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Niedzielne

n godz. 7.00 przed Mszą Św. 
 Godzinki do MB 

n godz. 8.00 wypominki  
 za zmarłych 
n godz. 8.30 
n godz. 9.30 
n godz. 11.00 dla dzieci
n godz. 12.30 suma 
n godz. 18.00 dla młodzieży 

 i studentów
n godz. 20.00 

W dni powszednie

godz. 7.00, 7.30, 8.00, 18.00
Kaplica Adoracji Najświętszego 
Sakramentu czynna jest codziennie 
od godz. 16.00 do 18.00

Sakramenty Święte
Chrzest – I i III niedziela w czasie
Mszy Św. o godz. 12.30
Spowiedź – w czasie Mszy Św. 
Sakrament chorych – na wezwanie 
zgłoszone poprzedniego dnia
Sakrament małżeństwa  
– narzeczeni zgłaszają się 3 miesiące 
przed ślubem.
Konferencje odbywają się w piątek
o godz. 18.30 w sali na plebanii.

Msze Święte

Z życia parafii
Dnia 18.03.2015 zmarł w siedleckim szpitalu ks. Prał. Dr Stefan Kornas. Zmarły kapłan  Q

był m.in. pierwszym proboszczem i budowniczym kościoła w siedleckiej parafi p. w. Ducha 
Świętego, wykładowcą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Wyższego Seminarium 
Duchownego Diecezji Siedleckiej, wielokrotnie gościł w naszej parafi dzieląc się refeksją 
Słowa Bożego i wspierając księży w wizycie duszpasterskiej.

W Niedzielę Palmową Męki Pańskiej (29 marca) o godz. 19:00 zapraszamy do naszej świątyni  Q

na koncert kwartetu wokalnego „Tempus” zatytułowanego „Ciemne Jutrznie”.
Dnia 12.04.2015r. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego J. E. Ks. Bp Marek Solarczyk udzieli  Q

młodzieży z naszej parafi sakramentu bierzmowania podczas Mszy św. o godz. 09:30.
27.04.2015 r. (poniedziałek) przypada pierwsza rocznica kanonizacji Ojca Świętego Jana  Q

Pawła II.  Z tej okazji zapraszamy na koncert kameralny „ Myśleć sercem – papieskie inspiracje” 
w reżyserii znanego aktora Dariusza Jakubowskiego po uroczystej Mszy św. dziękczynnej 
o godz. 18:00.

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofary złożone na malowanie naszego kościoła. Wszystkich  Q

ofarodawców polecamy Panu Bogu we Mszy św. nowennowej w każdą środę o godz. 18:00.

Warto obejrZeć „Doonby. KażDy jest Kimś”
Głośny flm z przesłaniem pro-life. Od 27 marca 
będzie go można oglądać w polskich kinach.
Sam Doonby, tajemniczy i przystojny włóczęga, 
pojawia się znikąd w małym miasteczku w Tek-
sasie. Jego nagłe przybycie wywołuje falę nie-
zwykłych zdarzeń i zmienia życie wielu ludzi. 
Kiedy równie niespodziewanie jak się pojawił, 
nagle znika, mieszkańcy miasteczka zaczynają 
zdawać sobie sprawę z tego, jak wielkie znacze-
nie może mieć obecność lub brak jednej osoby. 
Więcej na stronie www: „http://doonby.pl/”
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Z okazji Świąt Zmartwychwstania 
Chrystusa Pana składamy 

