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KATOLICKA PARAFIA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W CZĘSTOCHOWIE 

 

WSZYSCY MOI Parafianie! 

Kilkanaście lat temu uczestniczyłem w rekolekcjach, które dla kapłanów pro-

wadził o. Raniero Cantalamessa, kaznodzieja Domu Papieskiego. Podczas jednej 

z konferencji ów włoski kapucyn opisywał pewien obraz flamandzkiego artysty 

z XVI w., Jana Mostaerta: „Chrystus, mąż boleści”. To właśnie ten obraz Chrystu-

sa mam najczęściej przed oczami, gdy w Wielkim Poście wychodzę na ambonę 

głosić słowo Boże.  

Jezus na tym obrazie ma na głowie koronę z ciernia. Zielone listki, które wyda-

ją się jeszcze kołysać na gałęziach, pokazują, że ten cierń został zerwany przed 

chwilą. Z głowy spływają krople krwi, które mieszają się ze łzami spływającymi 

z oczu. Jest to płacz niepowstrzymany; ale patrząc na twarz Jezusa, od razu wi-

dzę, że On nie płacze nad sobą, ale nad tymi, na których patrzy... 

(ciąg dalszy na następnej stronie)  

 



Płacze nade mną, chociaż jeszcze 

w pełni tego nie rozumiem. Usta ma 

prawie otwarte jak ktoś, komu trud-

ność sprawia oddychanie, i jak ktoś, kto 

śmiertelnie się boi. Na ramionach ma 

zawieszony ciężki i zniszczony płaszcz, 

który bardziej sprawia wrażenie cięż-

kiej blachy, niż materiału. Niezwykle 

przejmujące są przeguby rąk Chrystu-

sa, związane twardym, surowym po-

wrozem. Do jednej ręki włożono Mu 

trzcinę, a do drugiej wiązkę rózg - szy-

dercze symbole Jego godności królew-

skiej. Są to ręce wywołujące dreszcze 

emocji, gdy patrzy się na nie. Jezus nie 

może poruszyć nawet palcem. Oto 

Człowiek! Zredukowany do całkowitej 

niemożności, unieruchomiony. Gdy 

zatrzymuję się, by kontemplować ten 

obraz, moja dusza rumieni się, bo wi-

dzę na nim mojego Pana uwięzionego 

i związanego oraz samego siebie, sługę, usprawiedliwionego i wolnego. On w kaj-

danach, ja na wolności! Wtedy znów widzę wyraźnie, bez cienia wątpliwości, że 

NIKT MNIE NIE KOCHA TAK, JAK ON! 

Pamiętam o każdym z Was i modlę się, abyście i Wy, w te czterdzieści dni przy-

gotowania do Paschy, odkrywali na nowo w Umęczonym i Ukrzyżowanym Obli-

czu Chrystusa MIŁOŚĆ, która wyzwala i odnawia wszystko. 

Z serca błogosławię na cały Wielki Post. 

Ks. Proboszcz 

 

GORZKIE ŻALE – każda niedziela Wielkiego 

Postu o godz. 17.15 

DROGA KRZYŻOWA – każdy piątek Wielkiego 

Postu: dzieci godz. 16.30, dorośli godz. 17.30 

REKOLEKCJE PARAFIALNE – 20-22 marca. 

Prowadzi ks. Adam Polak 

KATECHEZY PASCHALNE – każda niedziela 

Wielkiego Postu (poczas Mszy Świętej o godz. 

12.00). Głosi ks. proboszcz 



Czas na Miłość 
 

Lubię Wielki Post. Lubię, bo mówi mi o Miłości: największej, jedynej, którą 
trzeba pisać przez duże „M”. Wystarczy, że przeczytasz Pierwszy List Świętego 
Jana Apostoła 4, 7-21, a zrozumiesz. 

Od tej Miłości bierze początek każda ludzka, mniejsza miłość. A miłość okazu-
ję tylko wtedy, gdy mnie ona kosztuje. 

Wielki Post daje okazje do ćwiczenia się w miłości, a sposobów jest bardzo 
dużo. Prawdziwa miłość ma sporo fantazji. Podam tu tylko kilka możliwych prak-
tyk: 

MODLITWA - Czas Wielkiego Postu jest bogaty w praktyki religijne: Droga 
Krzyżowa, Gorzkie Żale, Rekolekcje Wielkopostne. To wszystko znajdziemy 
w naszym parafialnym kościele. A może by dać z siebie coś więcej? Niewątpliwie 
postanowienie pogłębienia modlitwy, regularnego „sam na sam” z Bogiem byłoby 
z korzyścią dla ducha. Mogłoby to być nawet krótkie, ale codzienne rozważanie 
Ewangelii, mogłaby to być choćby pięciominutowa adoracja wizerunku ukrzyżo-
wanego Jezusa, znajdującego się na ścianie mojego mieszkania, mógłby to być 
jakikolwiek inny sposób spotkania z Bogiem. 

