
Odnowić śluby nasze chcemy - Maryjo!

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH

19 - 26 kwietnia 2015 r.

UROCZYSTOŚĆ NAWIEDZENIA PARAFII

PRZEZ MATKĘ BOŻĄ

W WIZERUNKU JASNOGÓRSKIM

24 - 25 kwietnia 2015 r.

Parafia Świętego Józefa Oblubieńca NMP

Warszawa-Koło

j j
j j



Drodzy Parafianie
Już tylko dni dzielą nas od rozpoczęcia w naszej parafii Misji 
Świętych Nawiedzenia. Będą one szczególnym czasem przy-
gotowania na spotkanie z wędrującą po naszej Ojczyźnie 
Matką Bożą Królową Polski. To wielkie historyczne wyda-
rzenie, które czeka naszą parafię, chcemy przeżyć jak najle-
piej i najowocniej.

W tym celu przyjadą do naszej parafii Ojcowie Re-
demptoryści, aby nas duchowo przygotować na spotkanie 
z Matką.

Jesteśmy pokoleniem ludzi żyjących w wielkim po-
śpiechu. W zabieganiu wokół codziennych spraw, proble-
mów, trudnych wyborów i decyzji często gubimy to, co naj-
ważniejsze. Misje Święte są czasem zatrzymania się w drodze. 
Są czasem wewnętrznej zadumy nad swoim życiem.

Siostro i Bracie – przyjmij serdeczne zaproszenie do 
uczestnictwa w Misjach Nawiedzenia.

Przed nami spotkanie z Matką Najświętszą, której 
Święty Wizerunek Nawiedzenia przybędzie do naszej parafii.

Wykorzystajmy dobrze czas Misji Świętych i Nawie-
dzenia do przemiany naszego życia. Wykorzystajmy tę szan-
sę, którą w miłosierdziu swoim daje nam Bóg.

Licząc na przyjęcie zaproszenia, dobrą wolę i zrozu-
mienie, oddajemy całą Rodzinę Parafialną w opiekę Matki 
Bożej i prosimy Was o modlitwę i czynne zaangażowanie 
się w przeprowadzenie tego Bożego Dzieła.

Do udziału w tych wielkich wydarzeniach  
zapraszają Duszpasterze  

oraz Ojcowie Redemptoryści
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Niedziela, 19 kwietnia 2015 r.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE MISJI NAWIEDZENIA

Rodzina miejscem przemiany i nawrócenia

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mt 1,5)

630 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

730 Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie

800 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

900 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

1015 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

1130 Msza św. z kazaniem misyjnym dla dzieci

1300 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

1900 Msza św. z kazaniem misyjnym dla młodzieży
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Poniedziałek, 20 kwietnia 2015 r.

Rodzina miejscem uświęcenia

„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6)

900 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

1700 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

1900 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

2100 Apel Jasnogórski

Wtorek, 21 kwietnia 2015 r.

Rodzina miejscem pojednania

„Najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim” 
(Mt 5,24)

900 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

 Po Mszy św. nauka stanowa dla małżonków i rodziców

1530 Nabożeństwo Słowa Bożego dla dzieci

1700 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

1900 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

 Po Mszy św. nauka stanowa dla małżonków i rodziców

2100 Apel Jasnogórski
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Środa, 22 kwietnia 2015 r.

Rodzina miejscem wzrastania w wierze

„Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać” 
(J 15,4)

900 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

1530 Msza św. z kazaniem misyjnym dla dzieci

1700 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

1900 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

2100 Apel Jasnogórski

SPOWIEDŹ MISYJNA

800 – 1000 oraz 1600 – 1900K
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Czwartek, 23 kwietnia 2015 r.

Rodzina miejscem wzajemnej miłości

„Największa jest miłość” (1 Kor 13,13)

900 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

1700 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

1900 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

2100 Apel Jasnogórski

SPOWIEDŹ MISYJNA

800 – 1000 oraz 1600 – 1900K
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AKT ZAWIERZENIA RODZINY 
MATCE BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

Zwycięska Pani Jasnogórska, Matko Kościoła i Królowo 
Rodzin! Oto dzisiaj staje przed Tobą nasza rodzina, pragnąc 
całkowicie oddać się Tobie w macierzyńską niewolę miło-
ści. Oddajemy Tobie po wszystkie czasy nasz dom rodzinny, 
jego mieszkańców i wszystko, co posiadamy. Oddajemy To-
bie wszystkie nasze osobiste i codzienne rodzinne sprawy, 
nasze radości i smutki, nasze nadzieje i zwątpienia. Pragnie-
my na zawsze pozostać Twoją własnością.

