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Stanisław Kostka, patron naszej parafii to 
wielki święty, wielki orędownik, patron naszej ojczyzny, 
wielu parafii, kościołów i kaplic, patron młodzieży… 
Można by jeszcze wymieniać wiele dzieł i dziedzin ży-
cia, którym patronuje św. Stanisław. Ale czyż przed 
tymi wszystkimi przymiotami, tytułami i patronatami 
nie jest on najpierw DZIECKIEM? Świętym chłopcem, 
który odważył się kochać Boga całym swoim dziecięcym 
sercem? Warto o tym pomyśleć, przeżywając kolejny 
Odpust i kolejne Triduum ku czci św. Stanisława 
Kostki. O tym, że Pan Bóg dał naszej parafii wzór do 
naśladowania w osobie dziecka! Charyzmat i specyfika 
danej parafii bardzo często związane są z osobą 
Patrona, którego nosi imię. Czy w takim razie takim charyzmatem i specyfiką 
naszej parafii nie powinno być właśnie BOŻE DZIECIĘCTWO? Stanisław Kostka 
to przede wszystkim Stasiu Kostka, który swoim pięknym dziecięcym życiem 
pokazuje nam, jak stawać się dzieckiem i jak jako dziecko wchodzić do Królestwa 
Ojca. Wszak to właśnie dzieci kiedyś wypełnią niebo. Przeżywając więc 
tegoroczne Triduum ku czci św. Stanisława Kostki, jako czciciele i głosiciele Jego 
świętości odkryjmy jego wezwanie i zaproszenie do misji głoszenia razem z Nim 
prawdy, że mamy jednego Ojca w niebie i że wszyscy jesteśmy Jego umiłowanymi 
dziećmi! 

I kto wie, może to właśnie za sprawą św. Stasia Kostki, udało się kilka 
tygodni temu stworzyć w naszym kościele miejsce, w którym będzie można  
w Bogu na nowo odkrywać Ojca, a w człowieku – Jego umiłowane dziecko. 
Miejsce tajemnicze, bo ukryte jak ewangeliczna izdebka, do której trzeba wejść 
samemu, zamknąć drzwi i modlić się do Ojca swojego, który jest w ukryciu, widzi 
w ukryciu i oddaje w ukryciu… Chodzi oczywiście o KAPLICĘ BOŻEGO OJCOST-
WA w naszym dolnym kościele, poświęconą przez Metropolitę Wacława Depo  
7 sierpnia br.  

WSZYSCY MOI Parafianie 



Wprawdzie kaplica poświęcona jest Bogu Ojca, ale przecież gdzie jest 
ojciec, tam muszą być i dzieci. Dlatego w Kaplicy ku czci Boga Ojca aż „roi” się od 
dzieci. I to w dodatku jakich! Na pięknym brązowym Ikonostasie umieszczone są 
Ikony z postaciami beatyfikowanych i kanonizowanych dzieci. Oczywiście  
z przodu jest św. Stasiu Kostka, który tak jakby zaprosił swoich małych 
niebiańskich “Przyjaciół” do towarzystwa i wspólnego świętowania tajemnicy 
Boga-Taty, Abba-Tatusia! Oprócz Stanisława Kostki spoglądają na nas z Ikon 
dzieci z Fatimy: Franciszek, Hiacynta i Łucja, niedawno beatyfikowany Carlo 
Acutis oraz Mała Tereska od Dzieciątka Jezus. Ci mali „wstawiennicy” znaleźli się 
w kaplicy ku czci Ojca Niebieskiego właśnie po to, aby razem ze Stasiem Kostką 
pokazywać, co znaczy żyć pod miłującym spojrzeniem Ojca i co znaczy nosić  
w sobie Ducha przybrania za synów, który woła w nas: Abba, Ojcze!  

