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Dekretem biskupa polowego z dnia 18 .09.2014 nastąpiła zmiana na stanowisku proboszcza Parafii Wojskowej pw. św. 
Jana Pawła II w Warszawie – Wesołej. Dotychczasowy proboszcza ks. ppłk Wiesław Okoń został przeniesiony do 
Inowrocławia. Natomiast proboszcz  Wojskowej Parafii św. Barbary i Maurycego w Inowrocławiu ks. płk Bogdan 
Radziszewski dnia 26 .10.2014 r. objął urząd proboszcza w Wesołej. Nastąpiła więc swoistego rodzaju zamiana 
proboszczów pomiędzy Inowrocławiem i Wesołą. Dziękujemy ks. ppłk Wiesławowi Okoniowi za ponad dwuletnią 
posługę w parafii, życzymy obfitości łask Bożych na nowej placówce.  
Nowy proboszcz ks. płk Bogdan Radziszewski pochodzi z diecezji drohiczyńskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 
1991. Przez dziewięć lat pracował na Podlasiu  jako wikariusz w następujących parafiach: Bielsk Podlaski, Topczewo, 
Siemiatycze, Węgrów, Korytnica, Sokołów Podlaski. Od roku 2000  pracuje w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego. 
Pierwszą placówką był wikariat w Katedrze Polowej. Pełnił następujące funkcje : ceremoniarz katedralny, ekonom 
OPWP, sekretarz biskupa polowego oraz notariusz Kurii Polowej. W latach 2005-2008  studiował w Rzymie na 
Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu – Prawo Kanoniczne. W latach 2008-2011 był proboszczem Parafii Wojskowej 
w Kaliszu. Ostatnią palcówką był Inowrocław. Od 1.03.2014  jest kapelanem Dowództwa Generalnego i wikariuszem 
biskupim ds. koordynacji pracy księży dziekanów . 
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Uroszystośc wszystkich świetych przeżywaliśmy w łączności z całym powszechnym Kościołem, który w tym dniu 
oddaje cześć wszystkich wyniesionym na ołtarze. O godz. 12.00 ks. proboszcz uczestniczył  we Mszy św. w parafii 
Opatrznosci Bożej na terenie, której znajduje się wojskowa parafia. Wziął także udział w pracesji na pobliski tzw. 
‘”Cmentarz na górce”, gdzie modlił się za wszytskich zmarłych. W tych dniach szczególnie  dorkliwie odczuwa się brak 
własnego cmentarza parafialnego. Dekoracja  w kościele garnizonowym przypominała wszytskich o potrzebie modlitwy 
za swoich bliskich zmarłych. 
 W dzień 11 listopada 2014 roku głowne uroczystości  miejskie odbyły się w kościele pw. Św Brata Alberta w  
Wesołej Zielonej. Eucharystiw w tym dniu za Ojczyznej sprawowali wszyscy proboszczowie z  pieci parafii na terenie 
Wesołej. Okolicznościową homilile wygłoswił ks. płk Bogdan Radziszewski. Po skonczonej liturgii wszyscy przeszli pod 
głaz upamiętniający Marszałka Piłsudskiegi i  jego POW-iaków 



 
Listopad roku 2014 był dla nowego ks.  proboszcza był wielkim wyzwaniem. Do 15 grudnia trzeba było zakonczyć 
układanie granitowej posadzki na całym kościele. Co prawda  wszytskie formalne sprawy załatwił już poprzedni ks . 
proboszcz,  ale czasu mało… Jednak z Bożą pomocą udało się zdążyć przed Świętami Bożego Narodzenia. Świątynia 
garnioznowa ma piekną posadzkę ułożoną przez firmę z Kilec. Parafia wzbogacila się także o marmurowy  ołtarz, który 
ustawiono na prezbiterium. Dzieki zyczliwości dobrych ludzi udało się także zatynkować ścianę prezbiterium, na której 
dotychczas powieszone były materiały. 
                           

                                                              



                                  

 11. stycznia 2015 roku na długo pozostanie w pamięci parafian z garnizonowego kościoła p.w. św. Jana Pawła 
II w Wesołej. Dwudziestoosobowa grupa młodych ludzi jak co roku postanowiła połączyć radość, przyjaźń, muzykę, 
wiarę i pomoc potrzebującym. W ten sposób powstał już piąty – wyjątkowy, bo jubileuszowy Wieczór Kolęd.  
 Pięć lat temu z własnej inicjatywy zespołu muzycznego ReJoice działającego w parafii, miał miejsce pierwszy 
Wieczór Kolęd. Od tamtej pory systematycznie powiększał się skład zespołu jak i liczba osób zaangażowanych w to 
niezwykłe dzieło, które od samego początku było pomysłem młodych parafian. 
 Tegoroczny Wieczór Kolęd nosił nazwę „Best of the best”. W związku z tym, młodzi muzycy wybrali najlepsze, 
najbardziej ulubione oraz najmilej wspominane kolędy i pastorałki z lat ubiegłych. W całym repertuarze, liczącym w 
sumie 18 utworów, nie zabrakło tradycyjnych kolęd takich jak „Gdy się Chrystus rodzi” czy „Pójdźmy wszyscy do 
stajenki”. Zostały również wykonane utwory mniej znane, takie jak ”Radość dziś nastała” i „Kiedy dzieckiem jest Bóg”. 
Repertuar został zaaranżowany w sposób różnorodny, lecz każda z kolęd i pastorałek niosła ze sobą radość, która od 
wieków towarzyszy narodzeniu  Bożej Dzieciny.  

 



 

 

                         

 

 

 

 

W niedzielę 18 stycznia br., odbyło się spotkanie Róż Różańcowych, skupionych przy  parafii wojskowej pw. św. Jana 
Pawła II w Warszawie Wesołej. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii o Narodzeniu Pańskim przez ks. ppor. Marka 
Bolendowskiego, życzenia  złożył  ks. płk Bogdan Radziszewski- proboszcz parafii. Zaznaczył, że członkowie Żywego 
Różańca rozważając  tajemnice różańcowe, pochylają się nad  tajemnicą przyjścia Syna Bożego na ziemię, nie tylko w 
okresie Bożego Narodzenia, ale przez cały rok. Życzył by modlitwą różańcową oplatane były sprawy osobiste,  parafii, 
diecezji polowej, Ojczyzny oraz całego Kościoła. Podziękował wszystkim uczestnikom spotkania, za to, że potrafią 
dzielić się swoimi charyzmatami na rzecz parafii. Szczególne słowa wdzięczności  skierował, do uczestników akcji 
"paczka parafialna", dzięki której czterdzieści rodzin z parafii otrzymało świąteczną pomoc w postaci żywności, odzieży 
oraz środków chemicznych.  Zachęcił również do  uczestnictwa w adoracji  Najświętszego Sakramentu, w każdy 
czwartek godzinę przed Mszą świętą. Wystawienie  kończy się Litanią do św. Jana Pawła II, ucałowaniem relikwii 
patrona parafii i uroczystym błogosławieństwem. Spotkanie było okazją do wspólnego śpiewania kolęd oraz omówienia 
programu pracy w nowym roku. 

