Kaplica Św. Huberta

Historia kaplicy św. Huberta w Zalesiu Górnym
Kiedy słuchamy lub czytamy wspomnienia
Zalesian, znajdujemy w nich obraz wyjątkowy. Oto niemal od samego początku (po czterech latach od zamieszkania „pionierów” osiedla Zalesie Górne) zaświtała myśl, więcej –
postanowienie – aby wybudować kościół. Dążenie to zostało zrealizowane w sposób nad
podziw szybki. Mimo, że budowa zakończyła
się tuż przed wybuchem II wojny światowej,
kapliczka św. Huberta stała się miejscem odgrywającym znaczącą rolę w kształtowaniu
się struktury osiedla i więzi społecznych jego
mieszkańców zarówno w czasie okupacji niemieckiej, po wojnie, jak i w czasach współczesnych.
Nie można nie docenić roli osób duchownych w dziejach Zalesia Górnego. Poczynając
od kapłanów ukrywających się w Zalesiu, posługujących jako kapelani Sióstr Elżbietanek,
a potem także Sióstr Orionistek, przez oddelegowanych do opieki duszpasterskiej w kościółku św. Huberta (rektorzy, a po erygowaniu
parafii – proboszczowie), a także wyjątkowo
licznie odwiedzający swoje rodziny, znajomych oraz wypoczywający w domach Zalesian (np. u Sióstr Orionistek zatrzymywało się
wielu księży biskupów polskich i zagranicznych).
Kościólek i „kapelania”, a potem probostwo
zawsze odgrywały znaczną rolę w wydarzeniach angażujących całą społeczność. Czy była to opieka nad uciekinierami z Warszawy
(i całej Polski), czy działalność charytatywna,
czy zaangażowanie w „akcje” społeczne (np.
budowa linii telefonicznej, gazociągu, wodociągu, kanalizacji), czy festyny i różne uroczystości świeckie i kościelne, aż po wystawę w
70. rocznicę powstania Zalesia Górnego.
Można więc stwierdzić, że dzieje Zalesia
Górnego splatają się z dziejami duchowego budowania wspólnoty parafialnej. Fragmenty
zachowanych materiałów i przedstawione poniżej kalendarium pomoże nam zapoznać się
z przebiegiem wydarzeń kształtujących obecną społeczność Zalesia Górnego.
Historia kaplicy

Rok 1935

23 marca – Stowarzyszenie Przyjaciół Osiedla Zalesie Górne zdecydowało o wyborze św.
Huberta na patrona dla Zalesia Górnego
l ECHA LEŚNE (czasopismo ilustrowane leśników) Rok XII, styczeń 1935 r. nr 1; artykuł
pt. „W Zalesiu Górnem”, Lubomira Rubacha.
/./ Ponieważ mimo pogańskiego kultu dla
drzew i przyrody, są to jednak ludzie bogobojni, więc postanowili wśród lasu wznieść kaplicę
ku czci św. Huberta, czem sobie zjednają miłość
i głębokie uznanie wszystkich łowców i myśliwych.
l NOWOCZESNE OSIEDLE (organ SPZG),
Rok I, sierpień 1935r., nr 1, art.: „Wzorowe
osiedle letniskowe” L.Rubacha.
/./ Aby jeszcze bardziej dokładnie podkreślić
walory ducha, rządzącego w tem nowem osiedlu, zaznaczyć pragnę, że patronem jego został
obrany św. Hubert, któremu poświęcona zostanie kaplica, a który jest opiekunem ludzi, miłujących przyrodę.
l

Rok 1936

Na łamach miesięcznika NOWOCZESNE
OSIEDLE (nr 5 z maja 1936) ukazał się artykuł zatytułowany: Zbudujmy kapliczkę w Zalesiu Górnym –
/./Osiedle nasze obrało sobie za patrona Świętego Huberta. Pod Jego wezwaniem musi powstać skromna na razie Kapliczka, która stanie
w Zalesiu Górnem. Dążąc do jaknajszybszej realizacji pięknej inicjatywy grona osób, redakcja
„Nowoczesnego Osiedla” zwraca się do wszystkich posiadaczy działek w Zalesiu Górnem i Zalesiu Wyżynach, do wszystkich Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego, do
wszystkich łaskawych Czytelników i Sympatyków pisma oraz do wszystkich ludzi dobrej woli
z gorącym apelem, by zechcieli nadsyłać ofiary
na budowę Kapliczki pod wezwaniem Świętego
Huberta w Zalesiu Górnem.
/./Budowę kapliczki redakcja „Nowoczesnego
Osiedla”, w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego oraz Dyl
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rekcją Osiedli Zalesie Górne i Zalesie Wyżyny,
powierzy specjalnie powołanej w tym celu Komisji Artystycznej.”
Redakcja
l NOWOCZESNE OSIEDLE, Rok II, czerwiec–lipiec 1936 r., nr. 6–7
Pierwsze ofiary na Kapliczkę
w Zalesiu Górnem.
Apel, wystosowany do stowarzyszonych i niestowarzyszonych posiadaczy działek w Zalesiu
Górnem i Zalesiu Wyżynach, oraz przyjaciół
tych Osiedli, by składali ofiary na wzniesienie
Kapliczki w naszym Osiedlu, nie pozostał bez
echa. Znalazł on już szeroki oddźwięk wśród naszych Czytelników i Sympatyków.
W ciągu maja b.r. wpłynęło na Kapliczkę
26 złotych. Redakcja składa tą drogą serdeczne podziękowanie wszystkim łaskawym Ofiarodawcom, a mianowicie pp.:Wacławowi Bujalskiemu, Janowi Engelmanowi, Mgr Czesławowi
Fink–Finowickiemu, Ryszardowi Grohmanowi, Doktorowi K.J. Grottowi, Inżynierowi Janowi Kucharskiemu, Władysławie i Wacławowi
Moszczyńskim, Doktorowej Stanisławie Roszkowskiej, Jadwidze Rzymowskiej, Stanisławowi Skulskiemu, Antoninie J. Stankiewiczowej,
Anieli Wysokińskiej, Janinie Zaleskiej, Julianowi Ziółce, oraz ofiarodawcy, którego nieczytelnego podpisu na liście ofiar nie udało się nam
odczytać. /./

Rok 1937

8 sierpnia – Powołano Komisję Kulturalno–Oświatową SPZG – podjęta została sprawa budowy kapliczki
l 20 listopada na spotkaniu Komisji „został
powołany Komitet Budowy Kościoła w składzie:
Przewodniczący – Prezes Wisłocki; Członkowie
– Z. Biernacka, M.. Sierzputowska, W. Bujalski,
mjr Ezupowicz, inż. Moszczeński.”
l

Rok 1938

Sprawozdanie Komisji Kulturalno–Oświatowej i Komitetu Budowy Kościoła pod wezwaniem św. Huberta na walne zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciół Osiedla Zalesie
Górne w dniu 28 marca 1938 r.
/./Na pierwszym posiedzeniu komitetu budowy kościoła dnia 10 marca 1938 r na wniosek
4

płk Raczyńskiego uchwalono, że komitet budowy kościoła nie będzie jednostką autonomiczną,
lecz częścią składową Zarządu Stowarzyszenia
Przyjaciół Osiedla Zalesie Górne i nosić będzie
nazwę, jak następuje: „Stowarzyszenie Przyjaciół Osiedla Zalesie Górne, Komitet Budowy Kościoła pod wezwaniem św. Huberta”.
Postanowiono, że do komitetu wchodzą
wszystkie osoby, które wyraziły swą zgodę oraz
każdorazowo urzędujący Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Osiedla Zalesie Górne oraz delegat Zrzeszenia Pracowników B.G.K.
Model kościoła pw.
Św. Huberta, 1938 r.

