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KATOLICKA PARAFIA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W CZĘSTOCHOWIE 



Roku Pańskiego 304 w Kartaginie 39 chrześcijan razem ze swym kapłanem 

stanęło przed sądem. 21 mężczyzn i 18 kobiet. Pochwycono ich w Abitynii, miej-

scowości obok Kartaginy zgromadzonych na Eucharystii w domu niejakiego 

Oktawiusza Feliksa. Proces zakończył się męczeństwem całej wspólnoty. - Dla-

czego przekroczyłeś zarządzenie cesarza? - zapytał tyran jednego z oskarżo-

nych. - Jestem chrześcijaninem - padła odpowiedź. 

Rozsierdzony sędzia zareagował natychmiast: - Nie o to pytam! Dlaczego 

zebraliście się w tym dniu? - W niedzielę - odpowiedział inny męczennik - żaden 

chrześcijanin nie może żyć bez Zgromadzenia. Bez nas Uczta Pana nie może być 

odprawiana.  

Prokonsul zwrócił się do właściciela domu: - Dlaczego ich przyjąłeś? - To 

moi bracia i siostry. 

Sędzia kontynuował: - Powinieneś ich powstrzymać. - Nie mogłem - padła 

odpowiedź - my chrześcijanie nie możemy żyć bez Eucharystii. 
 

Przyjęcie w tym roku  (22 maja) przez pięćdziesięcioro dzieci z naszej parafii 

po raz pierwszy Komunii Świętej, potwierdza aktualność powyższych słów: MY 

CHRZEŚCIJANIE NIE MOŻEMY ŻYĆ BEZ EUCHARYSTII!  

Kochani Parafianie! Dajmy temu żywy wyraz w najbliższym czasie, podczas 

Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa oraz całej Oktawy 

Bożego Ciała!  

Zapraszam Was bardzo gorąco do udziału w głównej PROCESJI BOŻEGO 

CIAŁA ALEJAMI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (w tym roku procesja 

rusza z Archikatedry na Jasną Górę). Kilku mężczyzn z naszej parafii  będzie 

niosło podczas procesji sprzęt nagłaśniający, zaś dzieci pierwszokomunijne będą 

sypały kwiaty. Bądźmy tego dnia razem z naszym Pasterzem, Arcybiskupem 

Wacławem, i jako mieszkańcy Częstochowy publicznie wyznajmy wiarę w Jezusa 

obecnego w Najświętszym Sakramencie.  

WSZYSCY MOI Parafianie 



Natomiast na zakończenie OKTAWY BOŻEGO CIAŁA (23 czerwca) 

pójdziemy w procesji eucharystycznej ulicami naszej parafii. Proszę jak 

największą liczbę mieszkańców do włączenia się w przygotowanie czterech 

ołtarzy eucharystycznych, ozdobienie ich kwiatami i symbolami eucharystyczny-

mi. Dzieci niech także tego dnia sypią kwiaty, służba liturgiczna poniesie krzyż, 

kadzidło i inne paramenty liturgiczne, młodzież i dorośli niech wezmą sztandary, 

feretrony i inne znaki naszej wiary. Okna naszych domów niech będą pięknie 

przystrojone symbolami eucharystycznymi (które można nabyć w naszym koście-

le).  

Przychodźcie ponadto codziennie przez całą Oktawę Bożego Ciała na 

NIESZPORY EUCHARYSTYCZNE (od 16 do 23 czerwca o godz. 17.30), aby 

poprzez psalmy i pieśni oddawać chwałę Jezusowi w Najświętszym Sakramencie.  

Tak jak w poprzednie lata, przez całą Oktawę Bożego Ciała będzie wystawiona 

KSIĘGA CZCICIELI EUCHARYSTII, do której będzie się można wpisać, 

składając obietnicę Panu Jezusowi, że będę Go kochał i czcił w Najświętszym 

Sakramencie i w miarę możliwości jak najczęściej uczestniczył we Mszy świętej 

i adoracji Najświętszego Sakramentu (która w naszym kościele jest każdego dnia 

od 17.30 do 18.00).  

Przede wszystkim jednak PRZYGOTUJCIE NA TEN CZAS WASZE SERCA, 

obmyjcie je w sakramencie pojednania i pokuty, abyście mogli przyjąć Ciało 

i Krew Pańską w Komunii Świętej!  

Na to wielkie ŚWIĘTO EUCHARYSTII z serca Wam błogosławię. 
 

