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Kalendarium na Wielki Post 2017

1. 1.03: Środa Popielcowa, Msze św.:
7.00, 18.30, 19.30. Rozpoczynamy okres
Wielkiego Postu, w czasie którego będą
miały miejsce w każdy piątek Droga
Krzyżowa dla dzieci o 17.30, dla dorosłych
i młodzieży o 19.15, a w każdą niedzielę
Gorzkie Żale o 18.15.
2. 5-6.03 wizytacja kanoniczna naszej
parafii. W programie: Niedziela, 5.03:
9.50 powitanie bpa Rafała Markowskiego;
10.00 Msza św. – przewodniczy biskup,
jest też obecny na wszystkich Mszach
św. w tym dniu, posługuje spowiedzią,
Słowem i błogosławieństwem; 14.00
obiad z udziałem księży z dekanatu;
16.30 spotkanie ze wspólnotami i grupami
parafialnymi; 20.00 kolacja z udziałem
biskupa i przedstawicieli wspólnot i grup
parafialnych. Poniedziałek, 6.03: wizytacja
ks. Kardynała Kazimierza Nycza w
szkołach na terenie parafii, 13.00 obiad
z ks. Kardynałem i przedstawicielami
zarządu dzielnicy, dyrektorami szkół itp.
3. 7-14.03: parafialna pielgrzymka do Ziemi
Świętej, IV tura.
4. 12.03: rozpoczęcie katechez
neokatechumenalnych, będą się one
odbywały w poniedziałki i czwartki
o godzinie 19.00.
5. 20-22.03: rekolekcje dla młodzieży
z gimnazjum 83.
6. 25.03: Uroczystość Zwiastowania
Panskiego.

7. 25-26.03, godzina 16.30: rekolekcje dla
rodziców dzieci przygotowujących się do
przyjęcia I Komunii św.
8. 2.04: dwunasta rocznica narodzin
dla nieba naszego patrona, św. Jana
Pawła II i druga rocznica rozpoczęcia
duszpasterstwa naszej parafii.
Rozpoczynamy wigilijnym czuwaniem,
które prowadzi schola w nocy z piątku
na sobotę 31.03/1.04; w sobotę
1.04 program dla dzieci i dorosłych
przygotowany przez Centrum Św. Jana
Pawła II, w niedzielę o 18.00 koncert
chóru i o 19.00 Msza św.
z Ks. Kardynałem. Szczegółowy program
obchodów będzie podany w późniejszym
terminie.
9. 2-5 kwietnia: wielkopostne rekolekcje
parafialne.
10. 5-7 kwietnia: rekolekcje dla dzieci ze
szkoły podstawowej 341.
11. 9 kwietnia: Niedziela Palmowa, o 18.00
koncert pieśni pasyjnych chóru In Letitia.
12. 13-16 kwietnia: Święte Triduum
Paschalne: Wielki Czwartek Msza
Wieczerzy Pańskiej o 18.00; Wielki Piątek
Adoracja o 15.00; Droga Krzyżowa
o 17.00; Liturgia Meki Pańskiej o 18.00;
Wielka Sobota: świecenie pokarmów
9.00-15.00, Wigilia Paschalna 19.30;
Wielkanoc 6.00 Rezurekcja.