POST – Przede wszystkim trzeba wyrzec się tego, co grzeszne. Wielki Post 
sprzyja porządnemu rachunkowi sumienia i szczerej spowiedzi. Ale i w tym przy-
padku to nie wszystko. Post to odmówienie sobie czegoś, co samo w sobie być 
może nie jest złe, ale nadmiar i zbytnie przywiązanie do tego może nas zniewalać. 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  
20–22 marca 2022 
 

20 MARCA – NIEDZIELA  
8.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 
10.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ DLA DZIECI 
12.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 
17.15 – GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM 
18.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 
 

21 MARCA – PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ SPOWIEDZI 
7.00 – MSZA ŚWIĘTA (bez nauki rekolekcyjnej) 
9.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 
16.30 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ DLA DZIECI 
18.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 
 

SPOWIEDŹ: Dorośli: 8.30 – 10.00; 17.30 – 19.00                                                                                                    
Dzieci: 16.00 – 16.30 
 

22 MARCA – WTOREK  
7.00 – MSZA ŚWIĘTA (bez nauki rekolekcyjnej) 
9. 00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 
16.30 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ DLA DZIECI 
18.00 – MSZA ŚWIĘTA Z SAKRAMENTEM BIERZMOWANIA 
 



Poza tym odmówieniem sobie czegoś możemy pomóc komuś, kto sam sobie po-
móc nie potrafi np. możemy nie spożywać alkoholu w intencji sąsiada, który jest 
uzależniony. Możemy też ograniczyć oglądanie telewizji, używanie telefonu ko-
mórkowego albo robić coś, czego nie lubimy np. opróżniać zmywarkę, zamiast 
czekać aż zrobi to ktoś inny, wynosić śmieci czy sprzątać z biurka, na którym 
trudno utrzymać porządek. Takie umartwienie czynione z religijną intencją nie 
tylko staje się modlitwą, ale kształtuje nasz charakter. 

JAŁMUŻNA – To przede wszystkim ofiarowanie dóbr materialnych na rzecz 
ubogich. Zdarzało mi się widzieć, jak niezamożni ludzie dzielili się z jeszcze bied-
niejszymi od siebie. Pozbywanie się tego, co nam zbywa, nie jest jeszcze jałmuż-
ną, ale będzie nią dopiero dawanie z tego, co nasze. Jałmużna to nie tylko pienią-
dze. Czasem trudniejsze może się okazać poświęcenie własnego czasu, by z kimś 
pobyć, kogoś wysłuchać, pobawić się z dziećmi, dla których być może tego czasu 
brakuje, docenić żonę, męża, podziękować, przytulić podeszłego w latach rodzica, 
który pragnie bliskości. Jałmużna to ofiarowanie uśmiechu, przebaczenia, wycią-
gniętej do zgody ręki. 

Pomyśl, jak wykorzystać ten ofiarowany Ci tegoroczny Wielki Post? Nie zmar-
nuj tego czasu, ale szukaj przez czterdzieści dni, które są przed Tobą, tego, co 
najważniejsze: prawdziwej Miłości. To najlepsza inwestycja nie tylko na to życie, 
ale na całą wieczność. 

                                                         s . Anna AJC 

Rozmyślania wielkopostne 
 
Zabrali Ci Syna i na śmierć skazali. 
Przedtem boleśnie Go ubiczowali 
i ukrzyżowali 
Ty Matko tylko pod krzyżem stałaś, 
pełna Boleści w swym Matczynym sercu, 
że lud na tak straszną śmierć Go wydał. 
A gdy Go na Twoje kolana złożyli, 
gorzko zapłakałaś, 
obmywając i rozważając Syna swego rany 
 
Obmywasz mnie każdego dnia 
w Twoich świętych Ranach, Jezu 
i bronisz od wszelkiego zła. 
Zawsze czuję Twoją opiekę, 
Miłość, pełnię Mocy. 
Czuję, że jesteś przy mnie Panie 
w dzień i w nocy, 
w porannej modlitwie,  
a także wieczornej. 
Jesteś wiernym Przyjacielem, 
na którego można liczyć zawsze, 
w trosce lub strapieniu. 

T er esa Pospieszalska  



Z duchowości parafii…  
 
Św. Józef – mój i Twój ojciec 

 
Przyznam się otwarcie i szczerze – wiele lat mojego 

życia miałam duże „problemy” ze św. Józefem. Na 
szczęście stopniowo daje mi siebie odkrywać… 

Może i w Tobie pokutuje utarty obraz dobrotliwe-
go, siwego starca u boku Maryi z Dzieciątkiem na rę-
ku i modląc się słowami litanii, pochylając się nad 
kolejnymi jej określeniami „obrońco… najmężniej-
szy… postrachu duchów piekielnych...” następuje 

„zgrzyt” w Twojej głowie i coś nie pasuje? Tradycja Kościoła nie przekazuje nic na 
temat wieku św. Józefa, ale starcy nie przemierzają 650 km z Betlejem do Egiptu! 
Św. Josemaria Escriva napisał kiedyś: „Ja wyobrażam go sobie jako młodego, sil-
nego mężczyznę, o kilka lat starszego od Maryi, ale w kwiecie wieku i pełnego 
ludzkiej energii”. 

