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Drodzy Czytelnicy

Wspólnie drogą prawdy – to hasło tegorocznych obchodów 
90. rocznicy powstania naszej parafii.

Pierwszy w tym roku numer Naszej Wspólnoty oddajemy właśnie                 
z myślą o tym jubileuszu. Prezentujemy najważniejsze zaplanowane 
na ten czas wydarzenia. 

Oprócz kalendarium na styczeń 2023, znajdziecie w nim także in-
formacje z życia wspólnot oraz stałe cykle. Ciekawą lekturą będzie na 
pewno podsumowanie pracy parafialnej, z uwzględnieniem statystyki 

sakramentalnej, spraw materialnych i duszpasterskich. Sprawozdanie przedstawił ks. proboszcz Grzegorz Kucharski, 
podczas nabożeństwa dziękczynno-błagalnego, które zostało odprawione 31 stycznia 2022.

Polecamy się Waszej modlitwie, prosimy o wyrozumiałość, dziękujemy, że jesteście z nami. Przypominamy także, 
że wszystkie numery Naszej Wspólnoty, w wersji w pełnym kolorze, możecie znaleźć na naszej stronie internetowej 
wspolnota.jankantylegionowo.pl

Redakcja

Z kart kroniki parafialnej:
„Październik 1956
W październiku tego roku nastąpiły wielkie przeobrażenia w życiu gospodarczym i politycznym Polski. 28 paź-

dziernika, ku wielkiej radości wszystkich katolików, wrócił po trzyletnim pobycie w więzieniu prymas Polski Ks. Stefan 
Wyszyński. Wkrótce wrócili z więzień wszyscy biskupi i liczni aresztowani księża. Polska katolicka osierocona przez 
trzy lata odzyskała znów swego ojca, poczuła się mocniejsza i silniejsza. Niezawodnie stało się to za przyczyną Matki 
Najświętszej, która szczególnymi łaskami darzy swoje królestwo w roku maryjnym.”

Procesja z obrazem Matki Bożej do pięciu ołtarzy
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SPRAWOZDANIE z prac parafialnych w 2022 roku
Sprawozdanie zostało przedstawione podczas nabożeństwa na zakończenie 2022 roku

Sprawy sakramentalne:
• Udzieliliśmy chrztu 88 dzieciom.
• Sakrament małżeństwa zawarło 16 par.
• Zmarło 128 osób.
• Do pierwszej Komunii św. przystąpiło 192 dzieci.
• Bierzmowanie przyjęło 37 osób.
• Rozdaliśmy 145.000 Komunii św.
• Z posługą udaliśmy się do 383 chorych.
• W naszej wspólnocie parafialnej mieszka 12.000 osób.

Sprawy materialne:
W 2022 roku zrealizowaliśmy szereg prac inwestycyjnych, 

naprawczych i  porządkowych, w zakresie bieżącego utrzy-
mania kościoła, kaplicy, sal parafialnych i domu św. Józefa. 
Wśród najważniejszych należy wymienić:
• prace naprawcze przy spustach wody deszczowej                        
na frontonie kościoła;
• przebudowa instalacji kanalizacyjnej przy kościele;
• montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu kościoła                   
o mocy 31KW.;
• wymiana oświetlenia prezbiterium;
• malowanie kaplicy adoracji wieczystej;
• wykonanie prac naprawczych instalacji elektrycznej;
• adaptacja i zagospodarowanie pomieszczeń                            
w domu św. Józefa, z przeznaczeniem dla inicjatyw 
młodzieżowych;
• przygotowanie projektu eko-cmentarza, w ramach 
budżetu obywatelskiego, mającego na celu segregację 
śmieci na cmentarzu parafialnym;
• złożenie wniosku o dofinansowanie punktu konsultacyj-
no-psychologicznego dla dzieci i młodzieży przy parafii;
• wykonanie relikwiarium;
• zainstalowanie klęcznika dla osób przystępujących                 
do Komunii św. w postawie klęczącej.

Sprawy duszpasterskie:
Praca duszpasterska w roku 2022 opierała się na codzien-

nej posłudze sakramentalnej i pracy formacyjnej wspólnot 
parafialnych. Wydarzeniami 
ogólno parafialnymi, a także 
ponad parafialnymi, wokół 
których prowadzona była pra-
ca duszpasterska było nadanie 
miastu Legionowo patronatu 
błogosławionego kardynała 
Stefana Wyszyńskiego oraz 
uroczyste rozpoczęcie przygo-
towań do obchodów 90.  lecia 
parafii. Wśród najważniej-
szych zadań realizowanych                   
w 2022 roku należy wymienić:
• drogę krzyżową ulicami Le-
gionowa, z aktywnym udzia-
łem przedstawicieli wszyst-
kich wspólnot parafialnych, 
podczas której rozważano 
nauczanie bł. kard. Stefana 
Wyszyńskiego;

