanką, stoisko dla każdego coś smacznego, bardzo
smaczny smalec, ogórki małosolne, domowe ciasta, kącik artystyczny, malowanie

twarzy, karuzela, namiot dla skoczków i wspólna zabawa.

28 czerwca – Ks. Proboszcz wyraził bardzo serdeczne podziękowanie wszystkim,

którzy aktywnie włączyli się w organizację i przeprowadzenie festynu, a także
wszystkim obecnym.

22 czerwca - o

godzinie 7:30

wyjechała grupa
dzieci

pięćdziesięcioro na
parafialne kolonie
do Łeby, które
zorganizował
ksiądz Adam

Galikowski, wrócili
uradowani 3 lipca.
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14 lipca - dwoma autokarami, wyruszyła do Gdyni na kolonie grupa dzieci ponad

80 o 7:00, kierowniczką tej grupy były była pani Mirka Piotrowska.

26 lipca - o godzinie 11:30 w naszym kościele odprawił Mszę Świętą Ksiądz Biskup

Romuald Kamiński, biskup pomocniczy diecezji ełckiej, a dawny naszych wikariusz.
Odprawił także Mszę Świętą o godzinie 13:00 za parafian i ochrzcił troje dzieci ku

radości rodzin. Po Mszy Świętej ks. Adam Galikowski dokonał poświęcenia

samochodów i innych pojazdów mechanicznych prosząc za przyczyną świętego
Krzysztofa o wstawiennictwo patrona kierowców.

Ksiądz proboszcz Cezary Krawczyński złożył parafianom serdeczne podziękowanie

za złożone ofiary w ubiegłą niedzielę, 19 lipca, na budowę kościoła w parafii

błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.

2 lipca - o godzinie 19:00 przybyła do nas pielgrzymka młodzieży na nocleg ze Strugi

do Miejsca Piastowego, około 120 osób w intencji o Trzeźwość Narodu.

12 lipca - przeprowadzono zbiórkę ofiar na rzecz pomocy powodzianom z południa

Polski: Podkarpacie, Małopolski i Dolnego Śląska za pośrednictwem Caritas.
Zebrano 7120 zł.

Wakacje w Gdyni
Grupa 86 dzieci z parafii Matki Bożej Królowej Polski i sąsiednich wypoczywała
w Gdyni-Oksywiu na koloniach, których organizatorem był Caritas DWP w dniach

14-28 lipca 2009 r. Przez dwa tygodnie dopisywały nam wspaniałe humory i piękna

pogoda. Był czas na zwiedzanie okolicy, podziwianie Półwyspu Helskiego z plaży
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w Babich Dołach i Rewie. Oczywiście była codzienna kąpiel w morzu i plażowanie.
W Gdyni chętnie spacerowaliśmy po nadmorskich bulwarach. Zwiedziliśmy okręt

wojenny ORP Błyskawica, oceanarium i Muzeum Marynarki Wojennej. Najstarsze
grupy podziwiały uroki Gdyni z pokładu statku. Byliśmy też na całodniowej

wycieczce w Gdańsku. Zwiedzaliśmy Gdańską Starówkę. W fabryce cukierków

oglądaliśmy ręcznie wyrabiane słodyczy. Pycha! Odwiedziliśmy też największy

ogród zoologiczny w Gdańsku Oliwie. Zwiedzanie trwało bardzo długo. W trakcie

kolonii był czas na gry, zabawy i zawody na boisku. Nowe konkursy Miss i Mister
kolonii, karaoke, pogodne wieczory z gitarą oraz zajęcia profilaktyczne. Był czas na
Mszę Świętą, różaniec i drogę krzyżową w najstarszym kościółku w Gdyni.

Wróciliśmy opaleni, wypoczęci, pełni wrażeń. Do zobaczenia za rok! Dziękujemy
wychowawcom, wolontariuszom, kierownikowi i zastępcy kierownika kolonii, pani

1 sierpnia - 1944 – 65. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego godzina W.
15 sierpnia - 1920 - Cud nad Wisłą, uroczystości rocznicowe odbyły się głównie

w Ossowie i Radzyminie.

Ksiądz arcybiskup Henryk Hoser: „Mobilizacja była powszechna... Wszyscy wiedzieli
czego bronią... Wierzymy, że Bóg wkroczył w naszą historię”...

Ks. Kazimierz Romaniuk: „Wielki cud nad Wisłą był ratunkiem dla całej ówczesnej
Europy, to wtedy miała miejsce prawdziwa Solidarność narodu polskiego”.

Generał Suworow „rzeźnik Pragi” – „Jeśli Bóg nie skaże Rosji za to wszystko, co my
z Polakami wyrabiamy, przestanę wierzyć w Boga”...

pielęgniarce i pani psycholog. Kolonie były możliwe dzięki wsparciu księdza

5 sierpnia - o 14:00 zatrzymała się u nas na krótki odpoczynek Praska Pielgrzymka

proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku Kresach, Wydziału

z napojami, ciastami gościnie przyjmując pielgrzymów. Jak co roku ze szczególną

dyrektora Caritas DWP Krzysztofa Ukleji

- organizatora kolonii, księdza

Kultury i Wypoczynku oraz Wydziału Psychoprofilaktyki Rodzinnej z Urzędu

Miasta Otwocka oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, a także przy ofiarnym
zaangażowaniu pani Mirki Piotrowskiej - kierowniczki kolonii.

Uczestnicy

Rodzin w drodze na Jasną Górę, ponad 400 osób. Parafianie ofiarnie pospieszyli
hojnością pospieszyła piekarnia Venecja, Staropolska, cukiernia Kowalskiej
i państwo Gawryś.
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13 sierpnia – 1917, 4. objawienie Matki Bożej w Fatimie, po Mszy Świętej wieczornej

ze śpiewem i modlitwą różańcową udaliśmy się w procesji z figurą Matki Bożej
Fatimskiej wokół kościoła.
14 sierpnia

- 1941, 68. rocznica śmierci głodowej, męczeńskiej świętego

Maksymiliana Kolbe, patrona naszej parafii. O 18:00 została odprawiona uroczysta

Msza Święta odpustowa z procesją wokół kościoła. 10 października 1982 na placu
Świętego Piotra w Rzymie w obecności 200000 osób Ojciec Święty Jan Paweł II
dokonał kanonizacji.

15 sierpnia - uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej
Zwycięskiej, pamiątki Cudu nad Wisłą 1920, zwycięstwa nad bolszewikami,

wspomnienie, które mobilizuje do modlitwy za żołnierzy i cywilów poległych
w obronie Ojczyzny na wszystkich frontach I i II wojny światowej.

16 sierpnia - o godzinie przy kaplicy Świętego Rocha nad Świdrem została

odprawiona Msza Święta w intencji mieszkańców Świdrów Wielkich licznie
zebranych.

23 sierpnia - pożegnaliśmy księdza Adama Galikowskiego, który z nowym rokiem
szkolnym objął pracę katechetycznym w Paryżu w polskiej misji katolickiej.
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30 sierpnia - przywitaliśmy księdza Krzysztofa Węglarza.

obecnych 21 osób. W tym samym czasie nasz chór parafialny miał pierwszą próbę,
już pod przewodnictwem Dominika Kozery.

5 września - o godzinie 9:12 nasz Punkt Charytatywny – Parafialn0-Caritasowy
wznowił swoją działalność. W dniu dzisiejszym zgłosiło się 47 rodzin.

6 września - niedzielę w kaplicy św. Maksymiliana Kolbe mogliśmy oglądać wystawę
fotografii zatytułowaną Jan Paweł II i dzieci. Umieszczona jest tam mapa Polski

z zaznaczeniem miejscowości. gdzie znajdują się szkoły i przedszkola. które noszą

zaszczytne imię Jana Pawła II. Jest ich w całej ojczyźnie około 1200. I mamy nadzieję,
1 września – 1939-2009 uroczystości na Westerplatte pokazały, jak niezbędna jest
troska o prawdę historyczną i pamięć. To obowiązek wobec przeszłości, ale

i inwestycja w przyszłość.

że i nasze przedszkole na Jodłowej otrzyma imię papieża Jana Pawła II.

6 września - I niedziela miesiąca, odbyło się spotkanie członków Żywego Różańca,

dla mężczyzn o godzinie 11:00, a dla niewiast o 16:00., o godzinie 18:00 odbyło się

1 września - o godzinie 9:00 odprawiona została Msza Święta na rozpoczęcie roku

pierwsze spotkanie dla kandydatów do bierzmowania - sakramentu dojrzałości

numer 6.

wyrażają swoją wolę sumiennego i rzetelnego przygotowania się do tego

szkolnego dla młodzieży z Gimnazjum nr 4 i dla dzieci ze Szkoły Podstawowej

4 września – piątek, I miesiąca, o godzinie 15:00 odbyło się powakacyjne spotkanie

scholi dziecięcej, odpowiedzialna siostra Eliza, a o 19:00 katecheza chrzcielna dla

rodziców i rodziców chrzestnych, którą przeprowadził ksiądz Krzysztof Węglarz,

chrześcijańskiej, a już 13-go otrzymali indeksy i zużyli deklaracje, w których

sakramentu. Przygotowanie to prowadzi ksiądz Zbigniew Płochocki.
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14 września - święto Podwyższenia Krzyża, „Dziś dziękowałem Bogu za to, że wasi

przodkowie na Giewoncie wznieśli krzyż, który patrzy na całą Polskę - od Tatr aż do

Bałtyku i ten krzyż mówi całej Polsce Sursum Corda! W górę serca” - Jan Paweł II

20 września - przy parafii Zesłania Ducha Świętego w Otwocku nastąpiło bardzo

uroczyste odsłonięcie pomnika „Katyń 1940” przy bardzo licznym udziale wiernym
Bogu i Ojczyźnie. Poświęcił arcybiskup Henryk Hoser, wykonał nasz parafianin

Ryszard Jan Kozłowski, ofiary na ten cel składali parafianie dekanatu otwockiego.

17 września – 70. rocznica napaści Rosji Sowieckiej na Polskę - to realizacja układu

Ribbentrop-Mołotow zawarty 23 sierpnia 1939 roku Polska miała przestać istnieć, to

Katyń, Miednoje, to liczne miejsce ludobójstwa.
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Zlot służby liturgicznej w Loretto, 26 września 2009
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Ossów Zlot Młodzieży W Diecezji Warszawsko-Praskiej
W sobotę, 19 września, kandydaci do bierzmowania z naszej parafii uczestniczyli

w Zlocie Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej. W wyjeździe wzięło udział

63 osoby. Pogoda dopisała. Opiekę nad młodzieżą sprawował ksiądz Zbigniew
Płochocki oraz brat Paweł ze zgromadzenia Świętej Rodziny. Młodzież odwiedziła

miejsce śmierci Księdza Ignacego Skorupki. Uczestniczyła we Mszy Świętej, której
przewodniczył ksiądz arcybiskup Henryk Hoser. Organizatorzy po spotkaniu

modlitewnym zaprosili wszystkich uczestników zlotu na festyn połączony
z piknikiem. Młodzież świetnie się bawiła. Oto kilka zdjęć.
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Nabożeństwo Fatimskie
We wtorek, 13 października, odbyło się w naszej parafii Nabożeństwo Fatimskie. Było

bardzo uroczyste, ponieważ inaugurowało w naszej wspólnocie obchody

ogólnoświatowej nowenny z okazji stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie.

Obchody rocznicy objawień przypadają na 2017 r. Dlatego nasza wspólnota
parafialna postanowiła włączyć się w te uroczystości. Przygotowanie

i przeprowadzenie nabożeństwa włączyły się grupy parafialne takie jak: Żywy
Różaniec, Totus Tuus, lektorzy i ministranci, dzieci i młodzież gimnazjalna.

Młodzież gimnazjalna przygotowała na Mszy Świętej Liturgię Słowa i prowadziła

rozważania różańcowe.

W ten sposób, młodzież przygotowująca się do

bierzmowania, aktywnie uczestniczyła w życiu Kościoła, nie tylko lokalnego, ale
i powszechnego. Członkowie z Róż Różańcowych zaś, odmawiały poszczególne

dziesiątki różańca. Panowie z Ruchu Totus Tuus dbali o organizację

i bezpieczeństwo procesji. Materiały nabożeństwa opracował i zorganizował całe
przedsięwzięcie ks. Zbigniew Płochocki.
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9:00. Siostra katechetka siostra Eliza i zaprosiła rodziców dzieci przygotowujących
się do I Komunii Świętej w naszej parafii na czwartek, 17 września na 19:00.
13 września - dziś podczas Mszy Świętej

o godzinie 18:00 kandydaci do

bierzmowania otrzymali indeksy i złożyli deklaracje, w której wyrazili swoją wolę
sumiennego i rzetelnego przygotowania do sakramentu bierzmowania.

15-16-17 września - przeżywaliśmy w naszej świątyni 40-godzinne nabożeństwo

- Adoracja Najświętszego Sakramentu. W modlitwie adoracyjnej pomagał nam
ksiądz z Białorusi, ksiądz Antoni Hej.