Strzeż zatem świętości naszych ognisk rodzinnych. 
Broń naszych rodzinnych domów od wszelkiego zła. Nie po-
zwól, abyśmy znieważali je grzechem. Pomóż wiernie wy-
pełniać obowiązki płynące z sakramentu małżeństwa. Pra-
gniemy, aby Jezus Chrystus znalazł wśród nas schronienie, 
gdy nieustannie jest wyrzucany niemal ze wszystkich miejsc 
życia społecznego i publicznego, gdy wyrywany jest z serc 
dzieci i młodzieży.

Zachowaj nasze dzieci od wszelkich nieszczęść i spraw, 
niechaj wyrosną na dobrych synów i wierne córki Kościoła 
i naszego wspólnego domu, któremu na imię Polska. Okaż 
się im Matką w dniach trudnych prób i doświadczeń.

Królowo Rodzin, uczyń z naszej rodziny twierdzę wia-
ry i polskości, abyśmy w niej wzrastając, dochowali wierno-
ści Bogu, krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom. 
Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, aby nasza rodzina, 
Parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Two-
jego Syna i Twoim.

Amen.
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PROGRAM UROCZYSTOŚCI NAWIEDZENIA

Piątek, 24 kwietnia 2015 r.

„Odnowić śluby nasze chcemy – Maryjo!”

1800 Nabożeństwo Oczekiwania

1900 Powitanie Matki Bożej przy posągu Jezusa Miłosiernego

 (róg ulic Górczewskiej i Deotymy), procesjonalne 

 przejście do kościoła i Msza św. pod przewodnictwem 

 księdza biskupa

2100 Apel Jasnogórski

2200 Czuwanie modlitewne młodzieży

2300 Nabożeństwo Wdzięczności za łaskę wiary

2400 Pasterka Maryjna w intencji powołań
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Sobota, 25 kwietnia 2015 r.

Czuwanie modlitewne

100 - 200 Mieszkańcy ulic: Deotymy, Ciołka i Brożka

200 - 300 Mieszkańcy ulic: Obozowej, Dahlberga, Dalibora, 

Dobrogniewa, Bolecha, Majakowskiego, Przy La-

sku, Szałka i Prymasa Tysiąclecia

300 - 400 Mieszkańcy ulic: Ożarowskiej, Magistrackiej Dobi-

szewskiego, Ringelbluma, Ks. Sitnika, Czorsztyńskiej 

i Raszei

400 - 500 Mieszkańcy ulic: Górczewskiej, Batalionu Pięść,  

Małego Franka, Bielskiego, Andrychowskiej, Klec-

kiej, Lędzkiej, Koszyckiej, Newelskiej, Astronomów 

i Kaprys

500 - 600 Mieszkańcy ulic: Księcia Janusza, Romańskiej, Ła-

cińskiej, Traktorzystki i Ulrychowskiej

600 - 700 Mieszkańcy ulic: Zawiszy, Banderii, Radziwie, 

Wawrzyszewskiej, Św. Stanisława i Ostroroga

730 Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie

800 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

1000 Msza św. z kazaniem dla chorych i samotnych

1200 Msza św. z kazaniem dla dzieci

1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego

1700 Msza św. dziękczynna na zakończenie peregrynacji
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Niedziela, 26 kwietnia 2015 r.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE MISJI NAWIEDZENIA

Rodzina miejscem i źródłem apostolstwa

„Będziecie Moimi świadkami” (Dz 1,8)

630 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

800 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

900 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

1015 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

1130 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

1300 Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

1500 Msza św. na zakończenie Misji Nawiedzenia, 

 procesja do krzyża misyjnego i poświęcenie tablicy
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WARSZAWSKIE ŁAGIEWNIKI

Można powiedzieć, że zalążki tej nazwy tkwią w ostatniej piel-
grzymce św. Jana Pawła II do Ojczyzny, przeżywanej w dniach 
16-19 sierpnia 2002 r. Była ona wyjątkowa pod wielu względa-
mi: z powodu krótkości trwania, obejmowania tylko Krakowa 
i jego okolic w ramach jednej archidiecezji, jej osobistego znacze-
nia dla Ojca Świętego – jakże żywotnie związanego z nawiedza-
nymi miejscami – liczby uczestników, przede wszystkim zaś myśli 
przewodniej zawartej w haśle: Bóg bogaty w miłosierdzie. Ale nie 
tylko.

