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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 8, 23b – 9, 3

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: W dawniej-
szych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona 
i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą 
okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, 
krainę pogańską. Naród kroczący w ciemno-
ściach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańca-
mi kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś 
radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się 
przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się we-
selą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego cięż-
kie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego 
ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14

Pan moim światłem i zbawieniem moim
Pan moim światłem i zbawieniem moim, * 
kogo miałbym się lękać? 
Pan obrońcą mego życia, * 
przed kim miałbym czuć trwogę?

O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, † 
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu 
po wszystkie dni mego życia, 
abym kosztował słodyczy Pana, * 
stale się radował Jego świątynią.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana * 
w krainie żyjących. 
Oczekuj Pana, bądź mężny, * 
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 1, 10-13. 17

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Upominam was, bracia, 
w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was 
rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej 
myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia 
moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między 
wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mó-
wi: «Ja jestem od Pawła, a ja od Apollosa; ja 
jestem Kefasa, a ja Chrystusa». Czyż Chrystus 
jest podzielony? Czyż Paweł został za was 
ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście 
ochrzczeni?
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6.Zgodnie z wolą Ojca Świętego Franciszka 
obchodzimy dzisiaj niedzielę Słowa Bożego.

Koronka do Miłosierdzia Bożego zostanie 
odprawiona o godz. 17.00. Po nabożeń-
stwie modlić się będziemy za naszych 
zmarłych, polecanych w wypominkach ro-
cznych.

Msza św. w języku łacińskim ze śpiewem 
gregoriańskim zostanie odprawiona dzisiaj     
o godz. 20.00.

W poniedziałek, 23 stycznia br., przypada 
10. rocznica śmierci Księdza Kardynała Jó-
zefa Glempa. Msza św. w intencji śp. Księ-
dza Prymasa zostanie odprawiona w na-
szym kościele o godz. 18.00.

Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku 
na rzecz fundacji parafialnej „Fundacja 
Ecclesia Villanovensis” – numer KRS: 
0000331641. Na stronie internetowej parafii 
udostępniliśmy program do bezpłatnego ro-
zliczenia podatku. Przypominamy, że nasza 
Fundacja poza działalnością charytatywną 
zajmuje się utrzymaniem zabytkowych obie-
któw znajdujących się na terenie naszej pa-
rafii.

 

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

 8.

Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienną modlitwę różańcową w intencji         
o pokój na świecie. Modlitwę w kościele pro-
wadzą poszczególne grupy parafialne:         
w poniedziałek o godz. 16.30., we wtorek, 
środę i czwartek o godz. 18.30., w piątek       
o godzinie 12.30., w sobotę o godz. 7.30,      
a w niedzielę o godz. 14.00.

W dniu 8 marca w naszej parafii rozpocznie 
się kurs dla narzeczonych „Radość i Na-
dzieja”. Mamy ostanie wolne miejsca. Infor-
macje dotyczące zapisów na kurs znajdują 
się na stronie www.parafiawilanow.pl w za-
kładce sakramenty. 

Galeria "Dzwonnica" zaprasza na wystawę 
rysunków dr Ewy Gawrychowskiej "Święci, 
wielcy i starzy - portrety". Prace prezentowa-
ne są w każdą niedzielę od 8 stycznia do 5 
marca br. 

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
- we wtorek, 24 stycznia, wspomnienie św. 
Franciszka Salezego, biskupa i Doktora 
Kościoła,
- w środę, 25 stycznia, święto nawrócenia 
św. Pawła Apostoła,

WIZYTA DUSZPASTERSKA:
– ul. Kostki Potockiego (strona parzysta)

ul. Kostki Potockiego 1-5 (numery nieparzyste)
– ul. Kostki Potockiego 11-21 (numery nieparzyste).

– poniedziałek, 23 stycznia

– wtorek, 24 stycznia

W dni powszednie kolędę rozpoczynamy o godz. 17.00, a w soboty o godz. 15.00. 

 7.

K O M E N T A R Z
    Dzisiejszy fragment z Ewangelii według 
św. Mateusza, to jedno z tych miejsc, gdzie 
Ewangelista streszcza bardzo wiele nauk 
Jezusa w jednym zdaniu: „Odtąd począł 
Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, 
albowiem bliskie jest królestwo niebie-
skie»”. Mimo że Chrystus pojawiał się          
w wielu miejscowościach i wygłosił wiele 
mów, to autor relacji, uważa, że dla nasze-
go zbawienia wystarczy streścić je w tym 
jednym zdaniu. Jakże więc ważne musi 
być to zdanie!

   Wydaje się, że w dzisiejszych czasach 
zapomina się o pierwszej części tego zda-
nia. Przekaz Ewangelii ogranicza się do 
„bliskie jest już królestwo niebieskie”, albo 
„przyszło już do was królestwo niebieskie”. 
Innymi słowy, głosi się Chrystusa, który po-
chyla się nad każdym człowiekiem: grzesz-
nym, niewierzącym, pogubionym, uwikła-
nym w nałogi, wyznającym różne ideologie. 
I to jest prawda. Ale jest jeszcze pierwsza 
część zdania, czyli wezwanie do nawróce-
nia. Spotkanie z Chrystusem wzywa do od-
wrócenia się od swojej złej drogi i pójścia 
za Zbawicielem – jedynym Zbawicielem 
świata. Taka jest pełna prawda o 
królestwie Bożym.

Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, 
lecz abym głosił Ewangelię, i to nie          
w mądrości słowa, by nie zniweczyć 
Chrystusowego krzyża.

Oto słowo Boże

AKLAMACJA
Mt 4, 23

Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył 
wszelkie choroby wśród ludu.

EWANGELIA
Mt 4, 12-23

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwię-
ziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak 
Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad 
jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Nef-
talego. Tak miało się spełnić słowo proroka 
Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Nefta-
lego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea 
pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał 
światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy 
śmierci wzeszło światło». Odtąd począł Jezus 
nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem 
bliskie jest królestwo niebieskie». Przecho-
dząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał 
dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i 
brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w je-
zioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: 
«Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami 
ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, 
poszli za Nim.A idąc stamtąd dalej, ujrzał 
innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebede-
usza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym 
Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. 
Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili 
łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus 
całą Galileę, nauczając w tamtejszych syna-
gogach, głosząc Ewangelię o królestwie i 
lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości 
wśród ludu.

Oto Słowo Pańskie

22.01.2023 r.
Niedziela 

Słowa Bożego

"Święci, wielcy i starzy
- portrety"

Zapraszamy do dzwonnicy 
na wystawę rysunków

dr Ewy Gawrychowskiej

Prace można oglądać 
w każdą niedzielę 

od 8 stycznia do 5 marca br.