• uroczystości związane z nadaniem miastu patrona                     
w osobie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego (inicjatywa pro-
wadzona we współpracy z diecezją i władzami lokalnymi);
• rekolekcje eucharystyczne i peregrynacja w domach pa-
rafian relikwii bł. Carla Acutisa;
• rekolekcje różańcowe;
• posługę rozpoczęło trzech nadzwyczajnych szafarzy Ko-
munii św.;
• powstała nowa wspólnota w ramach Ruchu Światło-Ży-
cie, Oaza Dzieci Bożych;
• we wspólnocie parafialnej rozpoczęły funkcjonowanie 
dwie drużyny: Skauci Europy oraz 11 drużyna harcerska 
ZHP;
• po okresie pandemii odbyły się kolonie parafialne;
• parafia aktywnie uczestniczyła w parafialnym i diecezjal-
nym etapie synodu o synodalności, składając największą 
liczbę ankiet synodalnych w diecezji;
• podjęto cykl spotkań, w formie konwersatoriów,                        
wokół Katolickiej Nauki Społecznej, z udziałem specjali-
stów w tej dziedzinie;
• odbyły się katechezy neokatechumenalne;
• 8 grudnia uroczyście zainaugurowano obchody                      
90. lecia utworzenia parafii;
• rozpoczęły działalność warsztaty teatralne „ Kula w Kan-
ty” dla młodzieży szkół ponadpodstawowych;
• utworzono punkt konsultacyjno-psychologiczny dla 
dzieci, młodzieży i rodzin;
• sformalizowano utworzenie Towarzystwa Przyjaciół Se-
minarium Diecezji Warszawsko-Praskiej;
• w ramach działalności rady duszpasterskiej podjęto 
prace nad tworzeniem programu duszpasterskiego dla 
wspólnot parafialnych;
• rozszerzono współpracę w zakresie parafialnych mszy 
św. z Towarzystwem Salezjańskim i Rodziną Misyjną 
Zgromadzenia Sióstr Misjonarek.

Ks. proboszcz Grzegorz Kucharski
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Liturgię słowa rozpoczy-
nają obrzędy, które mają cha-
rakter wstępu, wprowadzenia                                                    
i przygotowania (OWMR 46.*), 
dlatego nazywane są obrzę-
dami wstępnymi. Pierwszym 
z nich jest procesja wejścia. 
Po dojściu do ołtarza kapłani                                                                          
i diakoni oddają mu cześć 

przez ucałowanie – jest on bowiem symbolem Chry-
stusa, miejscem złożenia Jego ofiary i najważniejszym 
miejscem w kościele. Potem kapłan pozdrawia lud, naj-
częściej korzystając z formuł zaczerpniętych z listów 
apostolskich lub Apokalipsy. Pozdrowienie oznajmia 
zgromadzonej wspólnocie obecność Pana, a poprzez nie 
i odpowiedź ludu ujawnia się misterium zgromadzone-
go Kościoła (OWMR 50.). W ramach przygotowania do 
uczestnictwa w ofierze Chrystusa wszyscy zgromadzeni 
spełniają akt pokuty, który jednak nie ma skuteczno-
ści sakramentu pokuty – nie gładzi grzechów ciężkich, 
ale pozwala w sposób godny uczestniczyć w Eucharystii 

osobom, które popełniły 
grzechy lekkie. Następ-
nie wykonuje się śpiew 
Panie, zmiłuj się nad nami 
(o ile nie został zawarty 
w akcie pokuty), który wy-
sławia Boga i prosi o Jego 
miłosierdzie. W niedziele, 
święta i uroczystości śpie-
wa się hymn Chwała na 
wysokości Bogu. Obrzędy 
wstępne kończy kolekta, modlitwa złożenia próśb ludu 
przed majestatem Boga, która kierowana jest do Boga 
Ojca, przez Chrystusa, w Duchu Świętym (z wyjątkiem 
uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, gdy 
zanoszona jest do Chrystusa).

Właściwą liturgię słowa, którą została rozbudowana 
przez ostatni sobór, wspaniale streszcza Ogólne Wpro-
wadzenie do Mszału Rzymskiego: W czytaniach bowiem, 
które homilia wyjaśnia, Bóg przemawia do swego ludu, 
ujawnia misterium odkupienia i zbawienia oraz dostarcza 
wiernym duchowego pokarmu; sam Chrystus przez swoje 
słowo jest obecny pośród 
wiernych. Lud przyswaja 
to Boże słowo w milczeniu 
i przez śpiewy oraz przyłącza 
się do niego przez wyznanie 
wiary; nakarmiony tym sło-
wem zanosi modlitwę po-
wszechną w potrzebach ca-
łego Kościoła i za zbawienie 
całego świata (OWMR 55.). 
W czytaniach słuchamy Bożego słowa, które tłumaczy 
nam homilia. W psalmie, aklamacjach kończących czyta-
nia (Oto słowo Boże, Oto słowo Pańskie) i aklamacji Allelu-

ja przed Ewangelią wchodzimy 
z Bogiem w dialog, zwracając 
się do niego Jego własnym sło-
wem. W niedziele i uroczystości 
wyznajemy wiarę, co wypływa 
z usłyszanego wcześniej słowa. 
Pobudza nas ono do modlitwy 
powszechnej, którą zanosimy                   
w kolejnych wezwaniach. W litur-
gii słowa ważne są chwile święte-
go milczenia, w czasie których to, 
co słyszymy, w nas pracuje.

W następnym miesiącu po-
chylimy się nad drugą częścią 
Mszy świętej – liturgią eucha-
rystyczną.

Maciej Przybysz

Pozdrowienie 
oznajmia 

zgromadzonej 
wspólnocie 
obecność 

Pana.

Wokół liturgii

Msza święta – liturgia słowa
Msza święta jest najwyższą formą kultu 
chrześcijańskiego. Jak poucza Konstytucja                                                                                                     
o liturgii świętej, w niej została utrwalona 
ofiara krzyża oraz pamiątka męki i zmartwych-
wstania Chrystusa, czyli w sposób rzeczywi-
sty, dosłowny, stajemy pod krzyżem naszego 
Pana i w szczęściu nocy Jego zmartwychwsta-
nia. On sam ją ustanowił w trakcie Ostatniej 
Wieczerzy. Składa się z dwóch części, liturgii 
słowa i eucharystycznej, które łączą się tak 
ściśle, że stanowią jeden akt kultu. W tym 
miesiącu przyjrzyjmy się pierwszej z nich.