Chodzi o dwie postacie Kościoła w Polsce, najbliższe 
wówczas Ojcu Świętemu: kardynała Franciszka Macharskiego, 
metropolitę krakowskiego – następcę kardynała Karola Wojtyły, 
z hasłem w herbie biskupim Jezu, ufam Tobie – oraz jeszcze wów-
czas krakowskiego biskupa pomocniczego, Kazimierza Nycza. 
Pierwszy był głównym gospodarzem pielgrzymki, drugi koordy-
natorem, odpowiedzialnym za jej przygotowanie i przebieg, nie 
tylko od strony organizacyjnej, ale z powodu szczególnego i swo-
istego przeżywania wszystkiego, co się działo przed nią, podczas 
niej i po niej. Po prostu ona go ukierunkowała jako szczególnego 
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„świadka Bożego Miłosierdzia”. Stwierdził on w wywiadzie po 
pielgrzymce, że zawierzenie Bożemu Miłosierdziu jest dla jego 
życia wielkim wezwaniem, opartym na wyznaniu Ojca Świętego, 
który w rozmowie z nim określił ową pielgrzymkę, jako „wielkie 
wkroczenie Bożej Opatrzności w Kraków, w Polskę, w świat”.

I tak się stało, że on sam – już jako arcybiskup warszaw-
ski od 2007 r. – wkroczył w sprawę dalszej budowy Świątyni 
i Centrum Bożej Opatrzności w stolicy Polski, a dowiedziawszy 
się o szczególnym kulcie Bożego Miłosierdzia w parafii św. Jó-
zefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, w rozmowie z jej 
proboszczem, ks. Zbigniewem Godlewskim, zlecił mu dodatkową 
troskę o szerzenie tego kultu w parafii i przy posągu Jezusa Mi-
łosiernego. Zaowocowało to m. in. monografią Dwie opowieści, 
czyli Warszawskie Łagiewniki autorstwa ks. proboszcza Zbignie-
wa Godlewskiego i pracą magisterską powstałą z jego inspiracji: 
Rozwój kultu Miłosierdzia Bożego w Archidiecezji Warszawskiej 
na przykładzie parafii św. Józefa na Kole, którą ks. Łukasz Lewan-
dowski obronił w roku 2011 na Papieskim Wydziale Teologicz-
nym w Warszawie. 

Zatrzymamy się przy parafii i posągu, sięgając w przeszłość. 
Powstała ona w 1938 r., wówczas, gdy dla siostry Fau-

styny rozpoczął się ostatni rok jej życia na ziemi. Jej pierwszym 
proboszczem i budowniczym kościoła na Kole w Warszawie zo-
stał mianowany ks. Jan Sitnik. Posługę duszpasterską i wszystkie 
wieloletnie prace – ciągnące się od 1938 r. do poświęcenia nowej 
świątyni w 1951 r. – powierzył Zbawicielowi, Jezusowi Chrystuso-
wi, którego uznał za „swoje miłosierdzie” i zachęcał swych para-
fian do ufności w Boże Miłosierdzie. On i jego parafianie dozna-
li Bożego miłosierdzia podczas okupacji, a zwłaszcza Powstania 
Warszawskiego, uchodząc na czas z miasta, jednak cała Wola do-
znała straszliwych zniszczeń i bestialskiego wymordowania oko-
ło 50 000 mieszkańców, tzw. Rzeź Woli.

Dlatego w tej dzielnicy, już za posługi pasterskiej trze-
ciego proboszcza na Kole, ks. Jana Sikorskiego zrodził się pomysł 
wzniesienia jakiegoś znaku, który by przypominał o Bożej Opatrz-
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ności i wskazywał na Boże Miłosierdzie. Znamienne jest to, że to 
właśnie parafianie, pod wyraźnym natchnieniem, zaproponowali 
„co” to ma być i „gdzie” . Ustalono ostatecznie, że będzie to posąg 
Chrystusa Miłosiernego, ustawiony w Parku na Moczydle, przy 
skrzyżowaniu ulic Deotymy i Górczewskiej.