Pierwszy więc klękam w Kaplicy ku czci Boga Ojca i proszę Go, aby to 
miejsce w naszym kościele stawało się dla wielu miejscem zginania kolan przed 
Ojcem i wyciągania swoich pustych rąk w Jego stronę z pokorną modlitwą  
o nowe serce, serce dziecka. Aby matki i ojcowie, całując święte Relikwie Stasia 
Kostki, Tereski czy Franciszka i Hiacynty, powierzali tutaj swoich synów i córki 
uzdrawiającej mocy Ojcowskiego błogosławieństwa, a nierzadko wypraszali dla 
nich – za wstawiennictwem Świętych Dzieci – łaskę powrotu „z dalekich” stron, 
gdzie często marnuje się i gubi dziecięctwo, wiarę i Pana Boga. Wierzę też, że 
kiedyś i nasze dzieci staną w tym miejscu jako „mali wstawiennicy” i szepną do 
ucha swoim świętym małym „Przyjaciołom” szczere intencje za swoje mamusie  
i tatusiów, za braciszków i siostrzyczki, za babcie i dziadków, za parafię i za księży  
z parafii… Modlitwa dziecka czyni cuda i dla takich cudów jest właśnie ta kaplica.  

Już od października, w każdy 7. dzień miesiąca, po wieczornej Mszy św., 
będziemy wspólnie odmawiali przepiękną Litanię do Boga Ojca, czytali intencje 
ojców i matek o powrót ich synów i córek do Ojca, śpiewali przepiękną modlitwę: 
Tyś mój syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie, słuchali świadectw tych, 
którym Ojciec dał na nowo serce dzieci i błogosławili dłońmi ojców i matek 
wszystkich potrzebujących uzdrawiającej mocy Ojcowskiego błogosławieństwa. 
Zapraszam i z serca błogosławię na każdy dzień życia pod miłującym spojrzeniem 
Ojca.  

Ks .  Pro bos z c z  



 
Wrzesień jest pięknym miesiącem, 

bo bogatym w znaczące daty. To nie tyl-
ko miesiąc urodzin naszej niebieskiej 
Matki (8 września) i nie tylko wspomina 
się w nim wywyższenie Krzyża Chrystu-
sowego (14 września), ale wskazuje też 
na wielkiego, bardzo znanego  
i „skutecznego” świętego, jakim jest św. 
Ojciec Pio. 23 września w liturgii wymie-

niany jest jako św. Pio z Pietrelciny, ale dla nas chyba już na zawsze pozostanie 
po prostu Ojcem Pio. Właśnie, Ojcem…  

Założyciel naszego Zgromadzenia (Apostołek Jezusa Ukrzyżowanego) przez 
26 lat był jego duchowym synem tzn. korzystał u niego z sakramentu spowiedzi  
i kierownictwa duchowego. Często nam powtarzał jak bardzo Ojciec Pio był oj-
cowski. Oto kilka jego myśli o świętym Stygmatyku: 

„Osoby, które się do niego zwracały, otrzymywały jasne i precyzyjne ukie-
runkowanie, bo potrafił przekazać naukę i zasady, którymi sam się kierował,  
a które wynikały z jego duchowego doświadczenia. Nigdy nie przyjmował po-
stawy proroka czy cudotwórcy, ale wyrażał się w sposób prosty i szczery, dając 
konkretne rady i zapewniając o modlitwie. Osobiście, z serdecznością i inten-
sywnością uczestniczył w naszych trudach, krzyżach i trudnościach, a także w 
radościach, w zwycięstwach na polu zdobywania cnót i w walkach duchowych. 
Potrafił demaskować pokusy szatańskie, wyraziście podkreślał działanie łaski  
i miłości Bożej, umiał uspokoić dusze niespokojne, przeżywające wątpliwości 
i zamęt, niepewności i pokusy. Choć sam był doświadczany i kuszony dniem  

                Ojciec Pio 

Siostry Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego 

serdecznie zapraszają 

na MSZĘ ŚWIĘTĄ 

oraz TRANSITUS 

św. Ojca Pio 

w wigilię wspomnienia liturgicznego 

tj. 22 września 2022 roku 

do kaplicy przy ul. P.O.W. 22 

na godz. 19.00 



Z duchowości parafii…  
 

Najlepszy Tato 
W pierwszą niedzielę sierp-

nia obchodziliśmy święto Bożego 
Ojcostwa. Może to dobry mo-
ment, by zadać sobie pytanie: Co 
wiemy o Bogu Ojcu? Skąd wzięło 
się to „święto”? Wzywamy Ojca 
każdego dnia w modlitwie „Ojcze 
nasz”, lecz być może w głowie 
mamy obraz starotestamentowe-
go srogiego Boga o twarzy starca 
z siwymi włosami siedzącego na 
chmurze? Tymczasem zostało 
zatwierdzone przez Kościół Orę-
dzie Boga Ojca przekazane 
skromnej siostrze Eugenii Rava-
sio. Bóg Ojciec zapewnia nas: 
„Nie wierzcie, że jestem owym 
strasznym starcem, którego lu-
dzie przedstawiają na swoich 
obrazach i w swoich książkach. 
Nie jestem ani młodszy, ani 
starszy od mojego Syna i mego 
Ducha Świętego”. 