Kontakty do parafialnych 
wspólnot różańcowych:

Koła Żywego Różańca – tel. 696 049 766,
Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci - 
siostra Rafaela – tel. 722 362 433, 
Różaniec Rodziców za Dzieci 
– tel. 501 433 010,
Róże Pokutno-Wynagradzające za grze-
chy własne i w rodzinie 
– tel. 694 404 886,
Męski Różaniec – tel. 601 507 090.

Intencja Różańcowa 
Kół Żywego Różańca

od 08.01. do 12.02.2023

Módlmy się, 
aby Maryja wypraszała nam

w Nowym Roku wszystkie potrzebne łaski 
oraz zaprzestanie wojny na Ukrainie.

- w czwarte, 26 stycznia, wspomnienie św. 
Tymoteusza i Tytusa, biskupów,

- w sobotę, 28 stycznia, wspomnienie św. 
Tomasza z Akwinu, kapłana i Doktora Ko-
ścioła.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

Kończymy wizytę duszpasterską w naszej 
parafii. W tym tygodniu odwiedzimy rodziny 
mieszkające przy ulicy Kostki Potockiego. 
Grafik kolędy w tabelce.
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

 Uroczystości rocznicowe

   W rocznicę śmierci ksrd, Glepma w kated-
rze gnieźnieńskiej Msza święta będzie cele-
browana o godz. 18.00 pod przewodnictwem 
bp. Radosława Orchowicza. Tego dnia uro-
czystości z udziałem Prymasa Polski abp. 
Wojciecha Polaka odbędą się także w Wars-
zawie. 
  W Warszawie o godz. 17:00 w Domu Arcy-
biskupów Warszawskich rozpocznie się kon-
ferencja pt. “Zrobiłem, co mogłem. Jak Pry-
mas Polski Józef Glemp zostanie zapa-
miętany?”. Słowo wprowadzenia wygłosi 
metro-polita warszawski kard. Kazimierz 
Nycz, natomiast w panelu dyskusyjnym wez-
mą udział: abp Wojciech Polak, metropolita 
gnieźnieński i Prymas Polski, bp Andrzej 
Dziuba, kierownik sekretariatu prymasa Jó-
zefa Glempa, ks. prof. Krzysztof Pawlina, 
wieloletni kapelan kard. Józefa Glempa oraz 
redaktor Grzegorz Polak, konsultant biografii 
Prymasa Glempa. Poprowadzi go dr Milena 
Kindziuk. 
   Sali Konferencyjnej Kurii Metropolitalnej 
Warszawskiej zostanie nadane imię Kardy-
nała Józefa Glempa Prymasa Polski.
   Po konferencji, o godz. 19:00 w Archikate-
drze Warszawskiej metropolita warszawski 
będzie przewodniczył Mszy świętej, a homilię 
wygłosi abp Wojciech Polak, Prymas Polski. 
   W Inowrocławiu, gdzie kard. Józef Glemp 
urodził się, Msza św. celebrowana będzie 29 
stycznia o 12.00 w kościele pw. Zwiastowa-
nia NMP, gdzie został ochrzczony. Eucha-
rystii przewodniczyć będzie abp. Wojciech 
Polak. W Instytucie Prymasa Józefa Glempa 
w Inowrocławiu odbędzie się 26 stycznia  
o 17.00 otwarte spotkanie wspomnieniowe
„Ostatni taki Prymas”. Do dyskusji zaproszo-
no: dr hab. Rafała Łątkę z warszawskiego
UKSW, ks. dr. Piotra Wierzbickiego, osta-
tniego sekretarza kard. Józefa Glempa oraz
red. Marcina Przeciszewskiego, prezesa
Katolickiej Agencji Informacyjnej.

10. rocznica śmierci kard. Józefa Glempa.

Żródła:
http://prymaspolski.pl/prymasi/jozef-glemp/
https://archwwa.pl/aktualnosci/w-przyszlym-
tygodniu-obchody-10-rocznicy-smierci-kard-
jozefa-glempa-2/
https://www.ekai.pl/przed-nami-obchody-10-
rocznicy-smierci-kard-glempa/
https://dzieje.pl/aktualnosci/nie-zyje-prymas-
senior-kard-jozef-glemp

160. rocznica Powstania Styczniowego

Kilka dni wcześniej patrol powstańczy prze-
jął listy wiezione przez posłańców, z których 
wynikało, że planowany jest transport ok. 
200 000 rubli w złocie. „Kruk” dysponując 
trzema tysiącami żołnierzy postanowił urzą-
dzić zasadzkę pod Żyrzynem. Mimo zasko-
czenia i przewagi powstańców bitwa trwała 
trzy godziny. Rosjanie stawiali zacięty opór. 
Ostatecznie ulegli pozostawiając na polu 
bitwy 181 zabitych, a 280 dostało się do nie-
woli. Tylko około kilkudziesięciu moskalom 
ze swoim dowódcą udało się wyrwać z 
okrążenia. Siły powstańcze straciły tylko 10 
zabitych i kilkudziesięciu rannych. Bitwa pod 
Żyrzynem jest upamiętniona na Grobie 
Nieznanego Żołnierza.

Ostatnią bitwę oddział Józefa Jankowskie-
go stoczył 31 grudnia 1863 r. pod Małą Bu-
lową na Lubelszczyźnie. Miesiąc później 
aresztowany, został stracony na stokach 
Cytadeli Warszawskiej. Zapewne i dla 
Walentego Pindelskiego początek 1864 r. 
był końcem udziału w Powstaniu Stycznio-
wym. Ponieważ tego roku w rodzinnym Sło-
mczynie wziął ślub z Klarą Boniecką. Zatru-
dnienie znalazł w Mirkowskiej Fabryce Pa-
pieru. W 1866 r. zmarła mu żona i tego sa-
mego roku ożenił się powtórnie z Wiktorią z 
Wietrzyńskich mieszkającą w Jeziornie. 
Dochowali się dziewięcioro dzieci. 

W Niepodległej Polsce, jako weteran Pow-
stania Styczniowego, otrzymał stopień pod-
porucznika Wojska Polskiego. Jego nazwi-
sko pojawia się w Roczniku Oficerskim – 
wykazie oficerów, weteranów Powstania 
Styczniowego 1863 r.

Był też radnym Gminy Willanów.

Walenty przyszedł na świat w rodzinie Jana 
i Tekli z Mroczkowskich małżonków Pindel-
skich. Urodził się 22 lutego 1842 r. w Słom-
czynie, wsi wchodzącej w skład dzisiejszej 
gminy Konstancin – Jeziorna. Z tej samej 
miejscowości pochodził inny Powstaniec Sty-
czniowy Kazimierz Olesiński, który został po-
wieszony, wraz z braćmi Biernackimi, przez 
moskali, na pograniczu Powsinka i Wilanowa 
w grudniu 1864 r.