Droga od pomysłu do jego „stania się” trwała dwa lata 
i wymagała wiele starań, towarzyszyła im jednak świadomość 
opatrznościowego zbiegu okoliczności: sąsiedztwo parafii Miło-
sierdzia Bożego z kościołem w odbudowywanej kaplicy Zgro-
madzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Żytniej 1, jak 
również ich dom zakonny przy ul. Żytniej 3/9, do którego furty 
zapukała w 1924 r. Helena Kowalska, a 1 sierpnia 1925 r. została 
przyjęta jako postulantka, powracając do niego, pracując, modląc 
się i przeżywając niezwykłe wizje.

Zamiar ten zbiegł się właśnie w czasie z doniosłym wyda-
rzeniem, jakim był zbliżający się Jubileusz Roku Świętego 2000, 
jak również rychła kanonizacja beatyfikowanej już w 1993 r. sio-
stry Faustyny. Wszystko układało się w „błogosławioną” całość, 
obejmującą dwa sąsiadujące ze sobą środowiska parafialne. Pod-
czas gdy w ramach przygotowania do Wielkiego Jubileuszu obraz 
Jezusa Miłosiernego z kościoła parafialnego Miłosierdzia Bożego 
i świętej Faustyny przy ul. Żytniej 1 nawiedzał wszystkie parafie 
archidiecezji, wybitny rzeźbiarz, prof. Gustaw Zemła, wykonywał 
w odlewie posąg z brązu Chrystusa Miłosiernego, a w niespeł-
na dwa tygodnie przed kanonizacją bł. Faustyny Kowalskiej ks. 
Jan Sikorski wystosował dwa ważne pisma pod tą samą datą 
18 kwietnia 2000 r.: do Ojca Świętego Jana Pawła II i do matki 
Klawery Wolskiej, przełożonej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia. Oto treść pierwszego: 

Parafia św. Józefa w Warszawie zwraca się do Waszej 
Świątobliwości z uprzejmą prośbą o poświęcenie kamienia z gro-
bu bł. s. Faustyny, który zostanie wmurowany pod pomnik Pana 
Jezusa Miłosiernego jako kamień węgielny. Pomnik będzie usy-
tuowany na terenie naszej parafii na skrzyżowaniu ulic Górczew-
skiej i Deotymy, gdzie zbiegają się granice trzech wolskich parafii. 
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Pomysłodawcą pomnika jest Pani Rozalia Majszczyk, 
wykonawcą rzeźbiarz prof. Gustaw Zemła, a usytuowaniem ar-
chitektonicznym w terenie zajmuje się mgr inż. arch. Barbara 
Odolczyk; wszyscy są naszymi parafianami. Figura Chrystusa 
wysokości 280 cm wykonana będzie z brązu i ustawiona na tle 
kapliczki  o wysokości 4 m. 

Z wielką czcią całujemy ręce Waszej Świątobliwości za-
pewniając o bezustannej modlitwie w naszej świątyni, która jest 
otwarta dzień i noc dla adoracji Najświętszego Sakramentu. 

Drugi list dotyczył prośby o ofiarowanie wspomnianego 
w liście do Ojca Świętego kamienia, spełnionej już następnego 
dnia. Dalsze wydarzenia i starania potoczyły się szybko, dzięki 
przychylności władz dzielnicy, różnych urzędów i instytucji wy-
dających odpowiednie zezwolenia. Jeszcze w Roku Wielkiego 
Jubileuszu – 5 listopada 2000 r. – nastąpiło uroczyste poświęce-
nie placu pod budowę pomnika, dokonane przez prymasa Polski, 
księdza kardynała Józefa Glempa. Uroczystość ta została związa-
na z pielgrzymką jubileuszową dekanatu Warszawa-Wola, czyli 
przybyciem wiernych z tej części dzielnicy do kościoła św. Józefa 
przy ul. Deotymy 41. 

Nie powinno nas dziwić to uprzednie poświęcenie. Zosta-
ło ono dokonane z tą myślą, by posąg Chrystusa Miłosiernego 
„wpisał się” w Wielki Jubileusz, w którym pierwszą postacią ka-
nonizowaną była bł. Faustyna Kowalska. Jan Paweł II dokonał 
bowiem jej „drugiego” wyniesienia na ołtarze w niedzielę Boże-
go Miłosierdzia – 30 kwietnia 2000 r. – spełniając ostatecznie to, 
co Pan Jezus siostrze Faustynie zapowiedział wizjami, opisanymi 
w Dzienniczku (por. Dz. 31.1043-1048). 