Nasz Ojciec w Niebie jest 
młody, niesamowity, pełen rado-
ści. Nieskończenie nas kocha  

 

i nocą, nakłaniał ze słodką i ojcowską stanowczością do zachowywania we-
wnętrznego pokoju, by postępować w dobru i ze spokojem podchodzić do 
wszystkich wydarzeń”. 

Ja nie poznałam Ojca Pio osobiście. Gdy zmarł miałam zaledwie dwa miesią-
ce. Słyszałam o nim już w dzieciństwie, a potem o wiele więcej podczas zakonnej 
formacji, ale nie miałam z nim jakiejś bliskiej relacji. Przed moimi wieczystymi 
ślubami byłam pełna różnych pytań i wątpliwości. Był to dla mnie niezwykle 
trudny okres. Na dwa tygodnie przed złożeniem uroczystej profesji uczestniczy-
łam w kanonizacji Ojca Pio. Wówczas podczas Mszy św. kanonizacyjnej niespo-
dziewanie moje serce wypełniło się przekonaniem, że w Ojcu Pio znajdę ojca.  
I tak się stało. On powiedział kiedyś, że gdy kogoś bierze do serca to już go nie 
wypuszcza, a stać będzie u bram raju tak długo, dopóki nie znajdą się w niebie 
wszystkie jego duchowe dzieci. Warto więc obrać go sobie za ojca.   

s .  Anna AJC  



i jedyną rzeczą, jakiej od nas pragnie, jest miłość. Dobry i miłosierny Abba chce, 
abyśmy nazywali Go czule „Tatusiem”. Stańmy się więc jak dzieci! Jak dzieci, 
które nie wątpią w miłość Ojca, przytulajmy się do Niego. Zaufajmy Wszechmoc-
nemu Tatusiowi bez lęku. Wszystko, co należy do Ojca, należy też do dziecka. 
Wszystkie błogosławieństwa, to co Ojciec przygotował – czeka od zawsze na nas! 

„Moja miłość do stworzeń jest tak wielka, że nie doznaję żadnej radości 
równej radości przebywania między ludźmi” - dalej objawiał Bóg siostrze Euge-
nii. To dla nas niepojęte, że kiedy mówimy do Ojca „Tatusiu” i przebywamy   
z Nim bez ustanku, jest to dla Boga taką samą radością jak przebywanie ze swo-
im umiłowanym Synem Jezusem. A w nas tyle jeszcze lęku przed Bogiem Oj-
cem… Niektórzy z nas nie mają problemu, aby przytulić się do miłosiernego Je-
zusa, a boją się najmiłosierniejszego z Ojców! Nasz Bóg, Stworzyciel wszechświa-
ta to Bóg o sercu matki. Znał nas już, zanim powstaliśmy w łonie naszych matek. 
Uwielbiajmy Go zaufaniem do Niego. Strach przed zażyłością z Ojcem rani Jego 
najczulsze Serce. Przyjmując Komunię św., razem z Jezusem przyjmujemy rów-
nież Ojca. Niech od dziś każda Komunia św. będzie najpiękniejszym, pełnym 
miłości spotkaniem z Ojcem i Synem w Duchu Świętym pod czułym płaszczem 
Maryi, Matki.  

Jezus obiecał św. Faustynie, że kto choć jeden raz w życiu odmówi koronkę 
do Bożego Miłosierdzia, do tego Jezus przyjdzie w chwili śmierci z całym swoim 
miłosierdziem. Bóg Ojciec w Orędziu przekazuje nam: „Odnawiam tu moją 
obietnicę, która zawsze będzie spełniona. Oto ona: wszyscy ci, którzy wezwą 
mnie imieniem Ojca choćby tylko jeden raz, nie zginą, ale pewni będą życia 
wiecznego razem z wybranymi”. Jeden raz w życiu! Nasz wąski rozum nie jest 
chyba w stanie wyobrazić sobie takiego szaleństwa miłości.  