Ks.  P roboszc z  



Wkrótce, obok uroczystości Bożego 

Ciała, będziemy przeżywać dwa inne 

wydarzenia liturgiczne: uroczystość 

Najświętszego Serca Pana Jezusa (24 

czerwca) i wspomnienie Niepokalane-

go Serca Maryi (25 czerwca). Bóg pra-

gnie, aby ludzkość schroniła się 

w Niepokalanym Sercu Maryi, gdyż 

Jej Serce, będące Tabernakulum 

obecności Boga, stanowi jedno z Naj-

świętszym Sercem Jezusa! 

Te trzy święta przypominają nam 

o tym, że Syn Boży przyjął ludzką na-

turę, przyjął ją z Maryi. Ona dała Mu 

ciało, dała człowieczeństwo, dała ludz-

kie podobieństwo do siebie, bo nie 

miał On ziemskiego ojca, lecz tylko 

Matkę: Jego krew jest z Jej krwi, Jego serce z Jej serca. Jezus, mówiąc w Wie-

czerniku: „To jest moje Ciało”, wskazał również na Maryję, bo ciało wziął z Niej. 

Zdumiewający jest już sam fakt, że Maryja, choć jest tylko – jak my – stworze-

niem, została wybrana, by nosić w swym łonie samego Boga. Jeszcze bardziej za-

dziwia fakt, iż Jezus dał nam Ją za Matkę. Do francuskiej mistyczki Gabrieli Bos-

sis Jezus powiedział: „Bądź blisko Mnie… Bądź ze Mną w łonie mej Matki, po-

zwól, by Ona cię ukształtowała”.  

Spójrz na ikonę Matki Odkupiciela i na trwającą w geście uwielbienia Maryję: 

Jej życie jest nieustannym Magnificat, nie ma w Niej narzekania, lecz tylko 

wdzięczność, gdyż Ona wie, że wszystko ma od Boga. Jej jedyną zasługą jest bez-

warunkowe przyjęcie Boga i Jego miłości. Tym swym uniżeniem przyciągnęła 

wzrok Boga. I Ty swą wdzięcznością i pokorą możesz przyciągnąć wzrok Boga, 

a najlepiej nauczysz się tego, gdy pozwolisz Jej, by Cię ukształtowała, by Cię 

wszystkiego nauczyła. 

A teraz spójrz w Jej wnętrze: w Jej Niepokalane Serce, w Jej przeczyste łono. 

Jest tam Chrystus, który samego siebie wydał, byś Ty mógł żyć. Jest też każdy, 

kto pragnie tam być. Wchodząc tam, znajdziesz Jezusa, znajdziesz całą Trójcę 

Świętą, znajdziesz także siostry i braci, którzy jak Ty są bardziej lub mniej potur-

bowani przez życie i własne grzechy. W Maryi znajdziesz Miłość i uzdrowienie, za 

którą tak tęsknisz. Odwagi! Poproś Maryję, by zamknęła Cię w swoim łonie! Tam 

jest bezpiecznie!                                                                                   

s .  Anna AJC  

Tabernakulum  
obecności Boga 



Z duchowości parafii…  
 

Eucharystia – czego możesz o niej 
nie wiedzieć? 

 

Pewien zakonnik kiedyś polecił mi mo-
dlitwę w formie aktu strzelistego: 

„Panie Boże, daj mi łaskę rozkochania 
się we Mszy Świętej”. 

Mnie? - pomyślałam - przecież staram się 
uczestniczyć ze skupieniem, kiedy tylko 
znajduję czas… Jednak przynaglona w ser-
cu z radością zaczęłam studiować poleconą 
mi książkę o Eucharystii i zdałam sobie 
sprawę z tego, jak często nie rozumiemy 
i nie zagłębiamy się odpowiednio w różne 
jej elementy i towarzyszące gesty. 

Pierwszym „odkryciem” był fakt, że podczas łamania Hostii przenosimy się re-
alnie w czasoprzestrzeni do wydarzeń na Golgocie. Jezus nie cierpi za każdym 
razem, umarł za nas raz. Podczas każdej Mszy stajemy się za każdym razem 
świadkami i uczestnikami śmierci Pana Jezusa na Krzyżu. To jakby podróż poza 
czasem. Stoimy tam z naszą ukochaną Matką Maryją i świętym Janem. 

Drugim odkryciem był gest rozłożonych rąk podczas modlitwy „Ojcze nasz”. 
Gest ten jest zastrzeżony dla kapłanów – według Wskazania Episkopatu Polski 
po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do mszału rzymskiego 
z 9 marca 2005 r. W punkcie 32. znajdujemy tam taką informację: „Modlitwę 
Ojcze nasz z rękami rozłożonymi odmawiają tylko kapłani celebrujący i koncele-
brujący”. Reszta uczestników liturgii powinna w tym czasie mieć ręce złożone 
z palcami wyprostowanymi, troszkę jak dzieci z obrazków pierwszokomunijnych 
– jest to gest posłuszeństwa wobec Ojca Niebieskiego.  