I tak się złożyło, że w to samo święto następnego roku – 
w niedzielę Bożego Miłosierdzia, przypadającą 7 kwietnia 2001 
r. – na poświęconym uprzednio miejscu nastąpiło oczekiwane po-
święcenie posągu Chrystusa Miłosiernego, z wyrytym na szarym 
marmurze wezwaniem Jezu, ufam Tobie. Z drugiej strony cokołu 
z wmurowanym kamieniem węgielnym, widnieje napis: Wotum 
przełomu tysiącleci. 7 IV 2001. Można powiedzieć, że wydarzenie 
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to stało się odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II w adhorta-
cji otwierającej Trzecie Tysiąclecie, by w życiu kierować się nową 
wyobraźnią miłosierdzia, której przejawem jest głoszenie i życie 
Ewangelią, gdyż „miłosierdzie czynów nadaje nieodpartą moc 
miłosierdziu słów”.

Ks. prałat Jan Sikorski w zapowiedzi owej uroczystości 
nawiązał do tego dokumentu Ojca Świętego, określając posąg 
Chrystusa Miłosiernego jako „znak” Jubileuszowego Miłosier-
dzia, będący przypomnieniem tego, co On uczynił dla ludzkości, 
a równocześnie ostrzeżeniem, co się dzieje, gdy jest wykluczany 
z życia jednostek i społeczeństw. To pierwsze znaczenie obrazu-
je oddanie kształtów Jezusa Miłosiernego z obrazu, jaki widzia-
ła siostra Faustyna, wyrażające miłosierdzie Boże, uobecnione 
w sakramentach Pojednania i Eucharystii, drugie zaś przypomi-
nają łupy kamienne wbite w ziemię wokoło pomnika, przypomi-
nające zniszczenia materialne i duchowe.

Obrzędowi poświęcenia – poprzedzonemu odmówieniem 
Koronki do Miłosierdzia Bożego – przewodniczył prymas Polski, 
kardynał Józef Glemp, przy współuczestnictwie warszawskich 
biskupów pomocniczych, ks. bp. Mariana Dusia i ks. bp. Piotra 
Jareckiego, duchowieństwa katolickiego i prawosławnego, sióstr 
zakonnych, przedstawicieli władz stolicy i województwa oraz 
tysięcy wiernych. Po odsłonięciu posągu przez prymasa Polski, 
w asyście jego twórcy, prof. Gustawa Zemły i proboszcza ks. Jana 
Sikorskiego, wiceprezydent stolicy Polski odczytał następujący 
Akt ofiarowania miasta Warszawy Miłosierdziu Bożemu: 

O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest niewysło-
wiona, a skarby łask nieprzebrane. Ufamy bezgranicznie Twoje-
mu Miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje.

Z pokorą pragniemy ofiarować Twojemu nieskończone-
mu Miłosierdziu nasze ukochane miasto Warszawę. Wspomnij, 
o Jezu, że Siostra Faustyna, wielka polska święta, która przymiot 
Miłosierdzia Twojego rozsławiła na cały świat, była związana 
z naszym miastem. Tu wstąpiła na drogę życia konsekrowanego 
i rozpoczęła misję, którą jej powierzyłeś. My, mieszkańcy Warsza-
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wy, pragniemy jej wzorem szerzyć Twoje Miłosierdzie, zwłaszcza 
starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebu-
jącym pomocy, chorym i strapionym. 

Panie Jezu Chryste, strzeż nasze miasto jako własności 
i chwały swojej. Oby wszyscy jego mieszkańcy poznali nieskoń-
czoną głębię Twojego Miłosierdzia, zaufali mu i wysławiali je od-
tąd aż na wieki. Amen. 

Do tego aktu przedstawiciele parafii św. Józefa na Kole 
odmówili podobny Akt ofiarowania, a główna inspiratorka po-
wstania posągu, parafianka Róża Majszczyk, złożyła u stóp po-
staci Jezusa Miłosiernego bukiet kwiatów.

Od owej uroczystości co roku w drugą niedzielę po nie-
dzieli Zmartwychwstania Pańskiego Park Moczydło na war-
szawskiej Woli zamienia się w sanktuarium Miłosierdzia Boże-
go – Warszawskie Łagiewniki, gromadząc na mszy św. – której 
przewodniczyli biskupi warszawscy – i koronce w święto Bożego 
Miłosierdzia tysiące wiernych. Dodatkową okazją było 100. lecie 
urodzin św. Faustyny, obchodzone 28 sierpnia 2005 r. 