Wróć do Ojca już dziś, wracaj każdego dnia na nowo! Bóg Ojciec pragnie 
być bardziej znany, kochany i czczony! To zadanie dla nas - niech miłość nieu-
stannie nas do tego przynagla.  

J.  MJ.  



Z życia parafialnej rodziny… 

Źródło mojej siły  
 

Kiedy moja córka poroniła (bardzo to prze-
żywałem, że Zuzia się nie narodziła), podjąłem 
modlitwę różańcową Nowenną Pompejańską o to, by się z tą stratą pogodziła  
i dostała kolejną szansę na rodzeństwo dla swoich dwóch synów. Minął pewien 
czas, po którym otrzymaliśmy od niej radosny telefon: jest dzidziuś! Minęły ja-
kieś dwa miesiące. Kiedy któregoś dnia żona i ja położyliśmy się już do snu, za-
dzwonił telefon. W słuchawce zapłakany głos córki: „Jest tragicznie, mocno krwa-
wię, jadę do szpitala”. Nie była to pierwsza zła wiadomość od naszych dzieci  
w owym tygodniu, więc pojawiło się pytanie: co się dzieje? Tym bardziej, że każde 
z nas modliło się wówczas w jakiejś intencji naszych dzieci. To była długa i nie-
przespana noc. W końcu córka napisała do mnie ze szpitala: „Sam fakt, że Maleń-
stwo żyje i jest szansa na szczęśliwe rozwiązanie, już jest Bożym cudem. Niełatwo 
jest wierzyć i się nie bać. Zuzia jest ciągle w moim sercu i czuję, że Bóg powołał 
ten nowy cud do życia, bo tym razem ma dla niego plan na ziemię. Wiem, że nie 
będzie łatwo, ale tylko góry zdobyte cieszą widokiem”. 

Szatan jednak nie dawał za wygraną i podsuwał mi „zmartwienie”. Ciąża jest 
zagrożona i córka musi leżeć, może nawet do samego rozwiązania, a w domu 
przecież jest niespełna półtoraroczny synek. Jak sobie sama poradzi w sytuacji, 
gdy wszyscy bliscy pracują? Moja wspaniała córka napisała wtedy do mnie: 
„Może Bóg oczekuje czegoś innego. Może wyciąga do nas rękę, tylko my w swojej 
przyziemności trwamy święcie przekonani, że stojąc tyłem do Jego dłoni, dosię-
gniemy nieba, jak tylko wespniemy się na palce i sami złapiemy Go za stopy, któ-
rych tak naprawdę nie widzimy. Czuję, że Bóg chce i upomina się o żywą relację  
z Nim. To strasznie trudne, ale wciąż czuję, że traktuję Go jak kogoś, kto może 
wszystko, i dlatego się do Niego modlę. A On chce być Tatą. Przyjacielem, który 
będzie mógł obsypywać mnie darami po swojemu. Chce być kochany bezintere-
sownie. Chce, bym Mu ufała zawsze i bezwzględnie. Chce, bym Go uwielbiała ser-
cem, duszą, ciałem i całym życiem. (...) Wyobraź sobie, tato, że w trakcie pisania 
tego SMS-a przyszedł ksiądz z Komunią św. do mnie, jakby na przypieczętowanie 
tych słów”. 

Skoro dziecko potrafi wbić patyk w ziemię, nadać mu imię i go pokochać, to 
jak bardzo Bóg kocha człowieka, którego sam stworzył. Czasami jednak jest mi 
bezgranicznie trudno zaufać Mu i powierzyć swoje troski. Dlatego tak ważna jest 
dla mnie stała, codzienna modlitwa, bo szatan potrafi wykorzystać każdą „chwilę 
nieuwagi”, aby uderzyć. W czasie odmawiania Nowenny Pompejańskiej czuję 
natomiast spokój i jakąś dziwną pewność, że w trudnych chwilach Bóg podaruje 
najlepsze i czasem zaskakujące rozwiązanie oraz wsparcie. 