Jest ogromna różnica między homilią a kazaniem - to nie są synonimy! Homilia 
ma być niejako kontynuacją wygłoszonego słowa Bożego. Rolą księdza jest wytłu-
maczenie go, nawiązanie do niego w taki sposób, by każdy je zrozumiał i przyjął, 
aby wydało owoce. Kazanie nie musi nawiązywać do liturgii słowa, ma funkcję 
misyjną. Może być skupione na jakimś ważnym wątku. 

Czwartym bardzo ważnym odkryciem było przygotowanie darów. Zrozumia-
łam, że dotychczas źle przeżywałam ten moment. Kiedy ksiądz kładzie na ołtarzu 
chleb i wino, kładzie także wszystko to, co ja ofiarowałam Panu Bogu - wszystko, 
co przyjdzie mi do głowy, byle była w tym zawarta miłość (choćby odmówienie 
sobie czegoś, co lubimy lub dobry uczynek). Kiedy następnym razem będziesz 
wypowiadał słowa modlitwy: „Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich…”, spójrz 
inaczej na ołtarz i dary, także te, zaniesione tam przez naszych aniołów stróżów.  

Komunia Święta może oznaczać tyle co „związek”. Łączymy się z Chrystusem 
całym ciałem, całym duchem i całą duszą. Święty Cyryl, biskup Aleksandrii napi-
sał tak: „Kiedy ktoś stopi razem dwa kawałki wosku, ujrzy, że jeden kawałek 



jest całkowicie w drugim. W podobny sposób sądzę i ten, kto przyjmuje Ciało 
Chrystusa, naszego Zbawiciela i kto pije cenną Krew Jego, stanie się, jak On 
sam to mówi, jednym z Nim, tak z Nim zlany i złączony przez to uczestnictwo, 
że sam będzie w Chrystusie, a Chrystus będzie w nim”. Czas po Komunii Świętej 
nie jest czasem, aby o coś prosić! To moment świętej ciszy, gdzie powinniśmy 
zapewnić Jezusa o naszej miłości dziękując, że z nami jest! Jako zgromadzenie 
uwielbiamy wtedy Ojca Niebieskiego i dziękujemy mu za dar Jego Syna.  

Na koniec chciałabym, aby każdych z czytających ten artykuł zapamiętał, że po 
przyjęciu fizycznie żywego Jezu-
sa staje się monstrancją. Czym 
różnimy się od złoconej mon-
strancji widzianej podczas ado-
racji? Mamy serce. Jesteśmy ży-
wą monstrancją Boga! Adorujmy 
Chrystusa w każdym momencie 
naszego życia i nieśmy go innym 
ludziom.  

J.  MJ.  

Z życia parafialnej rodziny… 
Wyzwanie miłości 

Kiedy podejmujemy decyzję o założeniu rodziny, decydujemy o wkroczeniu na 
nieprzewidywalną drogę, która na zawsze odmieni nasze życie. Niejednokrotnie 
droga ta jest długa i bolesna, pełna kolejnych przeszkód do pokonania. Podjęcie 
wyzwań i przyjęcie wszelkich konsekwencji wymaga odwagi i poświęcenia, ale 
nade wszystko miłości. Miłości, która wynagradza poniesione trudy i nadaje sens 
podejmowanym działaniom, a także napełniającej radością i wdzięcznością. 

Poprosiłam grono znajomych o podanie mi trzech pierwszych skojarzeń, które 
nasuwają im się, kiedy myślą o swojej rodzinie. Wśród najczęściej padających 
odpowiedzi pojawiły się: miłość, bezpieczeństwo, zrozumienie, zaufanie, wspar-
cie, szacunek i (co ciekawe) szaleństwo. I powiem szczerze, że nie mogłam wyma-
rzyć sobie lepszych rezultatów tej małej sondy społecznej. Osoby, które udzieliły 
mi odpowiedzi na to pytanie, pochodzą z różnych środowisk, są w różnym wieku 
i kierują się w życiu różnymi priorytetami, a jednak ich odpowiedzi były tak do 
siebie podobne. To napełnia nadzieją i motywuje do działania, do podjęcia wy-
zwania miłości. Miłości, z której rodzi się kolejna miłość. 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wypada zawsze w pobliżu 
Dnia Mamy i Dnia Taty. Uważam, że to nie jest przypadek, ponieważ w każdym 
z tych świąt celebrowana jest Miłość. Największa, najsilniejsza i najpiękniejsza 
miłość Boga do człowieka i miłość rodzicielska. Dla nas ludzi nieosiągalna jest 
miłość większa niż ta rodzicielska, a jednak możemy doświadczać na sobie tej 
Miłości Doskonałej. Świętujmy zatem z radością i wdzięcznością Miłość.  