Novum do tego „sanktuarium” w warszawskim parku 
wniósł „biskup krakowski”, były koordynator pielgrzymki Ojca 
Świętego w 2002 r. pod hasłem Bóg bogaty w miłosierdzie. Po 
posłudze pasterskiej w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej bp Kazi-
mierz Nycz – jako arcybiskup i metropolita warszawski – 1 kwiet-
nia 2007 r. odbył w Niedzielę Palmową ingres do katedry św. 
Jana na Starym Mieście, a już 15 kwietnia – w niedzielę Bożego 
Miłosierdzia – przewodniczył uroczystościom przy posągu Chry-
stusa Miłosiernego w Parku Moczydło. W homilii metropolita 
warszawski podkreślił szczególną rolę rodziny jako świątyni życia 
od poczęcia do naturalnej śmierci. I wtedy to po raz pierwszy wo-
bec tysięcy wiernych określił to miejsce mianem „Warszawskie 
Łagiewniki”: Uczyńmy w tym miejscu w to ważne Święto Miło-
sierdzia Bożego Warszawskie Łagiewniki. Nazwa ta przyjęła się 
i od tej pory funkcjonuje w świadomości wiernych.

W 2009 r. świętowanie to zakreśliło wymowny szlak 
pielgrzymkowy. Poprzedzone ono było całonocnym czuwaniem 
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przed obrazem Jezusa Miłosiernego na Placu Piłsudskiego, który 
– rano 19 kwietnia – niesiony w procesji, „obszedł” razem z wier-
nymi stacje: pomnik prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego, ar-
chikatedrę św. Jana na Starym Mieście, pomnik Powstania War-
szawskiego, Krzyż Traugutta i grób ks. Jerzego Popiełuszki przy 
kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Zakończenie pere-
grynacji nastąpiło w Parku na Moczydle. Przy posągu Chrystusa 
Miłosiernego o godz. 1500 została odmówiona modlitwa w Go-
dzinie Miłosierdzia i Koronka do Bożego Miłosierdzia, prowa-
dzona przez siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia 
z ul. Żytniej 3/9, a po niej arcybiskup Kazimierz Nycz odprawił 
uroczystą mszę świętą. W homilii przedstawił największych pro-
pagatorów Bożego Miłosierdzia, poczynając od św. Faustyny. Na 
końcu mszy świętej metropolita warszawski specjalnym aktem 
zawierzył Warszawę Bożemu Miłosierdziu.

Wizerunek Chrystusa Miłosiernego, przeniesiony z płoc-
kiej wizji na obraz „malowany pędzlem” w Wilnie (por. Dz. 49), 
otrzymał więc w Warszawskich Łagiewnikach kształt posągu, 
który przy skrzyżowaniu ulic Deotymy i Górczewskiej wrósł już 
na stałe w krajobraz Warszawy. Kardynał Kazimierz Nycz wska-
zał na jego znaczenie, mówiąc w wywiadzie:

Tu nie chodzi o religijność na pokaz. Nam grozi europej-
ski model akceptacji Kościoła: jeżeli Kościół chce istnieć – proszę 
bardzo, ale tylko w powierzchni sakralnej, nieobecny w życiu spo-
łecznym i politycznym – a to nieprawda. Kościół przez katolików 
świeckich, a także przez tego typu nabożeństwa, jak przy ulicy 
Górczewskiej i Deotymy, ma prawo przypominać światu prawdę, 
że Bóg jest miłosierny. Niech dla Warszawy Wola będzie szczegól-
nym miejscem Bożego Miłosierdzia.

W krótkiej historii Warszawskich Łagiewnik są daty 
szczególne, które wiążą się z wyjątkowymi wydarzeniami – swo-
istymi „znakami czasów”. 

Dnia 2 kwietnia 2005 r., w wigilię Święta Bożego Mi-
łosierdzia, o godz. 2137 „odszedł do Domu Ojca” Jan Paweł II. 
Tradycyjne uroczystości przy posągu Jezusa Miłosiernego, które 
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miały odbyć się następnego dnia, tj. w święto Bożego Miłosier-
dzia, 3 kwietnia, zostały przeniesione z Parku Moczydło na Plac 
Piłsudskiego, a parafia na Kole dostąpiła zaszczytu współorgani-
zacji uroczystości centralnych w tym tak ważnym dla Warszawy 
miejscu. W czasie mszy św., której przewodniczył biskup Piotr Ja-
recki wzięło udział ok. 100 000 wiernych, z których ok. 70 000 
przystąpiło do Komunii św. 