  

Hubert Grygie l   

 



Jubileusz… rzecz święta!  
 

Z woli i zrządzenia Bożego dane mi było świętować 50-lecie ślubów zakon-
nych, które złożyłam 15 sierpnia 1972 r. w Kętach, w Zgromadzeniu Sióstr Zmar-
twychwstanek. Świadoma wspaniałego daru Bożego, jakim jest profesja zakonna, 
i wdzięczna Bogu za ten niczym niezasłużony dar dzieliłam swoją radość i szczę-
ście z różnymi osobami. Dzięki życzliwości Ks. Proboszcza Remigiusza i dobroci 
członków Kół Różańcowych, którzy zamówili Mszę św. w mojej intencji, miałam 
okazję w dniu 4 września br. świętować swój jubileusz w tutejszej parafii. Pragnę 
dziś wszystkim serdecznie podziękować za to, że łączyliście się ze mną w dzięk-
czynieniu i wielbieniu Boga za Jego dary. Dziękuję kapłanom, współsiostrom  
i parafianom za dar modlitwy i uczestnictwa w Ofierze Mszy św., za dary serca, 
które mówiły o Waszej dobroci i za każdy gest życzliwości. 

Życie 50 lat w bliskości Pana Zmartwychwstałego ubogaciło i przekształciło 
moje młodzieńcze plany.   

W młodości byłam aktywistką społeczną, dużo się udzielałam w swoim śro-
dowisku. Czasy, w jakich się wychowywałam, były trudne. W domu rodzinnym 
zdobyłam wartości chrześcijańskie, natomiast w szkole i organizacjach odciągano 
nas od Boga. Miałam swój plan na życie, ale czegoś w nim brakowało. Moja dusza 
była jakby wyjałowiona, pusta. Starałam się pogłębić wiadomości religijne na 
kursie katechetycznym w Częstochowie. Po wykładach chodziłam na Jasną Górę  
i zastanawiałam się nad swoim życiem. Wartościowałam - co mam od siebie, co 
od innych, a co z łaski Bożej. Zrozumiałam, że droga, którą zamierzałam iść, jest 
niewłaściwa i muszę przestawić swoje życie na inne tory, na tory większej przy-
jaźni z Bogiem.  

Każdy człowiek powołany do istnienia ma jakiś plan do zrealizowania. Do-
brze jest, gdy zgadza się on z Bożym zamiarem wobec nas. Pan Bóg wskazał mi 
drogę życia zakonnego. Nie wierzyłam, że planem Bożym dla mnie może być po-
wołanie zakonne, ale spróbowałam i wstąpiłam do Zgromadzenia Sióstr Zmar-



twychwstanek – zgromadzenia, które założyła mat-
ka z córką. Błogosławiona Celina Borzęcka odkry-
wała drogę powołania stopniowo.  Była żoną, mat-
ką, wdową i w końcu założycielką nowej rodziny 
zakonnej. 

W nowicjacie zapoznałam  się  z duchowością  
Zgromadzenia. Podstawą tej duchowości jest Pas-
chalne Misterium Zbawienia.  Zgłębiając tajemnicę 
śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, zrozumia-
łam, na czym polega nasze umieranie i zmartwych-
wstawanie z Chrystusem każdego dnia. Po okresie 
próby złożyłam śluby zakonne i od 50 lat służę Panu 
Bogu i ludziom. Życie tajemnicą paschalną daje mi 
pokój, wolność, radość. Wiem, że trudności życio-
we, miłość własna, wady różnego rodzaju są polem 
do walki z sobą, są drogą do osobistego umierania  
i zmartwychwstawania z Chrystusem.  

Na co dzień borykamy się z różnymi trudnościa-
mi, złymi skłonnościami, egoizmem. Jeśli na pierw-
szym miejscu postawimy Boga, to wszelkie przeciw-
ności  stają się łatwiejsze do pokonania, można 

przejść ponad nimi i zwyciężyć je z Chrystusem. Tego uczyła bł. Celina, nasza Za-
łożycielka. Życzę wszystkim głębokiej przyjaźni z Chrystusem Zmartwychwsta-
łym, który obiecał nam: „Jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia 
świata”. Jezus chce nam podawać rękę jak tonącemu Piotrowi. Do nas należy, aby 
tę rękę dostrzec, uchwycić i z Chrystusem iść przez życie. 