Akt pokuty 
pozwala w sposób 

godny uczestni-
czyć w Eucharystii 

osobom, które 
popełniły grzechy 

lekkie.

W czytaniach 
wchodzimy 

z Bogiem w dialog, 
zwracając się 
do niego Jego 

własnym słowem.
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Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym w naszej parafii 
ma rok. Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy prowadzą 
do spotkania z Bogiem, który kocha. Odkrycie Jego miłości 
umożliwia podjęcie pogłębionej decyzji oddania się Chry-
stusowi jako Panu.

Po REO uczestnicy są zaproszeni do wspólnoty, w któ-
rej mogą modlić się o prowadzenie i wzrost wiary w Duchu 
Świętym. We wspólnocie rozpoczyna się droga formacji.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym w naszej parafii 
spotyka się w poniedziałek. Zaprasza na poniedziałkową 
(każdy trzeci poniedziałek miesiąca) Mszę świętą i Wieczo-

ry Uwielbienia razem z Zespołem Tu Kanty. Dziękujemy za 
przygotowanie tegorocznej Bożonarodzeniowej Szopki, 
skrzynkę modlitewną intencji i otwarcie na Ducha Świętego.

ZP

Najpierw zwróćmy uwagę 
na przestrzenie – niebo i zie-
mię. Możemy podejść do tego 
bardziej dosłownie i uznać 
stworzenie ziemi pod naszy-
mi stopami i nieba nad na-
szymi głowami. Dzisiaj byśmy 
powiedzieli, że Bóg stworzył 
naszą planetę, to, co na wy-
ciągnięcie naszej ręki, dotykal-
ne, bliskie, i cały kosmos. Po-
kazuje nam to wielkość Boga. 
Owszem, jest nieporównywal-
nie większy od wszechświata 

– nic skończonego nie może być nawet bliskie Nieskoń-
czonemu. Nieskończoność jest jednak tak wielka, że nie 
potrafimy się do niej odnieść. Kiedy zobaczymy, że Bóg 
jest Stwórcą wielkiej planety, po której chodzimy, i ucie-
kającego naszemu pojmowaniu kosmosu, budzi się w nas 
respekt do Jego wielkości.

Możemy również spojrzeć na niebo i ziemię jako na 
świat materialny i ponadmaterialny. Wtedy wszystko, co 
wcześniej opisałem, mieści się w tym pierwszym. Świat 

ponadmaterialny przynależy duchom – aniołom i duszom 
zmarłych ludzi.

Podobnie wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne są 
wszystkimi bytami materialnymi i niematerialnymi – du-
chowymi. Widzimy, że chodzi o wszystkie byty – material-
ne od kamienia do człowieka i duchowe od człowieka do 
anioła. Człowiek należy do obu tych grup.

Pozostaje pytanie, co znaczy, że Bóg wszystko stwo-
rzył? Wbrew wielu systemom politeistycznym, w których 
bogowie lepią świat z istniejących materiałów, jedyny Bóg 
stwarza wszystko z niczego. Powołuje byty z nieistnie-
nia do istnienia – przed aktem stworzenia byt stworzony                                                                                                          
w nim nie istniał w ogóle. Posłużę się przykładem. Uważa-
my moment poczęcia za miejsce w czasie, w którym Bóg 
stwarza duszę. Czasem możemy usłyszeć, że Bóg wziął du-
szę dziecka, którą miał u siebie, i włożył ją w ciało. To nie-
prawda! Ta dusza nie istniała wcześniej. Oczywiście, jak mó-
wią psalmy, Bóg znał ją już wcześniej. Nie wynika to jednak 
z uprzedniego istnienia duszy, a wszechwiedzy Boga.

Wraz ze wszystkimi bytami, które widzimy i które wy-
mykają się naszym zdolnościom poznawania świata, je-
steśmy stworzeni z niczego przez Boga, aby uczestniczyć 
w Jego szczęściu. Nie potrzebował nas stwarzać – On wy-
starcza samemu sobie. Jego dobroć i miłość dążą do dzie-
lenia się Jego szczęściem i dobrodziejstwami. Stworzył 
nas w zupełnej wolności i podtrzymuje w istnieniu. Stwo-
rzył nas, bo nas chce. Ciebie i mnie chce i nigdy chcieć nie 
przestanie. Tak działa Jego miłość.

Maciej Przybysz

Wierzę w Kościół 
- Wokół wyznania 

wiary
Stworzyciel
Co niedzielę wyznajemy wiarę w Stworzycie-
la nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzial-
nych i niewidzialnych. Chociaż wygląda to 
na zaledwie zabieg czysto estetyczny (takie 
wyliczenie zamiast krótkiego „Stworzyciel 
wszystkiego” wzmacnia wagę słów), ma nie 
tylko takie przyczyny. Autorzy wyznania 
wiary rozdzielają tu przestrzenie i byty, któ-
re te przestrzenie wypełniają.

Z życia wspólnot

Rok z Odnową
w Duchu Świętym

Szkopkę bożonarodzeniową wykonała wspólnota Odnowy w Duchu św.
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Z życia parafii
i wspólnot

Rodzina jest
świątynią świątyń

Świat się dynamicznie zmienia - nowe technologie, 
nowe trendy, nowe bestsellery. W tej sytuacji rodzi się 
w nas pytanie co współczesnemu człowiekowi mogą 
,,zaoferować” święci z minionych wieków? Czy są                                                                                                                             
w stanie odpowiedzieć na pytania współczesnego 
człowieka? Papież Franciszek mówi, iż : ,,Święci to 
drogocenne perły; są zawsze żywe i aktualne, nigdy nie 
tracą wartości, bo stanowią fascynujący komentarz do 
Ewangelii.” Pisząc ten artykuł zrodziło się w nas  py-
tanie: co wobec tego konkretnie dziś, wspólnocie pa-
rafian św. Jana Kantego może zaoferować patronka 
naszego Zgromadzenia bł. Bolesława Lament?