 



 

                                                          

 W Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2015r., misyjni kolędnicy z parafii wojskowej  Warszawa-
Wesoła podczas Mszy św. o godz. 10.00, otrzymali od  księdza proboszcza, specjalne błogosławieństwo rozsyłające na 
kolędę. Tego dnia dzieci przebrane w stroje kolędników, w kilkuosobowych grupach z dorosłym  opiekunem udają  się do 
rodzin naszej  parafii. Pukając „ od drzwi do drzwi”, głoszą im radość z narodzenia Pana Jezusa. W czasie wizyty, 
śpiewają kolędę , przedstawiają przygotowaną wcześniej krótką scenkę kolędniczą, składają  noworoczne życzenia. 
Całość akcji koordynowała siostra katechetka ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. Kolędnicy misyjni 
to dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego, które pomagają swoim rówieśnikom w krajach misyjnych i modlą się za nich. 
Goszcząc u rodzin swoich parafii, zbierają ofiary i mówią o trudnej sytuacji rówieśników w krajach misyjnych.  W tym 
roku  zwracają szczególną uwagę na  ciężkie położenie dzieci w Indiach, dlatego niektóre z nich, były przebrane w stroje 
indyjskie. Większość  parafian chętnie przyjmowało misyjnych kolędników do swoich mieszkań, obdarowując dzieci 
słodyczami i datkami na rzecz misji.  



 

                                        

 

Na początku Wielkiego Postu naszą wspólnotę parafialna odwiedził ks. biskup polowy Józef Guzdek. 

Przybył na zaproszenie ks. proboszcza wraz z księżmi dziekanami OPWP na roczną odprawę, na której 

omówiono  bieżące sprawy jak również omówiono przedsięwzięcia do realizacji na rok  2015. Obecni wraz z 

księdzem biskupem księża mogli także zobaczyć ukończona niedawno granitową posadzkę. Rekolekcje 

wielkopostne w naszej wspólnocie parafialnej rozpoczęły się Niedzielą Palmową, prowadził je ks. dr. 

Dariusz Kucharek profesor biblistyki z Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. 

 



 

                                                                           Akcja  „Jabłka” 

                                                                 

 

W sobotę 7 marca 2015r. w parafii wojskowej pw. św. Jana Pawła II zorganizowano bezpłatne rozdawanie jabłek. 
Owoce dostarczył sadownik pan Wiesław Urbański z Magierowej Woli. Działania wpisują się w  ogólną akcję 
rozprowadzania jabłek, które na skutek embarga rosyjskiego nie poszły na eksport do naszych wschodnich sąsiadów.  W 
przededniu Międzynarodowego Dnia Kobiet, duszpasterze wojskowi zachęcali mieszkańców  Wesołej do nabywania 
jabłek,  wesołym hasłem ” Jabłko dla Ewy, szarlotka dla Adama”. Rozprowadzono ponad 4 tony owoców.Za tydzień 
planowana jest jeszcze jedna podobna akcja. 
 
 
 

 

 



         

 

          26 maja 2015r. w Dzień Matki została poświęcona grota Matki Bożej usytuowana przy naszym 

kościele garnizonowym przy dębie. Grotę według projektu ks. proboszcza, własnoręcznie wybudował ks. 

ppor. Marek Bolanowski nasz wikariusz. Całe otoczenie przy kościele z dnia na dzień pięknieje. Obok 

kapliczki zostały posadzone kwiaty na skalniaku. Wokół  kościoła posadzono ponad 1,5 tys kwiatów,    

które ofiarowali naszej parafii państwo Mieszałowie z Węgrowa. 

 

 

 



                                               

Zakończenie roku katechetycznego. W środę 24 czerwca, w uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela, w parafii 

wojskowej, dzieci i młodzież  uczestniczyli w zakończeniu roku katechetycznego.  Po Mszy św. wierni przeszli nad 

zbudowane oczko wodne i tu odbył się obrzęd poświęcenia wody i modlitwy za wszystkich, którzy w te wakacje będą 

wypoczywać nad wodą.  Księża pracujący w parafii zorganizowali wspólne ognisko, na którym pieczono kiełbaski. Był 

także grill, różne słodkości oraz wspólne śpiewy i zabawy. W sumie uczestniczyło około 50 osób. Dzieci zajadały się 

pieczonymi kiełbaskami i słodyczami, ale przede wszystkim cieszyły się, że jutro już rozpoczną się wakacje. 

 



                       Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2015 

                 

 

Tradycyjnie  dnia 1 września dzieci i młodzież rozpaczały nowy rok szkolny i katechetyczny. Po Mszy 

św. w Kościele Garnizonowym przeszły do pobliskiej szkoły podstawowej nr 174 by usłyszeć pierwszy raz 

po wakacjach dzwonek szkolny i rozpocząć nowy rok nauki. Zarówno dzieciom jaki nauczycielom i 

wychowawcom życzymy obfitości łask na każdy dzien nowego roku szkolnego 2015/2016. 

 

 



                                        

 Niedzielną Eucharystią 18 października 2015 r. rozpoczęły się w  Parafii Wojskowej pw. św. Jana Pawła II obchody Tygodnia 
Misyjnego, przeżywanego pod hasłem " Z Ewangelią wśród narodów". Pracujące w naszej wspólnocie Siostry Służebnice Ducha św., 
wzbogaciły sprawowaną liturgię o godz. 10.00 o interesujące elementy misyjne. Czytania mszalne, oraz modlitwę wiernych 
przygotowały dzieci przebrane w stroje misyjne z różnych części świata. Ciekawie  wyglądała również procesja z darami ofiarnych, 
podczas której niesiono różne pamiątki misyjne oraz listy napisane przez dzieci naszej parafii do swoich rówieśników na dalek ich 
kontynentach. Przez cały tydzień modliliśmy się w intencji misji podczas nabożeństw różańcowych. Szczególnie jednak niezapomniany 
pozostanie piątkowy wieczór 23 października. W tym dniu gościliśmy w naszej świątyni siostry misjonarki pochodzące z Chin. Modliły 
się one z nami na różańcu w swoim ojczystym języku, zaśpiewały pieśń maryjną a na koniec wypisywały dzieciom na kartkach ich 
imiona po chińsku. Sprawiło to wiele radości i było źródłem niezapomnianych przeżyć. Jeszcze raz mogliśmy uświadomić sobie, że 
każdy, kto odpowiedzialnie przeżywa swoją wiarę i pragnie żyć według wskazań Ewangelii, winien dzielić się nią z innymi oraz modlić 
się, by Dobra Nowina dotarła na wszystkie 
krańce świata. 



                    Odpust  parafialny ku czci św. Jana Pawła II 
 
 

                                                      
 

 

Odpust ku czci św. Jana Pawła II w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy  w niedzielę 25 października 2015. 