Zachęcam wszystkich do szczerego odkrywania własnego powołania w per-
spektywie przyjaźni z Bogiem oraz do wdzięczności i modlitwy za każdą osobę 
powołaną do służby Bożej w kapłaństwie lub życiu zakonnym. Życzę, aby każdy 
dzień był wielbieniem Pana za Jego zbawczą miłość, wzmacniał nadzieję, przyno-
sił pokój. 



 

 

PARAFIALNE GRUPY BIBLIJNE  
„Słowa, które Ja wam powiedziałem, są Duchem i życiem” (J 6,63) 

Święty Hieronim mawiał, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomo-
ścią Chrystusa. Ojciec Święty Jan Paweł II nauczał nas, że Pismo Święte jest jak 
orzeźwiająca woda i jak pożywienie, którym karmi się człowiek wierzący. Papież 
Benedykt XVI na podstawie słów psalmu 119 ostrzega, że nie znając Biblii jeste-
śmy jak człowiek chodzący w ciemnościach. Słowa Pisma Świętego są lampą po-
magającą nam dostrzegać drogę. Ojciec Pio mawiał, że jest przerażony stratami, 
jakie ponoszą dusze zaniedbujące czytanie Pisma Świętego. Roman Brandstaet-
ter w swoim dziele „Krąg biblijny” przywołuje testament, jaki pozostawił jego 
dziadek: „Będziesz Biblię nieustannie czytał. Będziesz ją kochał więcej niż rodzi-
ców… Więcej niż mnie… Nigdy się z nią nie rozstaniesz. A gdy zestarzejesz się, 
dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są 
tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi”. Powodów, dla których 
powinniśmy czytać Pismo Święte, są dziesiątki i nie mniej przykładów można 
byłoby przytaczać, jednak najważniejszym jest to, że tego pragnął od nas sam 
Jezus!  

Istotą chrześcijaństwa jest wspólnota, dlatego w naszej parafii prężnie dzia-
łają grupy biblijne. Chętnych oraz grup wciąż przybywa. To właśnie na spotka-
niach małych wspólnot zjednoczonych w imię Chrystusa jest obecna żywa, au-
tentyczna wiara i można dostrzec apostolską gorliwość. Tylko we wspólnocie my 
jako ludzie jesteśmy w stanie rozwijać się i realizować.  



 

 

 

Grupy dzielenia Słowem Bożym powołane przez ks. Proboszcza Remigiusza 
Lotę są prowadzone życzliwie i mądrze przez Siostry Apostołki Jezusa Ukrzyżo-
wanego. Dzięki nim grupy oprócz rdzenia jakim jest Jezus i modlitwa tętnią ra-
dością, przyjacielskimi relacjami oraz zaufaniem.  

Warto pamiętać, że każda grupa kościelna, a więc i biblijna, jest dla parafii 
wielkim dobrodziejstwem! 

Wszystkich, którzy chcieliby umacniać swoją wiarę i odkrywać oblicze miłu-
jącego Boga na kartach Biblii, serdecznie zapraszamy do dołączenia! 

Chętnych, pragnących pogłębić swą wiarę i dzielić się nią, prosimy o skon-
taktowanie się z s. Anną AJC, tel. 510 480 926. 

J.  MJ.  

 
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE  
MŁODZIEŻY  
Młodych ludzi cechuje spontaniczność, zaanga-
żowanie i to, że wszędzie nas pełno. Takie też 
zapowiadają się nasze plany jako KSM na naj-
bliższy rok… a więc właściwie ich brak - stawia-
my na spontaniczność i świeże pomysły realizo-
wane na bieżąco. Jesteśmy GOTÓW do wszelkiej 
pomocy, jak na przykład zaangażowanie w zbli-
żający się festyn parafialny, ale również otwarci 
na nowe doświadczenia. Będziemy kontynuować 
tradycje ale i zaskakiwać nowościami. Tak jak  
w naszym zawołaniu - „Przez cnotę, naukę i pra-
cę, służyć Bogu i ojczyźnie - GOTÓW!”  