Zdaje się, że odpowiedzi udziela właśnie ten szybko 
zmieniający się świat z jego analizami i statystykami.                         
W dzisiejszej ocenie społeczeństwa swoisty kryzys prze-
żywa rodzina. To ona jest grupą społeczną, tą najbar-
dziej podstawową i niezbędną w rozwoju cywilizacji,                                                                                                                          
a z drugiej strony narażoną na tak wiele zagrożeń i ata-
ków. Czego bł. Bolesława Lament żyjąca na przełomie XIX 
i XX wieku może nauczyć współczesną rodzinę i dlaczego?

Błogosławione pisała: ,,Słowo Wcielone rozpoczęło 
odkupienie świata w Nazarecie, na łonie Najświętszej Ro-
dziny. Stąd wniosek, że jeśli społeczeństwa dostąpić chcą 
odkupienia, muszą powrócić do Nazaretu.” Matka Założy-
cielka obrała Świętą Rodzinę za patronów zgromadzenia.                                                                                                                     
W nich wskazywała na wzór życia zakonnego. Rodzina była 
szczególną przestrzenią troski i apostolstwa dla sióstr. Nie 
bez znaczenia było także jej osobiste doświadczenie.

Bolesława urodziła się 3 lipca 1862 roku w Łowiczu. Jej 
rodzice: Łucja i Marcin Lamentowie byli prostymi i głębo-
ko religijnymi ludźmi. Ojciec zarabiał na  utrzymanie ro-
dziny w warsztacie szewskim, matka zajmowała się dzieć-
mi i domem. Nie mogli zapewnić swoim pociechom zbyt 
wiele materialnie ale to co istotne to przekazali im war-
tości chrześcijańskie. W domu nauczono dzieci wspólnej 
modlitwy, znaczenia uczciwości, pracy i empati. Mała Bo-
lesia sama posiadając niewiele uczyła się dzielić z innymi. 
Oczywiście, rodzina Bolesławy nie była idealna. Jednak 
była tam miłość i wartości - to co przyszła błogosławio-
na wzięła ze sobą na dalszą drogę życia. Po śmierci ojca 
to właśnie Bolesława zatroszczyła się o matkę i rodzeń-
stwo. Ciężko pracowała, by umożliwić młodszemu bratu 
zdanie matury i pójście do seminarium. W domu Lamen-
tów dbano nie tylko o wykształcenie dzieci, ale też wielką 
troską otaczano powołania. Bez słowa sprzeciwu przyjęto 
decyzję Bolesławy i jej siostry Stanisławy o wyborze życia 

zakonnego. Wspierano młodego Stefana w jego pragnie-
niu kapłaństwa. Jednak ich życie nie było słodką idyllą. 
Aż czwórka dzieci Lamentów zmarła. Trójka w wieku dzie-
cięcym, a wspomniany Stefan zginął tuż przed wstąpie-
niem do seminarium ratując kolegę. Jednak Bolesława 
patrząc na rodziców uczyła się ufać Bogu i trwać przy Nim 
wbrew wszelkim trudom. W bólu i cierpieniu nie szukać     
w Panu winnego, ale wsparcie i podpory.

Błogosławiona Bolesława także na ścieżce swego 
powołania zakonnego cały czas otaczała opieką rodzi-
ny. Istotnym aspektem działalności Sióstr Misjonarek 
Świętej Rodziny była i jest troska o wychowanie dzieci                                      
i młodzieży.  Matka Założycielka we wskazaniach poleca-
ła rozszerzanie kultu Serca Bożego w rodzinach: ,,Rodzina 
jest świątynią świątyń. Jeśli źródło życia narodowego jest za-
trute, wówczas naród zginie i dlatego pragniemy zaszczepić 
w rodzinach wiarę i miłość Serca Bożego. W intronizacji Zba-
wiciel przychodzi upomnieć się o swoje miejsce w rodzinie.”  
Doświadczona zaborami, wojnami, rewolucjami wiedzia-
ła jak wielką wartość ma chrześcijańska rodzina. Bolesła-
wa i dziś może nam wskazywać na czym budować funda-
ment więzi rodzinnych. Jej wskazania są nadal aktualne 
- ,,(Chrystus) przychodzi i upomina się o miejsce zaszczytne, 
bo jest Królem i powinien panować w każdej rodzinie, by                                                                       
w ten sposób zapanować wnet nad ludzką społecznością; 
upomina się o miejsce poufne, zażyłe, bo jest Przyjacielem, 
który pragnie panować Sercem i miłością.”