AB 



„Magiczne” słowo: Tata 

Jest wiele „magicznych” słów, ale to jedno od pewne-
go czasu nie daje mi spokoju, wzruszając mnie poprzez 
różne wspomnienia. Wiele lat temu zawierając sakra-
mentalny związek małżeński nie przypuszczałem, że tak 
bardzo zmieni się moje życie. Rodzice mojej żony od ra-
zu zaczęli taktować mnie jak syna. To od nich nauczyłem 
się naturalnej obecności modlitwy w  rodzinie, na co 
dzień. Tata był już na rencie po ciężkim zawale serca, ale 
nigdy nie marnował czasu na bezczynność. Kiedy siadał 
w fotelu, aby trochę odpocząć, brał do ręki różaniec 
i modlił się. Nie potrafię ocenić, ile łask wraz z mamą dla 
nas oboje wymodlili. To były bardzo szczęśliwe lata, choć 
nie pozbawione trudów. 

Kiedy kilkanaście dni przed narodzinami naszego 
czwartego dziecka zmarła mama, tata się załamał. 
W ciszy przeżywał swój niewysłowiony ból utraty uko-
chanej żony. Kiedy przychodziliśmy do taty to od wejścia 
towarzyszył mu nasz 4-letni syn nie odstępując go ani na 
krok. To były niesamowite chwile, które sprawiły, że tata 
odrzucił swój smutek. Zrobił to dla nas i dla naszych 
dzieci.  

Minęło 18 lat. To była niedziela. Wszyscy byliśmy 
u taty łącznie z jego synem, który na jego prośbę przesu-
nął swój powrót do domu o jeden dzień. Siedzieliśmy, 
rozmawialiśmy, a on cieszył się naszą obecnością. Kiedy 
wychodziła moja córka z mężem i synami, pożegnał się 
ze swoimi kochanymi prawnukami dając „piątkę” rocz-
nemu Frankowi. Później poszedł z synem „na spacer” do 
łazienki, a po powrocie usiadł i na chwilę został sam ze mną. Pomogłem mu się 
położyć i tata zaczął odchodzić trzymając mnie za rękę. Modliliśmy się, a tata spo-
kojnie oddawał ostatnie tchnienia z dłonią w mojej dłoni. Gdy go ubraliśmy, sio-
stra mojej żony włożyła mu w dłonie różaniec. Gdy panowie z zakładu pogrzebo-
wego zabrali tatę zaczęliśmy zbierać się do wyjścia, sięgnąłem po swój różaniec 
i dreszcz wzruszenia przeszedł mi po ciele. To był taty różaniec o wręcz idealnych 
drewnianych koralikach. Mój był identyczny, ale przez sęk miał charakterystycz-
nie zniekształcone dwa koraliki. Co Bóg chciał mi powiedzieć sprawiając, że tata 
zostawił mi swój różaniec? Odpowiedź przyszła 9 miesięcy później, kiedy umierał 
mój ojciec. Moi rodzice nie modlili się na różańcu. Tata męczony jakimś niepoko-
jem uspokajał się tylko wtedy, gdy modliłem się przy nim na różańcu drugiego 
taty, choć nawet nie wiedziałem czy mnie słyszał. Gdy odszedł, zostawiłem mu 
w dłoniach ten omodlony przez lata różaniec. Tata Tacie. 

Hubert Grygie l   



Dzieci o swej Pierwszej Komunii Świętej 
 

Moją Pierwszą Komunię  Świętą  przeżyłam szczęśc iem i  radością.  

I mam dużo wspomnień.  Cieszę  s ię,  że  mogłam przystąpić  do  

spowiedzi  i  przyjąć  Pana Jezusa.   

Wero nika,  SP  39  kl .  IIIa  

Moją Pierwszą Komunię  Świętą  przyjąłem bardzo miło.  Bardzo 

s ię  c ieszyłem,  że  przystąpiłem do Komunii  Święte j .  Nie  ukrywam, 

że s ię  zestresowałem,  ale  niepotrzebnie.  

Igor ,  SP 3 9 k l .  I II b  

Moją Pierwszą Komunię  Świętą  spędziłem w kośc iele.  Było  mi  

bardzo dobrze.  

Tomek ,  SP 39  kl .  IIIa  

Cieszę  s ię  bardzo,  że  przyjąłem Pana Jezusa do serca,  i  c ieszę  

s ię  z  tego,  że  byłem w spowiedzi  święte j .  