Uroczystej sumie przewodniczył ks. płk January Wątroba – wikariusz generalny OPWP, kazanie odpustowe wygłosił 

ks. Mariusz Bo. W tym roku podczas odpustu zostały pobłogosławione dwie nowe chorągwie procesyjne. Jedna 

dedykowana jest Matce Bożej Różańcowej druga patronowi parafii św. Janowi Pawłowi II. 

 

 



                                              Historia Krzyża w świątyni garnizonowej 

XIX wieczny krzyż dedykowany Powstańcom Styczniowym podarowany przez Mazowieckie Stowarzyszenie 

Historyczne „Exploratorzy.pl”. Cała historia rozpoczęła się w 2012 roku, kiedy to krzyż został odnaleziony w lesie na 

terenie Dzielnicy Warszawa – Wesoła. Stan krzyża wskazywał na konieczność podjęcia działań ratunkowych mających 

na celu zabezpieczenie go przed dalszym niszczeniem. Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne „Exploratorzy.pl” w 

porozumieniu z Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu Dzielnicy Warszawa – Wesoła oraz właścicielem działki, na 

której krzyż został odnaleziony, przewiozło krzyż w suche miejsce oraz poddało go zabiegom renowacyjnym z użyciem 

preparatów dostępnych na rynku. Taki tok postępowania zaproponowany i zrealizowany przez MSHE został określony 

jako właściwy przez przedstawiciela Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, z którym konsultował się w tej 

kwestii Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Dzielnicy Warszawa – Wesoła. Udało się ustalić, że na krzyżu znajdują się 

łacińskie inskrypcje; najprawdopodobniej „Beati mortus qui in Domino moriuntur”. Zdaniem Pani prof. Izabelli Galickiej 

jest to wyrób XIX wieczny. Brak pewnych cech charakterystycznych uniemożliwia na ten moment bardziej precyzyjne 

datowanie. 
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                                    Budowa ołtarza głównego 

 

 

 

 

 

Na przełomie listopada i grudnia rozpoczęła się realizacja projektu budowy ołtarza głównego w naszym kościele. 

Autorką projektu ołtarza jest pani Marta Witosławska z Krakowa. Głowna ściana ołtarza jest zabudowana pylonami z 

drewna jesionowego w różnych odcieniach co stwarza efekt dużej głębi. Na środku umieszczony jest historyczny krzyż. 

Po bokach duże obrazy w złotych ramach: Matki Bożej Częstochowskiej i św. Jan Pawła II, których autorem jest pan 

Antosz z Krakowa. Pod krzyżem umieszczone tabernakulum z symbolem chleba podzielonego na  cztery części. Obrazy 

ufundowali indywidualni sponsorzy oraz nasi parafianie, tabernakulum to dar ks. proboszcza z racji jubileuszu jego 25-

lecia kapłaństwa, które będzie obchodził w przyszłym roku. 

 



                                     Anno Domini 2016 

 

 

 

Tradycyjnie w święto Trzech Króli w naszej parafii odbyło się posłanie kolędników misyjnych. Przebrane za kolędników 

dzieci wraz z siostrami odwiedziły rodziny mieszkające na  osiedlu wojskowym. Zebrane ofiary przeznaczone były na 

pomoc dzieciom w krajach misyjnych. 

 

 



                                  Święta Wielkanocne 2016 
 

                               
 
Rekolekcjami, które rozpoczęły się w Niedziele Palmową weszliśmy w przeżywanie misterium Wielkiego Tygodnia. 
Rekolekcje prowadził ks. por. Stanisław Pawłowski wikariusz parafii wojskowej w Łodzi. Dekoracja Ołtarza 
Wystawienia i Grobu Pańskiego wykonana była ze skrzynek po jabłkach. Obie instalacje odnosiły się do tematu 
Miłosierdzia Bożego, który jest przesłaniem aktualnego roku duszpasterskiego. 



                                             Zmiana wikariusza 

 

                                                     

 

24 maja 2016 w Sali Tradycji pożegnaliśmy odchodzącego z brygady i parafii ks. ppor. Marka Bolanowskiego 
Ksiądz kapelan Marek Bolanowski pożegnany został, zgodnie z ceremoniałem, w Sali Tradycji. Podczas pożegnania 
ksiądz Marek podziękował, z właściwym sobie poczuciem humoru, wszystkim przybyłym oraz krótko podsumował okres 
swojej służby w naszej brygadzie. Ksiądz kapelan Marek Bolanowski dalszą służbę pełnić będzie w Bydgoszczy. 
Jego następcą został wyznaczony ks. ppor rez. Krzysztof Włosowicz, który przyszedł do nas z Rzeszowa. 

 

 



                      Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Proboszcza 

                                  

18 czerwca 2016r., podczas Eucharystii celebrowanej w parafii pw. św. Jana Pawła II w Warszawie Wesołej, za 25 lat 
posługi kapłańskiej dziękował ks. płk Bogdan Radziszewski, pochodzący z diecezji drohiczyńskiej wikariusz biskupi ds. 
księży dziekanów ordynariatu polowego, kapelan Dowództwa Generalnego Wojska Polskiego i proboszcz parafii pw. 
św. Jana Pawła II Warszawie Wesołej. Jubilat przypomniał, że 16 czerwca 1991 roku w miejscowości Rudka z rąk 
pierwszego biskupa drohiczyńskiego śp. Władysława Jędruszuka wraz z sześcioma innymi absolwentami WSD w 
Drohiczynie przyjął świecenia kapłańskie. Było to jedenaście dni po erygowaniu przez św. Jana Pawła II diecezji 
drohiczyńskiej. 



Drogę kapłańskiej służby ks. Radziszewskiego przypomniał w homilii ks. prał. płk January Wątroba wikariusz 
generalny diecezji polowej. Mówił, że jako wikariusz pracował on w parafiach diecezji drohiczyńskiej: Matki Bożej z 
Góry Karmel w Bielsku Podlaskim, Topczewie, Wniebowzięcia NMP w Węgrowie, Korytnicy i Miłosierdzia Bożego w 
Sokołowie Podlaskim. Od 2000 roku pracuje w ordynariacie polowym na różnych stanowiskach w Warszawie oraz w 
Kaliszu, Inowrocławiu i obecnie Warszawie Wesołej. Przebywał on także na studiach w Rzymie Kaznodzieja 
podkreślił również, że wybór dokonany w dniu święceń i potwierdzony ważnym biblijnym słowem: „Jestem”, należy stale 
powtarzać w kapłańskim życiu. Podziękował jubilatowi za to, że nigdy się nie zmęczy powtarzaniem tego słowa, 
wyrażając gotowości do podjęcia kolejnych zadań. Biskup polowy Józef Guzek podziękował za wysyłanie kapłanów do 
pracy w ordynariacie polowym kapłanów diecezjom polskim i zgromadzeniom, w tym również diecezji drohiczyńskiej, z 
której wielu służyło w nim i czyni to nadal. Powiedział, że zawsze najsmutniejszym w posłudze biskupa jest fakt, że 
gdzieś jest potrzebny kapłan, a on nie ma kogo tam posłać. Obecny zaś rozwój jednostek wojskowych pociągnie za sobą 
też zapotrzebowanie na nowych kapelanów. Odznaczył on ks. płk Bogdana Radziszewskiego medalem Błogosławionego 
ks. Jerzego Popiełuszki. Środowisko żołnierskie odznaczyło go natomiast medalem Konwentu Dziekanów. Życzenia 
złożyli licznie przybyli kapelani wojskowi katoliccy oraz kapelan prawosławny. W imieniu wielu obecnych kapłanów 
diecezji drohiczyńskiej, życzenia złożył ks. prał. dr hab. Tadeusz Syczewski prof. KUL, rektor WSD w Drohiczynie 
oraz wikariusz generalny diecezji drohiczyńskiej, władze samorządowe oraz mieszkańcy miast, w których pracował i 
czyni to obecnie ks. Radziszewski. Podkreślano jego wielkie zdolności organizacyjne i duszpasterski zapał, widoczny w 
pracy, zarówno w środowisku wojskowym, jak też cywilnym. 