6 września - na parafialnej stronie internetowej przybył nowy dział pod tytułem

Chrześcijanin - trzcina myślącą. Jest przeznaczony dla tych, którzy pragną pogłębić

zrozumienie swojej wiary. Ponadto na każdą niedzielę i święta zamieszczone będzie

19 września – ks. Zbigniew Płochocki z kandydatami do bierzmowania, dwoma

autokarami, 63 osoby uczestniczyli w Zlocie Młodzieży W Diecezji Warszawsko-

Praskiej w Ossowie. Po Mszy Świętej ksiądz arcybiskup Henryk Hoser w asyście

krótki komentarz liturgiczny.

kapłanów złożył kwiaty na grobach żołnierzy, którzy w 1920 roku bronili Warszawy

9 września - o godzinie 19:00 ks. Zbigniew wygłosił w domu parafialnym pierwszą

bohaterom.

konferencję dla narzeczonych. Na poniedziałek, na 19:00 ksiądz Krzysztof zaprosił

młodzieży zainteresowaną grą na gitarze i śpiewem. Jest także nadzieja, że

powstanie orkiestra parafialna. Próby odbywają się w środy i w soboty, od godziny

i Europy przed nawałnicą bolszewików. Wszyscy w skupieniu oddali hołd

26 września – odbył się VII Zlot Liturgicznej Służby Ołtarza w Loretto. Na to

spotkanie pojechało 40 dzieci pod opieką ks. Krzysztofa i s. Elizy – ministranci,

371

schola dziecięca i bielanki. Wyróznienie z rąk ks. Arcybiskupa H. Hosera w tym
roku z naszej parafii otrzymali Anna Trzaskowska i Tomasz Jędrzejczak.
Wystawa Jan Paweł II i dzieci

W kaplicy św. Maksymiliana, 6 września 2009 można było obejrzeć wystawę

fotografii zatytułowaną: Jan Paweł II i dzieci. Pomysłodawcą i zleceniodawcą
wystawy był ksiądz proboszcz. Wystawa przypomniała wszystkim w jak wielkim

szacunkiem i troską papież otaczał dzieci. Przy zaprojektowaniu, w szukaniu
odpowiednich materiałów oraz wykonaniu wystawy trudziły się następujące osoby:

siostra Anna, ks. Zbigniew i pan Darek. Wszyscy zwiedzający wyrażali swoje

uznanie i wdzięczność za pomysł i świetne wykonanie.

Październik - miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Bożej Różańcowej, u nas
różaniec dla wszystkich o godzinie 17:15, a dla dzieci w poniedziałek, w środy i piątki

o godzinie 16:30.

2 października - o godzinie 19:00 ksiądz Krzysztof przeprowadził konferencję dla
rodziców i rodziców chrzestnych przygotowujących się do chrztu dziecka.

3 października - dzisiejszy Apel Jasnogórski był ubogacony udziałem orkiestry

częściowo naszej i Viktoria. Parafianie oklaskami wyrazili swoje uznanie

i wdzięczność. Parafia nasza kontynuuje zbiórki do puszek na dożywianie dzieci
w szkole nr 6 i na działalność charytatywną. Ponad 100 godzin miesięcznie korzysta

z pomocy w punkcie charytatywnym Parafialno-Caritasowym. Otrzymują mąkę,
makaron, mleko, cukier, olej, margaryna, herbatę, płatki, dla dzieci dżem i słodycze,
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czasami proszek, mydło itp., a także odzież w bardzo dobrym stanie. Punkt

prowadzi siostra Kinga, felicjanka, z bardzo ofiarnym zespołem, do którego należy

Pani Helena hHarlak, pani Danuta Kowalczyk, pani Zofia Kozłowska, pani Mirka

Piotrowska i inni. W odpowiedzi na słowa Jana Pawła II na temat dramatycznego

zmagania się między dobrem a złem, między kulturą życia a kulturą śmierci
będziemy modlić się w obronie życia nienarodzonych. Z okazji objawień fatimskich

obchodzimy nowennę przed setną rocznicą w 2017 roku, 13 października o 18:00 po
Mszy Świętej

wyruszyła procesja ulicami naszego miasta, podczas której

odmawialiśmy różaniec z rozważaniem i z lampionami w rękach. Włączyliśmy się

w obchody światowej nowenny przygotowującej kościół do obchodów 100-lecia
objawień Matki Bożej w Fatimie 1917-2017.

1 października - stanowisko organisty po siostrze Benignie, felicjance objął pan

Dominik Kozera, od wielu lat nasz wychowanek. Ukończył Uniwersytet Kardynała

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, muzykologia teoretyczna i stosowana, Instytut

Szkolenia Organistów, dyplom drugiego stopnia. Parafianie przyjęli go
entuzjastycznie oklaskami. Zaimponował wspaniałym tenorem i klasą grą na
organach.

IX Dzień papieski - 11 października 2009
W całej Polsce 11 października 2009 roku odbył się IX Dzień papieski pod hasłem
„Jan Paweł II - papież Wolności”. W 2000 roku biskupi polscy ustanowili fundację
imienia Jana Pawła II. Celem fundacji jest gromadzenie funduszy na stypendia dla

zdolnej młodzieży z ubogich rodzin, by umożliwić im zdobycie wykształcenia, a tym
samym pomóc w godnym dorosłym życiu. Jak co roku, parafianie z entuzjazmem

i ogromnym zaangażowaniem odpowiedzieli na podjętą akcję pomocy młodym
ludziom. Zbiórkę pod kierownictwem pana Mariusza Konowrockiego, pedagoga

szkolnego włączyła się młodzież z Gimnazjum nr 4. Po każdej Mszy Świętej

wyznaczona grupa wolontariuszy czekała ze specjalnymi puszkami przed kościołem
na tych, którzy zechcieli wspomóc fundację. Parafianie okazali większą szczodrość,

niż w poprzednich latach. Z tej okazji, jaki przypadającej, 16 października rocznicy

wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrowa została przygotowana dekoracja. Zebrano
3500 zł. W szkołach urządzono akademię dla uczczenia Sługi Bożego Jana Pawła II.
Dekoracja na IX Dzień papieski

Pomysł dekoracji zaproponowała siostra Anna. W trakcie powstawania dekoracji

powstawały: ogólne wizję i nowe koncepcje instalacji. W ostateczny kształt i wygląd
dekoracji duży wkład miał ksiądz Zbigniew, który koordynował wszystkie działania
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związane z Powstaniem całego przedsięwzięcia. Pan Darek kościelny, aktywnie
wspomagał powstawanie dekoracji.

Zbiórka funduszy przez młodzież
Dekoracje na uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada
W tym roku prezbiterium zostało specjalnie na uroczystość Wszystkich Świętych
przygotowane, by wiernych wprowadzić w klimat zadumy i refleksji nad ludzkim

życiem, które przemija. Inspiratorką dekoracji była siostra Anna. W trakcie

montowania poszczególnych elementów dekoracji rodziły się nowe pomysły.
Konsultantem i współwykonawcą był ksiądz Zbigniew.
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Przez cały miesiąc listopad przed Mszą Świętą wieczorem o godzinie 17:20,

członkinie Żywego Różańca prowadziły odmawianie różańca za zmarłych członków
Żywego Różańca, za zmarłych z naszych rodzin, za tych, którzy oddali życie
w obronie naszej ojczyzny.

14 listopada - w katedrze Świętego Floriana diecezji warszawsko-praskiej odbyła się

ceremonia promowania lektorów i ceremoniału. Ks. biskup Henryk Hoser promował

do posługi lektora 137 ministrantów i 19 lektorów, ustanowił ceremoniarzami.
Wśród nich byli: trzech naszych ministrantów na posługę lektora i jeden został
ceremoniarzem.

19 listopada - z okazji wspomnienia świętej Cecylii patronki muzyki kościelnej

odbyło się podziękowanie i pożegnanie siostry Benigny Rackiej i pana Grota,
wieloletnich opiekunów chóru parafialnego. Siostra Benigna twórczyni naszego

chóru, przez 30 lat organistka w naszej parafii zakończyła swoją piękną posługę.

Cała wspólnota parafia, licznie gromadząc się na Mszy Świętej o godzinie 18:00

połączonej z koncertem chóru, oklaskami wyraziła swoje uznanie i wdzięczność

siostrze Benignie i panu Grotowi za ogromny wkład pracy i żarliwego serca jakie
wnieśli, by ubogacać parafialną liturgię. Po skończonym koncercie w domu

parafialnym odbył się poczęstunek. Ksiądz proboszcz i pan Dominik na ręce siostry
Benigny i pana Grota skierowali słowa podziękowania i wdzięczności. W dowód

uznania siostra Benigna i pan Grot otrzymali pamiątkowe zdjęcia chóru

parafialnego i drobne upominki. Nie zabrakło wspomnień na cześć siostry Benigny,
chórzyści ułożyli poemat, który przedstawiła jedna z młodszych chórzystek.
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Inauguracja pierwszej roratnie Mszy Świętej w adwencie 2009
W tym okresie liturgicznym zgodnie z tradycją kościół celebruje tak zwane Msze
Święte Roratnie, poświęcone czci Matki Bożej. W tym roku Msze Święte roratnie

w naszej parafii były celebrowane o nie o 7:00 rano, a o godzinie 6:45, w ten sposób
pragnęliśmy ułatwić spokojne dotarcie dzieci i młodzieży na zajęcia szkolne.

Msza Święta rozpoczynała się procesją przy wygaszonych światłach świątyni. Wiele
osób przychodziło na nabożeństwo z lampionami adwentowymi. Tworzyło to

specyficzny klimat i nastrój. Śpiewając hymn Ciebie Boga zapalały się światła
w kościele, by uświadomić wszystkim zebranym na Mszy Świętej, że przychodzący

Chrystus rozprasza ciemności życia ludzkiego. Ks. proboszcz celebrował pierwszą
mszę roratnią, a ksiądz Krzysztof przez cały adwent wygłosił cykl kazań dla dzieci.

Chórek dziecięcy zadbał o oprawę muzyczną liturgii. Dzieci przyniosły serduszka
wykonane z papieru, na których wypisywały dobry uczynek i jakie udało się im

zrobić. Wszystkie zabrane w całym okresie adwentu serduszka, zostały zawieszone
na jednej z choinek stojących przy szopce betlejemskiej w kościele. Wśród dzieci,

które przyniosły serduszka, każdego dnia po nabożeństwie, odbywały się losowanie

figury Matki Bożej. Kto ją wylosował zabierał do domu. Dzieci otrzymywały również

naklejki, z których mógłby ułożyć obrazek stajenki.
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Dekoracja adwentowa
Dekoracje adwentowe zaprojektowali i wykonali ksiądz Zbigniew i siostra Anna przy
ołtarzu, a ksiądz Krzysztof drabina i planszę, Pan Adam Jesiotr wykonał piękny
stojak pod roratkę i świece adwentowe.
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Punkt charytatywny przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku Kresy

dla najuboższych z naszej parafii, oraz na pomoc Polakom mieszkającym na

Wschodzie. Wolontariusze z Gimnazjum nr 4 pod kierunkiem Pana Mariusza
Konowrockiego kwestowali przy kościele przez całą niedzielę, a zebrane fundusze

Nad zbiórką czuwała sama Matka
Boża, nasza patronka

przekazali do punktu charytatywnego naszej parafii. Przy wyjściu z kościoła
młodzież rozdawała ulotki dotyczące tej akcji. Zabrano 5000 zł. Cześć funduszy

została przeznaczona na pomoc rodakom mieszkającym na Wschodzie, a pozostałą
resztę, wraz z ofiarami indywidualnych ofiarodawców i zawartością puszki Świętego

Antoniego, wykorzystano do zakupu najpotrzebniejszych artykułów spożywczych

użytych do przygotowania paczek. Dzięki życzliwości piekarni Venecja i Staropolska,

oraz właścicielom wyrobów cukierniczych przy ulicy Jodłowej w paczkach nie
Oto jedna z grupy wolontariuszy
gotowe do zbierania funduszy

zabrakło różnego rodzaju ciasta. Jak co roku duży wkład w przygotowanie paczek
świątecznych miała diecezjalna Caritas. Panie wspomagające siostrę Kingę przez

wiele godzin przygotowywały paczki, segregując poszczególne artykuły spożywcze.
Przed świętami Bożego Narodzenia w sumie wydano ponad 120 paczek.
Obdarowane osoby były bardzo zadowolone. Dzięki tym darom serca mogły godnie
spędzić i przeżyć Święta.

Przygotowanie świątecznych paczek na Boże Narodzenie
W II niedzielę adwentu, 6 grudnia, Dzień Świętego Mikołaja po Mszach Świętych

została przeprowadzona zbiórka do puszek na przygotowanie paczek świątecznych

379

Dzieciom. Symbol świecy na stole wigilijnym ma nam przypominać Jezusa, który

narodził się w ubóstwie, oraz tych którzy w tym ubóstwie dzisiaj żyją. Dochód
uzyskany w ten sposób przekazany zostanie na wakacje dla najdłuższych dzieci.

Przy świecach również było można nabyć własnoręcznie wykonane przez dzieci

niesłyszące kartki świąteczne. Z ich sprzedaży, pozyskane fundusze przeznaczone
zostały na ich turnusy rehabilitacyjny.

W którym roku wizyta duszpasterska - kolęda, księża rozpoczęli już od 23 listopada

od Osiedla Generała Hallera, 19:00 do 21:00.

22 listopada - w kościele Świętego Wincentego a Paulo w Otwocku o godzinie 16:00

odbył się przegląd chórów powiatu otwockiego. Nasz chór zdecydowanie pokazał
wysoką klasę.

29 listopada - I niedziela adwentu, rok obecny C będziemy przeżywali pod hasłem

„Bądźmy świadkami miłości”. Roraty odprawiane są codziennie o godzinie 6:45

także dla dzieci. Zaangażowanie scholi dziecięcej, pod kierunkiem siostra Elizy,

Rozprowadzenie świece Caritas adwent 2009
Jak to się stało zwyczajem od wielu lat przez wszystkie niedziele adwentu młodzież z

Gimnazjum nr 4 rozprowadzała świece w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy

w uświetnieniu liturgii śpiewem budzi uznanie i podziw. Opłatki, jak co roku,

rozprowadzają siostry. Złożone ofiary będą przeznaczone na konieczny remont

domu prowincjalnego sióstr w Marysinie Wawerskim.
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13 grudnia - to bolesna 28. rocznica stanu wojennego, kiedy to władze

Na Mszy Świętej o godzinie 18:00, dziękczynnej, zabrali się licznie parafianie.