Nadeszła pora, aby zdać sobie sprawę z wielkości św. Józefa. Jest on ducho-
wym ojcem całego ludu Nowego Przymierza! Syn Boży, przyjmując ludzką naturę 
potrzebował ziemskiego ojca, aby rozwijać się i uczyć męskich cnót. Sam Jezus 
chce, abyś poznał duchowe ojcostwo św. Józefa, ponieważ żaden człowiek nie po-
każe Ci lepszego wzoru  prawdziwego, ziemskiego ojca. Daj Mu się przyciągnąć do 
Serc Jezusa i Maryi! Bł. Wilhelm Chaminade już dawno temu mawiał: „Bez wąt-
pienia jesteśmy dziećmi Maryi i to jest nasza chwała i nasza pociecha. Ale jeste-
śmy również przybranymi dziećmi św. Józefa i to nie mały powód do ufności, jaką 
w nim pokładamy”. 

Czego powinniśmy się spodziewać po ojcostwie duchowym Józefa? On nas 
kocha i będzie czynił wszystko, co powinien czynić biologiczny ojciec – lecz na 
poziomie duchowym – tak więc będzie żywił, chronił, uczył, strzegł… Misja 
św. Józefa będzie trwała, dopóki wszystkie jego dzieci duchowe nie trafią do nie-
ba. Mnie i Ciebie nadal tam nie ma. Mamy możliwość schronienia się pod płasz-
czem opieki naszego ojca duchowego, a to niebywała łaska. 

Dzieło „Mistyczne Miasto Boże” przytacza słowa Maryi, którymi zwróciła się 
do mistyczki Marii z Agredy takimi słowami: „W dzień ostateczny, gdy nastąpi 
sąd nad wszystkimi ludźmi, nieszczęśliwi potępieńcy będą gorzko płakali, że nie 
znali tego potężnego i skutecznego środka zbawienia, jakim jest wstawiennictwo 
św. Józefa; będą żałowali, że nie używali tego sposobu, aby przebłagać sprawie-
dliwego Najwyższego. Nikt z dzieci świata nie zna przywilejów i łask, jakich Pan 
udzielił memu świętemu oblubieńcowi, ani potęgi jego wstawiennictwa u Maje-
statu Boskiego i u mnie. […] We wszystkich potrzebach zwracaj się do niego 
i jego pośrednictwa, staraj się zjednać mu licznych czcicieli, albowiem o cokol-
wiek mój oblubieniec prosi w niebie, tego Pan nie odmawia na ziemi. Wielkie 
i nadzwyczajne łaski Pan przyrzekł udzielić ludziom przez pośrednictwo św. Jó-
zefa, byleby tylko chcieli z tego skorzystać”. 

Może następnym razem wychodząc z kościoła z większą czułością spojrzysz 
w kierunku figurki świętego na kolumnie? Jeżeli pragniesz być blisko Jezusa, idź 
do Józefa! Ite ad Ioseph! 

Joanna Marczyk -Jurczyk 



Ewa, do zobaczenia w Niebie! 

Pani Ewa była osobą życzliwą, koleżeńską, dzieliła się, czym mogła, aby zrobić 
koleżankom z kościoła przyjemność, niespodziankę. Miała wewnętrzny pokój, 
dużą wiarę i ufność w Opatrzność Bożą. W okresie pandemii, gdy nie miała moż-
liwości pracy w swoim zawodzie, czuła Boże prowadzenie w dorywczym zajęciu - 
piekła serniki i miała nabywców dokładnie wtedy, gdy potrzebowała. 

Barbara 

 
Od początku naszej znajomości w scholi pani Ewa dała się poznać jako osoba wy-
jątkowo zaangażowana, a przy tym szalenie skromna. Musiało upłynąć wiele 
prób, zanim dowiedzieliśmy się o jej niezwykłych osiągnięciach dziennikarskich, 
zawodowych i duchowych. Po ludzku trudno nam się pogodzić z tym, że nie sta-
nie już między nami na rozśpiewaniu, ale wiem, że śpiewa na chwałę Pana Boga 
w niebie. 

Mikołaj P.  

 
Poznałam panią Ewę jako osobę dyspozycyjną, otwartą na człowieka będącego 
w potrzebie. Osobiście doświadczyłam jej życzliwości i wrażliwości. Poproszona 
nie odmówiła mi swojej pomocnej dłoni, nawet gdy wiązało się to z koniecznością 
ofiarowania bardzo wczesnych godzin porannych. Pani Ewa interesowała się ży-
ciem parafii i czynnie brała w nim udział. Na spotkaniach w gronie znajomych 
dzieliła się z innymi swoim uśmiechem i niejednokrotnie wykazywała zamiłowa-
nie do śpiewu i gry na gitarze, które spontanicznie podejmowała, zdradzając przy 
okazji zdolności animatorskie oazowiczki o długoletnim doświadczeniu. 