Nasz bohater był robotnikiem w Mirkowskiej 
Fabryce Papieru, gdy wybuchło Powstanie 
miał niespełna 21 lat. Nie pozostał bierny, tyl-
ko jak wielu innych chłopów z Willanowa i są-
siednich gmin poszedł do Powstania. Udział 
chłopów willanowskich w niektórych walkach 
powstańczych musiał być znaczący, skoro 
prasa powstańcza, pisała o nich na swoich ła-
mach. Gazeta „Wiadomości z pola bitwy” z 
kwietnia 1863 r. donosiła po bitwie pod 
Świerżami (dziś Świerże Górne, na terenie tej 
miejscowości znajduje się Elektrownia Kozie-
nice i największa w województwie mazowiec-
kim stacja elektroenergetyczna), która miała 
miejsce 26 marca:
Nastąpił bój zacięty, który trwał blisko 3 godz., 
w skutek którego moskale w największym nie-
ładzie uciekli, to przerzedzeni najskuteczniej-
szym naszym ogniem, to nacierani przez nie-
ustraszonych kosynierów: chłopów z Willano-
wa i Piaseczna, którzy z kosami swemi w naj-
gęstsze szeregi moskwy się rzucali, nanosząc 
miedzy niemi najokropniejszy postrach. Mos-
kale w tej potyczce utracili blisko 50 ludzi, któ-
rych zdążywszy tylko zebrać w jednym miej-
scu, na pobojowisku zostawili, rannych zaś na 
8 furgonach do Kaźmierza z sobą zawieźli.    
Z naszej strony poległo 6-ciu…

Młody wiek Walentego może wskazywać, 
że zagrożony był branką przeprowadzaną 
wśród polskiej młodzieży. Miała ona na celu 
pobór do rosyjskiego wojska najbardziej pa-
triotycznej młodzieży, co skutecznie dezorga-
nizowało działania niepodległościowe w kraju. 
Walenty, zapewne w porozumieniu z Ludwi-
kiem Rossmannem, właścicielem pobliskiej 
Bielawy, schronił się w lasach pomiędzy Wo-
łominem a Wyszkowem, w pobliżu majątku 
Fryderyka i Edwarda Rossmannów w Czer-
nej. Wydaje się, że majątek ten mógł być pun-
ktem przerzutowym i kontaktowym dla ochot-
ników idących z naszych stron do Powstania, 
by walczyć w oddziałach Józefa Jankowskie-
go ps. „Szydłowski”, który był naczelnikiem 
wojskowym powiatu stanisławowskiego. 

W dniu 12 marca 1863 r. w lasach Puszczy 
Kamienieckiej pod wsią Fidest (ze wsi tej po-
chodziła mama Prymasa Polski Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, a ojciec z położonej 
kilka kilometrów od niej wsi Gać) miała miej-
sce bitwa powstańców dowodzonych przez 
naczelnika powiatu siedleckiego Józefa Ma-
tlińskiego ps. „Jan Sokół” z wojskami rosyjski-

  

   

mi, podczas której zginął Edward Rossmann 
syn Natalii i Fryderyka Rossmannów. W bitwie 
tej brał także udział oddział Jankowskiego, co 
po-twierdza Stanisław Zieliński w swej książce 
„Bitwy i potyczki 1863-64”.

Już tydzień później połączone oddziały Jó-
zefa Jankowskiego, Józefa Matlińskiego i Gus-
tawa Wyssogoty Zakrzewskiego zostały zaata-
kowane przez moskali dowodzonych przez 
gen. mjr. Kreutza. W wyniku dwóch potyczek 
pod Dziecinowem i Zambrzykowem polskie 
oddziały zostały pobite i uległy rozproszeniu. 
Część powstańców dostała się do niewoli. 
Jeńcy zostali w okrutny sposób potraktowani 
przez moskali. Czterech oficerów Rosjanie po-
wiesili za żuchwy na hakach, a potem odarli z 
ubrań do naga i żywcem spalili. Pozostałe po 
spaleniu kości rozrzucili po polu. W sumie pow-
st   ańcy stracili 60 ludzi. Do dziś na miejscu 
spo-czynku poległych w tych walkach stoi 
pomnik upamiętniający poległych. Na tym 
terenie od-działy dowodzone przez Józefa 
Jankowskiego jeszcze kilkukrotnie ścierały się 
z wojskami rosyjskimi. Walentemu 
Pindelskiemu udało się przeżyć te potyczki.

Następnie Jankowski przeprawił swe oddzia-
ły na lewy brzeg Wisły, operując w lasach Pu-
szczy Kozienickiej, leżącej na terenie woje-
wództwa sandomierskiego, którego naczelni-
kiem wojennym był płk Dionizy Czachowski. Tu 
starł się z Rosjanami w bitwie pod Jedlnią, w 
której zginęło ich ok. 70, a naszych Powstań-
ców 16 i 5 było rannych.

Kolejną miejscem, gdzie walczył Walenty 
Pindelski była miejscowość Rozniszew. Roze-
grała się tu największa, zwycięska bitwa z mo-
skalami w Puszczy Kozienickiej, w której wy-
różnił się nasz krajan. Jest to potwierdzone we 
wniosku z 1928 r. o pośmiertne nadanie mu 
srebrnego „Krzyża Zasługi”. 

Po tej bitwie Walenty opuszcza oddział Jan-
kowskiego i przenosi się pod rozkazy pułko-
wnika Władysława Kononowicza. Z nim bierze 
udział w walkach toczonych w swoich rodzin-
nych stronach, m.in. walcząc pod Chojnowem i 
Pilawą. 

Po śmierci płk Kononowicza, rozstrzelanego 
przez Rosjan 4 czerwca 1863 r. w Warce, Pin-
delski przeszedł ponownie do oddziału Janko-
wskiego. 

Latem oddziały Jankowskiego i Zielińskiego 
operowały na wschodnim Mazowszu, Podlasiu 
i Lubelszczyźnie. Na przełomie lipca i sierpnia 
w rejonie Zamościa odebrały transport belgij-
skich sztucerów. Siły polskie na Lubelszczy-
źnie liczyły 4000 z czego 1500 strzelców, 1500 
kosynierów i 500 szabel jazdy.

Największa bitwa Powstania, w której także 
brał udział Walenty Pindelski walczący na po-
powrót w oddziale Jankowskiego, rozegrała się 
pod Żyrzynem, przy drodze łączącej Warsza-
wę z Lublinem. Oddziałami powstańczymi w 
tym dniu 8 sierpnia 1863 r. dowodził gen. Mi-
chał Heidenreich ps. „Kruk”.

    23 stycznia br. przypada 10. rocznica śmierci kard. Józefa Glempa. W Gnieźnie, Warsza-
wie i Inowrocławiu celebrowane będą Msze św. w intencji księdza kardynała. W naszej parafii 
Msza święta w intencji  kard. Józefa Glempa będzie o godz. 18.00. Zapraszamy.

Kard. Glemp przez 23 lata (do 2004 r.) 
przewodził Konferencji Episkopatu Polski; 

zastąpił kard. Stefana Wyszyńskiego, 
którego był sekretarzem. 