Postanowiono powołać sekcję finansową
z przewodniczącą p. Antoniną Mierkowską,
członkowie – Zaleska i Kwiecińska, z prawem
kooptacji innych osób.
Postanowiono zaprosić komitet honorowy
oraz uchwalono delegować płk Raczyńskiego i
proboszcza ks. Maleja do ks. Infułata Brzeziewicza, by Mu podziękować za ofiarowany kielich i ornat i zaprosić jednocześnie do komitetu
honorowego.
Po dłuższej dyskusji postanowiono, że Kościół
będzie drewniany w stylu gotyckim, z uwzględnieniem motywów myśliwskich na podmurowaniu z kamienia, wielkości i ramach pomieszczenia od 600 do 1000 ludzi. Następnie postanowiono wystąpić na Walne Zgromadzenie
Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Osiedla Zalesie Górne w dn. 28 marca 1938 r.
o przekazanie władzom duchownym placu,
na którym ma stanąć kościół, gdyż inaczej
nie można przystąpić do budowy kościoła.
Dzięki p. W. Przybylskiej, architekt inżynier
Trzecieski sporządził plan i kosztorys budowy –
bezpłatnie, jak również obiecał dozorować przy
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budowie bezinteresownie. – Plan powyższy jest
do obejrzenia na dzisiejszym zebraniu.
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W maju – Komitet Budowy Kościoła z siedzibą na ul. Sarenki 13, wydaje Komunikat nr. 1:
1/ W wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego z dn. 4 listopada 1937 r. powstał w dn. 10 marca b.r. Komitet
Budowy Kościoła p.w. św. Huberta, który wyłonił z pośród siebie prezydium, będące organem
wykonawczym Komitetu.
2/ Prace Komitetu składającego się z 6 członków honorowych i 28 zwyczajnych polegają na
odbywaniu przynajmniej raz na miesiąc zebrań, akceptowaniu prac prezydium i przydzielaniu poszczególnych prac pomiędzy członków
Komitetu.
3/ Prace prezydium składającego się z PP.: mjr J. Ezupowicza, L. Mierkowskiego, M.
Sierzputowskiej i S. Mackiewicza polegają na a/ odbywaniu przynajmniej raz na tydzień zebrań, b/ uchwalaniu
prac na następny tydzień i c/
wykonaniu tych prac.
4/ Dotychczas Komitet wykonał następujące prace: a/
zwrócił się do kilku architektów z prośbą o wykonanie
projektów, w wyniku czego
wpłynęło kilkanaście szkiców, z których Komitet wybrał projekt inż. M. Trzecieskiego. Należy podkreślić
wysoce obywatelskie stanowisko Pana inż. M. Trzecieskiego, który nie będąc niczem związany z Zalesiem
Górnem /Wyżynami i Wrzosami/ wykonał projekt wraz
z planami szczegółowymi
oraz zadeklarował dozór techniczny zupełnie bezinteresownie; b/ wykonał i rozpoczął
rozsyłanie deklaracji zbiórkowej; c/ wykonał i zajął się
sprzedażą pocztówek–cegiełek w cenie 40 gr. sztuka; d/
przeprowadza wszelkimi lel

1938 r. – cegiełka
na budowę kościoła
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galnymi środkami akcję zbiórkową; e/ wytyczył
i oczyścił miejsce na placu pod budowę kościoła;
f/ przeprowadza pertraktacje z przedsiębiorcą
w sprawie budowy zamierzonej części kościoła;
g/ poszukuje tanich źródeł nabycia materiałów
budowlanych na dogodnych warunkach; h/ zajmuje się przygotowaniami, związanymi z uroczystością poświęcenia kamienia węgielnego.
5/ Od roku 1936 do dnia 10 marca 1938 r.
z ofiar, imprez itp. wpłynęło złotych 545.62 w gotówce i zł. 150.00 w papierach wartościowych.
6/ Komitet uprzejmie prosi o jak najliczniejsze
przybycie na uroczystość poświęcenia kamienia
węgielnego, która się odbędzie dnia 22 maja b.r.
o godz. 15–ej.
l 22 maja 1938 r. o godz. 15.00 odbywa się
uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego
pod kościół św. Huberta. Poświęcenia dokonuje proboszcz z Jazgarzewa – ks. Malej.

profesora Ignacego Mościckiego, Pana Marszałka Edwarda Rydza–Śmigłego jako Generalnego
Inspektora Sił Zbrojnych, w diecezji warszawskiej przez księdza Kardynała Aleksandra Kakowskiego i za czasów prezesury Pana Premiera Generała Felicjana Sławoj–Składkowskiego
oraz za czasów urzędowania Wojewody Warszawskiego Pana Jerzego Paciorkowskiego, a w
parafii Jazgarzew księdza proboszcza Maleja
Władysława i Starosty Powiatu Grójeckiego Pana Burakowskiego Antoniego przy Zarządzie
Stowarzyszenia Przyjaciół Osiedla Zalesia Górnego w składzie panów: Jana Witolda Wisłockiego jako prezesa, ppłk. Stanisława Raczyńskiego jako v–prezesa, Marii Sierzputowskiej jako sekretarza, insp. Władysława Dąbrowskiego
jako skarbnika, mjr Juliana Ezupowicza, Stanisława Mackiewicza, Leona Mierkowskiego jako
członków.

22 maja 1938 r. poświęcenia kamienia węgielnego dokonuje ks. Malej

Akt erekcyjny kościoła p.w. św. Huberta
w Zalesiu Górnym (sporządzony przez Stanisława Mackiewicza).
Działo się roku pańskiego 1938 dnia 22 maja
za panowania na Stolicy Apostolskiej Jego Świątobliwości Ojca św. Papieża Piusa XI, a sprawowania rządów w Polsce przez Pana Prezydenta
6

Powstały Komitet Budowy Kościoła św. Huberta dzięki poparciu ludzi dobrej woli nieżałujących grosza na cel Panu Bogu miły, mógł w
krótkim czasie przystąpić do zrealizowania zamiarów postawienia kościoła projektu Pana inż.
Architekta Mikołaja Trzecieskiego i pierwszy
kamień pod fundament kościoła założyć, na do-
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wód czego akt tu spisano po odczytaniu publicznym do puszki włożono i w fundamentach kościoła zamurowano.
/.... podpisy..../ Zalesie Górne
dnia 22 maja 1938 roku
Jeszcze w trakcie załatwiania formalności
w Urzędzie Wojewódzkim, trwały nieprzerwane prace budowlane. Organizowano zbiórkę kamieni pod fundamenty. Zakupiono gotową tarcicę i sprowadzono na miejsce budowy.