W dniach 13-15 grudnia przeżyliśmy rekolekcje adwentowe, które przeprowadził

Sprawozdanie statystyczne za rok 2009

komunistyczne wypowiedziały wojnę własnemu narodowi.

ojciec dominikanin z Gidël.

22 grudnia - od godziny 9:00 do 13:00, ostatecznie przeszło 140 rodzin, zostało

obdarowanych dodatkiem świątecznym tak zwanymi paczkami świątecznymi.

Ksiądz proboszcz bardzo serdecznie podziękował wszystkim, którzy włączyli się

w wielkie dzieło pomocy ludziom potrzebującym przywracając nadzieję.

24 grudnia - po Mszy Świętej o godzinie 7:00 ministranci rozdali opłatki wszystkim
obecnym na Eucharystii, aby każdy z każdym mógł się nim podzielić. W tym czasie
dzieci śpiewały kolędy bardzo pięknie!

Cud Bożego Narodzenia trwa... Wszyscy ze łzami wzruszenia, wspomnień,

z uśmiechem życzliwości i nadziei wracali do swoich domów, by dzielić się dobrem,
by siać...

31 grudnia - zakończenie Starego Roku 2009

Ksiądz proboszcz w homilii odczytał sprawozdanie statystyczne za rok 2009

• Liczba wiernych - 9950
• Ilość chrztów - 116

• Ilość małżeństw - 33
• Ilość zgonów - 68

• Ilość dzieci pierwszokomunijnych - 63
• Ilość bierzmowanych - 102

• Ilość rozdanych komunii świętych - 100000
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Nowy Rok 2010
1 stycznia - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - Światowy Dzień Modlitw o Pokój.
3 stycznia - w godzinach 16.00- 17.30 Żywy Różaniec rozpoczął tradycyjne spotkanie
opłatkowe we wszystkich grupach duszpasterskich parafii.

6 stycznia - uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli - to także okazja do

oznaczenia drzwi kredą K + M + B – znak, że w tej rodzinie żyje Chrystusa.
Obecność parafia na Mszach Świętych była dobra.

10 stycznia - o godzinie 16:00 dla dzieci klas drugich przygotowujących się do
I Komunii Świętej została odprawiona Msza Święta z odnowieniem obietnic z Chrztu

Świętego, a 15:.00 o godzinie 19:00 odbyło się kolejne spotkanie formacyjne dla
kandydatów do bierzmowania.

16 stycznia - dzień modlitw o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II. Po Mszy
Świętej odbyło się spotkanie panów z Ruchu Totus Tuus połączone z imieninami

księdza proboszcza, a więc życzenia, kolędy i uczta.

24 i 31 stycznia odbyła się zbiórka do puszek dla ofiar trzęsienia ziemi na Haiti.

Ofiarność przeszła nasze oczekiwanie. Zebrano i przekazano 8600 zł.

Licznie zebranych ofiar przysporzyło wiele emocji. Nad wszystkim czuwał Pan
Mariusz.
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17 stycznia - 16:00 dzieci ze szkoły numer 6 wystawiły w kościele bardzo piękne

jasełka - reżyserii siostry Elizy, felicjanki i oprawy muzycznej księdza Krzysztofa.
Licznie zebrani parafianie, oklaskami wyrażali swoje wielkie uznanie i radość,

a ksiądz proboszcz serdeczne podziękowania.
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Dekoracje na Dzień papieski
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Dzieci uczęszczające na zimowisko przy naszej parafii zajęły II miejsce na III

Spartakiadzie Sportowo-Rekreacyjnej Otwockich Zimowisk - Luty 2010

3 marca - rozpoczął się kurs przedmałżeński, który odbywa się w domu parafialnym

w każdą środę o 19:00, prowadzi go ksiądz Krzysztof Węglarz. Trwają spotkania

- gratulujemy!

formacyjne kandydatów do bierzmowania, prowadzi je ksiądz Zbigniew Płochocki.

30 stycznia - księża zakończyli kolędę, dziękowali za życzliwość, obecność, wspólną

17 marca- imieniny księdza Zbigniewa Płochockiego, po Mszy Świętej wieczornej

modlitwę i ofiary, które są przeznaczone na planowaną elewację kościoła.

2 lutego - Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej. Tego dnia

obchodzony jest Dzień Życia Konsekrowanego, święto patronalne wszystkich

zakonów żeńskich i męskich. W naszej parafii: sióstr Felicjanek i sióstr Maryi

z Instytutu. Księży na Mszach Świętych złożyli życzenia i dar modlitwy o dobre

powołania.

17 lutego - Środa Popielcowa - czas Wielkiego Postu - pokuty i nawrócenia. Kościół

był pełny. Długo trwał obrzęd posypania głów popiołem... Nawracajcie się i wierzcie

w Ewangelię! Księża zachęcali do postu, wstrzemięźliwości, uczestniczenia w piątki
w Drodze Krzyżowej, w niedzielę w Gorzkich Żalach, do modlitw o trzeźwość

narodu, a także do Jałmużny Wielkopostnej 2010 pod hasłem: Bądźmy Świadkami
Miłości! Zebrano 1630 zł.

zespoły parafialne składały serdeczne życzenia, kwiaty, a chór wykonał kilka
pięknych utworów.

W dniach 21- 26 marca odbyły się rekolekcje wielkopostne, przeprowadził je ojciec

Romuald Krzuk z Szensztatu.

1-3 kwiecień - Triduum Paschalne.
• Wielki Czwartek - liturgia Wieczerzy Pańskiej - 18:00
• Wielki Piątek liturgia Męki Pańskiej - 18:00

Tego dnia 5. rocznica śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II, o godzinie 21:37

odprawiona została Droga Krzyżowa z rozważanie męki Zbawiciela

w perspektywie życia i nauczania Jana Pawła II

• Wielka Sobota - Wigilia Paschalna - 18:00.

W tym dniu od 9:00 do 16:00 odbywało się poświęcenie pokarmów na stół

wielkanocny i oczywiście adoracja Pana Jezusa w grobie.
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Wystrój ciemnicy, Grobu Pańskiego, ołtarza na dzień Zmartwychwstania Pańskiego
był bardzo piękny. Nad grobem pańskim widniał napis: Obudź się Polsko! Długie
były podziękowania za pracę wykonane w Wielkim Tygodniu, przygotowanie
liturgii, wystrój, śpiewy i obecność.
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Kaczyński, jego małżonka - Maria Kaczyńska, ostatni prezydent na uchodźstwie -

Ryszard Kaczorowski, wybitni synowie ojczyzny, elita polskich polityków - łącznie 96

osób. Jechali, aby przypomnieć światu prawdę o stalinowskiej zbrodni, a także
rozliczyć wiek XX, który przed bolszewizm i nazizm odebrał życie milionom ludzi.

Wielka tragedia, wielka żałoba, wielka modlitwa - pisze z niedzieli Milena Kindziuk

17 kwietnia 2010 r. Takiego przemarszu konduktu pogrzebowego z trumnami na

lawetach, w asyście kawalerii konnej, przy dźwiękach kościelnych dzwonów,
w otoczeniu tysięcy ludzi, Warszawa nie pamięta od czasów Piłsudskiego.
Krakowskie Przedmieście tonie w morzu płomieni zapalonych zniczy, kwiatów,

krzyży, flag, fotografii Ofiar Katastrofy. Senator Ryszka: „O Katyniu usłyszy teraz

cały świat”…

18 kwietnia – przy dźwięku Dzwonu Zygmunta ciało Prezydenta i Jego Małżonki

Marii przewieziono na lawetach na Wawel. Spoczęli w krypcie pod wieżą Srebrnych

Dzwonów. Tragedia ta wstrząsnęła światem, kondolencje napływały ze wszystkich
mocarstw i państw. Ks. Ireneusz Skubis napisał: „Ta śmierć upomniała się o Katyń”.

10 kwietnia - tragedia w 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej 1940
Pod Smoleńskiem, w godzinach rannych, w katastrofie Prezydenckiego samolotu
w drodze do Katynia zginął Prezydent „Boga - Honoru – Ojczyzny”- Lech

Trudno jest historia naszej Polskiej Ziemi.
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11 kwietnia - niedziela Miłosierdzia Bożego, ogłoszona 25 lat temu przez sługę
Bożego Jana Pawła II. O godzinie 15:00 odbyło się nabożeństwo do Miłosierdzia

Bożego za wstawiennictwem Siostry Faustyny, za tych, którzy zginęli w samolocie

prezydenckim pod Smoleńskiem - 96 osób.

18 kwietnia - Siostry felicjanki obchodzą w tym dniu 17. rocznicę beatyfikacji matki

Angeli Truszkowskiej, Założycielki Zgromadzenia. Ksiądz proboszcz polecił siostry

modlitwom parafian, ich pracę, służbę Kościołowi.

25 kwietnia - na Mszy Świętej o godzinie 11:30 odbył się liturgiczny obrzęd przyjęcia

do grona ministrantów siedmiu kandydatów.

3 maja - Matki Bożej Królowej Polski. Główna Msza Święta z procesją wokół kościoła

odprawiona została o godzinie 13:00. Uroczystość uświetnili Panowie z Ruchu Totus

Tuus z naszej diecezji warszawsko-praskiej z pocztem sztandarowym, chór i nasza

orkiestra parafialna. Łączymy się z Jasną Górą na obchody 100 rocznicy rekoronacji

Cudownego Obrazu Matki Bożej. Podjęto ideę, aby Matka Boża otrzymała wotum
narodu - Korony i płaszcz wdzięczności, miłości i nadziei. Nasi członkowie z Żywego
Różańca także przesłali ofiarę na ten cel.

I Komunia Święta, 9 maja
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9 maja – 57 dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej.
16 maja - 63 dzieci przeżyło swoją I Rocznicę. Przez cały rok odbywały się spotkania
rodziców formacyjne i Msze Święte inicjacyjne. Obie uroczystości przygotowała

23 maja - o godzinie 13:00 ks. Adama Wachnio odprawił Mszę Świętą Prymicyjną

dziękując za łaskę powołania kapłańskiego, zakonnego oraz wszystkim tym, którzy
pomogli mu w realizacji powołania.

siostrę Eliza Bojarska, felicjanka, a wypadły bardzo pięknie od strony liturgicznej,
dekoracyjnej, śpiewu i uczestnictwa dzieci i rodziców.

13 maja - przeżyliśmy pierwsze Nabożeństwo Fatimskie, bardzo pięknie

przygotowane przez księdza Zbigniewa. Msza Święta 18:00 a po niej z figurą Matki

Bożej Fatimskiej procesja ulicami naszej parafii, podczas której odmawiany był
różaniec, komentarze i śpiewy maryjne. Nowe nagłośnienie nie zawiodło, duża
zasługa księdza Krzysztofa Węglarza.

22 maja - o godzinie 18:00 ksiądz biskup Kazimierz Romaniuk udzielił naszej
młodzieży sakramentu bierzmowania - osób, które w ciągu całego roku

przygotowywał ksiądz Zbigniew Płochocki. Po Mszy Świętej ks. biskup dokonał

uroczystego poświęcenia nowego pomnika Sługi Bożego Jana Pawła II, Papieża

Przewodniczący konferencji episkopatu Polski zalecił zbiórkę do puszek przed

śpiewy, kompozycja kwiatów, a ta dzięki siostrze Annie Jodłowskiej, felicjance, były

rozmiarów. Przy naszej świątyni zebrano 8200 zł i przekazano na konto Caritas.

Polaka, na placu przed kościołem. Oprawa liturgiczna wszystkich tych uroczystości,

na wysokim poziomie i radowały parafian, którzy na różne sposoby wyrażali swą
wdzięczność.

świątyniami całego kraju na wsparcie finansowe dotkniętych powodzią niebywałych
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31 maja - święto nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, po ostatnim nabożeństwie

majowym ksiądz Krzysztof przeczytał tekst z życia Sługi Bożego, ks. Jerzego

Popiełuszko i zaśpiewał przy gitarze Ojczyzno ma, wszyscy obecni włączyli się
żywiołowo, nie obyło się bez łez. Po nabożeństwie udali się zebrani w XVI

pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na ul. Bronisława

Czecha do Sióstr Szensztackich.

3 czerwca - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało. Po Mszy

Świętej o godzinie 10:00 wyruszyła procesja do czterech ołtarzy pięknie przystrojony
przez parafian. Uczestniczyły w niej licznie parafianie, dzieci komunijne,

z

I Rocznicy, a także parafialny zespół orkiestry i chór. Przez całą Oktawę Bożego
Ciała, po Mszy Świętej

wieczornej, śpiewaliśmy nieszpory o Najświętszym

Sakramencie, szliśmy w procesji Eucharystycznej wokół kościoła przy bardzo

licznym udziale parafian i scholi dziecięcej.

6 czerwca - Pochód Patriotyzmu i Wiary. Kościół w Polsce przeżywa Dzień
Dziękczynienia za Świątynię Opatrzności Bożej i beatyfikację ks.
Popiełuszko Męczennika za wiarę!

Jerzego
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Ofiary złożone do puszek tej niedzieli w wysokości 1587 złotych przekazana do
Centrum Opatrzności Bożej.

20 czerwca - dzień głosowania na Prezydenta. Tego dnia na kolonie letnie dla
najbiedniejszych dzieci z naszej parafii zebrano 1605 zł. Bardzo sprawnie postępują
prace przy elewacji naszego kościoła.