Do 2009 r. pełnił urząd prymasa Polski, 
stał na czele Kościoła w Polsce w czasie 

stanu wojennego, 
przemian ustrojowych w 1989 r. 

oraz integracji z Unią Europejską.

Życie kard. Glempa

  Kard. Józef Glemp urodził się 18 grudnia 
1929 roku w Inowrocławiu. Lata dziecięce i 
młodość spędził w pobliskim Rycerzewku.  
W Inowrocławiu ukończył liceum, w 1950 r. 
zdał maturę. Początkowo zapisał się na Wy-
dział Polonistyczny Uniwersytetu Warszaw-
skiego i na Wydział Humanistyczny Uniwersy-
tetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jednak 
ostatecznie w latach 1950–1956 odbył studia 
filozoficzno-teologiczne w Prymasowskim 
Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieź-
nie. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 
1956 roku w bazylice prymasowskiej w Gnieź-
nie z rąk bp. Franciszka Jedwabskiego, sufra-
gana poznańskiego, który udzielił ich w zastę-
pstwie internowanego wówczas kard. Stefana 
Wyszyńskiego.

   W latach 1956–1962 odbył studia na Papie-
skim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, 
gdzie uzyskał licencjat w 1960 r., a cztery lata 
później doktorat obojga praw. W Rzymie 
ukończył też Studium Rotalne i otrzymał tytuł 
adwokata Roty Rzymskiej. Po powrocie do 
Polski był duszpasterzem w Mogilnie, kapela-
nem sióstr dominikanek w Mielżynie, kateche-
tą w Ruchocinku i Witkowie, kapelanem sióstr 
Sacré Coeur w Polskiej Wsi k. Pobiedzisk.   
W 1957 r. został wikariuszem w Wągrowcu i 
prefektem Liceum Pedagogicznego tamże, a 
w roku następnym wikariuszem w Miasteczku 
Krajeńskim. W 1964 r. kard. Wyszyński powo-
łał go na urząd sekretarza Prymasowskiego 
Wyższego Seminarium Duchownego w Gnie-
źnie, który pełnił do 1967 r. W latach 1965–
1967 był notariuszem gnieźnieńskiej Kurii Me-
tr     opolitalnej.  Od 1967 r. pełnił też funkcje oso-
bistego sekretarza i kapelana prymasa Wy-
szyńskiego. W 1979 r. otrzymał sakrę i został 
biskupem warmińskim. Po śmierci kard. Wy-
szyńskiego w 1981 r. otrzymał nominację na 
arcybiskupa-metropolitę gnieźnieńskiego i 
warszawskiego. 

   Rządy w obu archidiecezjach kanonicznie 
objął 9 lipca tegoż roku, a uroczyste ingresy 
odbył: 13 września do bazyliki prymasowskiej 
w Gnieźnie i 24 września do archikatedry war-
szawskiej.

   Kard. Józef Glemp był arcybiskupem metro-
politą gnieźnieńskim w latach 1981-1992. Je-
dnocześnie sprawował urząd arcybiskupa 
metropolity warszawskiego, obie archidiece-
zje były bowiem do 25 marca 1992 połączone 
unią personalną. Po reorganizacji struktur Ko-
ścioła w Polsce w 1992 i rozłączeniu obu 
archidiecezji zachował godność Prymasa Pol-
ski do 2009 roku jako kustosz relikwii św. Woj-
ciecha. Na mocy decyzji Benedykta XVI tytuł 
Prymasa Polski wrócił do arcybiskupa metro-
polity gnieźnieńskiego w grudniu 2009 roku, 

Walenty Pindelski – Powstaniec Styczniowy.
Powstanie wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864, zasięgiem objęło ziemie za-

boru rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie i ziemie zabrane (Przyp. Red.). Na cmentarzu parafii św. Elżbiety w Powsinie znajduje się grób jed-
nego z Powstańców, pochodzącego z tych stron Walentego Pindelskiego.

Zmarł 21 czerwca 1924 r. w Warszawie     
w szpitalu nr 1 Wojsk Polskich.

Kilka lat temu w dniu 18 lutego 2017 r.     
w powsińskim kościele parafialnym odpra-
wiona została uroczysta Msza św. w 175 ro-
cznicę urodzin Naszego Bohatera. Udział      
w tej uroczystości wzięły poczty sztandaro-
we i asysta wojskowa oraz liczni parafianie. 
Następnie, już na cmentarzu, na jego grobie 
złożono wiązanki kwiatów.  

Krzysztof Kanabus

Ks. Jan Świstak – „Walenty Pindelski, weteran 
Powstania Styczniowego”
Lechosław Herz – „Mazowsze z sercem..Fidest” 
Zeszyty Historyczne Ziemi Garwolińskiej – Po-
mnik Powstania 1863 w Zambrzykowie
Grzegorz Kłos – „Nieznana historia powstańca 
styczniowego Walentego Pindelskiego”
Paweł Komosa – „Śladem zapomnianych opo-
wieści…”
Stanisław Zieliński – „Bitwy i potyczki 1863-64”
Wikipedia –Telewizja Republika – „Bitwa pod Ży-
rzynem…”

Prymas-senior kard. Józef Glemp. 
Fot. PAP/A. Hrechorowicz

gdy kard. Glemp skończył 80 lat. Otrzymał go 
ówczesny arcybiskup gnieźnieński Henryk 
Muszyński.

   Kard. Glemp był obecny przy wszystkich 
pielgrzymkach Jana Pawła II do kraju. Wy-
święcił 39 biskupów, erygował 80 parafii, kon-
sekrował ok. 30 kościołów, odbudował semi-
narium duchowne na Krakowskim Przedmie-
ściu w Warszawie. Brał udział w konklawe      
w 2005 r. (wybór Benedykta XVI), na którym 
był jednym z trzech skrutatorów. Był doktorem 
honoris causa wielu uczelni krajowych i zagra-
nicznych, autorem licznych publikacji, w któ-
rych przedstawiał swe posłanie pasterskie.     
W 2009 r. prezydent Lech Kaczyński odzna-
czył go Orderem Orła Białego.

   W latach1996-2001 kapelanem księdza 
Prymasa Józefa Glempa i administratorem 
domu arcybiskupów warszawskich był nasz 
ksiądz proboszcz Waldemar R. Macko, a na-
stępnie w latach 2001-2007 był kierownikiem 
Sekretariatu Prymasa Polski.

   Ostatnie lata życia ksiądz kard. Józef Glemp 
spędził w Wilanowie. Zmarł 23 stycznia 2013 
roku. 28 stycznia po Mszy św. pogrzebowej w 
archikatedrze warszawskiej został pochowany 
w znajdującej się w świątyni krypcie arcybi-
skupów warszawskich.