Tym tekstem pragniemy na nowo przybliżyć postać 
bł. Bolesławy naszym parafianom i ukazać, iż jest ona 
wciąż ,,drogocenną perłą”, która może szczególnie dużo 
swą postawą wnieść w życie rodzinne. Doświadczona 
przez życie, znająca blaski i cienie, radości i troski każdej 
rodziny może wyjednać łaski małżonkom, rodzicom, mło-
dzieży. Zachęcamy by szukać jej wstawiennictwa w kryzy-
sach, nie-jednościach, pytaniach o wolą Bożą i w chwilach 
szczególnie trudnych jak śmierć bliskich.
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MODLITWA
Boże, Ty dla większej chwały Twojego imienia sprawiłeś, że błogosławiona Bolesława poświęciła się pracy w dziele 

zjednoczenia chrześcijan, spraw za jej wstawiennictwem, aby ci, których uświęcił jeden chrzest złączyli się w prawdzi-
wej wierze i bratniej miłości pod przewodnictwem jednego Pasterza, a mnie udziel łaski..., o którą z ufnością proszę. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Liturgiczne wspomnienie bł. Bolesławy Lament wypada 29 stycznia.
S. Anna Szulficka MSF

Spektakl „Jestem z tobą” w Miejskim Ratuszu
W niedzielę 27 listopada 2022 odbył się spektakl 

„Jestem z tobą” w reżyserii Adama Woronowicza. 
Przedstawienie o świętej siostrze Faustynie przycią-
gnęło tłumy do legionowskiej Sali Widowiskowej. 

 Sztuka, która była oparta na życiorysach 
oraz wspomnieniach świętej siostry Faustyny oraz 
błogosławionego księdza Michała Sopoćko, została 
przedstawiona legionowskiej publiczności w niedzie-
lę 27 listopada 2022 roku. Akcja spektaklu oparta była 
przede wszystkim na dzienniczkach wyżej wymienio-
nych duchownych. W rolach głównych wystąpili: Alek-
sandra Posielężna oraz Karol Górski. Oboje są absol-
wentami Szkoły Filmowej w Łodzi i tam także narodził 
się pomysł na tenże spektakl. Wspólnie napisali scena-
riusz, który wyreżyserował znany polski aktor filmowy 
i teatralny – Adam Woronowicz.

 Spektakl został przyjęty bardzo ciepło przez 
legionowską publiczność. Koncentrował się na naj-
ważniejszych wydarzeniach z życia obu postaci. Scena-
riusz poruszał chociażby genezę powstania znanego 
obrazu „Jezusa miłosiernego”. Po przedstawieniu od-
była się rozmowa z aktorami, którzy mieli możliwość 
opowiedzenia o swoim doświadczeniu związanym                   
z tworzeniem tej historii. Wyjaśnili, co było ich celem 
i na co szczególnie zwracali uwagę przy produkcji. 
Na koniec chętnie odpowiadali na pytania zadawa-
ne przez publiczność. Zaplanowana część rozmowy  
przedłużyła się dwukrotnie ze względu na niekończą-
ce się pytania od widzów. Po wszystkim była możli-
wość prywatnej rozmowy z aktorami, z której wiele 
osób skorzystało. 

Tomasz Stańczak
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od ponad  25 lat działa Wspólnota Rodzin Katolickich                          
z Problemem Alkoholowym, założona przez Bożenę i Marka 
– mieszkańców Legionowa, którzy mieli to nieszczęście... lub 
szczęście „otrzeć się” o problem alkoholizmu w rodzinie, który 
nieustannie dotyka wiele polskich rodzin. 

Wspólnota  uzyskała aprobatę i błogosławieństwo 
Św. Jana Pawła II w maju 1996 roku podczas audiencji                              
w Rzymie. Wielką pomoc przy zakładaniu, pielgrzymowa-
niu do Watykanu, a także w kontynuowaniu działalności 
otrzymała wspólnota od ówczesnego proboszcza parafii 
Ks. Lucjana Szcześniaka. Prawie przez cały okres swojej 
pracy w Parafii Św. Jana Kantego Ks. Lucjan towarzyszył 
wspólnocie. Wiernie uczestniczył w spotkaniach formacyj-
nych odbywających się przy parafii, a także w spotkaniach 
domowych wspólnoty. Odprawiał comiesięczne Msze Św. 
w intencji trzeźwości w rodzinach i w całym narodzie. Był 
wielkim propagatorem życia w trzeźwości. To właśnie 
Ksiądz Lucjan był pomysłodawcą, by programem wspólno-
ty do pracy nad sobą był Dekalog. I tak się dzieje do dziś... 

Jednym z „owoców” działalności jest książka opisująca 
25 lat z życia wspólnoty. Pierwszy tom był wydany w 2015 
roku, a drugi w 2021. O innych „owocach” już w książce..., 
o uwolnieniach z nałogów, nawróceniach, uratowanych 
rodzinach, małżeństwach i cudach ..., bo z Panem Bogiem 
nie ma nic niemożliwego.

Zawiera ona wiele, wiele szczegółów z życia członków 
wspólnoty. Spotykają się oni na corocznych rekolekcjach 
w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie w miesiącu 
sierpniu, dokąd „wysłał” wspólnotę Św. Jan Paweł II, a tak-
że na Spotkaniu Noworocznym w Ośrodku Apostolstwa 
Trzeźwości w Zakroczymiu. Ta wspólnota odmieniła życie 
wielu rodzin, członków wspólnoty i bynajmniej nie jest ona 
tylko dla osób uzależnionych i ich rodzin. Ta wspólnota jest 
dla wszystkich, albowiem życie według Dziesięciu Przyka-
zań Bożych to nieustająca przygoda odkrywania działania 
Boga w życiu człowieka, poznawania siebie oraz poprawia-
nia jakości swojego życia z pomocą Chrystusa i Kościoła. 

a oto króciutkie fragmenty książek:

(... ) Do czego podobna jest Wspólnota Rodzin Katolic-
kich z Problemem Alkoholowym?