Ks. płk Bogdan Radziszewski, jako motto, dziękczynienia za 25 lat kapłaństwa, uwidocznione także na pamiątkowym 
obrazku, przyjął słowa: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21, 17). 

 

 

 



Rekolekcje kapelanów w Częstochowie  2016     

  
 

Księża w mundurach posługujący na co dzień jako duszpasterze Wojska Polskiego, kapelani Straży Granicznej, Straży 

Ochrony Kolei, Policji oraz Biura Ochrony Rządu rozpoczęli w poniedziałek, 19 września jasnogórskie rekolekcje. W tym 

roku nauki rekolekcyjne głosi ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier. Rekolekcje księży kapelanów Ordynariatu 

Polowego potrwają do czwartku, 22 września. Jesteśmy tutaj w królestwie naszej Hetmanki i Hetmanki Wojska 

Polskiego, a kapelani są tymi, którzy żołnierzom towarzyszą, są szczególnie powołani. Pamiętajmy, że to jest wybranie 

Boże, to jest oczekiwanie ludu, ale zwróćmy uwagę, że to oczekiwanie ma instytucjonalną formę w postaci Ordynariatu 

Polowego i tego, że Państwo i wojsko oczekuje od kapelanów konkretnej posługi, aby byli prawdziwie od towarzyszenia, 

prawdziwie kapłanami, przewodnikami duchowymi” – podkreśla ks. rekolekcjonista 



 

 

                                       "Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela". 

 

4 września 2016r. Msza św. jubileuszowa Urszuli i Krzysztofa Dardzikowskich. 

Dziękujemy Srebrnym Jubilatom za ich wzorowe małżeństwo, przykładne wychowanie dzieci oraz za piękne 

świadectwo ich miłości małżeńskiej w codziennym dniu. Życzymy by Chrystus, który powołał ich do miłości, umacniał 

ich i najbliższych swoją opieką, darzył zdrowiem i ludzką życzliwością. Wszystkiego dobrego. 



 

 

W połowie września 2016  gościliśmy w naszej parafii pielgrzymów z parafii wojskowej z Rzeszowa. W parafii tej 

pracował obecny nasz ks wikariusz Krzysztof Włosowicz. Nasi parafianie godnie podjęli pielgrzymów, przygotowując 

im smaczna obiadokolację. Kiełbaski na grila ufundował wszystkim ks. proboszcz .Śpiewom, wspomnieniom nie było 

końca… 

 

 

 

 



                                   Nabożeństwa Fatimskie. 

                                  

 

Przygotowując się do stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie. 13 maja 2016 roku uroczyście zostały wprowadzone w 

naszje parafii Nabożeństwa Fatimskie. Chcemy by przez cały rok wierni spotykali się w pierwsze soboty miesiąca na 

Eucharystii i modlitwie różańcowej. Każdego miesiąca obejmujemy modlitwa dwa bloki z naszego osiedla. Po Eucharystii 

jest procesja fatimska dookoła kościoła i odmawiany przez wiernych różaniec. Niesiona jest także figura Matki Bozej 

Fatimskiej, specyjalnie na ten cel zakupiona. 

 

 



                          

 

 

Odpust Parafialny ku czci sw. Jana Pawła II w tym roku obchodziliśmy w niedziele 20 paździenrika. Uroczystej 

sumie przewodniczył ks. płk January Wątroba, kazanie odpustowe wygłosił ks. ppłk Krzysztof Kacorzyk proboszcz 

parafii wojskowej w Rembertowie. W uroczystościach wzięła również udział Maltańska Służba Medyczna, której 

opiekunem duchowym jest ks. ppor. Krzysztof Włosowicz nasz wikary. 

 

 

 

 



                            Tydzień Misyjny w naszej parafii 

                                                  

 

28 .10.2016r.W tygodniu modlitw za misje i misjonarzy gościliśmy w naszej parafii Siostry ze Zgromadzenia Sióstr 

Służebnic Ducha Świętego, które pracowały na misjach: w Meksyku, Mozambiku, na Ukrainie i w Rosji oraz na 

Filipinach.Wraz z nimi modliliśmy się, aby Ewangelia Chrystusa była głoszona i przyjmowana na wszystkich 

kontynentach świata. Dzieci wraz z siostrą Bernardą, która pracowała na Filipinach, układały różaniec misyjny. Bóg 

zapłać za obecność i wspólną modlitwę w naszej parafii . 



                                      

 

 

11 listopada 2016 r.o godz. 12.00 w naszym kościele odbyła się uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny. Zawierzaliśmy 

dobremu Bogu przeszłość, teraźniejszość i przyszłość naszej Polski. Uroczystej Mszy św. przewodniczył i kazanie 

wygłosił Proboszcz parafii ks. płk Bogdan Radziszewski. Po Mszy św. ks. proboszcz poświęcił marmurową tablicę 

upamiętniającą Odzyskanie Niepodległości, która będzie umieszczona w powstającej dolinie pamięci. 

 



                                                              

Z cyklu niedziela z dziećmi. 13.11.2016 

Z dala od miasta na skraju lasu mieszkał w małej chatce pewien starzec, który słynął ze swej mądrości. Ilekroć ludzie 

potrzebowali pomocy, przychodzili do niego po radę. Pewnego razu przybył do niego młodzieniec, który chciał się 

dowiedzieć, jaka jest recepta na szczęście. Kiedy dotarł do drzwi chatki, nieśmiało zapukał. Nikt nie odpowiadał. 

Pomyślał, że starca nie ma w domu i delikatnie nacisnął klamkę, która zaskrzypiała jak stary zegar, i wszedł do środka. 