21 czerwca - rozpoczęliśmy zbiórkę darów rzeczowych dla powodzian.
6 lipca - zgromadzone dary rzeczowe dla powodzian zostały zawiezione przez

parafianina pana Dariusza Łoszajć do parafii Zagłoba w diec. Lubelskiej. Parafia tę
wskazał nam dyrektor Caritas diecezji Lubelskiej. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6

w Otwocku, pan Andrzej Kraszewski, złożył podziękowanie wiernym naszej parafii

za wieloletnie wsparcie w akcji dożywienia dzieci w szkole.

2 lipca - około godziny 19:03 była jak co roku pielgrzymka młodzieży z Marek do

Miejsca Piastowego na nocleg - około 90 osób. Parafianie z polską gościnnością

w ciągu kwadransa zabrali młodzież do siebie.
13 czerwca - ŻYWY RÓŻANIEC przeżył ostatnie spotkanie przed wakacjami na

4 lipca - odbyły się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, został nim Bronisław

i daru beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszko. Spotkanie zakończone skromnym

i powiadomił o zakończeniu prac przy elewacji naszego kościoła. Przekazał także

rozważaniu i modlitwie w aspekcie wydarzeń w tragedii w Smoleńsku, powodzi

Komorowski z PO. Ksiądz proboszcz podziękował parafianom za ofiarność

akcentem imieninowym.

gorące podziękowania mieszkańców parafii Zagłoba za dary jakie otrzymali od
naszej wspólnoty w minionym tygodniu.
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25 lipca - świętego Krzysztofa, imieniny naszego księdza wikarego Krzysztofa

Węglarza. Po każdej Mszy Świętej w różny sposób grupy duszpasterskie i parafianie

wyrażali swoje modlitwy i życzenia. Po Mszy Świętej o 13:00 ksiądz Krzysztof

zaprosił automobilistów i kierowców na błogosławieństwo i poświęcenie pojazdów.

1 sierpnia - 66 lat temu rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, o 17:00

odezwały się i nasze dzwony przypominając o modlitwie za tych, którzy oddali życie
za naszą wolność i mówią nadal światu o mordercach ze wschodu i zachodu.

5 sierpnia - o godzinie 14:30 gościliśmy 27. Praska Pielgrzymka Rodzin zmierzającą

na Jasną Górę. Dzięki ofiarności piekarni Venecja, Staropolska i licznym parafianom
nie zabrakło ciast i napojów dla ponad 500 uczestników.

15 sierpnia - 1920 Cud nad Wisłą, 90. rocznica. W sierpniu między Ossowem,

Radzyminem i Płockiem 1920 r. pod Warszawą, doszło do bitwy rozstrzygającej nie

tylko o losach Polski, lecz także o losach Europy. Bitwa tak zwana Warszawska
zatrzymała bolszewicką nawalę, uratowała Polskę i Europę, Na jej czele stanął

22 sierpnia - ksiądz proboszcz dziękował i żegnał
• Księdza Zbigniewa Potockiego - za 5 lat ofiarnej pracy w naszej parafii

generał Józef Haller, Władysław Sikorski i dzielny ksiądz Ignacy Skorupka. Śmiały

• Siostrę Elizę Bojarską, katechetkę - po 9 latach, na której miejsce

latach w 1938 roku przywódcy Francji i Wielkiej Brytanii znowu prowadzili politykę

• i siostrę Różę Baraniecką - za 3 lata pracy na plebanii, na jej miejsce

plan Józefa Piłsudskiego udał się, mimo, że alianci nie przyszli z pomocą. Po 20

ustępstw i tak zatriumfował Stalin i Hitler, bolszewicka noc trwa do dziś…

przychodzi siostra Gabriela, także felicjanka
przychodzi siostra Kantalicja Waś.
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21 sierpnia - po Mszach Świętych przed kościołem zbierane do puszek ofiary dla
powodzian. Zebrano 4150 zł i przekazaną przez Caritas do parafii Zagłoba koło Ryk.

1 września - 1939 r. 71. rocznica wybuchu II wojny światowej - napaści Niemiec.

• Członkowie Żywego Różańca - w I niedzielę miesiąca mężczyźnie 11:00,
niewiasty 16:00.

• Członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w II niedzielę miesiąca
godzina 15:00.

17 września – 1939 r. 71. rocznica tragicznej agresji Związku Radzieckiego na

• Punkt charytatywny czynny w każdą sobotę w godzinach 10:00-1:002.

zamordowani na Wschodzie i Zachodzie, za rozbite rodziny i zniszczoną Ojczyznę.

• 8 września - o godzinie 19:00 rozpoczął się w domu parafialnym kurs

Ojczyźnie.

• Orkiestra Parafialna ma próby w środy w godzinach 17:00-20:00 i w soboty

1 września - to także rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. O 9:00

• Panowie z Ruchu Totus Tuus, każdego 16. miesiąca - dnia wyboru naszego

Polskę. To historia, wspomnienia i mobilizacja do modlitwy za tych, którzy zginęli,

O godzinie 18:00 odprawiona została uroczysta Msza Święta o pokój w naszej

Msza Święta o błogosławieństwo Boże na ten nowy rok dla dzieci, młodzieży

i nauczycieli, katechetów, rodziców. W szkole nr 6 katechezę objął ksiądz Krzysztof

Węglarz, siostra Gabriela i siostra Inez z Szensztatu. W Gimnazjum nr 4 ksiądz

Mirosław Dobruk. Zgodnie z wytycznymi Episkopatu Polski wznowiona i u nas
katecheza dla rodziców i chrzestnych w pierwsze piątki miesiąca o 19:00.

• Z nowym rokiem nasz chór ma spotkania-próby w piątki o godzinie 19:00.
• Ministranci - spotkania formacyjne mają w sobotę o godzinie 9:00.
• Dzieci ze scholi w sobotę 15:00.

• Biblioteka Parafialna czynna w niedzielę w godzinach 11:00-12:00.
przedmałżeński.

w godzinach 9:00 do 12:00.

papieża Jana Pawła II po Mszy Świętej wieczornej mają swoje spotkanie
formacyjne, organizacyjne.

• Legion Maryi pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej spotykają się
w każdy poniedziałek w domu parafialnym o godzinie 16:00.

12 września - siostry Szensztackie zaprosiły parafian na rodzinne świętowanie do

Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. W uroczystej Mszy Świętej
o godzinie 11:30 przewodniczył Ordynariusz Warszawsko-Praski Ksiądz Arcybiskup

Henryk Hoser.
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12 września - dziś w Loretto uczestniczyło ponad 15 tys. czcicieli Kółek Różańcowych

na uczczenie błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego - Założyciela. Uroczystej

Mszy Świętej przewodniczył i piękną homilię wygłosił ks. arcybiskup Głódź.

Ksiądz proboszcz poinformował o zakończeniu sprawy elewacji naszego kościoła

i o zamierzeniach na przyszły rok - to granitowe schody na froncie kościoła i

mozaika przedstawiającą Matkę Bożą Częstochowską nad głównym wejściem do
kościoła.

19 września - w ubiegłą niedzielę na dzieło opieki paliatywnej zebrano 1750 zł.

W I piątek miesiąca po Mszy Świętej wieczornej o godzinie 19:00 odbyło się pierwsze

spotkania młodzieży z trzecich klas gimnazjalnych przygotowujące do przyjęcia
sakramentu bierzmowania w przyszłym roku.

3 października - po Mszy Świętej o godzinie 10:00 została otwarta wystawa przy
naszym kościele, ukazujące życie Sługi Bożego Jana Pawła II, bardzo piękna

sponsorowana przez pana Prezydenta Szczepanika. Przez dwa tygodnie cieszyła się
dużym zainteresowaniem.

4 października - z racji wspomnienia św. Franciszka z Asyżu o godzinie 16:30 na
placu przed figurą Sługi Bożego Jana Pawła II odmówiono różaniec z dziećmi, a po

nabożeństwie okolicznościowe błogosławieństwo, na które ksiądz Krzysztof zaprosił

szczególnie właścicieli zwierząt i pupili czworonożnych i skrzydlatych. Otwocka

Akcja Katolicka zaplanowała wyjazd do Lwowa, aby podarować naszym rodakom
mieszkającym na Ukrainie książki z zakresu literatury polskiej, poezji, podręczniki

szkolne. Akcja spotkała się z dużym zaangażowaniem parafian.

10 października - przeżywaliśmy X Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II
- Odwaga Świętości”. Pod patronatem fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odbyła się

ogólnopolska zbiórka ofiar na stypendium dla uzdolnionej, a biednej młodzieży.

Zbiórkę tę w naszej parafii przeprowadziła młodzież z Gimnazjum nr 4 pod
kierownictwem pana Mariusza Konowrockiego. Zebrano 3480 zł.

13 października - po Mszy Świętej wieczornej i nabożeństwie fatimskim wyruszyła

procesja z lampionami, z figurą Matki Bożej Fatimskiej, podczas której odprawiono

różaniec z rozważaniem. Parafianie dopisali i wytrwali do końca - przeżycie
wspaniałe.
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24 października - księża na każdej Mszy Świętej odczytali apel stowarzyszenia

Contra in Vitro i zachęcili do podpisania ustawy, którą chcą złożyć w sejmie, jako

projekt odpowiednich zmian w polskim prawie, aby obowiązywał zakaz zamrażania
i przetrzymywania embrionów w ciekłym azocie.

W dniu 29 października do katedry Świętego Floriana przyszło ponad 700 osób,

głównie młodych, a także młode małżeństwa z małymi dziećmi, aby odmówić

koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji poszanowania życia. Był to piękny znak
solidarności z Pasterzem Diecezji Arcybiskupem Henrykiem Hoserem, który
publicznie, wyraźnie sprzeciwił się metodzie in vitro.

1 listopada - odprawiona została Msza Święta i nabożeństwo za zmarłych

pochowanych na tym cmentarzu. W naszym kościele bardzo gustowna wystawę
zrobiła siostra Anna z napisem refleksyjnym - Łaska Chrystusa daje Życie Wieczne.

2 listopada - po Mszy Świętej o godzinie 17:30 odprawione zostało nabożeństwo
z procesją żałobną i modlitwą za zmarłych podanych wypominkach.

4 listopada - wspomnienie Świętego Karola Boromeusza - dzień imienin Ojca

Świętego Jana Pawła II. O godzinie 17:00 odbyła się Adoracja Najświętszego
Sakramentu i modlitwa gorąca o szybką beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II
Wielkiego.
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11 listopada - Dzień Niepodległości, to czas dziękczynienia za naszą Ojczyznę,

odrodzonej po 123 latach zaborów, niewoli oraz tragicznego zniewolenia

komunistycznego. O godzinie 10:00 odprawiona została uroczysta Msza Święta

w intencji Ojczyzny z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całego Narodu.

21 listopada - uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszach
Świętych przed kościołem zbierano podpisy popierające Apel Stowarzyszenie Rodzin

Katyń 2010 o powołanie międzynarodowej komisji celem wyjaśnienia wszystkich
okoliczności tragedii prezydenckiego samolotu z dnia 10 kwietnia 2010 roku.

Dekoracja na czas adwentu 2010
28 listopada - czas pobożnego i radosnego oczekiwania na uroczystość Narodzenia

Pańskiego. Rok obecny będziemy przeżywać pod hasłem: W Komunii z Bogiem.

Roraty w naszym kościele są sprawowane od poniedziałku do soboty włącznie
o godzinie 6:45.

Księża od 22 listopada rozpoczęli wizytę duszpasterską - kolędę.
Po pierwszej Mszy Świętej zostały poświęcone opłatki, które będą rozprowadzały

Siostry Felicjanki po każdej Mszy Świętej w kościele i kancelarii parafialnej.

Od przyszłej niedzieli młodzież z Gimnazjum nr 4 pod kierunkiem Pana Mariusza

Konowrockiego będzie rozprowadzać świece Caritas - Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom. Tegoroczne hasło: Rozpalmy dzieciom nadzieję - nawiązuje do płonącej

świecy, zapalonej na stole wigilijnym, symbolu łączności z najuboższym i żyjącymi

wśród nas. Do puszek na dary rzeczowe świąteczne, młodzież zabrała 2120 zł.

Rekolekcje adwentowe odbyły się w dniach 12-15 grudnia. Prowadził je ksiądz prałat
Mirosław Mikulski.
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13 grudnia - bolesne 29. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Ówczesne władze

Nowy Rok 2011

wszystkie ofiary tego czasu i ich rodziny, a było ich wiele i prosiliśmy, aby ten

1 stycznia - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Światowy Dzień Modlitw

tragiczny czas nigdy się nie powtórzył.

o Pokój.

22 grudnia - w godzinach od 9:00 do 14:00 w domu parafialnym gromadziły się

2 stycznia - o godzinie 16:00 odbyło się spotkanie opłatkowe dla pań i panów

- 75 rodzin i 55 osób samotnych.

życzliwości i radości z udziałem księdza proboszcza i sióstr.

wypowiedziały wojnę własnemu narodowi. We Mszy Świętej polecali się Bogu

rodziny i samotni po odbiór darów. Wychodzili bardzo obciążeni, ale radośni

z parafialnej Rodziny Różańcowej w bardzo serdecznej atmosferze, pełnej

24 grudnia - ostatnie roraty o godzinie 6:45, a po Mszy Świętej podczas śpiewu

kolęd, dzieliliśmy się opłatkiem składając życzenia każdy z każdym, w atmosferze

bardzo radosnej i życzliwej. Pasterka o północy poprzedzona czuwaniem
modlitewnym od godziny 23:30.

26 grudnia - niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. O godzinie 13:00

została odprawiona Msza Święta w intencji małżeństw obchodzących w tym roku
kolejny jubileusz ślubu, podczas której odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie
i otrzymali błogosławieństwo.

31 grudnia - na Mszy Świętej o godzinie 18:00 przeżyliśmy zakończenie starego roku 2010

bogatego w liczne dramaty nabożeństwem błagalnym weszliśmy w Nowy Rok 2011!