Według mnie podobna jest do ogrodu z drzewami 
owocowymi (Ps. 1...) Przekonuję się przez 25 lat, że tymi 
drzewami są mężczyźni i kobiety, starsi i młodsi, małżeń-
stwa i ich „połówki”. Inaczej niż w innych ogrodach. Inaczej 
rosną, inaczej dojrzewają i owocują. Potrafią w zimie kwit-
nąć, albo i w jesieni… Niektóre na wiosnę wydają smaczne 
owoce, a potem jeszcze raz owocują w lecie… Przy muzyce 
i wietrze potrafią ładnie śpiewać solo i grupowo(…)

(... ) Papież Jan Paweł II – dziś święty – pobłogosławił 
nas jako Wspólnotę Rodzin Katolickich dotkniętych Proble-

mem Alkoholowym… i bardzo dobrze. Taka jest prawda. 
Przecież w Polsce są miliony katolików (dziś atakowanych 
i prześladowanych za wiarę jak z resztą od początku dzie-
jów bywało) i kilka milionów ludzi uzależnionych i współ-
uzależnionych… 

Na nich czeka nasza wspólnota!!!(...)

(...) Wspólnota dała mi wiele zaprzyjaźnionych rodzin, 
gdzie te przyjaźnie prawdziwie trwają, a i wzmacniają się 
przez te wszystkie lata… Przyjaźnie osobiste i całych rodzin. 
Mam wielu przyjaciół w Polsce, ale i poza jej granicami i te 
przyjaźnie trwają do dziś mimo dzielących nas odległości. 
Dzięki Wam za to Przyjaciele! Niech Wam – Nam Pan Bóg                 
i Matka Boża błogosławi! (…)

(...) Bycie we wspólnocie  pomaga żyć łaską Sakramen-
tu Małżeństwa, rozumieć go a to daje wiele radości. Oso-
bom samotnym, będącym członkami wspólnoty, pozwala 
czuć się jak w rodzinie, czyni łatwiejszym życie bez współ-
małżonka (…)

Zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Wiedziałam, 
że będą bardzo skromne. Miałam do wyboru kupić rybę, 
albo choinkę… Wybrałam rybę. Miałam następnego dnia 
jechać do miasta, by dokonać zakupu. A była to niedziela. 
Wybrałam się do Kościoła. Mój mąż nie praktykował, więc 
nie pojechał ze mną. Jadę sobie i nagle patrzę, a w środku 
lasu w poprzek drogi leży choinka… Wysiadłam z samo-
chodu, ściągnęłam ją na bok, wcześniej rozejrzałam się, 
ale nikogo w pobliżu nie było. 

Po Mszy Św. w drodze powrotnej zobaczyłam, że cho-
inka dalej leży tak jak ją zostawiłam. Dookoła było kilka 
plantacji, pomyślałam, że pewnie spadła z jakiegoś samo-
chodu. Wróciłam do domu i powiedziałam o tym mężowi, 
był zdziwiony, że jej nie zabrałam… Powiedziałam, że jest 
duża, że nie poradziłabym sobie… A w ogóle skoro ktoś 
zgubił, to może po nią wróci… A on na to, że na pewno 
spadła z jakiegoś samochodu, że na pewno nie zauważyli, 
więc nie wrócą.

Pojechaliśmy do lasu… Choinka czekała na nas!

Wyżej wymienione książki można nabyć, a także spo-
tkać niektórych członków wspólnoty.

Serdecznie zapraszamy w każdą czwartą niedzielę 
miesiąca po wieczornej Mszy Św. około godz. 19:00. Wię-
cej o naszej wspólnocie w internecie: www.wspolnota.e.pl

Ewa Świerczyńska ze Wspólnoty Rodzin 
z Problemem Alkoholowym

Z życia wspólnot
W Legionowie 
w kościele „na górce”...
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Kalendarium parafialneKalendarium parafialne
styczeń 2023styczeń 2023 Z życia parafii

8 stycznia 2023, 
druga niedziela po Narodzeniu Pańskim
Święto Chrztu Pańskiego
• Po Mszy św. o godz. 13:00 – spotkanie Towarzy-
stwa Przyjaciół Seminarium, wieczernik
• Godz. 17:00 – wspólne kolędowanie ze scholą pa-
rafialną i grupą wokalną
• Godz. 19:30 – rada duszpasterska, dom św. Józefa
• Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Narodze-
nia Pańskiego

10 stycznia 2023, wtorek
• Godz. 18:00 – Msza św. z udziałem dzieci przygoto-
wujących się do pierwszej Komunii św.

12 stycznia 2023, czwartek
• Godz. 19:00 – konferencja przedmałżeńska, 
wieczernik

15 stycznia 2023, druga niedziela zwykła
• Godz. 11:30 – Msza św. Salezjańska
• Godz. 17:00 – wspólne kolędowanie 
z zespołem TUKanty
• Godz. 19:00 – przygotowanie do bierzmowania:
– spotkanie formacyjne dla młodzieży 
„Mów do Niego – modlitwa”, wieczernik
– spotkanie dla rodziców w kościele
• Taca na Mszy św. o 18:00 na inicjatywy młodzieżowe

16 stycznia 2023, poniedziałek
• Godz. 18:00 – Msza św. w intencji Odnowy 
w Duchu Świętym
• W ramach formacji do bierzmowania spotkania 
w grupach

17 stycznia 2023, wtorek
Wspomnienie św. Antoniego, opata
• Godz. 18:00 – Msza św. w intencji Radia Maryja
• W ramach formacji do bierzmowania 
spotkania w grupach

18 – 25 stycznia 2023, 
Tydzień modlitw o jedność chrześcijan

18 stycznia 2023, środa
• W ramach formacji do bierzmowania spotkania 
w grupach

19 stycznia 2023, czwartek
Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara,
biskupa
• Godz. 19:00 – konferencja przedmałżeńska, wieczernik