Paweł Iwańczak  



DIAKONIA MIŁOSIERDZIA  
Szczęść Boże! Parafialna diakonia miłosierdzia to grupa osób, która chce być bli-
sko parafian, którzy potrzebują pomocy. Wyjście do kościoła w niedzielę, zrobie-
nie zakupów w tygodniu czy chwila spędzona przy herbacie to rzeczy, których 
niektórzy parafianie bardzo potrzebują. Czasem jest potrzebne również wsparcie 
materialne. Dlatego jak co roku chcemy zorganizować zbiórkę świątecznych da-
rów i kiermasz przed Bożym Narodzeniem. Jeśli chcesz pomagać innym parafia-
nom, a jednocześnie doświadczyć dużo radości z tej służby, zapraszamy na nasze 
comiesięczne spotkania. Jeśli chcesz do nas dołączyć możesz też zadzwonić: tel. 
508 077 453. 

Tomasz Starczewski  
 

MINISTRANCI  
Ks. Grzegorz wraz  
z grupą ministranc-
ką zaprasza nowych 
kandydatów na 
zbiórki, które odby-
wają się w każdą 
sobotę o godz. 
10.00.   
 

COSTKA  CAFE  
Zapraszamy do ka-
wiarenki parafialnej 
na kawę, herbatę  
i ciastko w każdą 
niedzielę w godz. 
11.00-14.00 (w po-
mieszczeniach pod 
kościołem).



W omawianym czasie proboszczem parafii nadal pozostaje ks. Bronisław Pa-
nek. Choć parafia ma własny budynek przy ul. Buczka 42, wikariusze wciąż nie 
zamieszkują razem, ale w trzech różnych miejscach: przy ul. Buczka 40 i 42, ale 
także przy ul. Pałczyńskiego 21. W roku 1965 z parafii odchodzi wikary ks. Jan 
Kiedros. Ma studiować na KUL w Lublinie. Na jego miejsce Kuria Biskupia nie 
daje nowego księdza i w ten sposób parafia ma o jednego wikarego mniej. Władze 
parafii obawiają się, że po odejściu ks. Kiedosa i wyprowadzce z terenu parafii ks. 
Ludwika Warzyboka Urząd Kwaterunkowy może zainteresować się tym, że  
w 3-pokojowym mieszkaniu przy ul Buczka 40 zamieszkuje tyko jedna osoba  
i dokwaterować kogoś wikaremu.  

Na terenie parafii mieszka blisko 9000 osób, z czego 1000 osób nie utrzymuje 
żadnych z parafią kontaktów.  Msze święte odprawiane są w dni powszednie  
o godz. 6.00, 6.30 i o 18.00. W niedziele i święta Msze św. parafialne są o 7.00, 
9.00 (dla młodzieży), 11.00 (dla starszych dzieci), 13.00, 16.00 (dla młodszych 
dzieci) i 18.00. W niedzielę są też w kościółku Msze św. tzw. rektorackie o 8.00, 
10.00 i 12.00. 

Gorliwość religijna wspólnoty nie budzi zastrzeżeń odwiedzających parafię 
wizytatorów. Pierwsza Komunię Świętą w roku 1965 przyjmuje 112 chłopców  
i 109 dziewczynek. Biskup Stefan Bareła udziela 1 czerwca Sakramentu Bierzmo-
wania aż 262 osobom.  

W protokole wizytacyjnym czytamy: „Parafialna nauka religii jest dobrze zor-
ganizowana i gorliwie prowadzona w 4 kaplicach katechetycznych. Uczą ks. Pro-
boszcz dr Panek, ks. Biegański, ks. Biskup, ks. Wizytator Warzybok, ks. Dumała, 
ojciec duchowny Częstochowskiego Seminarium Duchownego, 2 Braci Szkolnych 
i jedna siostra Zmartwychwstanka”. Dzieci mają lekcję religii 2 razy w tygodniu, 
ale katechizacja odbywa się też w dwóch grupach w niedzielę dla młodzieży z klas 
IX i XI oraz dla wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć w lekcjach religii w cią-
gu tygodnia.  

Liczby katechizowanych budzą bardzo pozytywne zdziwienie: na religię 
uczęszcza 1420 dzieci i 470 młodzieży. Cyfry te wydają się dziś nieprawdopodob-
ne i pokazują też jak młoda jest w 1965 r. parafia św. Stanisława Kostki.  