wszystkim naszym parafanom 
oraz ich gościom gorące 
i szczere życzenia, aby Chrystus 
Zmartwychwstały był zawsze 
naszą siłą, naszą nadzieją, naszą 
miłością i naszym życiem. 
Życzymy, aby Żyjący Zbawiciel 
objawił się w Waszym życiu 
tak jak uczniom w Emaus, 
abyście ucieszyli się Jego 
obecnością jak apostołowie 
w Wieczerniku w niedzielę 
Zmartwychwstania, abyście 
z odwagą Marii Magdaleny 
ponieśli Dobrą Nowinę rodzinom 
i znajomym. Niech ta moc, płynąca 
z Jego Zmartwychwstałego 
Serca rozpala nasze codzienne 
życie, obejmuje wszystkie troski 
rodzinne, pomaga w pracy 
zawodowej i tak prowadzi, 
abyśmy w każdej chwili naszego 
życia i w każdym działaniu czuli 
i ufali, że Bóg jeden jest naszym 
prawdziwym życiem, gdyż jest 
Bogiem żywych. Niech te święta, 
tak właśnie przeżywane pomogą na 
nowo odkryć, że Bóg jest zawsze z nami.

Ks. Proboszcz Krzysztof,   ks. Zbigniew, ks. Jarek, k. Roger, ks. Tadeusz,  
o. Krzysztof, diakon Daniel, s. Edyta. s. Elżbieta,  

s. Magdalena, s. Cyryla, s. Bożena i Redakcja Głosu Serca.

Gazetka Parafi Rzymskokatolickiej pw. Najczystszego Serca Maryi, ul. Chłopickiego 2,  

04-314 Warszawa: tel. 0-22 610-49-30, www.parafa-szembeka.waw.pl, kontakt@parafa-szembeka.waw.pl
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Księże Proboszczu, histo-
ryczna rocznica, to i warto 
przypomnieć kilka historycz-
nych faktów…

 - Nasza parafa została ery-
gowana dokładnie 25 lute-
go 1925 r. dekretem kardynała 
Aleksandra Kakowskiego. To 
nie była przypadkowa data – 
tego dnia obchodzimy rocznicę 
Bitwy pod Olszynką Grochow-
ską, a przecież ta najkrwawsza 
bitwa Powstania Listopadowe-
go toczyła się właśnie na ob-
szarze, który znajduje się w na-
szej parafi.

Te dwie rocznice od lat się 
pokrywają, ale w tym roku 
obchody 90. lecia parafii 
troszkę przykrywają roczni-
cę bitwy…

 - No bo to niezwykle uro-
czysta, okrągła rocznica, ale 
w przyszłym roku będzie od-
wrotnie, gdyż wtedy to Bitwa 
pod Olszynką Grochowską bę-
dzie miała okrągłą, 185. rocz-
nicę. W tym roku szczegól-
nie chcemy podziękować Panu 
Bogu, i sobie nawzajem, że ta 
nasza parafia istnieje i żyje. 
Przypomnieć historyczne po-
stacie pierwszych probosz-
czów – księdza Jana Sztukę, 
który tworzył parafę i poświę-
cił jej 45 lat swojego życia. Był 
budowniczym tej świątyni. W 
czasie wojny, razem z parafa-
nami poszedł do obozu pracy 
– genialny przykład idealne-
go pasterza, prawda? Wspomi-
namy też nieżyjącego już księ-
dza Franciszka Foksa. I mo-
dlimy się za zdrowie mojego 
poprzednika, księdza Eugeniu-
sza Bączyka i wszystkich księ-
ży, którzy w naszej parafi peł-

nili posługę. Dziękujemy też 
wszystkim dobrodziejom, któ-
rzy są sympatykami naszej 
Świątyni i naszego Grochowa. 
Którzy sprawiają, że ta okoli-
ca pięknieje. Bo ta Świątynia, 
ten pomnik Bitwy pod Olszyn-
ką Grochowską jest naszym 
wspólnym dobrem. 

Dotknął ksiądz materii, 
o której ja często wspomi-
nam, że niektóre, wyjątkowe 
świątynie winny być pojmo-
wane nie tylko w aspekcie re-
ligijnym, ale właśnie narodo-
wego dobra i historycznego 
dziedzictwa.