Fragmenty wybrała Elżbieta Wrotek
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Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

Uroczystości rocznicowe

W rocznicę śmierci ksrd, Glepma w kated-
rze gnieźnieńskiej Msza święta będzie cele-
browana o godz. 18.00 pod przewodnictwem
bp. Radosława Orchowicza. Tego dnia uro-
czystości z udziałem Prymasa Polski abp.
Wojciecha Polaka odbędą się także w Wars-
zawie.

W Warszawie o godz. 17:00 w Domu Arcy-
biskupów Warszawskich rozpocznie się kon-
ferencja pt. “Zrobiłem, co mogłem. Jak Pry-
mas Polski Józef Glemp zostanie zapa-
miętany?”. Słowo wprowadzenia wygłosi 
metro-polita warszawski kard. Kazimierz 
Nycz, natomiast w panelu dyskusyjnym wez-
mą udział: abp Wojciech Polak, metropolita 
gnieźnieński i Prymas Polski, bp Andrzej 
Dziuba, kierownik sekretariatu prymasa Jó-
zefa Glempa, ks. prof. Krzysztof Pawlina,
wieloletni kapelan kard. Józefa Glempa oraz
redaktor Grzegorz Polak, konsultant biografii 
Prymasa Glempa. Poprowadzi go dr Milena
Kindziuk. 

Sali Konferencyjnej Kurii Metropolitalnej 
Warszawskiej zostanie nadane imię Kardy-
nała Józefa Glempa Prymasa Polski.

Po konferencji, o godz. 19:00 w Archikate-
drze Warszawskiej metropolita warszawski 
będzie przewodniczył Mszy świętej, a homilię 
wygłosi abp Wojciech Polak, Prymas Polski. 

W Inowrocławiu, gdzie kard. Józef Glemp 
urodził się, Msza św. celebrowana będzie 29
stycznia o 12.00 w kościele pw. Zwiastowa-
nia NMP, gdzie został ochrzczony. Eucha-
rystii przewodniczyć będzie abp. Wojciech
Polak. W Instytucie Prymasa Józefa Glempa
w Inowrocławiu odbędzie się 26 stycznia
o 17.00 otwarte spotkanie wspomnieniowe
„Ostatni taki Prymas”. Do dyskusji zaproszo-
no: dr hab. Rafała Łątkę z warszawskiego
UKSW, ks. dr. Piotra Wierzbickiego, osta-
tniego sekretarza kard. Józefa Glempa oraz
red. Marcina Przeciszewskiego, prezesa
Katolickiej Agencji Informacyjnej.

10. rocznica śmierci kard. Józefa Glempa.

Żródła:
http://prymaspolski.pl/prymasi/jozef-glemp/
https://archwwa.pl/aktualnosci/w-przyszlym-
tygodniu-obchody-10-rocznicy-smierci-kard-
jozefa-glempa-2/
https://www.ekai.pl/przed-nami-obchody-10-
rocznicy-smierci-kard-glempa/
https://dzieje.pl/aktualnosci/nie-zyje-prymas-
senior-kard-jozef-glemp

160. rocznica Powstania Styczniowego

Kilka dni wcześniej patrol powstańczy prze-
jął listy wiezione przez posłańców, z których 
wynikało, że planowany jest transport ok. 
200 000 rubli w złocie. „Kruk” dysponując 
trzema tysiącami żołnierzy postanowił urzą-
dzić zasadzkę pod Żyrzynem. Mimo zasko-
czenia i przewagi powstańców bitwa trwała 
trzy godziny. Rosjanie stawiali zacięty opór. 
Ostatecznie ulegli pozostawiając na polu 
bitwy 181 zabitych, a 280 dostało się do nie-
woli. Tylko około kilkudziesięciu moskalom 
ze swoim dowódcą udało się wyrwać z 
okrążenia. Siły powstańcze straciły tylko 10 
zabitych i kilkudziesięciu rannych. Bitwa pod 
Żyrzynem jest upamiętniona na Grobie 
Nieznanego Żołnierza.
   Ostatnią bitwę oddział Józefa Jankowskie-
go stoczył 31 grudnia 1863 r. pod Małą Bu-
lową na Lubelszczyźnie. Miesiąc później 
aresztowany, został stracony na stokach 
Cytadeli Warszawskiej. Zapewne i dla 
Walentego Pindelskiego początek 1864 r. 
był końcem udziału w Powstaniu Stycznio-
wym. Ponieważ tego roku w rodzinnym Sło-
mczynie wziął ślub z Klarą Boniecką. Zatru-
dnienie znalazł w Mirkowskiej Fabryce Pa-
pieru. W 1866 r. zmarła mu żona i tego sa-
mego roku ożenił się powtórnie z Wiktorią z 
Wietrzyńskich mieszkającą w Jeziornie. 
Dochowali się dziewięcioro dzieci. 
   W Niepodległej Polsce, jako weteran Pow-
stania Styczniowego, otrzymał stopień pod-
porucznika Wojska Polskiego. Jego nazwi-
sko pojawia się w Roczniku Oficerskim – 
wykazie oficerów, weteranów Powstania 
Styczniowego 1863 r.
 Był też radnym Gminy Willanów.

   Walenty przyszedł na świat w rodzinie Jana 
i Tekli z Mroczkowskich małżonków Pindel-
skich. Urodził się 22 lutego 1842 r. w Słom-
czynie, wsi wchodzącej w skład dzisiejszej 
gminy Konstancin – Jeziorna. Z tej samej 
miejscowości pochodził inny Powstaniec Sty-
czniowy Kazimierz Olesiński, który został po-
wieszony, wraz z braćmi Biernackimi, przez 
moskali, na pograniczu Powsinka i Wilanowa 
w grudniu 1864 r.
   Nasz bohater był robotnikiem w Mirkowskiej 
Fabryce Papieru, gdy wybuchło Powstanie 
miał niespełna 21 lat. Nie pozostał bierny, tyl-
ko jak wielu innych chłopów z Willanowa i są-
siednich gmin poszedł do Powstania. Udział 
chłopów willanowskich w niektórych walkach 
powstańczych musiał być znaczący, skoro 
prasa powstańcza, pisała o nich na swoich ła-
mach. Gazeta „Wiadomości z pola bitwy”   z 
kwietnia 1863 r. donosiła po bitwie pod 
Świerżami (dziś Świerże Górne, na terenie tej 
miejscowości znajduje się Elektrownia Kozie-
nice i największa w województwie mazowiec-
kim stacja elektroenergetyczna), która miała 
miejsce 26 marca:
Nastąpił bój zacięty, który trwał blisko 3 godz., 
w skutek którego moskale w największym nie-
ładzie uciekli, to przerzedzeni najskuteczniej-
szym naszym ogniem, to nacierani przez nie-
ustraszonych kosynierów: chłopów z Willano-
wa i Piaseczna, którzy z kosami swemi w naj-
gęstsze szeregi moskwy się rzucali, nanosząc 
miedzy niemi najokropniejszy postrach. Mos-
kale w tej potyczce utracili blisko 50 ludzi, któ-
rych zdążywszy tylko zebrać w jednym miej-
scu, na pobojowisku zostawili, rannych zaś na 
8 furgonach do Kaźmierza z sobą zawieźli.    
Z naszej strony poległo 6-ciu…
   Młody wiek Walentego może wskazywać, 
że zagrożony był branką przeprowadzaną 
wśród polskiej młodzieży. Miała ona na celu 
pobór do rosyjskiego wojska najbardziej pa-
triotycznej młodzieży, co skutecznie dezorga-
nizowało działania niepodległościowe w kraju. 
Walenty, zapewne w porozumieniu z Ludwi-
kiem Rossmannem, właścicielem pobliskiej 
Bielawy, schronił się w lasach pomiędzy Wo-
łominem a Wyszkowem, w pobliżu majątku 
Fryderyka i Edwarda Rossmannów w Czer-
nej. Wydaje się, że majątek ten mógł być pun-
ktem przerzutowym i kontaktowym dla ochot-
ników idących z naszych stron do Powstania, 
by walczyć w oddziałach Józefa Jankowskie-
go ps. „Szydłowski”, który był naczelnikiem 
wojskowym powiatu stanisławowskiego. 
   W dniu 12 marca 1863 r. w lasach Puszczy 
Kamienieckiej pod wsią Fidest (ze wsi tej po-
chodziła mama Prymasa Polski Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, a ojciec z położonej 
kilka kilometrów od niej wsi Gać) miała miej-
sce  bitwa  powstańców dowodzonych  przez 
naczelnika powiatu siedleckiego Józefa Ma-
tlińskiego ps. „Jan Sokół” z wojskami rosyjski-