Jakież było jego zdziwienie, gdy ujrzał mimo panującego półmroku siedzącego za stołem starca. Czego szukasz, 

chłopcze? – zapytał starzec. Ten lekko zmieszany odrzekł: Szukam recepty na szczęście. To nie takie proste. Nie wiem, 

czy cię stać na to, by zdobyć tę receptę – powiedział starzec. Chłopak z lekkim zdziwieniem popatrzył na mędrca, po 

czym rzekł: Oczywiście, jestem uparty, nie po to przemierzyłem tak długą drogę do ciebie, aby teraz zrezygnować. 

Dobrze. Wyjdź więc przed mój dom. Stoją tam dwie duże plastikowe beczki. Na jednej z nich leży mały kubek. Przelej 

wodę z jednej beczki do drugiej, używając tego małego kubka. Chłopak zdziwił się, ale postanowił spełnić prośbę mędrca. 

Wyszedł przed dom i zaczął pracę. Ponieważ beczki były bardzo duże, późno skończył pracę i kiedy zapadał zmierzch, 

udał się do starca z nadzieją, że ten wyjawi mu receptę, jak być szczęśliwym. Skończyłem, rzekł po wejściu do chaty. To 



dobrze – odpowiedział starzec. Jutro zaczniesz od nowa. Jak to? – krzyknął chłopak. A co z receptą na szczęście? 

Wszystko w swoim czasie – odrzekł starzec. 

Następnego dnia sytuacja się powtórzyła. Wieczorem młodzieniec usłyszał z ust mędrca takie same słowa. Trzeciego 

dnia chłopak zdenerwowany postanowił, że po raz ostatni wykonuje polecenie starca. Kiedy wieczorem wrócił do chaty, 

zapytał zdecydowanie z nutą złości i zniecierpliwienia w głosie. Powiedz mi wreszcie, jaka jest recepta na szczęście? 

Starzec popatrzył dobrotliwie na chłopaka, który nie krył swojego zdenerwowania i wreszcie odrzekł: Jeśli nie 

pokochasz tego, co robisz, nigdy nie będziesz szczęśliwy. 

 

 

 

 



 

                            Pożegnanie V zmiany Resolut Support Mission (RSM) w Afganistanie. 

 

W dniu 14.11.2016 r. w koszarach 1.Warszawskiej Brygady Pancernej (1.WBPanc) odbyło się pożegnanie V zmiany 

Polskiego Kontyngentu Wojskowego RSM w Islamskiej Republice Afganistanu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą 

w intencji żołnierzy wyjeżdżających na misję, której przewodniczył proboszcz parafii ks. płk Bogdan Radziszewski. W 

homilii ks. płk przywołał postać patrona parafii św. Jana Pawła II, przyjaciela wojska i życzył wszystkim żołnierzom 

jego opieki i Bożego błogosławieństwa. Po Mszy św., dowódca uroczystości szef szkolenia 1.WBPanc podpułkownik 

Piotr Terebus w asyście Orkiestry Wojskowej z Warszawy przeprowadził pododdziały na plac apelowy. 

Punktualnie o godzinie 13.00 dowódca uroczystości złożył meldunek Dowódcy 1.WBPanc Gen. Bryg. Stanisławowi 

Czosnkowi.  



 

W drugą niedzielę Adwentu 5 grudnia 2016 w parafii wojskowej w Warszawie Wesołej, po raz kolejny, został 

zorganizowany kiermasz ozdób świątecznych. Panie z parafialnego oddziału Caritas przygotowały, własnoręcznie przez 

siebie zrobione, ozdoby choinkowe. Można było nabyć misternie zrobione metodą decoupage bombki choinkowe, były 

także świąteczne ozdoby  pięknie wyhaftowane kolorowymi nićmi, nie zabrakło również stroików na świąteczny stół 

zrobionych z szyszek, bombek i gałęzi świerkowych. Atrakcją kiermaszu był podarowany przez ks. proboszcza królik. 

Osoba, która nabyła zwierzątko musiała zapewnić wszystkich, że nie przeznaczy go na świąteczny pasztet, lecz będzie 

go dalej hodować. Po mszy św. do najmłodszych dzieci, przyszedł św. Mikołaj z paczkami. Ponad pięćdziesięcioro dzieci 

otrzymało woreczki ze słodyczami. W dniu dzisiejszym pożegnaliśmy także ks. wikariusza, który od 1 grudnia tego roku 

został przeniesiony do parafii wojskowej Matki Bożej Ostrobramskiej na Bemowie. Dziękujemy ks. ppor. Krzysztofowi 

Włosowiczowi za jego piękną, chociaż krótką, bo trwającą zaledwie sześć miesięcy pracę w naszej wspólnocie 

parafialnej. 



                            Święty Mikołaj w naszej Parafii 

 

 

Ponad 40 paczek przyniósł św. Mikołaj 6 grudnia by obdarować nimi dzieci z naszej parafii. Radości nie było końca. 

 



 

 

Rekolekcje adwentowe w tym roku przeprowadził ks. dr Zbigniew Średziński proboszcz Katedry Diecezji 

Drohiczyńskiej. Ponieważ cały adwent i święta nie mieliśmy ks. wikariusza, ks. proboszcz dzielnie z pomocą 

parafian dekorował świątynię na nadchodzące święta. 

 



 

                       Uroczystość Objawienia Pańskiego 2017 

 

 

 

 

         



                          

 

W piąta niedzielę Wielkiego Postu odbył się w naszej parafii kiermasz wielkanocny. Dochody ze sprzedaży 

ozdobnych pisanek pomogły przygotować ok. 40 paczek na święta dla najuboższych rodzin z naszej 

wspólnoty parafialnej. Dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego 

szlachetnego dzieła, szczególnie ofiarodawcom jak również paniom z parafialnego zespołu Caritas. 

 



 

 

 

Wielkanoc 2017 



 

 

Tradycyjnie Niedzielą Palmową rozpoczęliśmy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Przewodniczył im 

ks. ppor. Daniel Piejko wikariusz  Katedry Polowej WP. Dekoracje przygotował ks. proboszcz. 