1938 r., budowa kościoła
rozpoczęta
Historia kaplicy

Zawarto umowę na całość robót ciesielskich
z piaseczyńskim mistrzem p. Tadeuszem Gielecińskim. Podmurówkę budował p. Zygmunt
Kałużny z Piaseczna. Nadzór nad budową objął bezinteresownie emerytowany technik kolejowy p. Józef Czarnocki, mieszkaniec Zalesia. Bez przerwy gromadzono materiały budowlane. Siatkę i słupki na tymczasowe ogrodzenie oraz szkło zbrojone i inne materiały
pochodzące z rozbiórki, otrzymano z Państwowej Fabryki Karabinów w Warszawie.
l 18.IX.1938 r. został wydany KOMUNIKAT nr. 2 (Komitetu Budowy Kościoła).
Komitet podaje do wiadomości wszystkich właścicieli działek Zalesia – Górnego, Wyżyn
i Wrzosów, jak również i łaskawych Ofiarodawców spoza Zalesia, co następuje:
1) Działalność Komitetu w czasie od maja b.r.
do września:
a) wykonano –fundament z kamienia łupanego,
zrąb drewniany i ołacenie dachu,
b) zamówiono – drzwi, okna, oraz eternit na pokrycie dachu,
c) przeprowadza się pertraktacje w sprawie wykonania – posadzki, schodów, oświetlenia i ołtarza,
d) prowadzi się w dalszym ciągu akcję zbiórkową.
2) Sprawozdanie finansowe od początku akcji
do chwili obecnej:
a) zebrano – z sum zadeklarowanych, drobnych
ofiar, imprez i ze sprzedaży pocztówek – cegiełek
5.025 zł w gotówce i 600 zł (wartości nominalnej) w pożyczkach państwowych,
b) należy się z sum zadeklarowanych na spłaty
ratalne 1.730 zł,
c) wydano 3.630 zł gotówką i 2.900 zł wekslami, płatnymi w październiku, listopadzie, grudniu i styczniu.
3) Lista ofiarodawców od początku akcji do
chwili obecnej (tu 91 osoby z Zalesia i 26
spoza).
4) Apel do ludzi dobrej woli w ogóle, a do
działkowców w szczególności.
Wobec zbliżających się słot jesiennych zachodzi pilna potrzeba pokrycia dachu, oraz
przeprowadzenia wielu innych niezbędnych
robót, Komitet zaś boryka się z ogromnymi
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trudnościami finansowymi, przeto zwraca się
z gorącą prośbą i apelem o wpłacanie lub deklarowanie na raty ofiar i o pobudzanie do tego innych osób, oraz o rozsprzedawanie pocztówek–
cegiełek. Osoby, które dostały deklaracje, a dotychczas nie nadesłały wypełnionych odcinków
oraz Ofiarodawcy zalegający ze spłatą rat, proszeni są o jak najrychlejsze spełnienie tego obowiązku. Wszystkim Ofiarodawcom „Serdeczne
Bóg zapłać” przesyła KOMITET.
l W roku 1938 działkę w Zalesiu Górnym zakupiły Siostry Elżbietanki

Rok 1939

Zalesie Górne, dn.11.VI.1939 r. KOMUNIKAT nr. 3 (Komitetu Budowy Kościoła).
Komitet uprzejmie prosi wszystkich właścicieli działek Zalesia Górnego, Wyżyn i Wrzosów, jak również i łaskawych ofiarodawców spoza Zalesia o wzięcie udziału w uroczystości
otwarcia i poświęcenia prowizorycznie wykończonej części Kościoła, która odbędzie się dn.
18 b.m. (niedziela) o godz. 10–ej /./

c/ Ofiary w naturze: ks. infułat Brzeziewicz:
ornat i złoty kielich, Bogucka H.: dwa kandelabry, Fink–Finowiccy: obraz, Kołodziejska: krucyfiks, Makowscy: krucyfiks i krzyżyk, Zalewska J.: obraz i dwa lichtarze, J. Ujejska: żyrandol,
inż. M. Trzecieski; projekt kościoła i model–makietę, fisharmonię (?).
4) Apel i podziękowanie:
Wobec tego, że Komitet boryka się z ogromnemi trudnościami finansowemi i nie ma możliwości wykonania najniezbędniejszych robót apelujemy gorąco do ludzi dobrej woli w ogóle, a do
działkowiczów w szczególności o wpłacanie lub
deklarowanie na raty ofiar i o pobudzanie do
tego innych osób oraz o rozsprzedawanie pocztówek–cegiełek.Wszystkim Ofiarodawcom oraz:
p. inż. M. Trzecieskiemu – za opracowanie planu, p. M. Rogowskiej–Gajduczeni za namalowanie obrazu do ołtarza i firmie „Eternit” za
obywatelskie ustosunkowanie się i solidne wykonanie powierzonych robót „Serdeczne Bóg zapłać” składa
Komitet
l 18 czerwca – Poświęcenie kaplicy i pierwsza Msza św.
Stanislaus Gall
{Dla dobra duchowego mieszkańców Zalesia
Górnego parafii Jazgarzew, pozwalamy w Panu tym, którzy tego pragną. Udzielamy licencji
i możliwości w kościele św. Huberta tam istniejącym Mszę sprawować, Sakrament Pokuty
w znajdującym się tam konfesjonale i Komunię
św. wg nakazanych rytów udzielać, z zachowaniem prawa i wszelkich rubryk należnych.}

Św. Hubert,
obraz
M. Rogowskiej
– Gajduczeni
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W. Wisłockiego. W skład Komitetu weszli:
p. W. Pietrzykowski, p. Aniela Paszkowska,
p. Józefa Wisłocka oraz panowie Dąbrowski
i Zawiszewski. Zadaniem Komitetu było czuwanie, aby Kościół mógł nadal służyć wiernym jako czynna placówka duszpasterska.

Rok 1940

To rok sprawozdań i podsumowań finansowych z budowy – zachowały się sprawozdania, spisy darczyńców, listy wykupu cegiełek.
l Lipiec – przybywa do Zalesia ks. dr Paweł
Iliński
l Erygowano dom S. Elżbietanek
l

1939r, Kaplica św.Huberta

Lipiec – artykuł w „Łowcu Polskim” – o Zalesiu i o kaplicy
l 01.08 – powstał Dom zakonny – S. Elżbietanek
l

Rok 1941

W dniu 13.07.1941 r. zebrało się grono
osób stanowiących Komitet Dozoru Kościelnego. Zebraniu przewodniczył dyr Wisłocki.
W sprawozdaniu spisanym przez p. Pietrzykowskiego potwierdzono skład Komitetu wybranego w lutym 1941 r. oraz stwierdzono:
Dzisiaj mamy z górą 100 rodzin, które dobrowolnie opodatkowały się na rzecz kościoła
na stałe. Tak dużą, jak na nasze osiedle liczbę
rodzin, zjednaliśmy przez zainteresowanie tą
sprawą mieszkańców Dumanki, która w liczbie
30 rodzin składa ofiary pieniężne na utrzymanie naszego kościoła. Przyłączenie się Dumanki do naszej akcji cenimy nie tylko z uwagi
na zwiększenie wpływów kasowych, ale także
z uwagi na osiągniętą spójnię, która nas jednoczy wokół katolickiej placówki. Do akcji zbiórkowej
składek pieniężnych miesięcznych i do zbierania
na tacę przyciągnęliśmy
przedstawicieli Dumanki
w osobach panów: Jesiol

październik 1939 r.,
Msza Św. w kaplicy św.Huberta

Rok 1939

Po wybuchu wojny powołano Komitet Dozoru Kościelnego pod przewodnictwem dyr

1940 r., I Komunia Św., od
lewej: Jola Radwańska, Iza
Mierkowska, ks. Iliński, Danuta Leśniewska, Wanda
Świetelik, Grażyna Stapf,
Wiesław Królikowski, Mietek
Duszczyk, Sochański
Historia kaplicy
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31 maja 1942 rok, Komunia w Zalesiu, rozpoznani na zdjęciu: Stefan Łopott, Kazik Gawryś, Tadeusz Cech, Jurek
Czerski, Tadeusz Lubański, Janina Woźniakówna, Mieczysaw Duszczyk, Kazik Strzałkowski, Kozłowska, Halina
Danielska i w środku
pierwszego rzędu Wojtek Danielski. Ks. Iliński
stoi w ostatnim rzędzie.