S. Renata 

 
O Ewie Makulec – takie mam myśli o niej, które według mnie Ją określają: Zaw-
sze będzie milion powodów, dla których już nie możesz. To nic, skup się na tych, 
dla których możesz. Życie jest jak zupa, drugiego nie będzie. Nie ma znaczenia, że 
wolno idziesz, tak długo dopóki nie przestajesz iść. Bo Twoje Słowo, żyć pozwala 
mi na nowo. Stanowczo za szybko zaludniła Niebo. 

Mirek T .  

 



 

W ciężkiej chorobie, zamiast narzekać, ufała i przyjmowała, co Bóg jej dawał. 
Przytoczę tylko dwa spośród smsów, które otrzymałam od niej ze szpitala: „To, 
w jakich detalach Opatrzność Boża weszła ze swą mocą i siłą, zadziwia mnie i ni-
gdy nie przestanie zadziwiać”, „Cokolwiek by się nie wydarzyło, niech będzie 
zgodne z Jego wolą”. Jeśli miarą wielkości człowieka jest wdzięczność, to muszę 
powiedzieć, że Ewa jest wielka, bo zawsze miała na ustach „dziękuję”. 

S. Anna 

 
Moje wspomnienia o Ewie mogą się wydać banalne i kolokwialne, ale zapamię-
tam ją, jako ZAWSZE uśmiechniętą i pogodną. Niezależnie od dnia, godziny, 
okresu, zawsze wszystkich obdarzała uśmiechem. Czy to przypadkowe spotkanie, 
czy w kościele, czy na próbach scholi - nigdy nie słyszałam, żeby kogokolwiek ob-
gadywała czy narzekała na cokolwiek. Niby takie proste, a jak trudno tak żyć 
w naszych czasach i mentalności. 
Kochana Ewo, módl się teraz za nas, o zaufanie Bogu i pogodę ducha bez względu 
na wszystko. 

Joanna 

 
Taką Ewę zapamiętam: zadumaną w modlitwie i bliską, zawsze pomocną lu-
dziom, rozśpiewaną, a czasem też bardzo roztańczoną. Ale także tę z kamerą 
i mikrofonem podejmującą odważnie trudne tematy, odbierającą za to nawet pre-
stiżowe dziennikarskie nagrody. 
Przez cały czerwiec będą odprawiane za Ewę Msze Święte Gregoriańskie ofiaro-
wane przez członków Rady Parafialnej, scholi dorosłych i parafian, a także przez  
jej przyjaciół i znajomych. 
Ewuniu – na zawsze pozostaniesz w naszej wdzięcznej pamięci… 

Gosia 

 



Z życia parafialnej rodziny… 
To jest takie proste 
 

    W ostatnim czasie przydarzyła mi się pewna szokująca mnie sytuacja. Byłam 
świadkiem rozmowy kilkorga młodych ludzi, którzy dyskutowali na temat mo-
dlitwy w domu. Okazało się, że tylko dwie osoby modlą się w domu razem z ro-
dzicami. Byłam zupełnie zszokowana tym, że tak mało rodzin korzysta z tak na-
turalnej i prostej metody budowania relacji z Bogiem i cementowania więzi ro-
dzinnych. A jeszcze bardziej mnie zaskoczył fakt, że ci młodzi ludzie w zdecydo-
wanej większości, dziwili się że można się razem modlić. 
    U mnie w domu wspólna modlitwa całej rodziny rano i wieczorem jest natu-
ralna jak oddychanie. Pamiętam, że jako mała dziewczynka najbardziej lubiłam 
tę modlitwę wieczorną, bo wtedy tata wyciągał gitarę i oprócz modlitwy razem 
śpiewaliśmy i rozmawialiśmy o tym, jak każdemu minął dzień. Zapalaliśmy wte-
dy świecę i siadaliśmy wokół niej na dywanie, żeby było bardziej domowo, 
a mniej oficjalnie. To był cudowny czas, kiedy uczyliśmy się modlić, rozmawiać 
i komunikować swoje emocje, a także lepiej się poznawaliśmy. To było tak przy-
jemne i jednocześnie tak oczywiste, że kiedy dorosłam i wzięłam ślub wiedzia-
łam, że co by się nie działo to każdego ranka i każdego wieczora uklęknę do 
wspólnej modlitwy z moim mężem, tak jak kiedyś robiłam to z rodzicami i ro-
dzeństwem. Wiem, że ta praktyka pomogła zbudować i wzmocnić nasze małżeń-
stwo i przepełnia mnie to wdzięcznością dla moich rodziców, którzy tak właśnie 
mnie wychowali. 
    Pomódlmy się razem w domu, to jest takie proste, a działa cuda. Nie trzeba 
wielkich słów, formalnego ubioru i sztywnych ram, wystarczy się otworzyć, być 
sobą, być szczerym. Reszta potoczy się sama…                                                          AB 



Szkoła Modlitwy 
 

Szkoła Modlitwy powstała jako przedłużenie Parafialnego Seminarium Odno-

wy Wiary, które miało miejsce na przełomie 2020 i 2021 r. 