Anto ni ,  SP 39  kl .  IIIb  
 



Rodzice o swej Pierwszej Komunii Świętej 
 
Od momentu przyjęcia chrztu św. jesteśmy dziećmi Bożymi, wchodzimy 

w naturalny sposób do kościelnej wspólnoty, zapoczątkowując w swoim życiu 
okres spotkań z Chrystusem, życzliwym i dobrym Opiekunem. Są to często spo-
tkania świadome, pełne dziecięcej wiary i nadziei, a czasem burzliwe, naznaczone 
wątpliwościami i powrotami, ale przynależność do Kościoła zawsze stanowi 
o obecności Boga w naszym życiu i możliwości czerpania z Niego jak ze źródła – 
sami decydujemy, kiedy po tę życiodajną wodę sięgamy.  

W dniu Pierwszej Komunii Świętej rodzice ponownie przychodzą z nami do 
kościoła – jesteśmy już starsi, dojrzalsi, ale wciąż jako dzieci głodne i spragnione, 
czystymi sercami witamy w tym ważnym dniu przychodzącego Boga. Chciałabym 
podzielić się tutaj swoim wspomnieniem tamtego dnia, od którego minęło już 
ponad trzydzieści lat... 

To była spokojna, słoneczna niedziela 12 maja 1991 roku. Nie wiedziałam jesz-
cze wtedy, jak to ważny i doniosły dzień w życiu każdego dziecka, chrześcijanina. 
Moja Pierwsza Komunia Święta miała miejsce w parafii św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie. To tam przez cały rok dużą grupą przygotowywaliśmy się wraz 
z siostrą sercanką do tego dnia, ćwicząc modlitwy, śpiewając piękne pieśni, chło-
nąc w zaciemnionym kościele, pełnym bajecznie kolorowych witraży, słowa 
Ewangelii wypowiadane przez księdza mocnym, ale dobrotliwym głosem. Pamię-
tam atmosferę tamtych dni, ludzi, z których wielu już odeszło, przekonanie, że 
czekamy na coś ważnego, doniosłego. Pamiętam odmawiane w drewnianych, 
skrzypiących ławkach kaplicy „Zdrowaś, Maryjo” i lęk, aby się nie pomylić.  

Siostra mówiła nam, że Komunia Święta wpłynie na dalsze losy naszego chrze-
ścijańskiego życia, a obrazek z Panem Jezusem zawieszony na ścianie będzie być 
może najważniejszym obrazem towarzyszącym nam w dobrych i złych chwilach. 
W sobotę, dzień przed tym świętem, z drżeniem serca przystępowałam do sakra-
mentu pokuty i pojednania w zaciemnionym konfesjonale. Poważna i lekko wy-



straszona, powtarzając wcześniej dziecinne jeszcze wtedy grzechy, w tamtej chwi-
li jednak wypowiadane drżącym głosem, z przynależną tej chwili powagą. Pło-
mień świec oświetlał kościół i ogrzewał nasze młode, jeszcze niewinne serca. 
W dniu Komunii świeciło słońce, rano mama obudziła nas wszystkich goniąc 
mnie do kręcenia loków, zakładając na głowę wianek, poprawiając fałdki sukien-
ki. Jeszcze ważne rzeczy – srebrny medalik zawieszony na szyję, książeczka do 
nabożeństwa wsunięta do małej torebeczki.  

W domu było gwarno, pełno znajomych osób, moje nieżyjące już babcie, 
a także brat mamy, ciocie i wujowie, siostra, rodzina. Wszyscy razem wyszliśmy 
do kościoła, idąc „pod górkę”. Tak wtedy mówiliśmy o tym miejscu. Równe rzędy 
białych sukienek i garniturków, przejęte mamy stojące tuż obok, wreszcie podnie-
siona dłoń siostry, uciszająca niesforną dzieciarnię i wyjątkowo dostojny w tym 
dniu ksiądz proboszcz. Słowa o powadze tego dnia, doniosłej chwili, pokropienie 
wodą święconą, błogosławieństwo rodziców, poruszenie i moment dużego wzru-
szenia widoczny na twarzach rodziców oraz gości. Jeszcze dzisiaj pamiętam, jak 
tłumnie wchodziliśmy do kościoła, zajmując wyznaczone wcześniej miejsca, pięk-
nie przystrojone białym aksamitem i zielono-kremowymi kwiatami. Nagranie 
z kamery pokazuje moje wielkie, ciekawe tej chwili oczy, chłonące misterium 
Mszy św., a także usta czekające na hostię podaną przez kapłana. Pachniało ka-
dzidłem, kwiatami i woskiem, a z góry patrzył na nas Ukrzyżowany Chrystus, bio-
rąc nas w tym dniu wszystkich w szczególny uścisk miłości.  