Wymownym a jednoczącym
momentem był uścisk rąk

podczas śpiewu, już przed

zakończeniem, „Abyśmy byli
jedno i jedno mieli serce...
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6 stycznia - uroczystość Objawienia Pańskiego Trzech Króli - dzięki staraniom wielu

ludzi i naszymi podpisami też, pod petycją do władz, uroczystość ta odzyskała

należną rangę i jest dniem wolnym od pracy. Liczny udział we Mszach Świętych,
oraz wielkich, radosnych pochodach na cześć tego święta w wielu miastach Polski,
Polacy dowiedli, że ta decyzja była słuszna i błogosławiona.

8 stycznia - 117 lat temu w Zduńskiej Woli urodził się Święty Maksymilian Kolbe.
70 lat temu w wieku 47 lat zmarł śmiercią męczeńską w obozie hitlerowskim
w Auschwitz oddając swoje życie za drugiego człowieka. Był więc męczennikiem

miłości, a Sługa Boży Jan Paweł II nazwał go patronem naszych trudnych czasów.
Rok obecny został ogłoszony jako rok kolbiański. Parafia nasza posiada relikwie
Świętego i stąd pragniemy w tym roku uczcić szczególnie św. Maksymiliana. Dniem

takim szczególnym będzie odpust w parafii w dniu 14 sierpnia 2011 r.

16 stycznia - liturgiczne wspomnienie Świętego Włodzimierza, imieniny dostojnego

solenizanta, naszego księdza proboszcza ks. prałata Włodzimierza Jabłonowskiego.

Główne uroczystości odbyły się na Mszy Świętej o godzinie 13:00 w przy udziale
naszego chóru i naszej parafialnej orkiestry.

399

1 lutego - na Mszy Świętej o godzinie 7:00 do Mszy Świętej wieczornej trwała
adoracja przy relikwiach Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, Męczennika
w naszej polskiej umęczonej Ziemi.

Papież Benedykt XVI podpisał dekret o uznaniu cudu, który dokonał się za

wstawiennictwem Sługi Bożego Jana Pawła II i wyznaczył datę jego beatyfikacji - to
eksplozja radości i nadziei dla Polski i dla świata.
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1 lutego - księża zakończyli tegoroczną kolędę, złożyli podziękowania za życzliwość,

wspólną modlitwę i ofiary, które będą przeznaczone na mozaikę na front kościoła

wyobrażającą postać patronki parafii - Matkę Bożą Częstochowską, która ozdobi
naszym świątynie 3 Maja - dzień parafialnego odpustu.

2 lutego - odwiedził parafię ksiądz Adam Galikowski w ramach swego tygodniowego

urlopu z Paryża Misji Polskiej - bardzo radośnie witany, szczególnie przez dzieci.

6 lutego - jak w każdą I niedzielę miesiąca odbyło się spotkanie Żywego Różańca.
Cieszy nas fakt, że mimo licznych odejść do Pana, liczba członków nie zmniejsza się.

27 marca - po Mszach Świętych zbierane były ofiary na rzecz ofiar w Japonii po

trzęsieniu ziemi i tsunami - zebrano 4250 zł. Zbierane także były podpisy
popierające inicjatywę ustawodawczą - Wybierz życie!

2 kwietnia - I sobota miesiąca, VI rocznica śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II została

odprawiona Msza Święta do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

- wystawienie Najświętszego Sakramentu, odmówiliśmy różaniec i litanię do Matki

Bożej Loretańskiej, tą Mszą Świętą rozpoczęliśmy nabożeństwa wynagradzające
pięciu I sobót miesiąca związanych z wielką obietnicą objawień Matki Bożej
w Fatimie. Tego samego dnia, po uroczystej Mszy Świętej o godzinie 18:00

1 marca - obchodzimy po raz pierwszy święto państwowe Narodowy Dzień Pamięci

i wystawieniu Najświętszego Sakramentu rozpoczęła się adoracja czuwanie słowno-

niepodległego bytu Państwa Polskiego, z bronią w ręku, przeciwstawili się sowieckiej

bijących dzwonach udaliśmy się przed pomnik papieża Jana Pawła II. Przy udziale

Żołnierzy Wyklętych w hołdzie bohaterom Powstania, którzy w obronie
agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Projekt ustawy złożył

muzyczne, wspomnienia, Apel Jasnogórski, a o godzinie 21:37, po chwili ciszy, przy

naszej

orkiestry

w sejmie RP w ubiegłym roku Lech Kaczyński.

odśpiewaliśmy

9 marca - Środa Popielcowa, Msze Święte o 7:00, 10:00, 17:00 i 18:00 połączone były

było ogromne.

z obrzędem posypania głów popiołem na znak pokuty i nawrócenia. Świątynia
nasza wypełniona była po brzegi.

20 marca - po Mszach Świętych zbierane były ofiary na misje w Afryce – zebrano -

Barkę, wzruszenie
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10 kwietnia - rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne, nauki wygłaszał i modlił się

20 kwietnia - środa od 9:00 w punkcie charytatywnym przy naszej parafii rodziny,

z Gimnazjum nr 4 zbierała ofiary do puszek na paczki żywnościowe dla

Caritasovi, księdzu proboszczowi i bardzo oddanym w sprawie pani Danucie

z nami ksiądz Bolesław Opaliński, bernardyn. Po Mszach Świętych młodzież

najbiedniejszych w naszej parafii, zebrano 2740 zł. Dziś o godzinie 13:00 została
odprawiona Msza Święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej w I rocznicę

tragedii. Na zakończenie rekolekcji, w piątek 15 kwietnia po Mszy Świętej wieczornej
i nowennie do Miłosierdzia Bożego została odprawiona Droga Krzyżowa ulicami

naszej parafii. Społeczny Komitet Upamiętniania Ofiar Tragedii Smoleńskiej
w Otwocku zaprosił na uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny, Ofiar Katastrofy

rządowego samolotu oraz wyjaśnienia okoliczności tragedii w naszym kościele,

samotni, bezdomni otrzymywali bardzo hojne dary dzięki ofiarnym parafianom,

Kowalczykowej, pani Helenie Harlak, pani Zofii Kozłowskiej i wielu innym. Starczyło
dla ponad 220 osób.

Święte Triduum Paschalne
21 kwietnia - Wielki Czwartek - uroczysta Wieczerza Pańska, Adoracja Najświętszego
Sakramentu w Ciemnicy.

17 kwietnia o godzinie 18:00. Po Mszy Świętej odbył się Marsz Pamięci ulicami

22 kwietnia - Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej, Adoracja Krzyża i Komunia

Żeromskiego 6.

Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim.

Wielki tydzień

23 kwietnia - Wielka Sobota - Liturgia Wigilii Paschalnej Od 9:00 trwało poświęcenie

Otwocka pod pomnik Katyński przy kościele Zesłanie Ducha Świętego, przy ul.

Niedziela Palmowa - na Mszy Świętej o godzinie 10:00 chór parafialny wykonał

pięknie opis Męki Pańskiej. Przed Mszą Świętą o godzinie 11:30 odbyła się uroczysta,
radosna procesja z palmami wokół kościoła, a o godzinie 17:15 Gorzkie Żale z nauką
pasyjną.

Święta, Misterium Męki Pańskiej przygotowane przez młodzież. Adoracja

pokarmów na stół wielkanocny.

24 kwietnia - Niedziela Zmartwychwstania Pana o 6:00 Msza Święta z procesją

rezurekcyjną przy udziale chóru i naszej orkiestry i … widocznej już wykonanej
mozaiki na frontonie kościoła - patronki parafii, Matki Bożej Częstochowskiej.

402

Po nabożeństwie majowym, 3 maja
przy grocie Matki Bożej z Lourdes

została poświęcona jej nowa figura.
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1 maja 2011 - II niedziela Wielkanocy - Miłosierdzia Bożego - beatyfikacja Sługi

Bożego Jana Pawła II. Po Mszach Świętych ministranci rozdawali obrazki
błogosławionego Jana Pawła II z modlitwą wstawienniczą. To wielki dzień i wezwanie
dla nas do realizacji zadań jakie nam błogosławiony Jan Paweł II Wielki zostawił.

3 maja - uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej patronki
Polski i naszej parafii. Centralna Msza Święta odbyła się o godzinie 13:00 z procesją

wokół kościoła. Odpust uświetnili Panowie z Ruchu Totus Tuus diecezji warszawskopraskiej.
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15 maja - w naszym kościele o godzinie 9:30 I Komunia Święta, 59 dzieci przygotował

ksiądz Krzysztof Węglarz. Zaangażowanie rodziców w przygotowaniu świątyni było
duże, a także siostry Anny i organisty pana Dominika Kozery śpiewu i liturgii.

22 maja - o godzinie 8:30 I Rocznica Komunii Świętej, przystąpiło 57 dzieci z klas
trzecich. Przygotowywała je siostra Gabriela Lipecka, felicjanka. Dzieci były

skupione, nie obarczone gośćmi i prezentami.
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25 maja - o godzinie 18:00 młodzież z naszego gimnazjum otrzymała z rąk Jego

26 sierpnia - 1956 Jasna Góra „Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy,

- 115 osób.

Wyszyński

Z powodu ciężkiej choroby księdza Mirosława Dąbrówka, młodzież tę przygotował

5 czerwca - Wniebowstąpienie Pańskie,

Eminencji Księdza Biskupa Kazimierza Romaniuka Sakrament Bierzmowania

Pan Mariusz Konowrocki, nauczyciel z gimnazjum nr 4, od najmłodszych lat nasz

że dotąd nie wypełniliśmy ślubów i przyrzeczeń ojców naszych”. Kardynał Stefan

z całym Kościołem przeżywaliśmy dziś

ministrant, współpracownik podczas największych uroczystości w naszej parafii.

Dzień Dziękczynienia za beatyfikację

chrześcijańskiej.

W tym dziękczynieniu łączymy się

Zaangażowanie, postawa młodzieży była imponująca, zdali egzamin dojrzałości

Ojca Świętego Wielkiego Jana Pawła II.
z Episkopatem Polski zgromadzonym
w

Świątyni

Opatrzności

Bożej

28 maja – 30. rocznica śmierci

w Warszawie. Jego święte życie i cały

ks. Kardynała Stefana

Wotum Narodu. Przeprowadzono

wyrażaliśmy prośbę, aby Sługa Boży

budowy, zebrano 2738 zł. Ze

jako błogosławiony, tak ogromnie

radosnej

Prymasa Tysiąclecia męża stanu

27-letni pontyfikat uczczono w miejscu

Wyszyńskiego. W modlitwie

zbiórkę ofiar na dokończenie tej

został wyniesiony do chwały ołtarzy,

wszystkich stron świata napływają

zasłużony dla Kościoła, dla Polski.

Dziękczynienia za beatyfikację Jana

wiadomości o

Pawła II i tak...

dniach
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• 13 maja aż 250 000 ludzi dziękowało Bogu w Fatimie za beatyfikację Jana Pawła

II. Plac tonął w kwiatach, tłum obejrzał film o zawierzeniu Karola Wojtyły,

a wokół Słońca niespodziewanie pojawiła się ogromna kolorowa tęcza...

• Kardynał Nagy w swym przemówieniu o ojcu Janie Pawle II: „Tam pod
Giewontem apelował, aby Krzyż swoimi ramionami objął całą Polskę, od

Tatrzańskich szczytów aż po Bałtyk, aby królował nad całą Polską, by w objęciach
tych ramion Polska została ocalona” - było to wymowne, aktualne i dziś!

13 czerwca - jest to dzień upamiętniający szóste objawienie Matki Bożej w Fatimie, w

tym roku jednocześnie święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Po Mszy
Świętej wieczornej i odmówieniu cząstki różańca udaliśmy się w procesji wokół
kościoła z figurą Matki Bożej Fatimskiej i śpiewem Ave, ave.

22 czerwca - o godzinie 9:00 odprawiona została Msza Święta dziękczynna na

zakończenie roku dla dzieci ze szkoły nr 6 i dla młodzieży z Gimnazjum nr 4.

23 czerwca - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało. Za

zaangażowanie i wystrój ołtarza ksiądz proboszcz bardzo serdecznie podziękował.

Podczas oktawy przeżywaliśmy procesję i nieszpory. Legion Maryi zaprosił chętnych
na dodatkowe spotkanie modlitewne wynagradzające w poniedziałki o godzinie
16:00 i w środę o godzinie 16:30.

2 lipca - o godzinie 19:00 przybyła do nas na nocleg 27. pielgrzymka młodzieży

ponad 80 osób, ze Strugi do Miejsca Piastowego organizowana przez księży
michalitów, w intencji trzeźwości narodu.

3 lipca - po Mszach Świętych grupa młodzieży z naszej parafii, która po raz pierwszy udaję

się na pielgrzymkę, na Światowy Dzień Młodzieży z papieżem Benedyktem XVI do
Madrytu, zbierała do puszek na pomoc w jej zorganizowaniu. Zabrano 1680 zł.

1 sierpnia – 67. rocznica wybuchu Powstania

Warszawskiego to szczególna data i nasz
obowiązek pamięci i modlitwy za poległych
i pomordowanych w obronie naszej Ojczyzny.

5 sierpnia - około 14:00 witaliśmy 28 pieszą

Praską Pielgrzymka Rodzin zdążającą na

Jasną Górę - ponad 400 osób. Tym razem ze
względu na przebudowę mostu na Świdrze

odpoczynek dla pielgrzymów zorganizowali
państwo Jesiotr na swoim terenie przed

Świdrem, oczywiście z udziałem ofiarnych
parafian, piekarni itp.
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14 sierpnia - o godzinie 13:00 w 70. rocznicę śmierci męczeńskiej świętego

Maksymiliana Kolbe odprawiona została uroczysta Msza Święta z procesją wokół

kościoła, z całowaniem relikwi patrona naszej parafii.