nowskiego, Czaplickiego i Kólikowskiego. Bardzo
przydadzą się bezinteresowne dary wspomagające kościółek.
Dzięki staraniom p. dyr Wisłockiego otrzymaliśmy piękną monstrancję – dar z parafii kościoła św. Aleksandra w Warszawie. Panowie
inż. Dąbrowski i Sobolewski ofiarowali wykonane przez siebie tabernakulum. Państwo Hoffmanowie dostarczyli mosiężny, ozdobny zamek do
drzwi głównych. Staraniem p. Wisłockiej przybyły cztery komże, a z dwóch nowych alb jedną
ofiarowały S. Elżbietanki. Państwo Wisłoccy
złożyli również w darze mszał żałobny. Niezwykle cenny jest dar p.p. Moszczyńskich, którzy
ofiarowali przeszło 10 metrów bieżących rynny,
która będzie zabezpieczać kościół przed zaciekami deszczowymi. Pani Wisłocka wystarała się
w Warszawie o komodę do Zakrystii oraz ofiarowała nowy, fioletowy ornat, którego nam brakowało. /./
Z zebranych funduszów spłaciliśmy zobowiązania wobec p. Sobolewskiego za wykonanie
konfesjonału, ambony i fotela. /./ Uporządkowany został plac przykościelny, zaopatrzony
w prowizoryczne wejścia główne. Zostały wytyczone ścieżki, założone klomby i rabatki kwiatowe. /./
(ze sprawozdania Komitetu Dozoru Kościelnego z dn. 13.07.1941, spisanego przez
p. W. Pietrzykowskego)
10

Rok 1944

06.02 – pierwszy chrzest (Barbara Danielska) w kaplicy św. Huberta – udzieliło
go, przy drzwiach zamkniętych, za zgodą ks.
Maleja proboszcza z Jazgarzewa, dwu księży
ukrywających się w Zalesiu (ks. kan. Marian
Karczyński i ks. Kozłowski <z diec.Pelplińskiej>).Do chrztu usługiwał Wojtek Danielski–przyszły ksiądz z Zalesia Górnego.
l Kościół św. Huberta pozbawiony został stałego kapłana. Celem głównym Zarządu Dozoru Kościoła stała się w owym czasie walka
o przydzielenie nowego duszpasterza. Tymczasową pomoc nieśli Zalesianom księża z okolicznych ośrodków duszpasterskich. Byli to:
ks. Roman Stawiarz z Zakonu Ojców Reformatów, ks. Stanisław Sprusiński, ks. Ludwik
Wolski oraz ks. Hipolit Tomicki.
l Komitet Budowy Kościoła pod wezwaniem
św. Huberta p.Piaseczno, Zalesie Górne
Komitet Budowy Kościoła pod wezwaniem
św. Huberta w Zalesiu Górnym na nadzwyczajnym posiedzeniu dn. 5 września 1945 r. stwierdził co następuje: W miesiącu lipcu 1940 r. Ks.
Dr Iliński Paweł, po wyjściu z więzienia, gdzie
przebywał dziewięć miesięcy, na zaproszenie
obywateli Zalesia Górnego i za zgodą władz
duchownych przyjął obowiązki duszpasterskie
przy kościele fllialnym w Zalesiu Górnym, parafii Jazgarzew Archidiecezji Warszawskiej. Pol
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wyższe obowiązki Ks. Dr Iliński pełnił przez pięć
lat. W ciągu tego czasu rozwinął, mimo trudnych warunków i niewielkich miejscowych możliwości, podziwu godną działalność duszpasterską i charytatywną.
Przede wszystkim Ks. Dr Iliński jako pierwszy stały Kapłan przy naszym kościele zorganizował od podstaw tutejszą placówkę duszpasterską. Zorganizował chór, wyszkolił liczne szeregi ministrantów, uzupełnił braki w paramentach i utensiliach kościelnych. Swoją gorliwością
i zapałem przyciągnął do naszego kościoła tłumy wiernych. /./ Mimo to, że dochody kościelne
wskutek ogólnego zubożenia ludności były nieduże, mimo że wydatki na utrzymanie kościoła.
wskutek drożyzny były wielkie staraniem Ks.
Dr Ilińskiego nasz kościółek został oszalowany,
przyozdobiony, elektrycznością oświetlony itd.
Dzięki swoim wpływom i znajomościom, materiały i pieniądze na potrzeby Kościoła zawsze
potrafił zdobyć. Między innymi urządzał z powodzeniem imprezy artystyczne oraz swoim poświęceniem i autorytetem skłaniał zamożniejszych obywateli do składania większych ofiar././

Akcja dobroczynna Ks. Dr Ilińskiego doszła do
szczytowego punktu z chwilą wybuchu Powstania. Kiedy z płonącej Warszawy zaczęły napływać wynędzniałe gromady uchodźców. Ksiądz
Doktor założył w naszym osiedlu Komitet Opiekuńczy i wciągnął do współpracy liczne grono
miejscowego społeczeństwa. /./
W końcu podkreślamy, że Ks. Dr Iliński był
dla nas również wzorem Obywatela–Polaka
i gorącego patrioty. W sprawach istotnych był
zawsze bezkompromisowy i nieustraszony. Mimo groźby i kilkakrotne ostrzeżenia, pozostał
do końca na swym posterunku. Podczas powstania Warszawskiego,. mimo ogromu pracy, mimo bliskości posterunku niemieckiego – wydawał codziennie świetnie redagowany biuletyn
radiowy, by informować zdezorientowane społeczeństwo o tym, co się dzieje w Warszawie
i na świecie. Wszyscy nieraz podziwialiśmy Jego
śmiałe kazania. W najgorętszym nawet czasie
nazywał rzeczy po imieniu.
Komitet Budowy Kościoła
pod wezwaniem Św. Huberta
p. Piaseczno. Zalesie Górne.
(–) Dr T. Pietrzykowski, (–) M. Borkiewiczowa. (–) Z. Wisłocka, (–) E. Zabłocki
Niniejszym stwierdzam powyższych danych
zgodność i składam Ks. Dr Pawłowi Ilińskiemu Najserdeczniejsze życzenia nadal pomyślnej
i owocnej pracy.
(–) Ks. W. Malej, Proboszcz Parafii
Jazgarzew,
Jazgarzew 22 XII 45 r.
Przez cały czas, kiedy kościół w Zalesiu nie
posiadał stałego kapłana, działał Zarząd Dozoru Kościoła. Jego przewodniczącym był nadal p. Wawrzyniec Tadeusz Pietrzykowski,
a w skład wchodzili: p. Żaboklicki, p. Józefa
Wisłocka, p. Sobolewski, p. Tadeusz Pikulski
i inni. Dbali oni, aby kościół mógł być czynną
placówką duszpasterską. Z pieniędzy uzyskanych z niedzielnych zbiórek na tacę, oraz ofiar
mieszkańców Zalesia i Domanki opłacano katechetę, księży odprawiających Msze a także,
płacono podatki i przeprowadzano niezbędne
inwestycje.
Zarząd dbał o prowadzenie stałego nauczania ministrantów, jak również o sprawne
l

Chór kościelny, okres okupacji
Historia kaplicy
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działanie chóru kościelnego. Tym ostatnim
opiekowały się p. Pietrzykowska i p. Pieślakowa. Dozór Kościoła prowadził wszelkie rozliczenia pieniężne z robotnikami najmowanymi do prac przy kościele. Nie brakło również
społecznych inicjatyw. Malarz, p. Duszek –
namalował bezinteresownie dla kościoła obraz przedstawiający św. Stanisława Kostkę.
Pan Kosmowski zaprojektował i wykonał postać Chrystusa do Grobu Pańskiego.