  

   

mi, podczas której zginął Edward Rossmann 
syn Natalii i Fryderyka Rossmannów. W bitwie 
tej brał także udział oddział Jankowskiego, co 
po-twierdza Stanisław Zieliński w swej książce 
„Bitwy i potyczki 1863-64”.

Już tydzień później połączone oddziały Jó-
zefa Jankowskiego, Józefa Matlińskiego i Gus-
tawa Wyssogoty Zakrzewskiego zostały zaata-
kowane przez moskali dowodzonych przez 
gen. mjr. Kreutza. W wyniku dwóch potyczek 
pod Dziecinowem i Zambrzykowem polskie 
oddziały zostały pobite i uległy rozproszeniu. 
Część powstańców dostała się do niewoli. 
Jeńcy zostali w okrutny sposób potraktowani 
przez moskali. Czterech oficerów Rosjanie po-
wiesili za żuchwy na hakach, a potem odarli    z 
ubrań do naga i żywcem spalili. Pozostałe po 
spaleniu kości rozrzucili po polu. W sumie pow-
st      ańcy stracili 60 ludzi. Do dziś na miejscu 
spo-czynku poległych w tych walkach stoi 
pomnik upamiętniający poległych. Na tym 
terenie od-działy dowodzone przez Józefa 
Jankowskiego jeszcze kilkukrotnie ścierały się 
z wojskami rosyjskimi. Walentemu 
Pindelskiemu udało się przeżyć te potyczki.

Następnie Jankowski przeprawił swe oddzia-
ły na lewy brzeg Wisły, operując w lasach Pu-
szczy Kozienickiej, leżącej na terenie woje-
wództwa sandomierskiego, którego naczelni-
kiem wojennym był płk Dionizy Czachowski. Tu 
starł się z Rosjanami w bitwie pod Jedlnią,    w 
której zginęło ich ok. 70, a naszych Powstań-
ców 16 i 5 było rannych.

Kolejną miejscem, gdzie walczył Walenty 
Pindelski była miejscowość Rozniszew. Roze-
grała się tu największa, zwycięska bitwa z mo-
skalami w Puszczy Kozienickiej, w której wy-
różnił się nasz krajan. Jest to potwierdzone we 
wniosku z 1928 r. o pośmiertne nadanie mu 
srebrnego „Krzyża Zasługi”. 

Po tej bitwie Walenty opuszcza oddział Jan-
kowskiego i przenosi się pod rozkazy pułko-
wnika Władysława Kononowicza. Z nim bierze 
udział w walkach toczonych w swoich rodzin-
nych stronach, m.in. walcząc pod Chojnowem i 
Pilawą. 

Po śmierci płk Kononowicza, rozstrzelanego 
przez Rosjan 4 czerwca 1863 r. w Warce, Pin-
delski przeszedł ponownie do oddziału Janko-
wskiego. 

Latem oddziały Jankowskiego i Zielińskiego 
operowały na wschodnim Mazowszu, Podlasiu 
i Lubelszczyźnie. Na przełomie lipca i sierpnia 
w rejonie Zamościa odebrały transport belgij-
skich sztucerów. Siły polskie na Lubelszczy-
źnie liczyły 4000 z czego 1500 strzelców, 1500 
kosynierów i 500 szabel jazdy.

Największa bitwa Powstania, w której także 
brał udział Walenty Pindelski walczący na po-
powrót w oddziale Jankowskiego, rozegrała się 
pod Żyrzynem, przy drodze łączącej Warsza-
wę z Lublinem. Oddziałami powstańczymi w 
tym dniu 8 sierpnia 1863 r. dowodził gen. Mi-
chał Heidenreich ps. „Kruk”.

23 stycznia br. przypada 10. rocznica śmierci kard. Józefa Glempa. W Gnieźnie, Warsza-
wie i Inowrocławiu celebrowane będą Msze św. w intencji księdza kardynała. W naszej parafii 
Msza święta w intencji kard. Józefa Glempa będzie o godz. 18.00. Zapraszamy.

Kard. Glemp przez 23 lata (do 2004 r.) 
przewodził Konferencji Episkopatu Polski; 

zastąpił kard. Stefana Wyszyńskiego, 
którego był sekretarzem. 

Do 2009 r. pełnił urząd prymasa Polski, 
stał na czele Kościoła w Polsce w czasie 

stanu wojennego, 
przemian ustrojowych w 1989 r. 

oraz integracji z Unią Europejską.

Życie kard. Glempa

Kard. Józef Glemp urodził się 18 grudnia 
1929 roku w Inowrocławiu. Lata dziecięce i 
młodość spędził w pobliskim Rycerzewku. 
W Inowrocławiu ukończył liceum, w 1950 r.
zdał maturę. Początkowo zapisał się na Wy-
dział Polonistyczny Uniwersytetu Warszaw-
skiego i na Wydział Humanistyczny Uniwersy-
tetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jednak
ostatecznie w latach 1950–1956 odbył studia
filozoficzno-teologiczne w Prymasowskim
Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieź-
nie. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja
1956 roku w bazylice prymasowskiej w Gnieź-
nie z rąk bp. Franciszka Jedwabskiego, sufra-
gana poznańskiego, który udzielił ich w zastę-
pstwie internowanego wówczas kard. Stefana 
Wyszyńskiego.