Napełnieni i rozpaleni Bożym Duchem, z odnowioną wiarą, chcieliśmy konty-

nuować spotkania, które by ją pogłębiały. Rozpoczęły się one w czerwcu 2021 r. 

i trwają do dziś. Zawsze mają dwie części: katechetyczną i warsztatową lub modli-

tewną. Wygłoszone podczas comiesięcznych spotkań katechezy można znaleźć na 

stronie internetowej parafii: www.kostka.czest.pl. Większość z nich nagrywała 

i opracowywała śp. Ewa Makulec. 

 
Oto krótka kronika tego, co dotąd działo się na Szkole Modlitwy: 
Pierwsze katecheza wygłoszona przez Księdza Proboszcza Remigiusza Lotę 

miała temat „Istota, formy i rodzaje modlitwy”. Po niej był autorski wieczór mu-
zyczny Dariusza Wojtala ze spotykającej się w parafii Wspólnoty Bożego Ojco-
stwa. Wykonywane przez niego głęboko modlitewne utwory można znaleźć na 
stronie internetowej  parafii, zamieszczone tam, dzięki żmudnej pracy Ewy. 

Kolejne lipcowe spotkanie dotyczyło „Roli Biblii w modlitwie”. Dopełnieniem 
katechezy s. Anny Kołoch, Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego, była dynamika Mi-
rosława Topolskiego. Obrazowała etapy wzrostu ziarna nie tylko w miniaturo-
wych doniczkach, które można było zabrać dla dalszej hodowli posianych w nich 
roślin do domu, ale przez ten symbol przybliżyła wzrost słowa Bożego w naszym 
życiu z ziarna posianego w naszym sercu przez jego słuchanie. 

Sierpniowe spotkanie poświęcone było modlitwie, której nauczył nas sam 
Jezus: „Ojcze nasz”. Wprowadzili nas w nią Małgorzata i Rafał Dudzińscy ze 
Wspólnoty Bożego Ojcostwa. Po ich katechezie i budującym świadectwie należąca 
do tej samej wspólnoty plastyczka Monika Sawionek modlitewnie i barwnie uka-
zywała nam świat ikon. 

We wrześniu podjęliśmy temat „Praktyczne wskazówki do modlitwy osobi-
stej”. Katarzyna Klimas z Ruchu „Światło-Życie” ukazała modlitwę w codzienno-
ści. Wyjaśniła m.in. na czym ona polega, na jakie przeszkody możemy w niej na-
trafić, a także rolę w niej milczenia i ciszy. Drugą częścią tego spotkania była mo-
dlitwa uwielbienia prowadzona przez parafialną diakonię muzyczną złożoną 
z kilku osób z różnych ruchów. 

http://www.kostka.czest.pl


 
Październik to tradycyjnie miesiąc Różańca. Katechezę i modlitwę różańcową 

na chóry poprowadził Ksiądz Proboszcz Remigiusz Lota. Niosła do nieba intencje 
naszej Parafii. 

Listopad to miesiąc poświęcony wszystkim świętym, ale przecież nade 
wszystko wiernym zmarłym, zwłaszcza tym szczególnie nam bliskim, z naszych 
rodzin. Dlatego po części prowadzonej przez księdza wikarego Andrzeja Witka, 
poświęconej modlitwie Liturgią Godzin czyli Brewiarza, w kawiarence parafialnej  
można było zobaczyć film „Czyściec”. Mocno skłaniał do refleksji nad własnym 
życiem i osobistą wiarą. 

W grudniu przypadły rekolekcje adwentowe i Święta Bożego Narodzenia, 
więc z tych oczywistych powodów Szkoła Modlitwy się nie odbyła. W styczniu już 
2022 r. z powodu covidu nie było katechezy, natomiast była wielka modlitwa ko-
lędowa w wykonaniu młodzieży KSM-u. Parafianie z głębi serc dołączyli do tego 
wychwalania Pana w tajemnicy Bożego Narodzenia. 

Luty to covidowa i szkolna przerwa, ale już w marcu planowane jest  kolejne 
spotkanie Szkoły Modlitwy, w czwartą sobotę, czyli 26 marca o godz. 19.00. 

 
Wszystkich parafian gorąco zapraszamy do uczestnictwa. Przyjdź-

cie koniecznie! Stwórzmy razem parafialną wspólnotę modlitwy! 
 

Gosia Topolska 



JAKI  SYNOD:  DIEZEZJALNY, PARAFIALNY, MÓJ, TWÓJ czy ICH ?  
 
 Już się STAŁO. Papież Franciszek w dniach 9-10 
października 2021 r. dokonał uroczystego otwarcia Syno-
du w Rzymie, a jego finałem będzie XVI Zwyczajne Zgro-
madzenie Biskupów w październiku 2023 r. Główny te-
mat Synodu to „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, 
uczestnictwo, misja”. 
 Samo słowo „synod” jest pochodzenia greckiego 
i oznacza „chodzenie razem, jedną drogą”. Jezus mó-

wił: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak 
tylko przeze Mnie” (J 14,6). A pierwszych chrześcijan nazywano „…zwolennikami 
tej drogi…” (Dz 9,2). 