Rok 1948

17.11 – erygowano kaplicę w Domu S. Elżbietanek
l

Kaplica sióstr Elżbietanek,
na pierwszym planie ks. Sprusiński

Rok 1954

Komitet Kościelny w Zalesiu Górnym podaje osiągnięcia w ciągu roku Pańskiego 1954
w Kościółku pod wezwaniem św. Huberta pod
kierunkiem X. Prał. Stanisława Sprusińskiego.
I. Budownictwo i meble.
1. Schody betonowe główne i taras na 100 osób.
2. Ganek nad tarasem.
3. Schody kamienno betonowe do zakrystii.
4. Drzwi do zakrystii.
5. Szafa półki i wieszaki do zakrystii.
6. Podium pod fisharmonię i taboret dla organisty.
7. Plan dzwonnicy.
Pracowali bezpłatnie przy wykonywaniu wyżej
wymienionego dorobku kościelnego: pp. Brzezińscy, Lubański, Dymowski, Madziarski, Pludra,
Robakowie, Ostrowski, Siwek, Sochański, Seweryniak, Zwierzyński, inż. Jan Sobolewski, Ko12

smowski, inż. Mazurek, Kaźm. Szejner, Peda,
Gruszczyńska, Anna i Marta Stępowskie, Brzezińskie, Pietrzykowska, Czerska, Chorzępa, Wisłocka.
IV. Życie religijne.
10. Przyjęcie Szkaplerza ponad 400 osób.
11. Pierwsza uroczysta Komunia św. dwu grup
dzieci: w czerwcu i we wrześniu.
15. Powstanie 12–tu Kółek Żywego Różańca.
V. Prace Chóru (Zespołu ćwiczącego śpiewy)
W lekcjach śpiewu i występach stale uczestniczyli:
pp. Janina Pieślak (organistka), Stef. Pietrzykowska, Hal. Bączkowska, M. Zwierzyńska, Lubańska, Zacharska, Zawieja, Stef. i Stan. Wolskie, Gołębiowska, Madziarska, Brzezińska, inż. Sobolewski, Sochański
Stan. Szejner.
Oprócz tego śpiewali z chórem:
pp. Kossakowska, K. Bulska, Kopytówna, Elżb. Gryka, Stefan
Stefański, Antoni Żaboklicki,
Kaz. Pawlak, Ferd. Pludra, Leszek Przybyłowicz, Julian Gryka,
K. Brzozowski.
VII. Rozdzielenie zapomogi starcom, sierotom, rodzinom wielodzietnym, Klerykom Sem. Duchownego i dzieciom w Pęcherach.
W składaniu ofiar brali ogólnie udział mieszkańcy Zalesia Górnego.

Budowa schodów przy kościele, 1957 r.
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Drzewo ofiarowali: Pieślak, Stapffowa, Kreme,
X. Nowacki, Holsteinbeck, Leontowicz.
Rozdziału dokonali: p. Brzezińska J., Stępowska A., Sobolewska L., („Miłosierdzie”) Ruszczewska J., Zawieja F., Szejner K. („Chleb
św. Antoniego”). Roznosiły dary: studentki –
Halina Lipińska, Mirosława Witkowska, Barbara Pieślak.
VIII. Uporządkowano teren koło kościoła.
Główni pracownicy bezinteresowni: Peda, Jasionowska, Pietrzykowska, Stępowskie, Brzeziński.
Szczególnie zasłużeni przy wymienionych pracach: Prezes dr T. Pietrzykowski, J. Wisłocka,
J. Sobolewski, A. Stankiewicz, Gruszczyńscy, Jelnicka, Żaboklicki, Pikulski, Świętorzecki, Mogilnicka, Zawieja, Żabiński i SS. Elżbietanki.
Zalesie Górne, 31.grudnia 1954 r.

1.09.1957 r. poświęcenie i wmurowanie
aktu erekcyjnego pod plebanię,
od lewej ks. Nowacki, ks. Sprusiński

Rok 1956

06.01 – Przybywa do Zalesia ks. prałat Henryk Nowacki.
l Ks. Stanisław Sprusiński zostaje duszpasterzem kaplicy św. Huberta (wcześniej był kapelanem S. Elżbietanek)
l

Rok 1957

03.03.1957 – ks. Prałat Stanisław Sprusiński – mianowany został rektorem kaplicy św.
Huberta
l Rektorat otrzymał zezwolenie na budowę
plebani – rozpoczęto prace budowlane.
Projekt plebani wykonał bezinteresownie inż.
arch. Adam Krzyszkowski. Główne drzwi do
niej zaprojektował i wykonał nieodpłatnie inż.
arch. Henryk Rzędzian.
l 01.09 – poświęcenie kamienia i wmurowanie aktu erekcyjnego pod plebanię
l Ks. Sprusiński rozpoczął prace nad budową schodów–ganku, przy kościele. Obszerne
schody miały w pewien sposób powiększyć
powierzchnię kościoła, a przede wszystkim
dać schronienie przed deszczem tym z parafian, którzy nie mogli się pomieścić wewnątrz
kościoła.
Przy budowie schodów pracowali głównie
robotnicy z Domanki. Należy tu wymienić
ofiarnie i bezinteresownie pracującego murarza
l

Historia kaplicy

p. Celejewskiego, oraz p.p. Henryka Robaka,
który wykonał betonowe stopnie i Józefa Brzezińskiego, który wykonał stolarskie prace.

Rok 1958

W lipcu – odchodzi z Zalesia Górnego
ks. Stanisław Sprusiński
l 03.07 – nowym duszpasterzem został ks.
dr Józef Fijałkowski.
l 28.07 – Protokół zdawczo odbiorczy budowy
plebani w Zalesiu Górnym, par. Jazgarzew
k. W–wy.
Obecni: ks. dziekan Władysław Malej, ks.
rektor Stanisław Sprusiński, ks. Józef Fijałkowski oraz członkowie komitetu kościelnego: p. dyr
Józefa Wisłocka, p. Antonina Stankiewicz, p. Janina Ruszczewska, p. Marta Stępowska, p. Henryk Robak, p. inż. Kazimierz Leontowicz, p. Kazimierz Szejner. /./
l Msza św. prymicyjna ks. Wojciecha Danielskiego.
l
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Sprawozdanie z działalności
administracyjno–duszpasterskiej
za okres od 01.09.1959
do 31.08.1960
/./ 2. Przy kościele pracuje
1 ksiądz, w charakterze rektora. Aktualnie jest nim ks.
Józef Fijałkowski, z diec. tarnowskiej. – Jako rezydent pomaga w duszpasterstwie ks.
W. Frąckiewicz (z diecezji
pińskiej); jest to kapłan starszy, którego pomoc ogranicza się niemal wyłącznie do odprawiania Mszy św. Prócz tego rezyduje
w Zalesiu ks.Prałat H. Nowacki, lecz od czerwca
1960 r. celebruje wyłącznie w własnej, prywatnej kaplicy. W dni powszednie i święta, Msze
św. odprawia 2 księży. – Dodatkowo, rektor binuje w kaplicy SS. Elżbietanek i to w każdą niedzielę i święta, (na tzw. Wyżynach–Zalesie Górne);
dzielnica ta jest oddalona od kaplicy św. Huberta
o ca 3 km. – W kaplicy św. Huberta rektor odprawia Sumę z kazaniem. /./
Plebania, 1958 r.