Parafia św. Jana Pawła II w Warszawie, ul. Obrońców Tobruku 48,
www.jp2.warszawa.pl, email: parafia.bemowo@gmail.com, nr konta: 57 2490 0005 0000 4530 1883 4419
Msze święte: niedziele i święta 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 19.00, 21.00, dni powszednie 7.30 i 18.30
spowiedź: w niedziele przed i w trakcie Mszy św., w dni powszednie przed Mszą św., w piątki od 18.30 do 20.00.
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terroryzują i do niepewności, z jaką myślimy
o przyszłości. Jezus chce, byśmy zajęli się
tym, co dziś się wydarza w naszym życiu,
czym Pan Bóg nas tu i teraz obdarza, a nie
uciekali do przodu w krainę projektowania
marzeń. Spotkamy Go w wydarzeniach
Nikt nie może dwom panom służyć. To słowa,
dzisiejszego dnia, a nie – w choćby
które poprzedzają wezwanie Jezusa do tego,
najciekawszych czy najpobożniejszych –
by nie troszczyć się o rzeczy mniej istotne niż
marzeniach odnośnie jutra. To modlitwa
nasze zbawienie. Ciągłe zamartwianie się
otwiera nas prawdziwie na nasze życie
o coś utrwala w nas brak zaufania do Tego,
i w niej pozwalamy się na nowo ukochać Ojcu
który nas stworzył, kocha nas i nie wycofuje się
tacy, jacy jesteśmy. A odnosząc wszystko do
z naszego życia. Jak jednak znaleźć sposób,
Niego, zaczynamy we właściwej perspektywie
by to czym żyć musimy, o co się martwimy, nie
postrzegać to, co zżerało dotąd pokój naszego
wywracało do góry nogami naszej relacji
serca. Wiemy też, skąd przychodzi prawdziwe
z Bogiem. Czy jest coś, co otwiera nas w pełni
zatroskanie o nasze życie i kto nas kocha.
na naszą rzeczywistość i pozwala przeżyć ją
w odniesieniu do Boga?
Zbliżamy się do Wielkiego Postu.
Wykorzystajmy podpowiedź Ewangelii
Kościół od wieków odpowiada twierdząco na
i Kościoła, by modlitwie przyznać w naszym
to pytanie: modlitwa wprowadza nas
życiu należne miejsce. Przez nią spójrzmy na
w rzeczywistość i nie pozwala utracić z nią
siebie w prawdzie o naszych troskach
więzi. Wbrew temu, co myśli wielu ludzi,
i uwikłaniach, i spójrzmy też na Boga, który
nie jest sposobem, by obejść codzienność,
chce naszego dobra. Nikt nie może dwom
znaleźć ukojenie poza swoimi życiowymi
panom służyć. Nie może ufać i nie ufać. Nie
zmaganiami czy karmić się iluzjami. Modlitwa
może, jeśli naprawdę chce być szczęśliwy.
chrześcijańska, rozmowa z Bogiem w Duchu
Świętym, zakorzenia nas w naszym życiu,
ks. Krystian
ale pozwala też wziąć głęboki oddech –
nabrać dystansu do lęków o jutro, które nas
...Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się
zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić,
ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać.
Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm,
a ciało więcej niż odzienie?...
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Słowo od Proboszcza
Drodzy Parafianie,

Trzymacie w rękach pierwszy numer gazetki
Parafii Jana Pawła II w Warszawie. Tworzą ją
parafianie i dla parafian jest pisana. Chcemy
abyście przynajmniej raz w miesiącu mogli
znaleźć w niej najważniejsze informacje o
planach Parafii, o nadchodzących świętach
i o wszystkim co ważne dla naszej Wspólnoty.
Gazetka będzie ukazywała się w ostatnią
niedzielę miesiąca, a jeśli będzie taka potrzeba
– częściej. Dzięki niej mamy nadzieję dotrzeć ze
Słowem Bożym do większej liczby mieszkańców.

W tym numerze znajdziecie komentarz ks.
Krystiana do Ewangelii z 8 niedzieli zwykłej,
w którym Chrystus mówi o trosce o życie
doczesne. Przeczytacie również podsumowanie
z wizyt duszpasterskich, felieton młodej
mamy o zbliżającym się Wielkim Poście, oraz
najważniejsze informacje o zbliżających się
wydarzeniach.
Jesteśmy ciekawi Waszych opinii o nowej
gazetce. Czekamy na pomysły i komentarze.
Szczęść Wam Boże
Ks. Sławomir Abramowski – proboszcz

Kolęda 2016/2017
Raport o stanie wiary – fragment

Cały artykuł znajdziecie na naszej stronie
internetowej www.jp2.warszawa.pl
W jednym z pierwszych artykułów naszej
nowej gazetki wraz z komitetem redakcyjnym
postanowiliśmy przekazać informacje na
temat naszej parafii i tego, jaki jest jej stan,
jeśli chodzi o sprawy duchowe. Tym bardziej,
że zakończyliśmy tegoroczna kolędę i powoli
zaczęliśmy poznawać naszych parafian.
Na naszym terenie zameldowanych jest
11 000 osób, realnie mieszka według naszych
wyliczeń około 13 400 osób. To duża parafia.
Pukaliśmy do wszystkich drzwi. Wiele z nich
było zamkniętych, w niektórych podziękowano
nam ozięble i nie wpuszczono, przyjęło nas
około 43% mieszkańców. Zdarzały nam się
rozmowy z niewierzącymi i wiele rozmów,
które były dotknięciem Boga. Bardzo piękne
były niektóre spotkania, często witano nas
naprawdę ciepło i serdecznie. Chcieliśmy
podziękować Wam wszystkim za to przyjęcie.