 



 

 

 

                                                        Powstawanie Dolinki Pamięci 

  



       

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 2017 

                   



 

 

15 czerwca 2017 roku przezywaliśmy Uroczystość Bożego Ciała. Tradycyjnie trasa procesji 

eucharystycznej do czterech ołtarzy, prowadziła  pomiędzy parafia Opatrzaności Bożej a Parafią Wojskową 

św. Jana Pawła II. W uroczystośći wzięło udział ok. 1,5 tys wiernych. Pierwszy ołtarz ustawiony był w 

nowopowstałej „ Dolince Pamięci” 

 



Nowe zwierzęta w naszym Parafialnym Mini Z00 

 

 



 

 

 

 



                          

 

 

 

 

 



W dniu 21 czerwca 2017 r. w parafii wojskowej w Warszawie-Wesołej otwarto „Dolinkę Pamięci” 

„                

Dolinka Pamięci” składa się z dwudziestu kamiennych tablic. Poświęcono je w parafii wojskowej pw. św. Jana Pawła 
II w Warszawie-Wesołej. Otwarcie  poprzedziła Msza św. sprawowana przez biskupa polowego Józefa Guzdka, który 
udzielił podczas niej sakramentu bierzmowania młodzieży z rodzin wojskowych. Na początku Mszy św. zebranych 
przywitał ks. płk Bogdan Radziszewski, proboszcz parafii i wikariusz biskupi ds. koordynacji pracy księży dziekanów 
w Ordynariacie Polowym. W homilii bp Guzdek, zwracając się do młodzieży, przypomniał, że rodzice „prosząc o chrzest 
święty, zobowiązali się, do wychowania ich w duchu chrześcijańskim”. – W dniu waszego bierzmowania pragnę w 
waszym imieniu podziękować rodzicom – nauczycielom i świadkom wiary. Dziękuję również księżom i katechetom, 
którzy wspierali waszych rodziców w przekazie wiary – powiedział. Ordynariusz wojskowy podkreślił, że od dziś 
obowiązek głoszenia prawdy o Ewangelii spoczywa na nich. – Dziś Jezus mówi do was: Idźcie i nauczajcie; Idźcie i 
głoście Ewangelię; bądźcie moimi świadkami aż po krańce ziemi. Nie zostawia was samymi, ale daje wam dary Ducha 
Świętego, abyście sprostali niełatwemu zadaniu bycia świadkami Jezusa Chrystusa – powiedział. Bp Guzdek wskazał 



na postacie upamiętnione w „Dolince Pamięci”. Wymienił Józefa Piłsudskiego, bł. ks. Jerzego Popiełuszkę i kard. 
Stefana Wyszyńskiego. Zachęcił do naśladowania ich postawy i wyznawanych przez nich wartości. – To niezwykli 
Patronowie waszej dojrzałości! – podkreślał. Na koniec życzył młodzieży wytrwałości w dążeniu do dobra i 
doskonałości. – Każdy ma swój czas. Był czas marszałka Józefa Piłsudskiego, kard. Stefana Wyszyńskiego, bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki… Teraz jest wasz czas, aby dawać świadectwo miłości Chrystusa i Kościoła. Ufam, że nie 
zawiedziecie nadziei w was pokładanych. Pozwólcie się prowadzić Duchowi Świętemu! – zachęcał. Mszę św. 
koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego. Uczestniczyli w niej m.in.  minister środowiska Jan Szyszyko, 
wiceminister ON Wojciech Fałkowski, generałowie WP, rodziny bierzmowanych, mieszkańcy parafii. Po Mszy św. 
odbyła się uroczystość otwarcia Dolinki Pamięci. Od roku 2016 realizowany był projekt stworzenia w parafii wojskowej 
pw. św. Jana Pawła II w Warszawie-Wesołej „Dolinki Pamięci”. Na zagospodarowanym zboczu wzniesienia 
świątynnego ustawiono dwadzieścia kamiennych tablic obejmujących lata 1918-2010. Poszczególne tablice upamiętniają 
ważne osoby, daty i wydarzenia historyczne, wpisujące się w to wielkie dziedzictwo, któremu na imię Polska – wyjaśnił 
ks. płk Radziszewski. Proboszcz parafii wyraził wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego 
miejsca modlitwy, refleksji i pamięci. Na kamiennych tablicach znalazły swe upamiętnienie takie wydarzenia jak m.in. 
odzyskanie niepodległości w 1918 r., Bitwa Warszawska 1920 r., wybuch II wojny światowej, rzeź wołyńska, 
Powstanie Warszawskie czy wieńcząca dolinkę katastrofa smoleńska.  Upamiętniono m.in. św. Jana Pawła II – 
patrona parafii, marszałka Józefa Piłsudskiego i bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Tablice ufundowali mieszkańcy parafii, 
żołnierze WP oraz sympatycy duszpasterstwa wojskowego. Biskup polowy dokonał aktu poświęcenia tablic 
znajdujących się w „Dolince Pamięci”, a wiceminister Fałkowski podziękował proboszczowi i wspólnocie parafialnej 
oraz fundatorom za upamiętnienie najważniejszych wydarzeń ostatnich stu lat. 

 

 

                                            



    Różaniec do granic 
 

                                                                
 
 

W dniu 7 października wczesnym rankiem grupa pielgrzymów z parafii wojskowej pw. św. Jana Pawła II w 
Warszawie Wesołej udała się na wielką modlitwę różańcową „Do Granic” Polski. Kiedy tylko zastał ogłoszony pomysł 
na wspólny dwudniowy wyjazd, od razu zgłosiło się kilku chętnych, a ostatecznie zebraliśmy ponad 40 osób. Dołączyło 
do nas też kilku pielgrzymów z parafii wojskowej pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Rembertowie. Chcieliśmy w myśl 
nauczania Ojca Świętego Franciszka zejść z naszych kanap i wyruszyć poza granicę komfortu, codzienności i naszych 
przyzwyczajeń. W 100. rocznicę Objawień Fatimskich, które ciągle pozostają aktualne, spełniliśmy polecenie Matki 
Bożej: „Odmawiajcie różaniec”. W tej pielgrzymce chcieliśmy też przepraszać i wynagradzać, za wszelkie bluźnierstwa, 
zniewagi przeciw Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. 



                                             

W dniu 12 października w parafii pw. św. Jana Pawła II w Warszawie Wesołej odprawiona została uroczysta 

Msza św. z udziałem żołnierzy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki. Przewodniczył jej ks. płk 

Bogdan Radziszewski, proboszcz parafii. W październiku są trzy dni, które składają się na obchody święta brygady 

pancernej, wspominał w kazaniu: „10 października kolejna rocznica bitwy pod Maciejowicami, dzień 15 października to 

rocznica śmierci patrona waszej jednostki Tadeusza Kościuszki. Trzecia data dobrze znana: dzień 12 października to 

rocznica chrztu bojowego 1 Pułku Piechoty w bitwie pod Lenino”. mMówiąc do zgromadzonego wojska o 

teraźniejszości, kaznodzieja przytaczał słowa: „1.Warszawska Brygada Pancerna, to tu pełnicie swoja służbę. Służbę 

pełną wyrzeczeń. Całe dni, a nawet noce ciężkiej pracy, realizacji zadań postawionych przez przełożonych. 

Kilkumiesięczne szkolenia żołnierzy. Częste zgrupowania poligonowe. Praca poza wyznaczonym czasem. Ale jest z 

czego się cieszyć… Jesteście elitą pancerniaków. I myślę, że nie tylko ja jestem dumny, kiedy widzę was na defiladzie 15 

sierpnia podczas święta Wojska Polskiego. Wiem ile musieliście włożyć trudu i wysiłku, by godnie się zaprezentować.  