01.08.1958 – ks. Józef Fijałkowski – mianowany został rektorem kaplicy św. Huberta
l

Rok 1959

Zakończenie drugiego etapu budowy plebani
06.10 – Dom w Zalesiu zakupiły S. Orionistki
l 13.12 – 53–lecie kapłaństwa ks. kanonik
W. Frąckiewicz przebywającego w Zalesiu.

Rok 1961

na odpoczynek do S. Elżbietanek przyjechał
ks. Kardynał Wyszyński
l ks. Nowacki – odprawia Msze św. u S. Orionistek
l

l
l

Rok 1960

ks. rektor Fijałkowski – mianowany wikariuszem parafii Jazgarzew
l wykonano CO w kaplicy (prowadzone
od plebani)
l erygowana została kaplica S. Orionistek
l 18.09 – Obliczenia wiernych w kościele
w dniu 18.09.60
Kościół filialny św. Huberta – 612 uczestników. Kaplica SS. Elżbietanek Zalesie–Wyżyny
– 88 uczestników.
Razem obecnych na Mszy = 700
l

14

Dom zakonny sióstr Orionistek,
stan z 1958 r.
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w sierpniu Zgromadzenie Sióstr od Aniołów zakupiło posiadłość przy ul. Koralowych
Dębów
l

Rok 1964

Wizytacja kościoła rektorskiego św. Huberta
przez ks. biskupa Bronisława Dąbrowskiego.
l Radiofonizacja kościółka, wykonany został
taras i poddasze.
l

Rok 1965

Prześwietna Kuria
Metropolitalna Warszawska
dot. raport o kradzieży.
Po ustnym powiadomieniu Prześw. Kurii Metropolitalnej o dokonanej w tut. kaplicy kradzieży, komunikuję niniejszym pisemnie o poniesionych stratach.
Skradziono przedmioty następujące:
1. Naczyńko posrebrzane na „lavabo”.
2. Dwie tacki metalowe.
3. Czternaście wotów (w postaci „serc” posrebrzanych), oraz dwa sznury korali.
4. Ok. 100 zł z dwóch skarbonek kościelnych.
Prócz tego są drobne uszkodzenia rzeczowe.
Sanctissimum nie zostało znieważone (posiada pancerną osłonę), uniknięto również kradzieży naczyń liturgicznych. Rabunek miał miejsce
w nocy z 2/3 września br., a łączna suma strat
materialnych wynosi ok. 1000 zł.
Zalesie Górne 4 września 1965 r.
ks. dr Józef Fijałkowski

Rok 1966

S. Sercanki przybywają do
Zalesia Górnego do zakupionego domu na ul. Jałowcowej.
l

Rok 1969

20.01 – Do Wks. Dr Józefa Fijałkowskiego,
Rektora kaplicy z Zalesiu Górnym
Władza Archidiecezjalna mianowała Wks
Rektora jednocześnie wikariuszem parafii Jazgarzew i zezwoliła na spisywanie aktów metrykalnych w odrębnych księgach zgodnie z załączonym regulaminem wewnętrznym dla pomocniczych kaplic parafialnych.
Zechce przeto Wks. Rektor Wikariusz w porozumieniu z JWKs.Proboszczem parafii Jazgarzew objąć powierzone obowiązki.
Wikariusz Generalny, ks. Stefan Piotrowski
l

Rok 1970

Remonty pokrycia dachowego kościółka
i plebani.
l Nowe ornaty, 20 krzeseł do sali katechetycznej.
l

Rok 1972

S. Barbara (od Aniołów) katechizuje w Zalesiu.
l

Rok 1974

U S.Orionistek goszczą – ks.Kard. Wyszyński, abp Agostino Casarolli,bp.Dąbrowski
l S. Orionistki budują drugą część domu
l

Rok 1976

Dom S. Orionistek odwiedza watykański
ks. abp Poggi.
l

1974 r., drugi od lewej ks. Kardynał Wyszyński,
dalej abp. Agostino Casarolli, bp. Dąbrowski

Rok 1967

09.04 – poświęcenie
chrzcielnicy (ks. bp. Jerzy Modzelewski) ufundowanej przez
ludność Zalesia i Domanki.
Inż. Sobolewski wykonał jej
projekt zaś wykonawcą był
p. Ferdynand Pludra.
l 23.04 – umiera ks. prałat
Henryk Nowacki
l
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Rok 1978

15.10.78 – Dekret erygujący
nową parafię pod wezwaniem
św. Huberta.
l Ks. dr. Józef Fijałkowski
mianowany Wikariuszem ekonomem.
l

Grupa modlitewna Metanoia w czasie spotkania
z ks. Prymasem Józefem Glempem, Barbara Tokarska,
śp. Zdzisław Tokarski, 11.11.1986 r.

Rok 1980

30.11 – Wyniki spisu udziału na Mszach świętych:
św. Hubert – 716 osób, SS. Elżbietanki – 70, SS. Orionistki –
108 = 894 osób.
l 08.12 – Pierwsze spotkanie
Grupy modlitewnej Metanoia
(wyodrębnionej z grupy Maranatha z Warszawy z ul. Piwnej).
l Ks. Bogdan Przegaliński
mianowany wikariuszem
l
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Rok 1981

W maju – wizytacja parafii przez ks. Bp Wł.
Miziołka.
l

Rok 1982

31.05 – Wikariuszem zostaje mianowany
ks. Krzysztof Czyżyk.
l 07.08 – Nowy ks. wikary ks. Jan Fołta.
l

Rok 1983

10.06 – ks. Stanisław Poniatowski mianowany wikariuszem.
l W wigilię Zesłania Ducha Świętego grupa
Metanoia zbiera się w naszym kościele na
wspólną modlitwę.
l 10.06 – ks. Jan Marcjan mianowany wikariuszem ekonomem parafii Zalesie Górne.
l W sierpniu do domu S. Elżbietanek z Warszawy zostaje przeniesiony nowicjat.
l 16.10 – Pielgrzymka parafialna do Rzymie.
W Rzymie poświęcony zostaje przez Papieża
– kamień węgielny pod budowę naszego kościoła (pochodzi z Koloseum).
l
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Rok 1984

Z ogłoszeń parafialnych z dnia 15.01 –
„W piątek otrzymaliśmy zatwierdzenie metrażu i programu rozbudowy naszego kościoła. Teraz modlitwom wiernych polecam pracę architekta p. Witolda Zagrodzkiego i jego współpracę
z Naczelnym Konserwatorem oraz Komisję Architektów naszej parafii.”
l 14.05 – Powołano Radę Budowy Kościoła
i Prezydium w składzie: przewod.– p. inż.
l