Dawniej przyjęcia komunijne organizowano raczej w domach, więc i my całą 
rodziną po tej uroczystej Mszy udaliśmy się na wspólne spotkanie przy stole, peł-
ne radości, wzruszenia, wspomnień i zachwytów. Tego samego dnia po południu 
w kościele odebraliśmy także pamiątkowe obrazki z wizerunkiem Jezusa podczas 
Ostatniej Wieczerzy. Ten obrazek umieszczony za szybą do dzisiaj jest moją naj-
cenniejszą pamiątką tych wydarzeń. Stanowi symbol opieki, jaka trwać będzie 
przez całe życie nade mną i wszystkimi uczestnikami tamtej doniosłej chwili.  

Po 30 latach także moja córka przyjęła swoją Pierwszą Komunię Świętą w pa-
rafii św. Stanisława Kostki, w mieście Jasnej Góry. Te dwa wydarzenia - moja i jej 



Komunia, „spięte” w czasie niewidzialną, ale mocną klamrą, sprawiły że w dniu, 
gdy stała w pięknej sukience i wianku, mówiła słowa modlitwy i podchodziła do 
ołtarza, by wręczyć symboliczne dary dla księdza Proboszcza, naprawdę w oku za-
kręciła mi się łza, a serce zadrżało ze wzruszenia. Od tego momentu moja córka jest 
pod opieką Chrystusa. Z wiarą powierzam ją Jego Sercu, mając nadzieję ,że ona też 
znajdzie w kościelnej wspólnocie swoje miejsce, bezpieczny port i ukojenie, a po 
latach wspomni ten przepiękny, uroczysty dzień swojego życia, w pełni poznając 
jego znaczenie. Wielkie Bóg zapłać za ten dar Sakramentu Eucharystii dla wszyst-
kich tworzących rodzinę parafii św. Stanisława Kostki w Częstochowie!  

Monika Warzecha -Plaszczyk (mama Zosi)  

Eucharystia oczami najmłodszych parafian 

 

  

Eucharystia to dla mnie spotkanie i ucztowanie z Panem Bogiem wraz 
z ludźmi, którzy wierzą w to samo, co ja. Dzięki Eucharystii wchodzę 
w nowy tydzień z ulgą i większą siłą. … Pełną radość z życia daje mi 
świadomość, że Jezus mnie kocha i jest przy mnie, czuwa. Przyjmowanie 
Eucharystii czyni moje życie lepszym. 

Kinga, SP 39 kl. VIIIa 

Eucharystia jest dla mnie takim odbiciem od codzienności. Chodzę 
na nią co niedzielę wraz z rodzicami. Przeżywam ją tak, że idę do 
kościoła na 10.00. Po skończonej Mszy św. zostaję w kościele, aby 
samodzielnie się pomodlić. Po powrocie do domu razem z rodziną 
modlimy się przy posiłku. 

G.J., SP 39 kl. Va 

Eucharystia jest dla mnie spotkaniem i wspólnym ucztowaniem z Bo-
giem i jest wielką łaską. Jest świętowaniem mojej słabości, ponieważ 
Jezus przychodzi do słabych i grzesznych ludzi. Podczas Eucharystii je-
stem u źródła, z którego mogę czerpać do woli (w zasadzie tyle, na ile 
jestem otwarta). 

R.W., SP 39 kl. VIIc 

 



 

Dla wielu ludzi Eucharystia to tylko opłatek w kościele. Dla mnie jest 
to coś więcej. Jest to prawdziwy Jezus w postaci chleba i wina, który 
umarł za nas i wszystkie grzechy świata, tylko i wyłącznie z dobrego 
Serca. Podczas Ostatniej Wieczerzy dzielił się z 12 apostołami chle-
bem i winem, mówiąc, że to jest Jego Ciało i Krew. Jest to wzrusza-
jący moment. Uważam, że często osoby wierzące zapominają 
o prawdziwej potędze i mocy  Eucharystii, a przecież to jest sam Je-
zus Chrystus!  

L.Z. SP 39, kl. VIIIa 

… Dużą uwagę skupiam na odpowiednim przygotowaniu się do przyję-
cia sakramentu Komunii św. Eucharystia jest dla mnie bardzo ważna, 
wysłuchuję homilii z uwagą i zainteresowaniem. Eucharystię przeży-
wam z dużym zaangażowaniem emocjonalnym. 