W naszej diecezji Synod otworzył abp Wacław Depo 29 października 2021 r. 
w katedrze. Powołał on też Diecezjalny Zespół Synodalny. Następnie wydano od-
powiednie dekrety, zarządzenia, konspekty spotkań. Tygodnik „Niedziela” wy-
drukował specjalną ankietę z 30 pytaniami. I już. 

A niech ten Synod się toczy, ale tak naprawdę: „Co mnie to wszystko obcho-
dzi, to nie moja sprawa. To robota dla biskupów, księży i tych chodzących do 
kościoła. Ja osobiście to mam swoje życie i to jest najważniejsze”.  Albo: „A po co 
ten Synod? Czy on coś zmieni w Kościele? Czy oczyści cały ten obecny brud mo-
ralny w Kościele i da jakąś nadzieję na zmianę na lepsze?” Takie głosy i opinie 
słyszę, także od „ludzi Kościoła”. Powiem szczerze, że martwią mnie one bardzo, 
ale nie przygnębiają. Nie powodują załamania, niechęci, frustracji, inercji. Dla-
czego? Ponieważ Kościół to nie jest dzieło wyłącznie człowieka. To rzeczywistość, 
którą powołał i za którą życie oddał Jezus Chrystus. To Jego Ciało. To On zapłacił 
za nie na Krzyżu. A ponieważ ja, Mirek, wybrałem Jezusa Chrystusa na mojego 
Pana i Zbawiciela, to Kościół Jego Ciało jest także moją sprawą, bo przez chrzest 
jestem jedną z komórek w tym Ciele. To jest moja odpowiedź na te pytania. Taka 
jest moja motywacja do udziału w tym Synodzie. 

 A jaka jest Twoja odpowiedź i motywacja w tej sprawie? Co zrobisz? Jakie 
podejmiesz decyzje? Myślę, że dzisiaj nasz Kościół katolicki nie potrze-
buje świątyń pełnych ludzi po covidzie, ale ludzi pełnych Ducha Świę-
tego. I TY możesz być jednym z nich. Synod jest dla Ciebie! 

 

 Mirek Topolski – dzwoń: 661440145  



W listopadzie 1963 r., a zatem w 6 lat po powstaniu parafii, wspólnota nadal 

korzysta z gościnności mieszczącego się w granicach terytorialnych „św. Jakuba” 

kościoła Niepokalanego Serca Maryi przy Alei NMP 54. Dziekan Dekanatu Czę-

stochowskiego ks. Kanonik Wojciech Mondry po raz kolejny dokonuje wizytacji 

parafii. Tym razem przygląda się ze szczególną uwagą sposobowi użytkowania 

i stanowi budynku zajmowanego przez „Kostkę”. Stwierdza, że nie ma żadnych 

zastrzeżeń co do wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego świątyni, odnotowując 

ostatecznie, że wszystko jest w niej w należytym porządku i czystości. Uwagę czci-

godnego Wizytatora przyciąga „piękne pancerne tabernakulum, pokryte we-

wnątrz i zewnątrz złoconą blachą”. To nowy nabytek parafii, który pojawił się po 

poprzedniej wizytacji. Nie jedyny i nie największy. Właśnie w 1963 r. parafii uda-

je się wejść w posiadanie domu parterowego przy ul. Buczka 42/44 (dziś Dąb-

kowskiego) wraz z ogrodem i budynkiem gospodarczym. Stoją one na działce 

o powierzchni 1030 m2. Tak oto parafia ma wreszcie na swoim terytorium własną 

nieruchomość, choć jeszcze wtedy nikt nie przypuszcza, że kiedyś na tym stosun-

kowo niewielkim skrawku ziemi zmieści się wszystko, co przez całe lata było roz-

proszone po różnych zakątkach miasta, łącznie z budynkiem samego kościoła. 

Tymczasem stoi tam jedynie niewielki domek, w którym dwa pokoje i kuchnia są 

do użytku Proboszcza, jeden pokój zajmuje gospodyni – p. Helena Szymańska, 

jeden – dawna lokatorka budynku, która nie ma się dokąd wyprowadzić. Pod 

Działo się u Stanisława Kostki… 59 lat temu 



 

Jakie dokumenty są potrzebne w kancelarii cmentarza do zorganizo-
wania pochówku zmarłego? 

W kancelarii cmentarza należy przedstawić: akt zgonu (do wglądu), dokument 
wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego, który jest przeznaczony dla admini-
stracji cmentarza, oraz dokument potwierdzający prolongatę grobu (przedłużenie 
prawa do grobu na kolejne 20 lat). 

Czy administrator cmentarza może odmówić pochówku na cmenta-
rzu? 