                                                                       

W dniu 22 października w parafii św. Jana Pawła II w Warszawie Wesołej obchodziliśmy odpust ku czci Patrona 

parafii. Uroczysta Msza św. została odprawiona o godz. 12.00. Koncelebrze przewodniczył ks. ppłk Mariusz 

Tołwiński, proboszcz katedry wojskowej. Przybyli kapłani i zaproszeni goście z sąsiednich parafii na czele z ks. płk 

Januarym Wątrobą, wikariuszem generalnym. We wstępie do Eucharystii ks. płk Bogdan Radziszewski powitał 

wszystkich zgromadzonych i zachęcił do wspólnej modlitwy w intencji misji, bo jak zaznaczył rozpoczyna się szczególny 

tydzień modlitw za misjonarzy. W kazaniu odpustowym na samym początku usłyszeliśmy czym jest odpust: „W teologii 

katolickiej jest to pojęcie oznaczające darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone co do 

winy. Odpust może być zupełny, jeśli jest darowaniem całej, przewidzianej przez Boga kary, lub cząstkowy – jeśli jest tej 

kary zmniejszeniem. Odpust może być udzielony żywym lub zmarłym i dotyczy wyłącznie chrześcijan”. Kaznodzieja 

zachęcał, by wypełnić wszystkie warunki przypisane do zyskania odpustu, wskazał na możliwość skorzystania z 

sakramentu pokuty i pojednania.W dalszej część kazania przywołał nauczanie św. Jana Pawła II.  



Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych 

poza Granicami Państwa 

 

 

 

Żołnierze brygady Garnizonu Wesoła uczcili wystawiając posterunek honorowy i zapalili znicze przy tablicy 

upamiętniającej żołnierzy, którzy polegli pełniąc służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku: mjr Hieronim 

Kupczyk st. szer. Gerard Wasilewski st. chor. Marek Krajewski kpt. Sławomir Stróżak plut. Tomasz Krygiel kpr. 

Andrzej Zielke st. kpr. Marcin Rutkowski st. szer. Grzegorz Rusinek szer. Sylwester Kutrzyk st. szer. Krystian 

Andrzejczak ppor. Piotr Mazurek ppor. Daniel Różyński st. szer. Grzegorz Nosek kpt. Jacek Kostecki chor. Paweł 

Jelonek mł. chor. Karol Szlązak st. szer. Roman Góralczyk sierż. Tomasz Murkowski st. szer. Piotr Nita st. szer. Tomasz 

Jura mjr Jarosław Posadzy plut. Andrzej Filipek oraz podczas VII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w 

Islamskiej Republice Afganistanu: kpr. Miłosz Górka st. szer. Grzegorz Bukowski plut. Paweł Stypuła st. szer. Dariusz 

Tylenda sierż. Kazimierz Kasprzak st. szer. Adam Szada - Borzyszkowski Tablicę tę w grudniu 2011 roku ufundowali 

żołnierze brygady wraz z żołnierzami OMLT 2 VII zmiany PKW Afganistan. 

 

 

 



Spotkanie opłatkowe w I Warszawskiej BPANC. 

 

Dowódca brygady płk Jan Rydz w swoim wystąpieniu podziękował kadrze i pracownikom wojska za ogromny trud i 

wysiłek włożony w rozwój brygady oraz trud szkoleniowy. Życzył wszystkim zebranym : ,, zdrowych, radosnych, 

spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku '' . Fragment 

Ewangelii o narodzeniu Chrystusa odczytał ks.  płk Bogdan Radziszewski proboszcz garnizonu Wesoła, pobłogosławił 

opłatki i potrawy wigilijne oraz złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczno noworoczne.   Spotkanie opłatkowe 

odbyło się w miłej, świątecznej i nastrojowej atmosferze, której towarzyszyły występy przygotowane przez Klub 

Wojskowy z Wesołej. Zaprezentowane zostały tradycyjne polskie kolędy, przy dźwiękach których wszyscy uczestnicy 

Wigilii dzieląc się opłatkiem złożyli sobie Bożonarodzeniowe życzenia. Przygotowaniem potraw zajęli się żołnierze 

batalionu logistycznego ppłk Waldemara Pawelca, którzy, jak zgodnie przyznają wszyscy uczestnicy, stanęli na 

wysokości zadania. 

 

 

 

 

 

 



                                 Wyposażanie wnętrza świątyni. 

                                      

 

Naprzełomie października i listopada 2016 r. realizowano trzeci etap wyposażania wnętrza świątyni. W ramach 

zaprojektowanych prac wykonano obudowę wszysrkich okien i drzwi w światyni, ułożono lamperię na tylnej ścianie 

kościoła. W świątyni przybły też konfesjonał, oraz miejce do spowiedzi „ głośnej”  pod schodami prowadzącymi na chór. 

Z oddzielnego funduszu wykonano tez pięć drewnianych tarcz, na których umieszczone zostały logo OPWP a także 

znaki czterech rodzajów sił zbrojnych. Cieszymy się, że nasza swiatynia z roku na rok pięknieje i odliczamy dni do 

konsekracji Kościoła, którą wyznaczaja dwie daty. Bliższa to czerwiec 2018 związany z 25 rocznicą powstania parafii 

lub póżniejsza związana ze 100 rocznicą utworzenia OPWP w październiku 2018r. 

 



                                                 Boże Narodzenie 2017 

                                                      

 

Adwent tego roku wyjątkowo był krótki, gdyż czwarta niedziela Adwentu była jednocześnie wigilią 

Świąt Bożego Narodzenia. Rekolekcje adwentowe w naszej parafii odbyły się w dniach 17-19 grudnia, 

przewodniczył im ks. Konrad  Keler werbista, kapelan Sióstr Misyjnych z Sulejówka. Dekoracje na Boże 

Narodzenie wraz z „ kościelną ekipą” przygotował  ks. Paweł Grzeszek nasz wikariusz. Tradycyjnie przed 

świętami został zorganizowany przez zespół Caritas kiermasz ozdób choinkowych. Dochód ze sprzedaży 

ozdób w wysokości 3 tys. zł. przeznaczony został na pomoc dwóm rodzinom 



 

                              Anno Domini 2018 

Nowy rok 2018 powitano z wielkim entuzjazmem. O północy na wojskowym osiedlu rozległy się wystrzały 

kolorowych fajerwerków. W pierwszy dzień Nowego Roku w naszej świątyni odprawialiśmy Msze św. w 

porządku niedzielnym 8.30, 10.00 i 12.00.  Z racji duszpasterskich w następnym roku warto odprawić 

jeszcze Msze wieczorem o godz. 17.00. Drugiego dnia stycznia rozpoczęliśmy w naszej parafii wizytę 

duszpasterska, która potrwa do 17 stycznia. Dla naszej wspólnoty parafialnej, będzie to bardzo ważny i 

bogaty rok w rocznice ważnych wydarzeń. W kwietniu obchodzić będziemy 10. rocznicę  rozpoczęcia 

budowy nowego kościoła, w czerwcu przeżywać 80. rocznicę kanonizacji św. Andrzeja Boboli– pierwszego 

patrona parafii, w lipcu przypadnie 25. rocznica erygowania parafii wojskowej, w październiku obchodzić 

będziemy 40. rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, w listopadzie razem z całą Ojczyzną 

dziękować będziemy Bogu za 100 lat niepodległości, natomiast w pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczniemy 

obchody 100. rocznicy powołania do istnienia Biskupstwa Wojska Polskiego. Jeśli Bóg pozwoli będzie to 

również, rok konsekracji naszej świątyni. 