 N.S. SP 39, kl. VIIIa 

Eucharystia to dla mnie moment spotkania się z Bogiem we 
wspólnocie ludzi, którzy wierzą w Boga. Jest czymś, bez czego nie 
wyobrażam sobie niedzieli. Umacnia moją wiarę, daje mi siły na 
kolejny tydzień. Przyjmowanie Pana Jezusa do serca jest dla 
mnie i pewnie dla innych wierzących wielką radością… 

O.K. SP 39, kl. VIIIa 

 

 

 



 
Siódmy rok istnienia parafii mija bardzo szybko. W 1964 r. kolejna wizytacja 

dziekańska odbywa się w parafii znów w listopadzie. Przeprowadza ją dziekan 
dekanatu częstochowskiego i ks. kanonik Wojciech Mądry w obecności probosz-
cza parafii ks. Bronisława Panka. Kościół NMP w Alejach, który nadal służy za 
świątynię parafialną, Ksiądz Wizytator znajduje „w należytym porządku, według 
wymagań liturgicznych i czysto utrzymaną”, a „wszystkie kielichy […], szaty litur-
giczne i bieliznę kościelną we wzorowym stanie”.  

Wizytacją zostaje objęta również nieruchomość parafialna przy ul. Buczka 42, 
gdzie mieści się mieszkanie proboszcza, kancelaria parafialna i jedna kaplica ka-
techetyczna. W porównaniu z poprzednimi latami niewiele zmienia się w sytuacji 
bytowej duszpasterzy i warunkach prowadzenia przez nich pracy wśród wiernych. 
Dwóch wikariuszy – ks. Jan Boryczko i ks. Stanisław Biegański nadal mieszkają w 
wynajętych pokojach domu przy ul. Buczka 40. Trzeci wikary, z uwagi na brak 
miejsca przy Buczka, wciąż zajmuje pokój przy ul. Pałczyńskiego 21. Wikarym 
tym jest ks. Jan Kielas, który przyszedł na miejsce ks. Mariana Dumały, powoła-
nego na zaszczytny urząd ojca duchownego w Niższym Seminarium przy 
ul. Piotrkowskiej. Wszyscy stołują się u ks. Proboszcza.  

Św. Stanisławowi Kostce w roku 1964 przybywają dwie nowe kaplice kateche-
tyczne - ta przy mieszkaniu proboszcza i kolejna przy ul. Pałczyńskiego 24. 
W sumie w parafii jest ich już cztery. Potrzeby katechizacyjne są natomiast bar-
dzo duże i to zaplecze nie wydaje się bardzo obszerne, gdyż na religię uczęszcza 
w roku 1964 ok. 2000 dzieci i 600 młodzieży. Liczby te pokazują, jak bardzo mło-
da jest wciąż parafia, zważywszy, że liczy 7800 osób. W tym roku udzielono 85 
chrztów i 32 ślubów, umarło zaś 33 parafian. Wszystko to zapisywane jest 
w zwiększających coraz bardziej swoją objętość księgach metrykalnych chrzciel-
nych, ślubów oraz zgonów. Z księgi osób, które przyjęły I Komunię, dowiadujemy 
się, że było to 128 chłopców i 100 dziewczynek, zaś Komunii świętych w ciągu 
całego roku rozdano 50.000.  

Prężnie działa biblioteka parafialna oraz chór pod kierownictwem organisty – 
nadal jest to p. Tadeusz Hryniewicki. W parafii wciąż pracuje siostra ze Zgroma-
dzenia Sióstr Społecznych, angażując się w pomoc potrzebującym, odwiedzanie 
chorych oraz inne akcje miłosierdzia.  

W porównaniu z rokiem wcześniejszym ministrantów nieco ubywa. Jest ich 
teraz 36.  

Wspólnota nie ma jeszcze kroniki parafialnej, ale oprócz wymienionych wcze-
śniej ksiąg skrupulatnie prowadzone są: księga bierzmowanych, kasowa, ogłoszeń 
parafialnych, zapowiedzi przedślubnych, inwentarzowa i oczywiście kartoteka 
parafialna. Wymagana dokumentacja nakazana przez władze Dekanatu po raz 
kolejny uznana zostaje za staranną i kompletną. CDN...   

Urszula Cierniak  

Działo się u Stanisława Kostki…  

w 1964 roku 



Maj pełen radosnych  
uroczystości 
 

Maj obfitował w naszej parafii  
w powody do świętowania i radości: 
22 maja 49 dzieci przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej, natomiast tydzień 
później 29 maja około 40 dzieci świętowało pierwszą Rocznicę swojej Pierwszej 
Komunii. 