Rada Budowy Kościoła 1984 r

Kaplica Św. Huberta
zmienia miejsce

S. Elwertowski, viceprzew. – p. inż. M. Grzyb,
vice przew. – p. inż. R. Chalecki, sekretarz
– p. R. Czwarno, skarbnik – s. Dobrowita
Abramowicz.
Kierownikami pięciu zespołów roboczych wybrani zostali:
1/ ds. architektury – inż. arch. J. Giecewicz
2/ ds. finansowych – mgr Z. Wisłocka
3/ ds. zaopatrzenia – p. St. Brzeziński
4/ ds. realizacji – p. H. Robak
5/ ds. kronikarsko–informacyjno–propagandowych – p. mgr M. Robak.
l 10.06 – Rada Budowy Kościoła zwraca się
do wszystkich Rodzin i życzliwych przyjaciół
o zadeklarowanie stałej pomocy na budowę.
l Ks. Prymas święci nowy dom S. Elżbietanek

Rok 1985

12.04 – Decyzja Urzędu Miasta zezwalająca
na roboty budowlane
l 15.06 – Wikarym mianowany został ks. Marek Wojciechowski
l Rada Budowy Kościoła zaprasza wszystkich
do udziału w Loterii Fantowej.
l 24.08 – Przesunięty zostaje drewniany kościółek św. Huberta na nowe miejsce
l
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Na nowych fundamentach
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03.11 – ks. Prymas wmurował kamień węgielny pod kościół św. Huberta
l

Rok 1986

Ks. Władysław Duda mianowany wikariuszem,
l prace przy betonowaniu słupów dolnego kościoła,
l prace przy betonowaniu stropu dolnego kościoła,
l przy budowie kościoła pracuje 9-osobowa
grupa młodzieży francuskiej.
l 24.08 – odbywa się Aukcja dzieł sztuki.
l 11.11 – poświęcenie dolnego kościoła przez
ks. Kard. Józefa Glempa.
l

Rok 1987

31.05 – o godz. 11.00 Uroczystą Mszę św. odprawia nowo wyświęcony ks. Krzysztof Bardski
l 03.11 – Mszę św. odprawia ks. bp Kazimierz
Romaniuk i święci nowe kaplice katechetyczne
l

Akt erekcyjny
kościoła, 3.11.1985 r
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11.11.1986 r., ks. Józef Kardynał Glemp poświęcił dolny kościół
Msza prymicyjna ks. Krzysztofa Bardskiego
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1985 r., na budowie koscioła

Rok 1988

05.08 – Konsekracja kościoła, dzwonów
i ołtarza przez Ks. Prymasa Józefa Glempa.
l

05.06 – początek Misji świętych
l 11.09 – wizytację kanoniczną przeprowadza
ks. bp. Stanisław Kędziora.
l

Rok 1994

16.06 – ks. Paweł Stępień – wikariuszem
04.09 – wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez ks.Kard. Józefa Glempa
l

Rok 1989

l

15.06 – ks. Robert Pękacki mianowany wikariuszem
l 19.02 – Grono Rodzin naszej 1990 r., Konsekracja kościoła, dzwonów i ołtarza
parafii rozpoczyna spotkania w przez Ks. Prymasa Józefa Glempa
celu pogłębiania wiary.
l 22.07 – zakończono prace przy
kryciu kościoła blachą.
l 03.09 – ks. bp Władysław Miziołek święci kościół i zakrystię.
l 19.11 – wykonane zostały drzwi
dębowe do kościoła
l

Rok 1990

w Wielki Piątek ks. Abp Bronisław Dąbrowski święci Krzyż
ustawiony na Nowym Cmentarzu parafialnym
l 07.07 – w domu S. Orionistek
spotykają się: abp Dąbrowski, bp
Orszulik, premier p. T. Mazowiecki i przewodniczący p. L. Wałęsa
l

24
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5.08.1990 r. Konsekracja nowego kościoła

5.08.1990 r.
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Wrzesień 1991 r.,
pielgrzymka
dziękczynna
za wybudowanie
kościoła

Cytat z kroniki Sióstr Orionistek: „ 7.07.1990 r. W naszym domu prowincjonalnym dzieje się coś
tajemniczego, nadjeżdżają tajemnicze samochody z bardzo ważnymi osobistościami. Gościli w naszym
domu J.Ex.Ks. Abp. B. Dąbrowski, J.Ex.Ks. A. Orszulik, nasz premier – Pan Mazowiecki, „capo”
Solidarności – Pan Wałęsa i inni.
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Rok 1995

15.05 – wykonanie zadaszeń do wejść budynków kościelnych
l 30.05 – peregrynacja Obrazu Pana Jezusa
Miłosiernego
l 20.06 – rozpoczęcie prac zadaszenia przed
wejściem do kościoła
l 12.09 – modernizacja ogrzewania całego budynku parafialnego i kościoła
l 18–24.10 – wizytacja kanoniczna Parafii
– ks. Bp. Marian Duś
l 18.10 – poświęcenie nowej instalacji w kotłowni
l 24.10 – wznawia działalność Kiosk
l 19.12 – powstaje Pisemko Parafialne
l

04.11 – Centralna Urocz. Odpustowa połączona z podpisaniem aktu erekcyjnego pod pomnik św. Huberta, pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego abp Józefa Kowalczyka.
l

Rok 1996

21.06 – ks. Zbigniew Szewczak – wikariuszem
l 04.08 – Renata Korczak (zalesianka) składa pierwsze śluby zakonne u SS. Sercanek –
otrzymuje imię S.Noela.
l 01.09 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy
naszej parafii prowadzi zajęcia z młodzieżą,
a także osobami starszymi.
l 03.11 – Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Statuły św. Huberta – przewodniczy ks.
bp. P. Jarecki.
l

Rok 1997

16.06 – ks. Mariusz Barzał – wikariuszem
02.11 – Odpust św. Huberta. Głównej
Mszy przewodniczy ks. Prymas. Święci naczynia, księgi i szaty liturgiczne dla Domu
Starców.
l
l

Rok 1998

19.06 – ks. Jerzy Król – wikariuszem
16.08 – Podziękowanie za 15 lat proboszczowania ks. prałata Jana Marcjana.
l 20.08 – do parafii przybywa nowy administrator ks. Wiktor Ojrzyński
l
l

Spisał ks. Wiktor Ojrzyński
l 8.11 – remonty instalacji w budynku parafialnym i założenie pompy w instalacji CO,
urządzona Kancelaria Parafialna w Domu Parafialnym,
l 10.11 – początek spotkań Przedsiębiorców
Chrześcijan

Rok 1999

1.03 – Ks. Wiktor Ojrzyński oficjalnym
Proboszczem w Zalesiu Górnym (dotychczas był administratorem Parafii)
l 03.03 – nowy krzyż w prezbiterium
l 09.05 – Start parafialnej kawiarenki „Leśna
herbatka”
l
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Rok 2000 – ROK JUBIELUSZOWY