W latach 1956–1962 odbył studia na Papie-
skim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, 
gdzie uzyskał licencjat w 1960 r., a cztery lata
później doktorat obojga praw. W Rzymie
ukończył też Studium Rotalne i otrzymał tytuł 
adwokata Roty Rzymskiej. Po powrocie do
Polski był duszpasterzem w Mogilnie, kapela-
nem sióstr dominikanek w Mielżynie, kateche-
tą w Ruchocinku i Witkowie, kapelanem sióstr
Sacré Coeur w Polskiej Wsi k. Pobiedzisk. 
W 1957 r. został wikariuszem w Wągrowcu i 
prefektem Liceum Pedagogicznego tamże, a 
w roku następnym wikariuszem w Miasteczku
Krajeńskim. W 1964 r. kard. Wyszyński powo-
łał go na urząd sekretarza Prymasowskiego
Wyższego Seminarium Duchownego w Gnie-
źnie, który pełnił do 1967 r. W latach 1965–
1967 był notariuszem gnieźnieńskiej Kurii Me-
tr  opolitalnej.  Od 1967 r. pełnił też funkcje oso-
bistego sekretarza i kapelana prymasa Wy-
szyńskiego. W 1979 r. otrzymał sakrę i został 
biskupem warmińskim. Po śmierci kard. Wy-
szyńskiego w 1981 r. otrzymał nominację na
arcybiskupa-metropolitę gnieźnieńskiego i 
warszawskiego.

Rządy w obu archidiecezjach kanonicznie 
objął 9 lipca tegoż roku, a uroczyste ingresy 
odbył: 13 września do bazyliki prymasowskiej 
w Gnieźnie i 24 września do archikatedry war-
szawskiej.

Kard. Józef Glemp był arcybiskupem metro-
politą gnieźnieńskim w latach 1981-1992. Je-
dnocześnie sprawował urząd arcybiskupa 
metropolity warszawskiego, obie archidiece-
zje były bowiem do 25 marca 1992 połączone 
unią personalną. Po reorganizacji struktur Ko-
ścioła w Polsce w 1992 i rozłączeniu obu 
archidiecezji zachował godność Prymasa Pol-
ski do 2009 roku jako kustosz relikwii św. Woj-
ciecha. Na mocy decyzji Benedykta XVI tytuł 
Prymasa Polski wrócił do arcybiskupa metro-
polity gnieźnieńskiego w grudniu 2009 roku, 

Walenty Pindelski – Powstaniec Styczniowy.
 Powstanie wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864, zasięgiem objęło ziemie za-

boru rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie i ziemie zabrane  (Przyp. Red.). Na cmentarzu parafii św. Elżbiety w Powsinie znajduje się grób jed-
nego z Powstańców, pochodzącego z tych stron Walentego Pindelskiego.

   Zmarł 21 czerwca 1924 r. w Warszawie     
w szpitalu nr 1 Wojsk Polskich.
   Kilka lat temu w dniu 18 lutego 2017 r.     
w powsińskim kościele parafialnym odpra-
wiona została uroczysta Msza św. w 175 ro-
cznicę urodzin Naszego Bohatera. Udział      
w tej uroczystości wzięły poczty sztandaro-
we i asysta wojskowa oraz liczni parafianie. 
Następnie, już na cmentarzu, na jego grobie 
złożono wiązanki kwiatów.  

Krzysztof Kanabus

Ks. Jan Świstak – „Walenty Pindelski, weteran 
Powstania Styczniowego”
Lechosław Herz – „Mazowsze z sercem..Fidest” 
Zeszyty Historyczne Ziemi Garwolińskiej – Po-
mnik Powstania 1863 w Zambrzykowie
Grzegorz Kłos – „Nieznana historia powstańca 
styczniowego Walentego Pindelskiego”
Paweł Komosa – „Śladem zapomnianych opo-
wieści…”
Stanisław Zieliński – „Bitwy i potyczki 1863-64” 
Wikipedia –Telewizja Republika – „Bitwa pod Ży-
rzynem…”

Prymas-senior kard. Józef Glemp. 
Fot. PAP/A. Hrechorowicz

gdy kard. Glemp skończył 80 lat. Otrzymał go 
ówczesny arcybiskup gnieźnieński Henryk 
Muszyński.

Kard. Glemp był obecny przy wszystkich 
pielgrzymkach Jana Pawła II do kraju. Wy-
święcił 39 biskupów, erygował 80 parafii, kon-
sekrował ok. 30 kościołów, odbudował semi-
narium duchowne na Krakowskim Przedmie-
ściu w Warszawie. Brał udział w konklawe      
w 2005 r. (wybór Benedykta XVI), na którym 
był jednym z trzech skrutatorów. Był doktorem 
honoris causa wielu uczelni krajowych i zagra-
nicznych, autorem licznych publikacji, w któ-
rych przedstawiał swe posłanie pasterskie.     
W 2009 r. prezydent Lech Kaczyński odzna-
czył go Orderem Orła Białego.

W latach1996-2001 kapelanem księdza 
Prymasa Józefa Glempa i administratorem 
domu arcybiskupów warszawskich był nasz 
ksiądz proboszcz Waldemar R. Macko, a na-
stępnie w latach 2001-2007 był kierownikiem 
Sekretariatu Prymasa Polski.

Ostatnie lata życia ksiądz kard. Józef Glemp 
spędził w Wilanowie. Zmarł 23 stycznia 2013 
roku. 28 stycznia po Mszy św. pogrzebowej w 
archikatedrze warszawskiej został pochowany 
w znajdującej się w świątyni krypcie arcybi-
skupów warszawskich.

Fragmenty wybrała Elżbieta Wrotek

www.parafiawilanow.pl 
Program do rozliczenia PIT 
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jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 8, 23b – 9, 3

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: W dawniej-
szych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona 
i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą 
okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, 
krainę pogańską. Naród kroczący w ciemno-
ściach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańca-
mi kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś 
radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się 
przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się we-
selą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego cięż-
kie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego 
ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14

Pan moim światłem i zbawieniem moim
Pan moim światłem i zbawieniem moim, * 
kogo miałbym się lękać? 
Pan obrońcą mego życia, * 
przed kim miałbym czuć trwogę?

O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, † 
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu 
po wszystkie dni mego życia, 
abym kosztował słodyczy Pana, * 
stale się radował Jego świątynią.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana * 
w krainie żyjących. 
Oczekuj Pana, bądź mężny, * 
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 1, 10-13. 17

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Upominam was, bracia, 
w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was 
rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej 
myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia 
moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między 
wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mó-
wi: «Ja jestem od Pawła, a ja od Apollosa; ja 
jestem Kefasa, a ja Chrystusa». Czyż Chrystus 
jest podzielony? Czyż Paweł został za was 
ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście 
ochrzczeni?
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 6.Zgodnie z wolą Ojca Świętego Franciszka 
obchodzimy dzisiaj niedzielę Słowa Bożego.