Administrator nie może nikomu odmówić pochówku na cmentarzu. Nie może 
nawet odmówić pochowania na cmentarzu katolickim zmarłego, który był niewie-
rzący lub innego wyznania. 

dach numeru 42/44 trafia także kancelaria parafialna i jej dokumentacja, która 

staje się zalążkiem prawdziwego parafialnego archiwum. Wygospodarowana zo-

staje także niewielka salka parafialna. W domu, który wymaga solidnego remon-

tu, nie ma centralnego ogrzewania ani gazu, zaś posesji brakuje ogrodzenia. 

Do scentralizowania „Kostki” jest coraz bliżej, ale wciąż jeszcze zbyt daleko. 

W parafii oprócz proboszcza – ks. Bronisława Panka – pracuje nadal trzech wika-

rych: ks. Marian Dumała, ks. Jan Boryczka i ks. Stanisław Biegański. Dwaj miesz-

kają tuż obok proboszcza – na Buczka 40, trzeci – w domu prywatnym przy 

ul. Pałczyńskiego 21. Ta sytuacja nie sprzyja stabilizacji, tym bardziej, że wła-

dzom miejskim wydaje się, że przy Buczka 40 wikariuszom nie należy się tak wie-

le miejsca (zajmują tam 3 pokoje) i próbują ich przesiedlić na inne mieszkania. 

Organistą nadal pozostaje p. Hryniewicki. Chór pod jego kierunkiem liczy 

25 osób, a jego repertuar to „pieśni wielogłosowe i gregoriańskie”, co skrzętnie 

odnotowuje protokół wizytacji. Posługę przy ołtarzu pełni 40 ministrantów. 

Z parafią związana jest siostra pielęgniarka ze Zgromadzenia Sióstr Społecznych. 

Jej domeną są Akcje Miłosierdzia, czyli dyżurowanie przy chorych oraz pomaga-

nie im przy porządkach w mieszkaniach i w zakupach. 

Liczby dotyczące parafii w roku 1963 są jeszcze bardziej imponujące niż w la-

tach wcześniejszych: 7350 wiernych, spośród których co najmniej połowa bierze 

udział w niedzielnych Mszach św. W latach 1962-63 zostaje ochrzczonych 

183 dzieci, do Pierwszej Komunii św. przystępuje 227 dzieci, a do bierzmowania - 

363 osoby, w sakramentalny związek małżeński wstępuje 60 par. Na lekcje religii 

uczęszcza 1996 dzieci i młodych. Jeśli do tych liczb dodać jeszcze 53 000 rozda-

nych w samym roku 1962 Komunii św., otrzymujemy optymistyczny obraz syste-

matycznego i bardzo dynamicznego wzrastania naszej wspólnoty parafialnej. 

Urszula Cierniak 

Q&A - Organizacja pogrzebu katolickiego – formalno-
ści w kancelarii cmentarza  



 

Czy administrator cmentarza może odmówić pochowania zmarłego 
w konkretnym grobie na cmentarzu? 

Administrator cmentarza może odmówić pochowania zmarłego w grobie w kon-
kretnych przypadkach: 

- jeśli rodzina życzy sobie, aby zmarły został pochowany w sposób tradycyjny 
(trumna), a od ostatniego pochówku nie minęło jeszcze 20 lat i nie ma wolnego 
miejsca w grobie; 

- jeśli nie ma pewności co do zgody ze strony całej rodziny (np. rodzeństwa) na 
pochowanie zmarłego. Dla uniknięcia konfliktów administrator może zapropono-
wać pochówek w nowym grobie, który należy wykupić. 

Kto ma prawo do grobu i decydowania o grobie? 

Prawo do grobu zawsze przysługuje najbliższej rodzinie osoby zmarłej, która zo-
stała pochowana w tym grobie np. współmałżonkowi, a jeśli oboje już nie żyją, to 
prawo do grobu przysługuje potomstwu. Jeśli zmarli mieli kilkoro dzieci, to pra-
wo do grobu przysługuje wszystkim równocześnie. Zaznaczyć jednak należy, że 
aby móc pochować kogoś w tym grobie, zgodę musi wyrazić całe rodzeństwo. 

Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ten, kto wniesie 
opłatę prolongacyjną na 20 lat, otrzymuje prawo do dysponowania 
grobem? 

Opłata prolongacyjna na 20 lat, zgodnie z interpretacją, jest przedłużeniem pra-
wa do zachowania pamięci o zmarłym. To znaczy, że pozwala uniknąć likwidacji 
grobu. Nie oznacza jednak, że osoba, która dokonuje opłaty, nabywa prawo do 
grobu. Taką opłatę może wnieść każdy, nawet obca osoba. 

Czy administrator cmentarza może zlikwidować grób? 

Jeśli po upływie 20 lat od ostatniego pochówku nie została dokonana prolongata 
grobu, to zgodnie z prawem administrator cmentarza może zlikwidować grób 
i przeznaczyć miejsce do ponownego pochówku. 

Czy w tradycyjnym grobie można złożyć urnę? 