 - Oczywiście, nasza Świą-
tynia ma nie tylko wymiar reli-
gijny – jest wizytówką naszego 
Grochowa. I nad tą wizytówką 
ciągle pracujemy. Dzięki na-
szym ofarnym parafanom od 
2006 r. udało nam się między 
innymi wyremontować elewa-
cję kościoła, wymienić schody 
i oświetlenie w Świątyni, po-
łożyć izolację kościoła, wygo-
spodarować pomieszczenia dla 
Caritas… Teraz trwają prace 
malarskie we wnętrzu Świąty-
ni. I kiedy patrzę na to, co już 
zrobiliśmy, to chciałbym o na-
szych parafanach powiedzieć 
jedno – to świadczy o ich wy-
sokiej kulturze, o gorliwości 
i wyjątkowym zaangażowaniu. 

To miłe słowa, tym bar-
dziej, że Grochów nie jest 
zbyt zasobną częścią Warsza-
wy… 

- Tak, sporo w naszej para-
fi miejsc i domów, które wy-
magają doinwestowania, wie-
lu parafian cierpi z powodu 
niezasobności portfeli, to wi-
dać szczególnie, jak nasi księ-

ża odwiedzają ich, chodząc 
z tzw. Kolędą. Tym bardziej 
cieszy, że tyle wspólnie może-
my zdziałać. I to bez żadnej do-
tacji zewnętrznej… Nasi para-
fanie czują, że to jest ich Świą-
tynia.

Ale trzeba też wspomnieć 
o wykonanej kilka lat temu 
iluminacji kościoła – to inwe-
stycja samorządowa… 

- Prawda, i za nią jesteśmy 
wdzięczni, niemniej ilumina-
cja pociąga stałe koszty – trze-
ba płacić za prąd, konserwo-
wać instalację. I te koszty po-
noszą nasi parafanie. Przykro 
mi, że nie stać nas na oświetla-
nie Świątyni, tego narodowego 
pomnika, przez całą noc. Tym 
bardziej teraz, gdy plac Szem-
beka doczekał się odnowienia 
i jest tak kolorowo oświetlony 
do świtu… 

Czego można życzyć para-
fi z okazji tak zacnego Jubi-
leuszu?

 - Szybkiego dokończenia 
tych prac malarskich. I tego 
żeby parafianie po prostych 
schodach mogli wchodzić do 
naszej Świątyni…

Po prostych schodach w ro-
zumieniu dosłownym, czy 
przenośnym?

 - I takim i takim. Bo z jednej 
strony potrzeba nam remontu 
schodów wejściowych, a z dru-
giej zaś chodzi o to, żeby wszy-
scy przychodzili do nas z na-
dzieją, radością i czystym ser-
cem… 

Adam Rosiński
Przedruk z „Mieszkaniec” 

nr 4 (628) ROK XXV

W 90. rocznicę utworzenia parafii  
pw. najczystszego serca Maryi „Mieszkaniec”  

rozMawia z ks. proboszczeM krzysztofeM ukleją.

Święte Triduum Paschalne
Święte Triduum Paschalne jest najważniejszym wydarzeniem w roku liturgicznym. Jego istotą 

jest celebracja Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Triduum rozpoczyna się wieczorną 
Mszą Świętą w Wielki Czwartek, a kończy nieszporami w Niedzielę Wielkanocną.

Wielki Czwartek
Msza Wierzy Pańskiej przypomina Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Chrystus ofarował Bogu Ojcu 

pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i Krew. Msza ta ma szczególne znaczenie, gdyż nawią-
zuje do ustanowienia przez Chrystusa w czasie ostatniej wieczerzy sakramentów Eucharystii i Ka-
płaństwa. Święto Kapłańske, modlimy się za naszych kapłanów.

godz. 17.00 - 17.45 Spowiedź. Nie będzie spowiedzi w czasie Mszy Św.
godz. 18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej. Koncelebrowana przez wszystkich kapłanów.

Wielki Piątek
Jest to jedyny dzień w roku liturgicznym, kiedy Kościół nie sprawuje Eucharystii, gdyż tego 

dnia sam Chrystus ofarował się za grzechy świata. Jest to dzień powagi, skupienia, w którym 
szczególnie czci się drzewo Krzyża. Obowiązuje post ścisły. W kościołach odprawia się liturgię 
Męki Pańskiej (Ofary złożone tego dnia przeznaczone są na Grób Pański). 

„Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać 
świat kolejny już wiek”

godz. 7.00-9.00 i godz. 17.00-18.00 Spowiedź  
godz. 7.30  Jutrznia w Kościele
od godz. 7.30  Adoracja
godz. 15.00  I dzień Nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego
godz. 18.00  Liturgia Męki Pańskiej

Program na Wielką Sobotę
Wielka Sobota to czas wielkiej ciszy, skupienia, czuwania przy Gro-

bie Pańskim. Liturgia Wigilii Paschalnej jest najważniejszą celebracją 
w roku. Rozpoczyna się w Sobotę późnym popołudniem i w myśl prze-
pisów liturgicznych jej ceremonie należą już do Niedzie-
li Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczystości Wigi-
lii Paschalnej składają się z Liturgii Światała, Sło-
wa oraz części poświęconej tajemnicy sakramentu 
chrztu. Do kościoła zabieramy ze sobą świece.

od godz. 7.00 do 17.00 Spowiedź
od 7.00-17.00  Święcenie Pokarmów
godz. 15.00  II dzień Nowenny przed Świętem 
Miłosierdzia Bożego
godz. 19.00  Liturgia Wigilii Paschalnej 
Zmartwychwstania Pańskiego

Niedziela Wielkanocna 
Zmartwychwstanie Pańskie

O godz. 6.00 procesja rezurekcyjna i uroczysta Msza 
Święta Zmartwychwstania Pańskiego.
UWAGA: nie ma Mszy Świętej o godz. 7.00 i 8.30.
Porządek Mszy Świętych: godz. 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 20.00.
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godz. 15.00  II dzień Nowenny przed Świętem 
Miłosierdzia Bożego
godz. 19.00  Liturgia Wigilii Paschalnej 
Zmartwychwstania Pańskiego

Niedziela Wielkanocna 
Zmartwychwstanie Pańskie

O godz. 6.00 procesja rezurekcyjna i uroczysta Msza 
Święta Zmartwychwstania Pańskiego.
UWAGA: nie ma Mszy Świętej o godz. 7.00 i 8.30.
Porządek Mszy Świętych: godz. 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 20.00.



Każdy, kto zechce wspomóc naszą wspólnotę, może to zrobić zasilając konto parafalne.  
Istnieje możliwość odliczenia tej wpłaty, jako darowizny na cele kultu religijnego  

i cele charytatywne. PEKAO SA 69 1240 6074 1111 0000 4996 6127 

Niedzielne

n godz. 7.00 przed Mszą Św. 
 Godzinki do MB 

n godz. 8.00 wypominki  
 za zmarłych 
n godz. 8.30 
n godz. 9.30 
n godz. 11.00 dla dzieci
n godz. 12.30 suma 
n godz. 18.00 dla młodzieży 

 i studentów
n godz. 20.00 

W dni powszednie

godz. 7.00, 7.30, 8.00, 18.00
Kaplica Adoracji Najświętszego 
Sakramentu czynna jest codziennie 
od godz. 16.00 do 18.00

Sakramenty Święte
Chrzest – I i III niedziela w czasie
Mszy Św. o godz. 12.30
Spowiedź – w czasie Mszy Św. 
Sakrament chorych – na wezwanie 
zgłoszone poprzedniego dnia
Sakrament małżeństwa  
– narzeczeni zgłaszają się 3 miesiące 
przed ślubem.
Konferencje odbywają się w piątek
o godz. 18.30 w sali na plebanii.

Msze Święte

Z życia parafii
Dnia 18.03.2015 zmarł w siedleckim szpitalu ks. Prał. Dr Stefan Kornas. Zmarły kapłan  Q

był m.in. pierwszym proboszczem i budowniczym kościoła w siedleckiej parafi p. w. Ducha 
Świętego, wykładowcą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Wyższego Seminarium 
Duchownego Diecezji Siedleckiej, wielokrotnie gościł w naszej parafi dzieląc się refeksją 
Słowa Bożego i wspierając księży w wizycie duszpasterskiej.