15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej - głównej patronki naszej

diecezji warszawsko-praskiej. Tego dnia przypada 91. rocznica Zwycięskiej Bitwy

Warszawskiej 1920 roku zwanej Cudem nad Wisłą. Główne uroczystości odbyły się

na cmentarzu w Ossowie i w Radzyminie. W modlitwach pamiętaliśmy o wszystkich,

którzy podczas napaści bolszewików stanęli w obronie stolicy naszej ojczyzny, oddali

swe życie.

1 września – 72. rocznica wybuchu II wojny światowej, napaści Niemiec hitlerowskich

na Polskę. Dramat milionów rodzin do dziś.

1 września - to również pierwszy dzień nowego roku szkolnego Msza Święta dla

dzieci, młodzieży, nauczycieli została odprawiona o godzinie 9:00.

Jubileusz 4 września 2011 - dzisiaj w naszej parafii radosne uroczystości związane
z 50. rocznicą święceń kapłańskich księdza proboszcza Włodzimierza
Jabłonowskiego. Złoty jubileusz!
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Msza Święta dziękczynną odprawiona została o 13:00, której przewodniczył ksiądz biskup

Kazimierz Romaniuk, ponad 30 księży, uczestniczyły w niej wszystkie zespoły parafialne,

przedstawiciele władz Otwocka, delegacje, zaproszeni goście i liczni parafianie. Prezydent
Miasta Otwocka w swym przemówieniu wyraził wdzięczność za dobrą współpracę
i wręczył klucz do miasta. Jubilat otrzymał tytuł honorowego obywatela Otwocka, na co

wszyscy zareagowali burzliwym i oklaskami. Były życzenia, kwiaty, prezenty, obrazki,
śpiewy, chór i orkiestra. Po Mszy Świętej rozpoczął się huczny festyn przy suto

zastawionych stołach na plebani, w domu parafialnym i na placu przy kościele pod
namiotem. Potrawy były wyśmienite, wszyscy najedli się do syta, a przygotował je nasz
ministrant Janusz Balas. Uroczystości zakończone zostały dziękczynnym apelem.
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Madryt 19-21 sierpnia - Światowe Dni Młodzieży w Madrycie 2000000 młodzieży ze

192 krajów, 800 biskupów, około 14000 kapłanów, z Polski ponad 13000 młodzieży.

Madryt stał się stolicą Młodzieży! To było święto wiary i znak nadziei!

Spotkanie Cuideci Real jako przygotowanie przed Madrytem

Benedykt XVI do Polaków: Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą, zakorzenieni
w Chrystusie. Nieście innym orędzie Ewangelii z waszą modlitwą i przykładem życia
pomagając Europie, odnaleźć jej chrześcijańskie korzenie...

Wiatraki Don Kichota

Otwocka grupa 16 osób prezentuje się innym narodowością
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Logo Światowych Dni Młodzieży

Na powitanie papieża

Spotkanie Polaków z biskupami z Polski w Madrycie

Papież Benedykt XVI - początek wizyty i spotkanie z młodzieżą
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15-17 września - przeżyliśmy doroczną adorację najświętszego Sakramentu

40-godzinne Nabożeństwo, w którym uczestniczył, prowadził modlitwy i rozważania
ksiądz Wojciech Czarnowski.

17 września – 72. rocznica napaści Rosji sowieckiej na Polskę. Tragiczna to i bolesna

rocznica dla milionów Polaków. Modliliśmy się szczególnie za zamordowanych
w Katyniu, Miednoje, Charkowie i innych miejscach kaźni na tej nieludzkiej ziemi
Wschodu i za ich rodziny.

11 września - z naszej parafii w tym święcie uczestniczyła pielgrzymka autokarowa

Panów Totus Tuus z Legionu Maryi, z Żywego Różańca i inni. Wszyscy wrócili

bardzo uradowani i ubogaceni. Kilka tysięcy wiernych przybyło do Sanktuarium
Matki Bożej w Loretto

7 września - o godzinie 19:00 w sali domu parafialnego ksiądz Krzysztof Węglarz
rozpoczął cykl katechez z kursu przedmałżeńskiego.

14 września - po Mszy Świętej wieczornej odprawiona została procesja Fatimska
przy licznym udziale wiernych parafian.

18 września - na Mszy Świętej o godzinie 11:30 zostały poświęcone tornistry
i przybory szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej klas zerowych i pierwszych.
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A o godzinie 16:00 odprawiona została Msza Święta i wygłoszona katecheza dla

25 września - o godzinie 11:00 została sprawowana Msza Święta przez 20 księży,

Świętej. Dzisiaj niedziela Środków Oddziaływania Społecznego. Prosiliśmy Boga, aby

naszego księdza proboszcza Włodzimierza Jabłonowskiego. Mszy Świętej

rodziców i dzieci z klas drugich, które w 2012 roku w maju przystąpią do I Komunii
prasa, radio, telewizja, internet służyły prawdzie i dobru.

którzy przed 50 laty przyjęli święcenia kapłańskie, a są kolegami kursowymi
przewodniczył i wygłosił Słowo Boże jeden z grona dostojnych jubilatów, kolega

kursowy, znany nam dobrze Jego Eminencja ksiądz biskup Józef Zawitkowski. Po

Mszy Świętej zgromadzili się przy wspólnym stole na plebanii i bardzo radosnym

nastroju.

Renowacja schodów frontowych przed kościołem została ukończona ku radości
wszystkich, a szczególnie niepełnosprawnych.

1 października - miesiąc różańcowy w naszym kościele, wspólny różaniec o godzinie
17:30, a dla dzieci o 16:30, w poniedziałki, środy i piątki.

2 października - w Sokółce nastąpiło otwarcie kaplicy Matki Bożej Różańcowej w miejscu

24 września - nasza parafia wzięła także czynny

udział w tych uroczystościach. Panowie z Totus

Tuus organizując pielgrzymkę autokarową pod
przewodnictwem księdza proboszcza
Włodzimierza Jabłonowskiego.

cudu eucharystycznego. W uroczystościach uczestniczyło ponad 25 tysięcy wiernych

z Polski i zagranicy, a także lekarze patomorfolodzy, którzy cząstkę Ciała Pańskiego badali

i orzekli, że jest to ludzki mięsień sercowy Krew Boga – „Bóg zostawił swe serce w Sokółce”.

Episkopat Polski powierzył ojcom Paulinom zadanie prowadzenia krucjaty Modlitwy za
ojczyznę, bo zagrożenie jest wielkie. Ksiądz Skubiś pisze w Niedzieli nr 43 „Naród Polski

jest większy niż grupa pana Palikota. Zwyciężyliśmy carat, okupantów niemieckich
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i bolszewickich - i teraz musimy zwyciężyć. I oto modlimy się do Matki Bożej Jasnogórskiej,

Królowej Polski”. I do naszej parafii dotarły ankiety, które parafianie chętnie wzięli, to

jedna tajemnica dziennie za Ojczyznę. Nabożeństwa różańcowe w naszej parafii odbywają
się codziennie o godzinie 17:15, a dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 16:30.

4 października - o godzinie 16:30 z racji wspomnienia świętego Franciszka z Asyżu

zostało odprawione nabożeństwo różańcowe przed figurą błogosławionego Jana
Pawła II i okolicznościowe błogosławieństwo dla dzieci i dorosłych właścicieli
zwierząt z ich pupilami czworonożnymi i skrzydlatymi.

5 października - liturgiczne wspomnienie świętej Faustyny. W dniach
1-5 października odbył się II światowy Kongres Bożego Miłosierdzia w Krakowie-

Łagiewnikach przy udziale 2000 osób z 70 krajów świata, ksiądz arcybiskup
Wiednia Karol Christoph Schonborn podkreślił: „Miłosierdzie Boże stanie się
światłem, które poprowadzi ludzkość w trzecie Tysiąclecie”.

9 października - przeżyliśmy kolejny Ogólnopolski Dzień Papieski pod hasłem: Jan
Paweł II człowiek modlitwy - budujmy żywy pomnik naszego papieża. Młodzież
z Gimnazjum nr 4 pod kierunkiem Mariusza Konowrockiego zebrała do puszek

3790 zł, które przekazano na stypendia dla zdolnej, ale ubogiej młodzieży z terenów
wiejskich.

9 października - o godzinie 19:00 odbyło się pierwsze spotkanie dla osób, które

pragną w przyszłym roku, szczególnie młodzież z trzecich klas gimnazjalnych,
przyjąć sakrament bierzmowania. Spotkania te prowadzi ksiądz Mirosław Dobruk

14 października - dziecięca schola z naszej parafii wyjechała do Niepokalanowa pod
opieką siostry Gabrieli. Dzieci, w liczbie 21 modliły się w pięknej bazylice i zwiedziły
muzeum Świętego Ojca Maksymiliana Kolbego. Z zainteresowaniem obejrzały

Panoramę Tysiąclecia i muzeum błogosławionego Jana Pawła II. Po obiedzie były
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zabawy i okazja do kupienia religijnych pamiątek. Wieczorem dzieci wróciły
radosne i zadowolone.

16 października – 33. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły, dziś

22 października - pierwsze liturgiczne wspomnienie Błogosławionego Jana Pawła II
Wielkiego - nowy Dar dla Kościoła - data ingresu papieża Polaka i jego zawołanie

i zadanie dla nas „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”

błogosławionego Jana Pawła II, na stolicę Piotrowa przełomowe wydarzenia

1 listopada - uroczystość Wszystkich Świętych, o godzinie 14:00 na cmentarzu

i w naszej parafii przed pomnikiem błogosławionego Jana Pawła II widać było więcej

pochowanych na cmentarzu otwockim.

w dziejach, opatrznościowy w historii Kościoła i naszego Narodu. Tego dnia

świateł, kwiatów i ludzi modlących się.

19

października

Błogosławionego

-

wspomnienie

Księdza

Jerzego

Popiełuszko 1947- 1984, męczennika za

wiarę i za naszą Polskę. „Jego heroiczne
świadectwo to fakt, którego nikt i nic nie

może zniszczyć. To był czas epoki

rządzonej przez totalitarny i poddańczy
sowieckim

mocodawcom

władze,

posługujące się służbami bezpieczeństwa

jak zabójczym ościeniem” Nr 42 dnia 16 X
2011 Idziemy.

grzebalny odprawiona została Msza Święta i nabożeństwo za zmarłych,

5 listopada - I sobota miesiąca, Mszę Świętą o Niepokalanym Najświętszej Maryi

Panny i modlitwa różańcowa w łączności z rodziną różańcową, licznie przybyłą, jako
wynagrodzenie i dziękczynienie za beatyfikację Błogosławionego Jana Pawła II.

11 listopada - Dzień Niepodległości - dziękczynienia za naszą Ojczyznę odrodzoną po

123 latach zaborów i niewoli oraz trwającego pół wieku zniewolenia

komunistycznego. O godzinie 10:00 Msza Święta została odprawiona w intencji
Ojczyzny.

21 listopada - ksiądz Krzysztof Węglarz i ksiądz Mirosław Dobruk rozpoczęli wizytę
duszpasterską zwana kolędą.

27 listopada - I Niedziela Adwentu pod hasłem: Kościół naszym domem. Roraty są

sprawowane w naszym kościele każdego dnia o godzinie 6:45. Po Mszy Świętej
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Panowie z ruchu Totus Tuus zbierali podpisy w obronie Krzyża. Brońmy
Chrystusowego Krzyża!

„Podarujmy dzieciom czas” – pod takim hasłem trwa tegoroczne, wigilijne dzieło

pomocy dzieciom, polegające na rozprowadzeniu świec „Caritas”, które w Wigilię
zapalone będą na polskich stołach na znak solidarności z najbiedniejszymi.

Po Mszy Świętej zostały poświęcone opłatki, które przez wszystkie niedziele adwentu
będą rozprowadzały Siostry Felicjanki.

W dniu dzisiejszym przed kościołem zbierane były ofiary do puszek na paczki

świąteczne dla najuboższych z naszej parafii. Zebrano 2070 zł. Z firmy

upadłościowej pan x przekazał nam do ruchu charytatywnego 100 kurtek zimowych
60 marynarek i 100 spodni - to wielki dar!

4 grudnia - II niedziela adwentu w naszej parafii Gościliśmy naszego byłego
wikariusza w latach 80., a obecnie biskupa pomocniczego w Ełku ks. Romualda
Kamińskiego. Sprawował Msze Święte o godzinie 11:30 i 13:00. Także dziś zbierano

przed naszym kościołem ofiary do puszek na wyremontowanie zniszczonych
świątyń na Wschodzie.

5 grudnia - z okazji dnia wolontariusza w Centrum Promocji Kultury w Warszawie
odbyła się uroczysta gala - Wolontariat łączy pokolenia - pod patronatem Caritas

DWP, podczas której wyróżniono laureatów konkursów zatytułowanego Skrzydła
Anioła. Z naszej parafii wyróżnienie otrzymały panie: Helena Harlak, Zofia
Kozłowska, Danuta Kowalczyk i Mirosława Piotrowska. Gratulujemy!

8 grudnia - uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, podczas
objawień w Montichiari we Włoszech w 1947 roku Najświętsza Maryja Panna
wypowiedziała: Życzą sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe, miała
miejsce Godzina Łaski dla całego świata! W odpowiedzi Najświętszej Maryi Pannie

i nasza wspólnota Parafialna trwała wiernie na modlitwie w kościele.

13 grudnia - rekolekcje adwentowe trwały w dniach 11-13 włącznie Prowadził je ksiądz
Wojciech Bobeł z Rodziny Misjonarzy.