                                                               Rekolekcje wielkopostne i obchody Wielkiego Tygodnia 

                  

 

Tradycyjnie, jak co roku, Niedzielą Palmową rozpoczęliśmy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. 

Przewodniczył im ks. ppłk Marek Jaraszek emerytowany kapelan WP, pallotyn obecnie pracujący w 

Warszawie na Skaryszewskiej. Rekolekcje trwały trzy dni poświęcone były rodzinie. Swoje spotkania  z 

rekolekcjonistą mieli dorośli oraz dzieci. Te duchowe  ćwiczenia zakończyły się w Wielki Wtorek Drogą 

Krzyżową ulicami naszego osiedla. Ogólnie frekwencja była zadawalająca. Dla dorosłych w poniedziałek i 

wtorek odprawiane były dwie Msze św. o godz. 17 00 i 19.00 

 



                                                                                       Triduum Sacrum 

 

                                                        

 

 

Bezpośrednio po rekolekcjach, przystąpiliśmy do budowy Ołtarza wystawienia i Grobu Pańskiego.Zadanie to spoczęło w 

głownej mierze na księdzu proboszczu. Ponieważ nowy wikariusz ks. por. Sławomir Bylina, oddelegowany został na 

naukę języka angielskiego i ze zrozumiałych względów nie mógł zaangazować się w robienie dekoracji świątecznych. 

Ciemnica w tym roku była bardzo wymowna chociaż skromna. Na starych drzwiach umieszczono figurę Jezusa, dookoła 

której powbijano stare gwoździe  oraz umieszczono drut kolczasty. Nad dekoracja widniał napis „ To nie gwożdzie cię 

przybiły , lecz mój grzech” Wystrój grobu nawiązywał do ziarna wrzuconego w glebę, które wydaje obfity plon. Atracją 

w Wielką Sobote, podczas święcenia pokarmów wielkanocnych, były żywe króliczki w koszyczku światecznym. 

 



                              

                                    Nowe ogrodzenie i nowa konstrukvcja woljery w naszym  Mini-Zoo Parafialnym 

 

 

                                                                               

 

 

Po świętach na naszym placu przykościelnym rozpoczęły się prace związane ze stawianiem nowej konstrukcji woljery dla 

ptaków. Inicjatorem oraz sponsorek tej inwestycji byli trzej parafianie pan gen. bryg Andrzej Danielewski, pan Adam 

Grabik i pan Tadeusz Bendykowski. Dzięki im zaangazowaniu powstałtakże  nowy płot dla zwierząt czworonożnych. 

Dziękujemy wszytskim ludziom dobrej woli, którzy zaangażowali się w to szlachetne dzieło. 

 

 



                                                        Jubileusz kapłaństwa księdza proboszcza. 

 

                                                                                                      

 

16 czerwca 2018 roku w naszje światyni parafialnej  odprawiona została uroczysta Msza św. z okazji 27 rocznicy 

święceń kapłańskich ks. płk. Bogdana Radziszewskiego. Do naszej parafii przybyli koledzy kursowi ks. proboszcza. 

Pracują oni w diecezji drohiczyńskiej : ks. Paweł Anusiewicz- proboszcz parafii w Kosowie lackiem,ks. Andrzej 

Boguszewski- proboszcz parafii w Kichach, ks. Zbigniew Bolewski - proboszcz parafii w Topczewie, ks. Zbigniew 

Domirski – proboszcz parafii w Bielsku Podl., ks, Sławomir Mazur- proboszcz w Skrzeszewie. Wszyscy jubilaci, 

odprawili Mszę św. w intencji dziekczynnej za dar kapłańdstwa. Okolicznościową homilię wygłosił ks. wikariusz 

Sławomir Bylina. Dostojnym Jubilatom, zyczymy obfitości łask od dobrego i miłosiernego Boga. 

 



                                        Poświęcenie  pamiątkowej tablicy dedykowanej św. Andrzejowi Boboli. 

 

 

                                                  

 

1 lipca 2018r. , dokładnie w 25 rocznicę powstania naszej parafii poświęcono i odsłonięto tablicę 

upamiętniającą św. Andrzeja Bobolę, pierwszego patrona naszej parafii. Okazją do tego był fakt, że w tym 

roku obchodzimy 80. rocznicę kanonizacji tego wielkiego męczennika i misjonarza wschodnich rubieży 

Rzeczypospolitej. Sponsorami tablicy byli : pan ppłk Bogusław Grzeszczak, pan kpr. Waldemar Zdanowicz i 

pan  Jacek Kamiński. Tablicę umieszczono na placu przykościelnym, pod symbolicznym krzyżem, który 

ustawiono na początku budowy świątyni parafialnej. 



                                    Malowanie wnętrza świątyni wojskowej w Warszawie Wesołej 

 

                                                       

 

Na początku maja tego roku zapadła decyzja o malowani wnętrza naszej świątyni. Podczas spotkania 

roboczego z księdzem proboszczem, nowy komendant 26WOG w Zegrzu płk Grzegorz Gotowicz, 

zobowiązał się wydzielić środki finansowe na zrealizowanie tego przedsięwzięcia. Malowanie rozpoczęło się 

23 lipca i trwało do 30 sierpnia. Kolorystykę dobrał ks. proboszcz z Rada Parafialną. Dopasowana jest ona 

do pilastrów marmurowych na bocznych ścianach. W ciemniejszym kolorze pomalowano także belki na 

suficie świątyni. Parafianie są zadowoleni z pięknego wyglądu naszej świątyni. Zapewne jest niedługo 

odbędzie się konsekracja naszego wojskowego kościoła. 

 



 

                                                                  Nowy wikariusz naszej parafii. 

 

 

 

 

Decyzja ks. biskupa polowego z dniem 30 sierpnia pracę w naszej parafii zakończył ks. por. dr hab. 

Sławomir Bylina. Odszedł on do pracy dydaktycznej na jednym z Uniwersytetów jako ksiądz diecezjalny. 

Jego następca został ks. ppor. Mariusz Gawłowski. Pochodzi on z diecezji opolskiej. Dopiero zaczyna pracę 

w OPWP. Kilka lat  temu, przeszedł podstawowy kurs przygotowawczy dla kapelanów na czas „W”. Od 

pierwszych dni pobytu  parafii, ks. Mariusz z zapałem wziął się do pracy i od razy zyskał sobie wielu 

zwolenników. Życzymy Mu długiego pobytu w naszej wspólnocie parafialnej oraz szybkich awansów. 