W Niedzielę Palmową Męki Pańskiej (29 marca) o godz. 19:00 zapraszamy do naszej świątyni  Q

na koncert kwartetu wokalnego „Tempus” zatytułowanego „Ciemne Jutrznie”.
Dnia 12.04.2015r. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego J. E. Ks. Bp Marek Solarczyk udzieli  Q

młodzieży z naszej parafi sakramentu bierzmowania podczas Mszy św. o godz. 09:30.
27.04.2015 r. (poniedziałek) przypada pierwsza rocznica kanonizacji Ojca Świętego Jana  Q

Pawła II.  Z tej okazji zapraszamy na koncert kameralny „ Myśleć sercem – papieskie inspiracje” 
w reżyserii znanego aktora Dariusza Jakubowskiego po uroczystej Mszy św. dziękczynnej 
o godz. 18:00.

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofary złożone na malowanie naszego kościoła. Wszystkich  Q

ofarodawców polecamy Panu Bogu we Mszy św. nowennowej w każdą środę o godz. 18:00.

Warto obejrZeć „Doonby. KażDy jest Kimś”
Głośny flm z przesłaniem pro-life. Od 27 marca 
będzie go można oglądać w polskich kinach.
Sam Doonby, tajemniczy i przystojny włóczęga, 
pojawia się znikąd w małym miasteczku w Tek-
sasie. Jego nagłe przybycie wywołuje falę nie-
zwykłych zdarzeń i zmienia życie wielu ludzi. 
Kiedy równie niespodziewanie jak się pojawił, 
nagle znika, mieszkańcy miasteczka zaczynają 
zdawać sobie sprawę z tego, jak wielkie znacze-
nie może mieć obecność lub brak jednej osoby. 
Więcej na stronie www: „http://doonby.pl/”

29 marca 2015 r
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Z okazji Świąt Zmartwychwstania 
Chrystusa Pana składamy 

wszystkim naszym parafanom 
oraz ich gościom gorące 
i szczere życzenia, aby Chrystus 
Zmartwychwstały był zawsze 
naszą siłą, naszą nadzieją, naszą 
miłością i naszym życiem. 
Życzymy, aby Żyjący Zbawiciel 
objawił się w Waszym życiu 
tak jak uczniom w Emaus, 
abyście ucieszyli się Jego 
obecnością jak apostołowie 
w Wieczerniku w niedzielę 
Zmartwychwstania, abyście 
z odwagą Marii Magdaleny 
ponieśli Dobrą Nowinę rodzinom 
i znajomym. Niech ta moc, płynąca 
z Jego Zmartwychwstałego 
Serca rozpala nasze codzienne 
życie, obejmuje wszystkie troski 
rodzinne, pomaga w pracy 
zawodowej i tak prowadzi, 
abyśmy w każdej chwili naszego 
życia i w każdym działaniu czuli 
i ufali, że Bóg jeden jest naszym 
prawdziwym życiem, gdyż jest 
Bogiem żywych. Niech te święta, 
tak właśnie przeżywane pomogą na 
nowo odkryć, że Bóg jest zawsze z nami.

Ks. Proboszcz Krzysztof,   ks. Zbigniew, ks. Jarek, k. Roger, ks. Tadeusz,  
o. Krzysztof, diakon Daniel, s. Edyta. s. Elżbieta,  

s. Magdalena, s. Cyryla, s. Bożena i Redakcja Głosu Serca.

Gazetka Parafi Rzymskokatolickiej pw. Najczystszego Serca Maryi, ul. Chłopickiego 2,  

04-314 Warszawa: tel. 0-22 610-49-30, www.parafa-szembeka.waw.pl, kontakt@parafa-szembeka.waw.pl