13 grudnia - bolesna 30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego, kiedy to ówczesna

władza wypowiedziała wojnę własnemu narodowi. Ofiary tego okresu do dziś nie

usłyszały sprawiedliwego wyroku dla tych, którzy dopuścili się zbrodni, a sami
często żyją w biedzie.
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22 grudnia - o godzinie 9:00 ksiądz proboszcz odprawił Mszę Świętą w intencji

wszystkich ofiarodawców i wolontariuszy dzieła pomocy ubogim i tych, którzy
w ciągu roku składają ofiarę do puszki Świętego Antoniego, w imieniu wszystkich,

którzy z tej pomocy korzystają. Uradował nas widok licznie przybyłych na Mszę

Świętą dziękczynną, ubogich naszej parafii. Po Mszy Świętej przeszliśmy do punktu

charytatywnego, gdzie w atmosferze kolęd i choinki rozdaliśmy paczki świąteczne
i opłatek. Dla osób około 250!

24 grudnia – Wigilia. Po Mszy Świętej o godz. 7:00, na którą przyszli licznie

parafianie wszyscy ze wszystkimi dzielili się opłatkiem - chwila wzruszająca. Wystrój

świątyni, szopka Betlejemska, melodie kolęd przyczynił się także do radości Bożego
Narodzenia, do przeżywania prawdy, że Kościół jest naszym domem!

G. 24:00 – Pasterka, kościół nasz wypełniony był po brzegi. Kolędy rozbrzmiewały
z wielką mocą wiary, radości i nadziei przy oprawie muzycznej naszego chóru
i orkiestry.

25 grudnia - Boże Narodzenie. W ogłoszeniach parafialnych usłyszeliśmy słowa

bardzo serdecznych podziękowań wszystkim, którzy włączyli się w świąteczne dzieło

pomocy ludziom, wystrój świątyni, a więc: dzieciom z klas 1-3 ze Szkoły nr 6,

młodzieży z Gimnazjum nr 4 za słodycze do paczek świątecznych na 250 osób,

piekarnią Venezia i Staropolska, wyrobom cukierniczym Zosia, paniom z Punktu

Charytatywnego,

wszystkim

ofiarodawcom

bożonarodzeniowej, chórowi i orkiestrze.

i

wykonawcom

dekoracji

31 grudnia - zakończenie starego roku 2011! Na Mszy Świętej o godzinie 18:00

wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja i nabożeństwo dziękczynnobłagalne. W homilii ksiądz proboszcz podał sprawozdanie duszpasterskie za rok
2011 i złożył serdeczne życzenia na Nowy Rok 2012!
• Chrztów - 126
• Ślubów - 14

• I Komunia Święta - 59
• Pogrzebów - 80

• Bierzmowanych - 115

• Rozdanych Komunii Świętych- 80 000
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O godzinie 16:00 ks. Krzysztof przeprowadził comiesięczną katechezę dla rodziców

Nowy Rok 2012
1 stycznia - Świętej Bożej Rodzicielki Maryi,

Światowy Dzień Pokoju!

i ich dzieci, które przygotowują się do I Komunii Świętej i odprawił dla nich Mszę
Świętą.

W dniach 12-15 października odbyła się w punkcie charytatywnym kontrola przez

6 stycznia - Objawienie Pańskie, na ulicach

agencję Rynku Rolnego, a 5 stycznia - kontrola z Caritasu.

świętowało Objawienie Pańskie.

16 stycznia - 18:00 Msza Święta w liturgii wspomnienie Świętego Włodzimierza. Po

7 stycznia - 7:00 Msza Święta o Niepokalanym

proboszczowi Włodzimierzowi Jabłonowskiego przez zespoły parafialne, parafian

polskich 26 miast ponad 100000 ludzi radośnie

Sercu Najświętszej Maryi Panny i modlitwa

różańcowa w łączności z Rodziną Różańcową

w intencji Ojczyzny. 160 osób z Żywego Różańca

zobowiązało się włączyć do krucjaty Różańcowej

za Ojczyznę. Potwierdzenie otrzymaliśmy w biuletynie informacyjnym nr 1

przesłanym z Jasnej Góry.

8 stycznia - o godzinie 11:00 dla mężczyzn i 16:00 dla niewiast z Rodziny Różańcowej

odbyło się spotkanie opłatkowe w atmosferze pełnej życzliwości i pokoju radosnego.

Mszy Świętej złożyliśmy życzenia imieninowe dostojnemu solenizantowi księdzu

życzliwych i oczywiście przy udziale naszego chóru. Po Mszy Świętej Panowie
z ruchu Totus Tuus mieli na plebanii spotkanie opłatkowe ze swym opiekunem,
dzisiejszym solenizantem.

22 stycznia - przystąpiliśmy do zbierania podpisów na przyznanie telewizji Trwam
miejsca na tak zwanym multipleksie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako
protest przeciwko dyskryminacji.

27 stycznia - o godzinie 18:00 w naszym kościele została sprawowana Msza Święta

dziękczynna za sylwestrowo-noworoczną pielgrzymkę na Jasną Górę.
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2 lutego - Święto Ofiarowania Pańskiego, Matki Bożej Gromnicznej Dzień Życia

Konsekrowanego święto patronalne zakonów żeńskich i męskich, a w naszej parafii

sióstr Felicjanek i Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi, którym księża składali

serdecznie życzenia. Podczas Mszy Świętej śpiewaliśmy po raz ostatni w tym roku
kolędy. Po Mszy Świętej wieczornej odbył się krótki koncert kolęd w wykonaniu

chóru i naszej orkiestry.

4 lutego - I sobota miesiąca o 7:00 Msza Święta wynagradzająca o Niepokalanym
Sercu Maryi, różaniec i Litania Loretańska w intencji Ojczyzny, by była wierna Bogu,

Krzyżowi, Ewangelii - miesięczna intencja Żywego Różańca.

12 lutego - na zakończenie kolędy - wizyty duszpasterskiej księża złożyli

podziękowanie parafianom za życzliwość i ofiary. Zebrane ofiary zostały
przeznaczone na spłatę za główne schody do kościoła, obramowanie mozaiki Matki

Bożej na frontonie Świątyni, na bieżące wydatki związane z ogrzewaniem kościoła i
plebanii. Administracja parafii pociąga też szereg innych zobowiązań finansowych

wobec miasta, Kurii Biskupiej i Seminarium Duchownego. Od 25 lat wspieramy
także budowę nowych kościołów w diecezji.

22 lutego - Środa Popielcowa, świątynia nasza wypełniona była na Mszach Świętych

o 7:00, 10:00, 17:00 i 18:00 i. Ksiądz proboszcz przypomniał i zaprosił wiernych na

Drogę Krzyżową w każdy piątek o godzinie 16:30 dla dzieci i o 17:15 dla dorosłych,

oraz na Gorzkie Żale w niedzielę o godzinie 17:15.

26 lutego - obchodził swoje imieniny ksiądz Mirosław Dobruk. Parafianie wyrazili
swą wdzięczność modlitwą i serdecznymi życzeniami. Przed kościołem ministranci
rozdawali skarbonki, które wraz z jałmużną wielkopostną przeznaczoną dla

starszych parafian będących w potrzebie i złożymy przed ołtarzem w Niedzielę
Palmową.

29 lutego - o godzinie 19:00 w domu parafialnym rozpoczęły się konferencje kursu

przedmałżeńskiego dla narzeczonych, którzy planują zawrzeć sakramentalny
związek małżeński.

3 marca - I sobota miesiąca Msza Święta do Niepokalanego Serca Maryi
wynagradzająca i różaniec w intencji Ojczyzny.

4 marca - spotkanie miesięczne rodziny Żywego Różańca, 160 członków od stycznia
2012 są włączeni do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę na Jasnej Górze, a także do

Papieskich Dzieł Rozkrzewiania Wiary. Nowe zadania i obowiązki umocnieni
wspólną modlitwą, obdarowani bogatą broszurką św. Ojcu Pio udaliśmy się na

Gorzkie Żale, aby umocnieni realizować postanowienia w nowym miesiącu.
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9 marca - na godzinę 18:15 zostaliśmy zaproszeni do Powiatowego Młodzieżowego Domu

Sekretariat telewizji Trwam przesłał na adres parafii podziękowanie za listy

bardzo piękna - wygłosił pan Józef Szaniawski, profesor historyk UKSW.

na nadawanie programu na multipleksie cyfrowym.

Kultury w Otwocku na Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Konferencja

13 marca - w godzinach od 14:00 do 18:00, we wtorki i czwartki w domu parafialnym

z podpisami naszych parafian w sprawie otrzymania koncesji dla telewizji Trwam

25 marca - dzisiaj w dniu Świętości Życia w katedrze Świętego Floriana w Warszawie,

są zapisy na kolonie letnie w Darłowie organizowane przez Caritas DWP, pani

odprawiona została Msza Święta w intencji obrony życia. Po Eucharystii ulicami

różańców osobom przebywającym w zakładach karnych. Na ten apel parafianie nasi

nasza orkiestra parafialna Gloria.

Mirosława Piotrowska. Fundacja Tulliano prowadzi akcje zbierania i przekazywania
odpowiedzieli hojnie.

Warszawy przeszedł marsz dla życia. Uroczystościom towarzyszyła i uświetniła

18 marca - o godzinie 16:00 ksiądz Krzysztof Węglarz przeprowadził comiesięczną
katechezę i odprawił Mszę Świętą dla dzieci przygotowujących się do I Komunii
Świętej i ich rodziców.

25-28 marca - rekolekcje wielkopostne dla dzieci, młodzieży z gimnazjum oraz
dorosłych parafian. Rekolekcje przeprowadzili dwaj księża misjonarze ze Świętej

Rodziny ze Świdra.

25 marca - po Mszach Świętych młodzież działająca w wolontariacie w gimnazjum
nr 4 zebrała do puszek 3510 zł - jałmużna wielkopostna na paczki żywnościowe,

dary świąteczne dla najbiedniejszych.

29 marca- otworzono wystawę fotograficzną zatytułowaną: „Szukałem Was, a teraz
wy przyszliście do mnie” autorstwa pana Jerzego Andrasiaka. Wystawa jest
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upamiętnieniem chwili śmierci Ojca Świętego Błogosławionego Jana Pawła II
i oddaniem hołdu naszemu wielkiemu Polakowi.

30 marca - w piątek po Mszy Świętej wieczornej odprawiona została Droga

Krzyżowa ulicami naszej parafii. Dopisała pogoda, nagłośnienie, a przede wszystkim
rozmodleni parafianie.

1 kwietnia - Niedziela Palmowa, Niedziela Męki Pańskiej. Las rąk z palmami w ręku,
wyraz łączności z Jezusem Chrystusem z Kościołem, naszym domem. Palmy

rozprowadzała młodzież działająca w wolontariacie w Gimnazjum nr 4, dochód ze

sprzedaży 2827 zł przeznaczono na pomoc świąteczną dla najbiedniejszych spośród
nas. Dziś jak w każdą I niedzielę miesiąca odbyło się spotkanie członków Żywego
Różańca. Każdy otrzymał gazetę Dobrej Nowiny numer 1 2012 z zawołaniem:

Odmawiajcie różaniec! Wielka nowenna Fatimska: 13 maj 1917 - 13 maj 2017 r. Temat

95. rocznicy objawień Nie żyjemy dla siebie!

Polacy Pod Wawelem 18 kwietnia 2012
4 kwietnia - w Wielką Środę o godzinie 9:00 odprawiona została Msza Święta

W ogłoszenia gorąco i serdecznie zabrzmiało zaproszenie wszystkich parafian na
uroczystości świętego Triduum Paschalnego.

dziękczynna w intencji dobroczyńców w naszej parafii. Uczestniczyło w niej około
50 osób. Po Mszy Świętej

zespół charytatywny rozdał ponad 100 paczek

świątecznych rodzinom i samotnym.

423

Liturgia Triduum Paschalnego rozpoczynała się o godz. 18:00 przy bardzo licznym

udziale wiernych i wielkim zaangażowaniu chóru, orkiestry, lektorów, scholi, panów
z Totus Tuus. Tegoroczny wystrój grobu Pana Jezusa pogłębił tegoroczne hasło, że

Kościół to nasz dom!

10 kwietnia - w archikatedrze św. Jana Chrzciciela o godzinie 18:00 odprawiona

została Msza Święta w intencji Ojczyzny, ofiar katastrofy rządowego samolotu
z 10 kwietnia 2010 roku, do tej pory z niewyjaśnionych przyczyn tragedii, w której

zginął prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński z żoną, ostatni prezydent
z uchodźstwa i 93 uczestników narodowej pielgrzymki, którzy lecieli na uczczenie
pomordowanych 70 lat temu w Katyniu. Piękne przemówienie wygłosił biskup

Antoni Dydycz OFM cap. I odwołał się do fragmentu z „Orlątka” Artura Oppmana:
„Tylko mi Ciebie Mamo, tylko mi Polski żal...” W naszym kościele po Mszy Świętej
A Chrystus Zmartwychwstał i jest z nami, rok 2012

wieczornej odbył się Marsz Pamięci do pomnika Katyńskiego przy ul. Żeromskiego

w Otwocku

424

15 kwietnia - II niedziela Wielkanocy, Niedziela Miłosierdzia Bożego. O 15:00,

godzinie Miłosierdzia odmówiliśmy w kościele Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

„Polska zawsze była jedna i będzie taką” - Sługa Boży papież Pius XII w liście z dnia

1 kwietnia 1949 roku.

„Dzieje Polski pełne częstokroć chwały i nieszczęść.. zdaje się być podobne do potoku

łez i krwi... Jednego tylko Polska nie znała: odstępstwa od Chrystusa i jego
Kościoła...”