28 maja rano o godz. 10.00 w Bazyli-
ce Archikatedralnej miała miejsce 
Msza św., podczas której święcenia 
diakonatu z rąk bpa Andrzeja Przy-
bylskiego przyjął nasz parafianin, 
Karol Iwańczak. Wdzięczni za powo-
łanie na terenie naszej parafii zapew-
niamy o dalszej modlitwie! 
 

 Tego samego dnia ks. Andrzej Witek 
i ks. Grzegorz Borowik podczas Mszy 
św. o godz. 18.00 wraz ze wspólnotą 
parafialną oraz swoimi kolegami 
rocznikowymi i rodzicami dziękowali 
Bogu za 10 lat kapłaństwa. Dziękując 
Bogu za ich powołanie prosimy dla 
nich o wszelkie potrzebne łaski do 
dalszej pracy w Winnicy Pana. 

 

Również 28 maja o godz. 14.00 re-
prezentacja dzieci z Przedszkola 
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK 
(w tym jedna z naszych najmłodszych 



parafianek, 3-letnia Jagódka) wprowadzała uro-
czyście do Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej 
Górze relikwie bł. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. 
 

29 maja członkowie Żywego Różańca dziękowali 
Bogu za beatyfikację ich założycielki bł. Pauliny 
Jaricot, a następnie wraz ze wszystkimi chętnymi 
parafianami świętowali przy kawie i ciastku 
w naszej parafialnej kawiarence. 

 

Joanna Marczyk-Jurczyk i s .Anna AJC  

 

20 maja nasza Parafia pożegnała wieloletnią zelatorkę koła różańco-

wego, oddaną, pełną życzliwości dla wszystkich p. Zenonę Kazen. 

Pani Zeniu, wstawiaj się za nami u Pana i wypraszaj potrzebne łaski przede 

wszystkim swojej rodzinie, dzieciom, wnukom, całej naszej parafii, kapłanom, 

którzy tu pracują, których otaczałaś tak wielką życzliwością. Wypraszaj, aby 

ławki, w których siedziałaś nie były puste, by Twoje miejsce tu w kościele ktoś 

zajął, by ktoś należał do Żywego Różańca. Dziękuję Ci też, że wspomagałaś mi-

sje w Kazachstanie, by Ewangelia mogła być szerzona także i tam. Niech dobry 

Jezus obdarzy Cię radością nieba. Amen. 

Fragment homilii pogrzebowej ks. prałata dra Stanisława Gębki 

Pani Zeniu, wstawiaj się za nami! 

 



 

PRZED NAMI 
16 VI – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Udział parafii w cen-

tralnej procesji Bożego Ciała Alejami Najświętszej Maryi Panny. Nasza parafia jest 
jednym z organizatorów Procesji. Procesja rozpocznie się po Mszy św. w Bazylice 
Archikatedralnej, celebrowanej przez abpa W. Depo o godz. 10.00) 
16-23 VI – Nieszpory Eucharystyczne, godz. 17.30 
21 VI – Spotkanie Zarządu Parafialnej Rady Duszpasterskiej, godz. 18.30 
23 VI – Procesja Eucharystyczna na zakończenie Oktawy Bożego Ciała ulicami 
naszej parafii. Przygotowujemy i dekorujemy cztery ołtarze, do których wyruszy pro-
cesja po Mszy św. o godz. 18.00. Po procesji błogosławieństwo dzieci, poświęcenie 
wianków oraz krótkie spotkanie z okazji Dnia Ojca 
24 VI – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzień modlitwy o uświęcenie 
kapłanów 
25 VI – Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi 
26 VI – Msza Święta z udziałem dzieci na zakończenie roku szkolnego 
z błogosławieństwem na wakacje, godz. 10.00 
29 VI – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
30 VI – Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, godz. 18.30 
1 VII – Pierwszy piątek miesiąca - odwiedziny chorych w domach, możliwość 
przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych, spowiedzi oraz Komunii św. 
(rozpoczęcie od godz. 9.00) 
2 VII – Pierwsza sobota miesiąca - Msza św. i nabożeństwo wynagradzające 
Niepokalanemu Sercu Maryi, godz. 7.00 
7 VII – Pierwszy czwartek miesiąca - Godzina Święta z modlitwą w intencji osób 
konsekrowanych oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne 
9 VII – Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej z Góry Karmel w Czernej i Tyńca 
w Krakowie (organizowna przez Parafialną Diakonię Miłosierdzia)  

 
KAWIARENKA PARAFIALNA COSTKA CAFE  
 

Zapraszamy na kawę, herbatę i ciastko w każdą  

niedzielę w godz. 11.00-14.00  

(kawiarenka znajduje się w pomieszczeniach pod  

kościołem)

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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