Pięć lat później, 10 kwietnia 2010 r. wstrząsnęła naszą 
Ojczyzną katastrofa samolotu pod Smoleńskiem, w której zginął 
prezydent RP Lech Kaczyński i wybitni przedstawiciele narodu. 
Dnia 11 kwietnia, w święto Miłosierdzia Bożego, w Parku na Mo-
czydle, przy posągu Jezusa Miłosiernego, zgodnie z wolą ks. abpa 
Kazimierza Nycza, została odprawiona narodowa msza św. ża-
łobna, której przewodniczyli ks. abp Henryk Hoser, ordynariusz 
warszawsko-praski i bp Tadeusz Pikus. 

W kontekście Bożego Miłosierdzia starajmy się odczyty-
wać niepokojące znaki czasów dla współczesnego świata i nasze-
go narodu, którego obu wielkich przywódców – św. Jana Pawła II 
i prezydenta Lecha Kaczyńskiego – Pan powołał do siebie w od-
stępie pięciu lat, w dzień wigilii święta Bożego Miłosierdzia. 

W roku 2011, 1 maja, w święto Miłosierdzia Bożego, 
w Parku na Moczydle, przy posągu Jezusa Miłosiernego, warsza-
wiacy dziękowali Bogu za beatyfikację wielkiego rodaka, Jana 
Pawła II, która tego dnia odbyła się w Rzymie. 

Obchody święta Miłosierdzia Bożego w dniu 15 kwietnia 
2012 r. rozpoczęły Tydzień Ewangelizacyjny w ramach europej-
skiego programu duszpasterskiego Misja miast – ewangelizacja 
Warszawy. Uroczystościom przewodniczyli: kard. Kazimierz Nycz, 
metropolita warszawski i abp Celestino Migliore, nuncjusz apo-
stolski w Polsce, który wygłosił okolicznościowe kazanie.

W roku 2013 „Warszawskie Łagiewniki” przeniesiono 
w ostatniej chwili z Parku na Moczydle do świątyni parafialnej 
ze względu na warunki pogodowe – gruba powłoka topniejące-
go śniegu pokrywająca trawiastą powierzchnię parku. Uroczystej 
mszy św. dziękczynnej za wybór Ojca Świętego Franciszka prze-
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wodniczył kard. Kazimierz Nycz i bp Józef Guzdek, ordynariusz 
polowy WP, który wygłosił okolicznościowe kazanie. W uroczy-
stościach udział wzięli przedstawiciele Korpusu Dyplomatyczne-
go w Polsce (ambasadorowie i dyplomaci), przedstawiciele Sejmu 
i Senatu RP, władze samorządowe miasta i dzielnicy, duchowień-
stwo i siostry zakonne. Centralnym uroczystościom dziękczynnym 
dnia 31 marca 2013 r., w święto Miłosierdzia Bożego towarzyszył 
Chór i Orkiestra Reprezentacyjna WP.

W roku 2014 święto Miłosierdzia Bożego wypadło 
w piękną słoneczną niedzielę, 27 kwietnia. Tradycyjnie już miało 
charakter centralny i było dziękczynieniem wiernych archidiece-
zji warszawskiej za kanonizację papieży: Jana XXIII i Jana Pawła 
II. Tysiące wiernych modliło się w Parku Moczydło pod prze-
wodnictwem bpa Rafała Markowskiego, a po mszy św. wysłu-
chano wzruszającego Koncertu Papieskiego.

Dziś dziękujemy Bogu za obecność na terenie naszej ar-
chidiecezji Matki Bożej w Wizerunku Jasnogórskim, który będzie 
gościł w naszej parafii w piątek i sobotę, 24 i 25 kwietnia 2015 r. To 
wielkie wydarzenie poprzedzą Misje Święte Nawiedzenia, które 
przeprowadzą w naszej parafii Ojcowie Redemptoryści w dniach 
19 – 26 kwietnia br. Do udziału w tych uroczystościach wszystkich 
serdecznie zapraszamy.
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