Jeśli chodzi o złożenie urny w grobie, to można to zrobić wcześniej niż po upływie 
20 lat od ostatniego pochówku. Nie ma również szczególnych ograniczeń co do 
ilości urn złożonych w grobie. 

Jakie są opłaty, które należy wnieść w kancelarii cmentarza, np. zwią-
zane z pochowaniem zmarłego, prolongaty grobu, wykupu nowego 
miejsca czy prawa do postawienia pomnika? 

W tej kwestii nie można się jednoznacznie wypowiedzieć. Zawsze należy zwrócić 
uwagę na zapis w regulaminie cmentarza, który jasno i konkretnie powinien to 
określać. Zaznaczyć jednak trzeba, że każdy cmentarz ma swój własny regulamin. 

Ks. Grzegorz Borowik  



POZIOMO: 1) Symboliczna liczba określająca również post; 4) Wielki; 7) Symbol 
życia, święcone w Wielką Sobotę; 8) Rozpoczyna okres Wielkiego Postu; 11) Gorzkie; 
13) Jedna z wielu na Drodze Krzyżowej; 15) W pobliżu Góry Oliwnej; 16) Kończy 
modlitwę; 18) Niedziela Męki Pańskiej; 20) Ukazała się na górze Tabor; 21) Włożony 
na Jezusa; 25) Ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym; 26) Kuszony przez sza-
tana; 30) Niedziela Radości; 31) Na tę górę uda się Jezus w V niedzielę Wielkiego 
Postu; 32) Piotr chciał jeden postawić dla Eliasza; 34) Prorok, który nawołuje do 
nawrócenia pierwszego dnia Wielkiego Postu; 35) Nie tylko nim żyje człowiek; 
36) Spowiedź to sakrament …; 37) W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus obmył aposto-
łom; 38) Ojciec dał synowi po powrocie 
  
PIONOWO: 2) Uroczystość 25 III; 3) Dzień tygodnia rozpoczynający Wielki Post; 
5) Stała tam wieża, która zabiła osiemnastu; 6) Miejscowość w pobliżu Góry Oliwnej; 
7) Święty, którego uroczystość obchodzimy 19  III; 9) Spożywana w Wieczerniku; 
10) Usłyszeli przypowieść o synu marnotrawnym; 12) Rozmawiał z Bogiem w Księ-
dze Rodzaju; 13) Na górze przemienienia Bóg tak nazwał Jezusa; 14) Obok modlitwy 
i postu; 17) Czas duchowego przygotowania do Świąt Wielkanocnych; 19) Jezus go 
nie znał; 22) Kolor szat liturgicznych tego okresu; 23) Nie znalazł w Jezusie żadnej 
winy; 24) Wg przypowieści nie dawał owocu; 27) Przyprowadzili oślątko Jezusowi; 
28) Nie był zadowolony z powrotu syna marnotrawnego; 29) Rozpoczyna się Mszą 
Wieczerzy Pańskiej; 31) Odda w ukryciu; 33) Według Pisma jeden z nich miał strzec 
Jezusa. 
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Katolicka Parafia św. Stanisława Kostki 
ul. Gen. M. Dąbkowskiego 42, Częstochowa 

tel. 798 684 720 
 

www.kostka.czest.pl                      parafia@kostka.czest.pl 
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Robert Cierniak, Witold Iwańczak, Jolanta Kobojek, Joanna Marczyk-Jurczyk, 

Rafał Młyńczak, Magdalena Wilczyńska 

Hasła krzyżówki związane z okresem Wielkie Postu oraz zaczerpnięte z liturgii dni 
świątecznych i niedzieli tego okresu. Po rozwiązaniu krzyżówki hasło końcowe odczy-
tamy układając w odpowiedniej kolejności litery zaznaczone czerwonymi liczbami. 
 
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki będą atrakcyjne nagrody .  
Rozwiązania wysyłać na adres mailowy parafii lub wrzucać do skrzynki 
w kościele. 

PRZED NAMI: 
 

10-18 III – Nowenna do św. Józefa - na zakończenie wieczornej Adoracji 

Najświętszego Sakramentu 

18 III – Kościół św. Stanisława Kostki kościołem stacyjnym - Msza św. 

o  godz.  18.00 

18 III – Otwarte spotkanie synodalne dla parafian prowadzone przez Parafialną 

Radę Duszpasterską  

19 III – Uroczystość św. Józefa - Msze św. o  godz. 7.00, 9.00, 18.00 

20-22 III – Wielkopostne Rekolekcje Parafialne (spowiedź rekolekcyjna 

w poniedziałek 21 III) 

22 III – Bierzmowanie młodzieży - bp Andrzej Przybylski 

25 III – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 

18.00 z odnowieniem przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego 

26 III – Szkoła Modlitwy i Słowa z Adoracją Krzyża 

27 III – Msza św. i spotkanie formacyjne rodziców dzieci przygotowujących się 

do Pierwszej Komunii św. - od godz. 10.00 

10 IV – Niedziela Palmowa ze święceniem palm podczas każdej Mszy św. 

14-17 IV – Triduum Paschalne 

17 IV – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

 