„Tym wszystkim

którzy oddalili
się od swego

Wielka rzeczy w ludzi wyszła 21 kwietnia na ulice Warszawy w obronie wolności słowa,

w telewizji Trwam i katolickich wartości. Kazanie wygłosił podczas Mszy Świętej na Placu

Trzech Krzyży przed manifestacją w obronie telewizji Trwam, ksiądz biskup Antoni
Pacyfik Dydycz. „…Tysiące ludzi, różnych wiekiem, zawsze z biało-czerwoną flagą,

z krzyżem na sercu, z modlitwą na ustach, a jak trzeba to i z pieśnią... Nie po to, aby

szerzyć niemoralność, nie po to, aby zabiegać o własne korzyści. Oto przyszliście po to, aby

dać świadectwo prawdzie, aby walczyć o sprawiedliwość, aby nie dopuścić do roznoszenia
kłamstwa. Polska jest z was dumna! Drodzy rodacy!...”

duchowego

domu pragnę

powiedzieć:
wracajcie.

Kościół otwiera

przed wami

swoje ramiona.
Kościół was
kocha!”

Błogosławiony Jan Paweł II
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5 maja - I sobota miesiąca, odpowiedź na wołanie fatimskie: 7:00 pierwsze
nabożeństwo wynagradzające składane Niepokalanemu Sercu Maryi. Warunki:
spowiedź, Komunia Święta, różaniec, 15 minutowe rozmyślanie nad tajemnicami
różańcowymi. Obecnych było 150 osób.

6 maja - I niedziela miesiąca, spotkanie rodziny

Różańcowej, w sumie ponad 100 osób, 160 członków

wpisanych jest do krucjaty Różańcowej za Ojczyznę.

Otrzymaliśmy

drugi

numer

informacyjnego dla każdej róży po trzy.

biuletynu

13 maja - uroczysta I Komunia Święta, dzieci 63, o godzinie 9:30. Piękny wystrój

kościoła, żywy udział w bogatej liturgii dzieci. O godzinie 17:00 odprawione zostało
4 maja - godzina 19:00 ks. Krzysztof przeprowadził katechezę przed chrzcielną dla

rodziców i rodziców chrzestnych, którzy w najbliższym czasie planują chrzest
dziecka. Osób było 19.

Nabożeństwo Fatimskie z modlitwą różańcową, Litania do Matki Bożej Loretańskiej

oraz procesja wokół kościoła. Ponad 300000 osób z całego świata uczestniczyło
w Fatimie w uroczystościach z racji 95. rocznicy objawień maryjnych.
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16 maja - uroczystość świętego Andrzeja Boboli, jezuity, kapłana i Męczennika za

wiarę w 1591-1657, działał na Polesiu, niestrudzony ewangelizator, zamordowany

okrutnie przez kozaków. Jest patronem Polski i metropolii warszawskiej.

W Idziemy z dnia 13 maja 2012 nr 20 ukazał się bardzo ciekawy artykuł: historia

pieśni obozowej autorstwa kapitana Adama Kowalskiego pod tytułem Modlitwa

obozowa. „Wszyscy ją uznają za swoją: powstańcy warszawscy, partyzanci, żołnierze
Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie, ostatnio także uczestnicy marszu 21 kwietnia

2012, którzy gorąco oklaskiwali ten punkt programu. Ojciec Skudrzyk Stanisław TJ

delegat Nuncjusza Apostolskiego dla uchodźców Polskich w Rumunii w 1941 roku

wydał mały zbiórek modlitw, liczy 125 pieśni, a w nim:

O Panie, któryś jest na niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń:

wołamy z różnych cudzych stron do Ciebie, o polski dach i polską broń.
O Boże skrusz ten miecz, co siekł nasz kraj:

do wolnej Polski nam powrócić daj, by stał się twierdzą nowej siły
nasz dom, nasz dom (kraj!)

O usłysz Panie, skargi nasze, o usłysz nasz tułaczy śpiew:

znad Warty, Wisły, Sanu, Bugu męczeńska do Ciebie woła krew. O Boże...

18 maja - rozpoczęliśmy po nabożeństwie majowym bardzo bogatą nowennę do
Ducha Świętego.

19 maja - sobota pomoc najbardziej potrzebującym rodzinom z naszej parafii trwa!
Nie podpisaliśmy umowy z Caritasem, z ważnych powodów, ale będziemy
kontynuować dzieło charytatywne z ofiar parafian, puszki Świętego Antoniego
i innych akcji.

3 maja - arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński dokonał

poświęcenia i otwarcia pierwszego w Polsce szlaku polskich męczenników II wojny
światowej. Szlak: od cmentarza wojsk do sanktuarium w Siekierkach 100 km od

Szczecina, długości 3350 m. z i 20 Kapliczek Różańcowych Tajemnic. Żołnierze

z 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, około 2000 mogił polegli 16-18 maj
1945 podczas forsowania Odry.
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20 maja - siostra Gabriela pojechała ze scholą do Józefowa na teren ojców
dolorystów, by przy ognisku przeżyć chwilę Uwielbienia Boga – Stwórcę, Maryję,

Matkę Najświętszą w śpiewie i refleksji, a potem we wspólnej zabawie i łakociach,
było ich 16.

26 maja - kółko misyjne pod opieką siostry Gabrieli udało się na IX Krajowy Kongres

Misyjny - 12 dzieci do WSD diecezji warszawsko-praskiej. Wcześniej przygotowały
niebieskie stroje symbolizujące modlitwę i gesty solidarności z dziećmi na wyspach

Oceanii i Australii. Hasłem spotkania było: Budujemy most misyjny
z Błogosławionym Janem Pawłem II.

28 maja - z inicjatywy Żywego Różańca, odpowiadając na prośbę arcybiskupa

Sudanu o modlitwę różańcową w intencji chrześcijan prześladowanych, o godzinie
17:30 odmówiliśmy różaniec przy licznym udziale wiernych.

30 maj-3 czerwca - Mediolan - VII Światowe Spotkanie Rodzin z papieżem

Benedyktem XVI. Prawie pół miliona rodziców i dzieci dowiodła, że kryzys rodziny
Syn „tej ziemi”, piewca umiłowania Ojczyzny, liryk współczesnej ambony powiedział o nim profesor Jan Miodek. Ksiądz biskup Józef Zawitkowski kolega
kursowy naszego księdza proboszcza świętuje 20 maja 50-lecie kapłaństwa.

to bzdura, i że trud ma sens. W pierwszych dniach lipca w Stanach Zjednoczonych
w 150 miastach odbyły się i rozpoczęły dalsze marsze w obronie życia. W Mediolanie

spotkały się rodziny ze 153 krajów. 100000 dzieci witało Benedykta XVI na stadionie
San Siro „Kościół nosi w sercu rodzinę”.
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2 czerwca - Lednica koło Gniezna młodzież, około 600 000 po raz 16 przeszła przez
Bramę-Ryba pod hasłem „Miłość cię znajdzie”.

2-3 czerwca - na polach wilanowskich kilka tysięcy ludzi uczestniczyło w święcie

dziękczynienia wokół Świątyni Opatrzności Bożej za życie i rodzinę. Do puszek
zebrano 2800 zł.

2 czerwca - Loretto pod hasłem: Z aniołami uwielbiamy Najświętszy Sakrament.

Uczestniczyło około 600 dzieci i wiele tysięcy dorosłych.

2 czerwca - marsz dla życia i rodziny około 50000 ludzi, na ulicach 43 polskich

miast manifestowało, dawało świadectwo temu, że rodzina ma szczególną wartość,
że życie od poczęcia do naturalnej śmierci oparte na małżeństwie jako związek
kobiety z mężczyzną ma jedynie sens. Ratuje i cieszy, że w tych wszystkich

spotkaniach uczestniczyli także i nasi parafianie.

3 czerwca - spotkanie członków Żywego Różańca blisko 100 osób. Tematem była:

Eucharystia milcząca Hostia kryje w sobie głos: Ja jestem. W części końcowej był
mały akcent imieninowy wszystkich członków: życzenia, śpiew i dar… Tajemnice

Różańca Świętego w 20 obrazach z rozważaniem i pięknym, czerwonym paskiem
róży na pierwszej stronie folderku. Benedykt XVI w rezydencji arcybiskupa

Mediolanu: „Choć czasem można, by myśleć, że Łódź Piotrowa znajduje się

pośrodku przeciwnych wiatrów, to jednak Zmartwychwstały Pan jest obecny

i trzyma w ręku rządy nad światem i nad ludzkimi sercami”.

Boże Ciało 7 czerwca - To doprawdy był wyraz wiary naszych parafian, obecność
większa niż w ubiegłym roku, piękny wystrój ołtarzy, modlitwa i śpiew z udziałem
naszego chóru i orkiestry.
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17 czerwca - na kolonie letnie dla dzieci z naszej parafii zebrano do puszek 1115 zł
24 czerwca - ks. proboszcz podał do wiadomości parafialnych, że zgłosił do Kurii
prośbę o przejście na emeryturę ze względu na pogorszenie się stanu zdrowia.

Pożegnanie księdza proboszcza i podziękowanie za 40 lat pracy duszpasterskiej
w naszej parafii, wybudowanie kościoła wyznaczono na 29 lipiec, a przywitanie
nowego księdza proboszcza na dzień 5 sierpnia.

29 czerwca - o godzinie 8:30 odprawiona została Msza Święta na zakończenie roku

szkolnego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6 i dla pierwszych i drugich klas
gimnazjalnych.

1 lipca - w godzinach 11:00 i 16:00 odbyło się spotkanie parafialnej Rodziny

Różańcowej, około 100 osób, o 17:00 przyszedł do nas ksiądz proboszcz. Była to
okazja do wyrażenia wdzięczności za jego 40 lat pracy w naszej parafii i szczególnej

obecności na spotkaniach Żywego Różańca, co spontanicznie wyraziliśmy śpiewając
na zakończenie „Polski kwiaty” weź z tą piosenką bukiecik kwiatów… wzruszenie
było głębokie.

2 lipca - o godzinie 19:00 przybyła do nas na nocleg 28. pielgrzymka młodzieży ze

Strugi do Miejsca Piastowego wędrująca w intencji o trzeźwość narodu,

wprowadzona przez księży michalitów. Było około 90 osób, w ciągu 15 minut
wszyscy znaleźli gościnę w domach otwartych naszych parafian.

7 lipca - o godzinie 7:00 I sobota miesiąca uczestniczyliśmy w nabożeństwie

fatimskim, to wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi przy coraz
większym udziale.

14 lipca - w naszej parafii trzydzieścioro dzieci wyjechało na kolonie Caritas do

Darłowa pod opieką pani Mirki Piotrowskiej, a hojnie obdarzonej przez księdza

proboszcza.

Legion Maryi pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej powstał w naszej parafii
w 1988 roku. Pierwszym opiekunem duchowym był ksiądz Stanisław Banach.

Prezydentem zarządu legionu od początku była i jest wybierana przez członków
dzielna pani Krystyna Stelmach. Obecnie członków jest 17, wszyscy włączeni są także
do Żywego Różańca. Legion bierze udział w spotkaniach rocznych w Częstochowie

organizowanych przez Kurię Warszawsko-Praską, we wszystkich uroczystościach

parafialnych, w Adoracji Najświętszego Sakramentu, także w kaplicy Sanktuarium
Matki Trzykroć Przedziwnej Sióstr Szensztackich. Nadto opiekują się kaplicą

szpitalną przy ul. Batorego 44, odwiedzają chorych w szpitalu i w domach,

432

w domach starców i dzieci, roznosząc różańce, obrazki i pisma katolickie. Legion
organizuje pielgrzymki do różnych sanktuariów, przynajmniej kilka razy w roku.

z wystawioną cząstką Ciała Pańskiego z całodobową adorację. W drodze powrotnej
zwiedziliśmy Różanystog i świętą wodę z górą Krzyży.

Kresy żegnają księdza prałata proboszcza
Włodzimierza Jabłonowskiego
1972-2012

Duszpasterstwo w tej części Otwocka prowadzona jest już od 1933 roku, kiedy to

proboszcz w pierwszej otwockiej parafii ksiądz Ludwik Wolski sprowadził z Wawra

na ul. Jodłową Siostry Felicjanki. Objęły one opiekę nad przedszkolem oraz

przedszkolną kaplicą. Ten stan trwał aż do roku 1958, kiedy to ustanowiona
oficjalną filię parafii Otwock z rektorem księdzem Tadeuszem Derulskim, od roku

1960 rektorem został ksiądz Stanisław Sobótka, 1 listopada 1963 ksiądz Stanisław
21 lipca - została zorganizowana pielgrzymka autokarowa do Sokółki. Sokółka jest

miasteczkiem powiatowym w województwie podlaskim. Od kilku lat o Sokółce stało
się głośno za sprawą wydarzenia związanego z tajemnica Eucharystii w kościele św.

Antoniego. Kościół stał się znanym sanktuarium, gdzie ludzie doznają niezliczonych
łask modląc się w Wieczerniku Adoracji. Wieczernik jest to piękne miejsce

Marczuk, 1 lipca 1966 rektorat objął ksiądz Tadeusz Strąkowski, a 2 lipca 1972

ksiądz Włodzimierz Jabłonowski do 29 lipca 2012. 5 sierpnia 2012 proboszczem

parafii został ksiądz Jan Śmigasiewicz.

Samodzielną parafię erygowano w 1978 r., a 17 maja 1982 r. biskup Modzelewski

dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła przy

ulicy Czerskiej 21. Po 8 latach, 3 października 1988 r. prymas ksiądz Józef Glemp
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konsekrował nową świątynię. Dziś, 29 lipca 2012 licznie zebrani parafianie żegnali

i dziękowali księdzu Włodzimierzowi Jabłonowskiemu. Uroczystość uświetnił nasz
chór i nasza orkiestra Gloria.
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