Ze strony parafialnych duchownych prowadzone są działania zmierzające do 
zwiększenia liczby uczęszczających na katechizację. Do 70 osób, które na religii 
się nie pojawiały, a ukończyły 18 lat, z parafii wysłane zostają listy. Co ciekawe, 
odpowiada na nie, próbując się tłumaczyć, 40 osób. 25 z nich obiecuje przejść  
4-miesięczne przeszkolenie, ostatecznie na religię przychodzi zaledwie 7 osób.  

W parafii jest 40 ministrantów, działa biblioteka. Chór, niestety, rozpada się 
czasowo, a organista czyni starania, by go reaktywować.  

Niepokój wizytujących parafię budzi brak skarbonki na ofiary dla biednych  
i nieco za słabe działania na rzecz potrzebujących.  

CDN...   

Urszula Cierniak  

Działo się u Stanisława Kostki…  

w 1965 roku 



Kronika ostatnich tygodni 
 

26 czerwca - Z nieukrywaną przykrością pożegnaliśmy naszego dotychczasowe-
go wikarego, ks. Andrzeja Witka. Pocieszeniem dla nas jest fakt, że teraz wikariu-
szem został ks. Grzegorz Borowik, dotychczasowy rezydent, którego już dobrze 
znamy. 

8 lipca - Grupa naszych parafian wraz z Ks. Proboszczem udała się na piel-
grzymkę do Klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej (z cudownym  
XVII-wiecznym obrazem Matki Bożej Szkaplerznej) i Opactwa Benedyktynów  
w Tyńcu. Wycieczkę po tych historycznych obiektach sakralnych urozmaicił rejs 
statkiem po Wiśle. Organizatorem wyjazdu była Diakonia Miłosierdzia.  

7 sierpnia - Przypadające w pierwszą niedzielę sierpnia święto Boga Ojca dla 
naszej parafii zaznaczyło się wyjątkowo uroczyście. Po Mszy św. sprawowanej 
przez abpa Wacława Depo poświęcone zostały dwie piękne kaplice. Kaplica  
pw. Bożego Ojcostwa, w której przechowywany jest Najświętszy Sakrament, bę-
dzie nam przypominała o naszym Bożym dziecięctwie i odwoływała do dobroci  



i miłości naszego Abba. Druga kaplica 
to kaplica Bożego miłosierdzia, w któ-
rej obok pięknego wizerunku Jezusa 
Ukrzyżowanego centralne miejsce zaj-
mują konfesjonały. Dziękujemy 
Wspólnocie Bożego Ojcostwa za 
ogromne zaangażowanie w przygoto-
wanie tych kaplic. Poza modlitwą nie 
zabrakło również spotkań przy kawie 
w parafialnej kawiarence. Ukoronowa-
niem wydarzenia był koncert Lidii Po-
śpieszalskiej.   

14 sierpnia - Każdego roku nasza 
parafia włącza się w nieustanną adora-
cję Najświętszego Sakramentu naszej 
Archidiecezji. Adoracja trwa przez całą 
dobę, zawsze 14 sierpnia. Wszystkie 
grupy parafialne oraz mieszkańcy po-
szczególnych ulic mają wtedy okazję 
pobyć dłużej, także w nocy, przed Je-
zusem ukrytym w Najświętszym Sa-
kramencie. O północy jest sprawowana 
pasterka w intencji parafian. 

22 sierpnia - Jak każdego roku nasza 
parafia pielgrzymowała na Jasną Górę 
w ramach nowenny przed świętem 
Matki Bożej Częstochowskiej.  Mimo 
niepogody modlitwa była pełna uwiel-
bienia i radości, a naszą grupę prowa-
dził po raz pierwszy ks. Grzegorz. 

Jubileusze sióstr  

Dwie siostry związane z naszą parafią,  
należące do różnych zgromadzeń  
w ostatnim czasie przeżywały jubileu-
sze swoich ślubów zakonnych: s. Doro-
ta, urszulanka - 25 lat i s. Barbara, 
zmartwychwstanka, nasza zakrystian-
ka - 50 lat. Składamy Siostrom życze-
nia wielu Bożych łask na drodze powo-
łania i dalszej służby Kościołowi. 

Joanna Marczyk-Jurczyk i s. Anna AJC  



 
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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