• W ramach formacji do bierzmowania spotkania 
w grupach

20 stycznia 2023, piątek
• Godz 19:00 – wieczór uwielbienia, 
Odnowa w Duchu Świętym i zespół TUKanty
• W ramach formacji do bierzmowania spotkania 
w grupach
• 5. rocznica ingresu Pasterza Diecezji Biskupa 
Romualda Kamińskiego

21 stycznia 2023, sobota
Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

22 stycznia 2023, trzecia niedziela zwykła
Niedziela Słowa Bożego
• Kiermasz Skautów Europy

24 stycznia 2023, wtorek
Wspomnienie św. Franciszka Salezego, 
biskupa i doktora Kościoła

25 stycznia 2023, środa
Święto nawrócenia św. Pawła Apostoła

26 stycznia 2023, czwartek
Wspomnienie świętych biskupów 
Tymoteusza i Tytusa
• Godz. 18:00 – Msza św. w intencji Ojczyzny
• 19:00 – konferencja przedmałżeńska, wieczernik

28 stycznia 2023, sobota
Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, 
prezbitera i doktora Kościoła

29 stycznia 2023, czwarta niedziela zwykła
• Godz. 10:00, 11:30 i 13:00 – Msze św. 
z udziałem wspólnoty salezjańskiej
• Godz. 19:00 – przygotowanie do bierzmowania:
– spotkanie formacyjne dla młodzieży
„Dotknij Go - sakramenty”, wieczernik
– spotkanie dla rodziców w kościele

30 stycznia 2023, poniedziałek
• W ramach formacji do bierzmowania spotkania               
w grupach (30 stycznia-3 lutego)

31 stycznia 2023, wtorek
Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera
• W ramach formacji do bierzmowania spotkania 
w grupach (30 stycznia-3 lutego)
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Nie bez przyczy-
ny św. Jan w prologu 
swej Ewangelii napi-
sał: Na początku było 
Słowo, a Słowo było                                      
u Boga,  i Bogiem było 
Słowo. Tak, choć Boga 
widzę przede wszyst-
kim w Eucharystii, to 
nie mogę zapomi-
nać, że jest On obec-
ny również w Słowie.                                 
A to oznacza, że słucha-
nie czy lektura Pisma 
Świętego również jest 
prawdziwym spotka-
niem z Nim.

Tak, chcę się z Nim 
spotykać. To sens mo-
jego życia. Wierzę, że 
każde spotkanie to pro-
stowanie mojej drogi 
do Niego. Pokręconej, 
z wybojami, czasami 
wiodącej niepotrzebnie 
pod górę. To, że bywa  
ona właśnie taka, to nie 
Jego wina, lecz konse-
kwencja moich wybo-
rów, działań, decyzji. 
Choć wiem, że On mnie 
zna jak nikt inny i wie 
o mnie wszystko, to jakże często zwycięża we mnie 
ludzka natura, która podpowiada drogę na skróty.                 
Z pozoru łatwiejszą, szybszą, ale w efekcie wyprowa-
dzającą na duchowe pustkowie, skąd tak trudno wró-
cić na właściwy szlak.

Ale trudno nie oznacza, że jest to niemożliwe. Bo 
On czeka. Zawsze. I jeśli tylko będę chciał, poda mi 
pomocną dłoń, abym nie musiał szukać po omacku 
i tonąć w głębinach swojego strachu przed niemoż-
nością. Przecież powiedział: …znajdziecie Mnie, 
albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca 
( Jr 29,13). Tak, z całego serca. Mojego serca, które 
otwieram przed Nim na modlitwie. Nie tylko tej co-
dziennej czy spontanicznej, ale również tej, w któ-
rej razem ze wspólnotą uczestniczę w spotkaniach 

Lectio Divina. Nie-
wiele wtedy trzeba. 
Wystarczy słuchać 
i czekać na Niego. 
Przychodzi zawsze. 
Czasami w słowach 
dobrze mi znanych, 
a czasami w zupełnie 
zaskakujących,  od-
krywanych jakby na 
nowo. Słowach, któ-
re zaczynają „praco-
wać” i nie pozwalają 
mi być wobec nich 
obojętnym.

Wierzę, że to 
wszystko dzieje się 
za sprawą Jego łaski, 
która wylewa się na 
mnie dzięki Jego Du-
chowi. I choć wiem, 
że na Jego obraz i po-
dobieństwo zostałem 
stworzony, zawsze 
będę potrzebował 
Go w Słowie, które 
będzie sprowadza-
ło mnie na właściwą 
drogę mego życia. Ku 
Jego chwale! 

Jacek Kądzik

Z życia wspólnot

Słów Boga – Bóg w Słowie
Wierzę, że Bóg istnieje. Wierzę, że widzę Go w Najświętszym Sakramencie. Wierzę,                                                     
że On sam daje mi się w każdej Komunii świętej. Widzę Go w czasie adoracji, podczas proce-
sji eucharystycznej. Tak, jest prawdziwie obecny w Eucharystii. Ale czy tylko w niej?

Spotkania Lectio Divina 
odbywają się w każdy czwartek 
o godz. 19:15 w kaplicy Sióstr Urszulanek. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich, 
którym bliska sercu jest modlitwa Słowem.

W niedzielę, 23 stycznia, 
Kościół obchodzi Niedzielę 
Słowa Bożego. Można wykorzystać 
ten czas jako inspirację 
do regularnej lektury 
Pisma Świętego, 
a także przyjścia 
na Lectio Divina.