Było radością modlić się z Wami i błogosławić
Wam z serca.
A więc, jak wygląda nasza parafia?
Najstarsza jej część, to te osiedla z zachodu
i południa, czyli większość ulicy Widawskiej,
cała Rosy Bailly i z zachodu – Wolfkego. To
34,3% całości. Większość z tych naszych
parafian mieszka na Bemowie już od 20-30 lat.
Wyższa jest sporo średnia wieku, mieszka tam
ponad 85% naszych seniorów powyżej 65 r.ż..
Spora część jest zżyta z parafią Matki Bożej
Królowej Aniołów, którą budowali od podstaw
i jest godne podkreślenia, że mimo to tak wielu
z nich zdecydowało się na uczęszczanie do
nas, a wielu chodzi trochę tu i trochę tam.
Mimo, że warunki u nas są trudniejsze dla
seniorów – nie ma jeszcze ławek
z klęcznikami, czy wielu nabożeństw, do
których przywykli parafianie Michalitów, sporo
jest hałasujących dzieci, ale mimo wszystko
przychodzą do nas i są bardzo dzielni,
niektórzy to weterani kościelni, wiele lat

w posłudze Kościołowi, grupach modlitewnych
itp. To jest też ta część naszej parafii, gdzie
najwięcej przyjmuje się księdza po kolędzie.

Bolesława, 28,3% naszej parafii. Tu mieszka
najwięcej rodzin z dziećmi szkolnymi
i przedszkolnymi. Ta część naszej parafii
najwięcej ucierpiała w związku
Średnio 10-15 lat młodsza jest północna część
z przynależnością do poprzedniej parafii,
naszej parafii – czyli osiedla Osmańczyka,
daleko było do kościoła, kolęda odbywała się
Obrońców Tobruku i nowsza część Widawskiej,
nieregularnie, wielu ludzi zniechęciło się do
37,4% naszej parafii. Tam księdza po kolędzie
praktykowania swojej wiary. To oni najbardziej
przyjmują najrzadziej, ale za to paradoksalnie
entuzjastycznie przyjęli powstanie nowej
ci co do kościoła chodzą, stanowią najbardziej
parafii, wielu z nich powróciło do kościoła
aktywną część naszej parafii, stanowią
i z radością na nowo odbudowuje swoją relację
znaczący procent uczestników wspólnot,
z naszym niebiańskim Ojcem.
diakonii, czy rad parafialnych.
więcej na www.jp2.warszawa.pl
Najmłodsza część naszej parafii to wschodnia
jej część: Osiedle Leśne, czyli nieparzyste
Ks. Sławek
bloki przy Obrońców Tobruku i Księcia

Okiem mamy: Przed nami Wielki Post
Być może kiedy będziecie czytać te słowa, moje
dziecko będzie już na świecie. Dziewięć miesięcy
oczekiwania, przygotowywania wyprawki,
rozmów o wychowaniu. W matczynej głowie rodzi
się troska – żeby nie przegapić czegoś ważnego
w jego rozwoju, prawidłowo pielęgnować,
odpowiednio wychowywać. Teraz, u progu
Wielkiego Postu zastanawiam się, co kiedyś
odpowiem tej małej dziewczynce, kiedy podczas
mszy w Środę Popielcową spyta mnie: po co
to wszystko. O co chodzi w posypywaniu głowy
popiołem, geście tak zbliżonym do polewania
jej wodą podczas chrztu świętego? O co chodzi
w tym Wielkim Poszczeniu, tym wielodniowym
oczekiwaniu na Niedzielę Zmartwychwstania?
Często wykonujemy wtedy te same czynności,
od przedsiębrania wyrzeczeń po uczestnictwo
w nabożeństwach i wykonujemy je często
o tyle pobożnie, co bezrefleksyjnie. Obawiam
się, że mojej córce może to nie wystarczyć. Więc
co jej odpowiem, kiedy spyta: dlaczego? A co
odpowiem teraz sobie?
Może tak: w Wielkim Poście chodzi o to, żeby

sobie przypomnieć, co jest najważniejsze.
A najważniejsza jest Miłość – ta największa,
o której św. Jan mówi, że nie ma większej niż
ta, kiedy ktoś życie swoje oddaje za swoich
przyjaciół. Ta Miłość, która Boga samego skłoniła
do tego, żeby oddać ludziom swego własnego
Syna. Ta Miłość, która praktycznie wyraża się
w trzech działaniach: modlitwie, poście,
jałmużnie. W tej właśnie kolejności. Bo post
bez modlitwy, bez relacji z Bogiem może stać
się zwykłą dietą. Jałmużna bez postu będzie
oddawaniem z tego, co i tak nam zbywa. To
Post uświadamia nam, jak wiele możemy oddać
innym z tego, co wydaje nam się na pierwszy
rzut oka niezbędne. Po to Kościół daje nam tak
wyjątkowy czas: żebyśmy zbliżając się do Boga,
Największej Miłości umieli oczyścić się z tego, co
nas przytłacza (chociaż nam się często wydaje,
że uszczęśliwia) i zamienić to w Wielkie Dobro
dla innych – bez żalu, bez poczucia straty, bez
cierpiętnictwa. Żebyśmy wolni od tego co nas
krępuje na co dzień stanęli w obliczu Wielkiej
Tajemnicy Śmierci i Zmartwychwstania.
Iwona