Koronka do Miłosierdzia Bożego zostanie 
odprawiona o godz. 17.00. Po nabożeń-
stwie modlić się będziemy za naszych 
zmarłych, polecanych w wypominkach ro-
cznych.

Msza św. w języku łacińskim ze śpiewem 
gregoriańskim zostanie odprawiona dzisiaj     
o godz. 20.00.

W poniedziałek, 23 stycznia br., przypada
10. rocznica śmierci Księdza Kardynała Jó-
zefa Glempa. Msza św. w intencji śp. Księ-
dza Prymasa zostanie odprawiona w na-
szym kościele o godz. 18.00.

Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku 
na rzecz fundacji parafialnej „Fundacja 
Ecclesia Villanovensis” – numer KRS: 
0000331641. Na stronie internetowej parafii 
udostępniliśmy program do bezpłatnego ro-
zliczenia podatku. Przypominamy, że nasza 
Fundacja poza działalnością charytatywną 
zajmuje się utrzymaniem zabytkowych obie-
któw znajdujących się na terenie naszej pa-
rafii.

 

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

 
 8.

Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienną modlitwę różańcową w intencji         
o pokój na świecie. Modlitwę w kościele pro-
wadzą poszczególne grupy parafialne:  
w poniedziałek o godz. 16.30., we wtorek,
środę i czwartek o godz. 18.30., w piątek
o godzinie 12.30., w sobotę o godz. 7.30,
a w niedzielę o godz. 14.00.

W dniu 8 marca w naszej parafii rozpocznie 
się kurs dla narzeczonych „Radość i Na-
dzieja”. Mamy ostanie wolne miejsca. Infor-
macje dotyczące zapisów na kurs znajdują 
się na stronie www.parafiawilanow.pl w za-
kładce sakramenty. 

Galeria "Dzwonnica" zaprasza na  wystawę 
rysunków dr Ewy Gawrychowskiej "Święci, 
wielcy i starzy - portrety". Prace prezentowa-
ne są w każdą niedzielę od 8 stycznia do 5 
marca br. 

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
- we wtorek, 24 stycznia, wspomnienie św.
Franciszka Salezego, biskupa i Doktora 
Kościoła,
- w środę, 25 stycznia, święto nawrócenia
św. Pawła Apostoła,

WIZYTA DUSZPASTERSKA:
– ul. Kostki Potockiego (strona parzysta)

ul. Kostki Potockiego 1-5 (numery nieparzyste)
– ul. Kostki Potockiego 11-21 (numery nieparzyste).

– poniedziałek, 23 stycznia

– wtorek, 24 stycznia

W dni powszednie kolędę rozpoczynamy o godz. 17.00, a w soboty o godz. 15.00. 

 7.

K O M E N T A R Z
Dzisiejszy fragment z Ewangelii według 

św. Mateusza, to jedno z tych miejsc, gdzie 
Ewangelista streszcza bardzo wiele nauk 
Jezusa w jednym zdaniu: „Odtąd począł 
Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, 
albowiem bliskie jest królestwo niebie-
skie»”. Mimo że Chrystus pojawiał się          
w wielu miejscowościach i wygłosił wiele 
mów, to autor relacji, uważa, że dla nasze-
go zbawienia wystarczy streścić je w tym 
jednym zdaniu. Jakże więc ważne musi 
być to zdanie!

Wydaje się, że w dzisiejszych czasach 
zapomina się o pierwszej części tego zda-
nia. Przekaz Ewangelii ogranicza się do 
„bliskie jest już królestwo niebieskie”, albo 
„przyszło już do was królestwo niebieskie”. 
Innymi słowy, głosi się Chrystusa, który po-
chyla się nad każdym człowiekiem: grzesz-
nym, niewierzącym, pogubionym, uwikła-
nym w nałogi, wyznającym różne ideologie. 
I to jest prawda. Ale jest jeszcze pierwsza 
część zdania, czyli wezwanie do nawróce-
nia. Spotkanie z Chrystusem wzywa do od-
wrócenia się od swojej złej drogi i pójścia 
za Zbawicielem – jedynym Zbawicielem 
świata. Taka jest pełna prawda o 
królestwie Bożym.

Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, 
lecz abym głosił Ewangelię, i to nie          
w mądrości słowa, by nie zniweczyć 
Chrystusowego krzyża.

Oto słowo Boże

AKLAMACJA
Mt 4, 23

Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył 
wszelkie choroby wśród ludu.

EWANGELIA
Mt 4, 12-23

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwię-
ziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak
Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad 
jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Nef-
talego. Tak miało się spełnić słowo proroka 
Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Nefta-
lego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea 
pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał 
światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy
śmierci wzeszło światło». Odtąd począł Jezus 
nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem
bliskie jest królestwo niebieskie». Przecho-
dząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał 
dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i 
brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w je-
zioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: 
«Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami 
ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci,
poszli za Nim.A idąc stamtąd dalej, ujrzał 
innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebede-
usza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym
Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci.
Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili 
łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus 
całą Galileę, nauczając w tamtejszych syna-
gogach, głosząc Ewangelię o królestwie i 
lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości 
wśród ludu.

Oto Słowo Pańskie

22.01.2023 r.
Niedziela 

Słowa Bożego

"Święci, wielcy i starzy 
- portrety"

Zapraszamy do dzwonnicy 
na wystawę rysunków  

dr Ewy Gawrychowskiej

Prace można oglądać 
w każdą niedzielę 

od 8 stycznia do 5 marca br.

Kontakty do parafialnych 
wspólnot różańcowych:

Koła Żywego Różańca – tel. 696 049 766,
Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci - 
siostra Rafaela –  tel. 722 362 433, 
Różaniec Rodziców za Dzieci 
– tel. 501 433 010,
Róże Pokutno-Wynagradzające za grze-
chy własne i w rodzinie 
– tel. 694 404 886,
Męski Różaniec – tel. 601 507 090.

Intencja Różańcowa 
Kół Żywego Różańca

od 08.01. do 12.02.2023

Módlmy się, 
aby Maryja wypraszała nam

w Nowym Roku wszystkie potrzebne łaski 
oraz zaprzestanie wojny na Ukrainie.

- w czwarte, 26 stycznia, wspomnienie św.
Tymoteusza i Tytusa, biskupów,

- w sobotę, 28 stycznia, wspomnienie św.
Tomasza z Akwinu, kapłana i Doktora Ko-
ścioła.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

Kończymy wizytę duszpasterską w naszej 
parafii. W tym tygodniu odwiedzimy rodziny 
mieszkające przy ulicy Kostki Potockiego. 
Grafik kolędy w tabelce.
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