11

Kolęda jest ważnym i sprawdzonym sposobem pozna-
nia parafian. Rozmowy o sprawach wiary, parafii, rodziny                  
i osobistych ułatwiają wzajemne poznanie. Pomoc ze stro-
ny duszpasterzy może polegać na pytaniach o uczęszczanie 
na religię, czy usunięciu przeszkód dla sakramentalnego 
małżeństwa. Z tego powodu warto odwiedzać wszystkich, 

którzy sobie tego życzą.                                                                         
A więc mimo tego, że od 
wielu lat „drzwi są za-
mknięte” pukać lub dzwo-
nić każdego roku. Nie tylko 
dlatego, że mieszkańcy się 
zmieniają (przeprowadz-
ki), ale przede wszystkim 
dlatego, że mieszkańcy się 
zmieniają (jeśli dojrzewają 
w wierze).

Dlatego istotnym wsparciem misji Kościoła w parafii 
jest też zapytanie sąsiada, czy przyjmie wizytę kolędową. 
Pewnie pamiętamy, że regułą było, że po księdza chodzą-
cego po kolędzie przyprowadzało się od sąsiada i zapro-
wadzało się do sąsiada. Nie tylko w domkach, po to żeby 
pokazać najszybszą drogę (bo wygodne „skróty” znają naj-
lepiej mieszkańcy). Także dlatego, że jest to jakiś symbol 
prowadzenia Chrystusa do ludzi – choćby w najskromniej-
szym wymiarze.

Wizyta kolędowa znów jest w domach. W czasie ograni-
czeń sanitarnych możliwa była w formie specjalnych Mszy 
świętych dla mieszkańców poszczególnych ulic w parafii. 
Odzyskane dobro niech smakuje jeszcze lepiej niż zwykle.

Wartościowe jest złożenie deklaracji przyjęcia wizyty. 
Chociaż formalny czas na to już minął, to chyba jeszcze nie 
jest za późno, ponieważ od dawna w naszej parafii oso-
by chętne do przyjęcia kolędy wtedy gdy już wyznaczony                       
w harmonogramie wizyt „czas minął” zgłaszały się jeszcze 
z takimi potrzebami. Kolęda jest jednym ze znaków wiary, 
tak potrzebnym współczesnemu zabieganemu światu.

Warto na chwilę pozosta-
wić codzienne obowiązki, na-
kryć stół obrusem, przygoto-
wać świece, wodę święconą, 
kropidło i chwilę pomodlić 
się za wszystkich domowni-
ków wraz z odwiedzającym 
nas kapłanem. Troszczmy się 
o to, aby byli obecni wszyscy 
domownicy. Ponieważ wnioski 
wynikające z wizyty kolędowej 
winny mieć wpływ na udosko-
nalenie duszpasterstwa i do-

stosowanie go do okre-
ślonych zapotrzebowań 
wiernych.

Kolęda jak i modli-
twa czegoś od nas wy-
magają – trochę czasu, 
minimalnego przygo-
towania. Ale też jak 
wszystko co wartościo-
we – owocują. Przyjęcie wizyty duszpasterskiej to poznanie 
i osobiste spotkanie. W Kościele nie jesteśmy anonimowi, 
każdego z nas Bóg zna po imieniu. Podobną tęsknotę: wy-
jątkowego przyjęcia w parafii ma wielu wierzących. Chcą 
być znani po imieniu przez proboszcza. Możemy to ułatwić 
opowiadając w tym roku trochę o sobie i swoich potrze-
bach. Czas wizyty duszpasterskiej jest właśnie po to. Wy-
korzystajmy czas dobrze.

Zbigniew Przybysz

Z życia parafiiOdwagi, kolęda!
W styczniu rozpoczęła się wizyta duszpaster-
ska zwana kolędą. To wyjątkowe spotkanie 
parafian ze swoimi duszpasterzami. Zazwy-
czaj spotykamy księdza w kościele i to on 
przewodniczy Mszy świętej. Podczas kolędy 
inicjatywa przyjęcia Chrystusa w osobie ka-
płana wymaga naszej aktywności.

Istotnym 
wsparciem misji 

Kościoła w parafii 
jest też zapytanie 

sąsiada, czy 
przyjmie wizytę 

kolędową.
Wizyta kolędowa 

znów jest w domach. 
Odzyskane dobro 

niech smakuje jeszcze 
lepiej niż zwykle.

Harmonogram wizyty duszpasterskiej 
9 – 14 stycznia 2023

• 9 stycznia 2023, poniedziałek, od godz. 16:30 
Ulice: Krakowska, Reymonta, Wileńska, 
           Sobieskiego, Barska
• 10 stycznia 2023, wtorek, od godz. 16:30 
Ulice: Prymasowska, Moniuszki, Kozietulskiego,
           Ostrobramska, Gnieźnieńska, Konarskiego
• 11 stycznia 2023, środa, od godz. 16:30 
Ulice: Grunwaldzka, Chłopickiego, 
           Łowicka, Kościuszki
• 12 stycznia 2023, czwartek, od godz. 16:30 
Ulice: Kościelna, Wyspiańskiego, Warmińska, Lwowska
• 13 stycznia 2023, piątek, od godz. 16:30 
Ulice: Grottgera, Chrobrego
• 14 stycznia 2023, sobota, od godz. 9:30 
Ulica Sowińskiego

Kolęda jak i mo-
dlitwa czegoś 

od nas wymagają 
– trochę czasu, 
minimalnego 

przygotowania. 
Ale też jak 

wszystko co 
wartościowe 

– owocują.
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Najważniejsze wydarzenia
parafialne w 2023 roku