16.01 – przybyło 16 nowych ławek w kościele
l 12.03 – pojawiły się śpiewniki w kościele
l 9.04 – wykonany plan parafii przez A. Wędrychowską
l 16.04 – promocja 3 szafarzy: Janusza Cala,
Zbigniewa Łełyka i Grzegorza Walczaka
l 7.05 – wykonanie podjazdu do kościoła
l 28.05–3.06 MISJE PARAFIALNE –
„Teraz przychodzi kolej na Ciebie…” Jan
Paweł II
l Obchody 70. Rocznicy powstania Zalesie Górnego
l 4.06 – w kościele p.w. Św. Huberta została
odprawiona Msza.Św., celebrowana przez ks.
Janusza Szymborskiego i ks. Wiktora Ojrzyńskiego, w intencji Zalesia i Jego Mieszkańców.
Po mszy została poświęcona flaga w barwach
Zalesia Górnego (według wzoru z 1935 r.),
którą uroczyście wciągnięto na maszt w asyście harcerzy i pocztu sztandarowego NSZ.
l 10.06 – oficjalne i uroczyste otwarcie wystawy 70. Lat Zalesia Górnego (w sali teatralnej dolnego kościoła). W okresie do 15 września 2000 r. wystawę obejrzało ponad 3000
osób.
l 11.06 – na boisku przy ul. Pionierów odbył
się „Piknik urodzinowy”. Od 2000 r. odbywają się corocznie imprezy pod nazwą „Jarmark
Hubertowski”.
l 16.07 – zakończenie zadaszenia przed wejściem do kościoła
l

30 lat Parafii Św. Huberta w Zalesiu Górnym
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Ks. biskup Tadeusz Pikus, obok ks. Dziekan Tadeusz Sowa.
Nabożeństwo i uroczysta procesja na zakończenie Roku Hubertowskiego, 3.11.2001 r.
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8.12 – 20. rocznica powstania Grupy modlitewnej Odnowy w Duchu Świętym „Metanoia”
l

Rok 2001

4.03 – zmiana nagłośnienia w kościele i kaplicy św. Huberta, oraz polepszone oświetlenie prezbiterium i montaż oświetlenia uroczystego na kościele.
l 1.05 – nowy Organista – P. Jacek Solecki
l 24.06 – ks. Waldemar Rybicki – wikariuszem
l 16.08 – okna w dzwonnicy wyposażone
w drewniane żaluzje
– uruchomienie wszystkich dzwonów (Maria,
Jerzy i Józef)
l 20.09 – wykonana tablica na ogłoszenia parafialne i sołeckie
l 21.10 – zakończona modernizacja kotłowni
(3 piece na opal drewnem)
l 3.11 – Zakończenie Roku Hubertowskiego w Zalesiu Górnym
Jak każdego roku w dniu 3 listopada w Zalesiu Górnym odbywał się odpust Św. Huberta.
Tym razem jednak uroczystość miała szczególny charakter ze względu na zakończenie Roku
Hubertowskiego, w czasie którego odbyło się
szereg imprez, które miały na celu przybliżenie
postaci Św. Huberta od 1934 roku patrona Zalesia Górnego i potem Parafii Rzymsko–Katolickiej. W czasie Roku Hubertowskiego, którego
pomysłodawcą był ks.Wiktor Ojrzyński, wydano nakładem Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia
Górnego broszurę o Św. Hubercie i w czerwcu
2001 roku w czasie trwania Jarmarku Hubertowskiego, książkę – Zalesie Górne 1930–2000
(wspomnienia, dokumenty, fotografie). W czasie od 3 listopada 2000 r. odbyło się wiele imprez, w tym: przedstawienia teatralne i koncerty przygotowane przez młodzież z zalesiańskich
szkół i przez wiele osób zorganizowany Jarmark
Hubertowski, na którym mogli się wspólnie bawić mieszkańcy Zalesia.
W sobotę 3 listopada 2001 roku,
w czasie uroczystego nabożeństwa celebrowanego przez ks. biskupa Tadeusza Pikusa, w
którym wzięli udział ks. dziekan Tadeusz Sowa, księża z dekanatu i gospodarz parafii ks.
l

Kalendarium

Wiktor, po raz pierwszy zaprezentowano zatwierdzony do kultu obraz Św. Huberta. Obraz namalowany przez artystę z Zalesia Górnego ma formę ikony, gdyż w czasach kiedy żył
Św. Hubert w ten sposób przedstawiano świętych. Z zewnątrz po zamknięciu dwu skrzydeł
przedstawiony jest świat zewnętrzny, natomiast wewnątrz poprzez wizerunek Św. Huberta świat duchowy. Obraz jest feretronem ze
specjalną podstawą umożliwiającą noszenie
go podczas uroczystych procesji.
W czasie Mszy Św. obraz poświęcił ks. biskup Tadeusz Pikus.
Również w tym dniu miał swoją premierę
i został poświęcony sztandar Stowarzyszenia
Przyjaciół Zalesia Górnego, uroczyście wprowadzony do kościoła przez poczet złożony z harcerzy ze szczepu „Watra”. Prowadzącym poczet
był Karol Dulny, sztandar niósł Marcin Wesołowski, a asystowały Anna Ebert i Urszula Woźniak i obecni na mszy członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego (prezes SPZG
Andrzej Swat i członkowie zarządu Wiesława
Karasek, Jolanta Jarosz – Hryniewicz, Grzegorz
Fryszczyn, Marek Iwański, Mirosław Grzyb).
Pomysł i projekt sztandaru wykonał Andrzej
Swat z wykorzystaniem, za zgodą, wizerunku
św. Huberta autorstwa Leszka Zadrąga.
W tym dniu także po raz pierwszy została
wykonana przez chór parafialny pieśń o Świętym Hubercie. Twórcami pieśni – hymnu są Barbara i Stanisław Szczycińscy, zalesianie, członkowie i założyciele zespołu „Mikroklimat”.
W czasie mszy ks. biskup udzielił specjalnego błogosławieństwa leśnikom z Lasów Chojnowskich i z Dyrekcji Regionalnej LP w Warszawie.
Na zakończenie mszy wszyscy zebrani
wzięli udział w uroczystej procesji.

Rok 2002

20.02 – nowe organy z par. św. Szczepana
w Raszynie
l 19.04 – kolejny etap modernizacji ogrzewania kościoła
l 30.05 – poświęcony nowy krzyż procesyjny (wykonawcy: Panowie L.Zadrąg i B. Dąbrowski)
l

30 lat Parafii Św. Huberta w Zalesiu Górnym
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l

Rok 2007

l

l

7.07 – zakończono odnowienie chóru
10.11 – wykonano karty pocztowe z wizerunkiem św. Hubertem

Rok 2003

2.03 – poświęcenie organów
20.04 – ufundowany nowy baldachim przez
Rodzinę P. Dąbrowskich
l 25.08 – rozpoczęcie prac remontowych powały dachu
l
l

Rok 2004

27.03 – nowi szafarze Eucharystii: Marek
Grochowski i Przemysław Puch
l 10–12.10 Wizytacja biskupia – Bp. Tadeusz
Pikus
l

Rok 2005

13.03 – rozpoczęcie remontu nad balkonem
i wykończenie stropu nawy głównej
l 2.04 – odejście do domu Ojca Jana Pawła II
l 20.05 – śmierć pierwszego proboszcza ks.
Józefa Fiałkowskiego
l 4.06 – powstaje Klub Sportowy „Hubertus”
l 18.06 – zakończone prace wentylacji kościoła
l 3.07 – ks. Radosław Jurewicz – nowym wikariuszem
l 13.10 – kolejny etap prac nad CO w Budynku Parafialnym
l 6.11 – dar par. Leoncin – obraz ołtarzowy
św. Huberta
l

Rok 2006

20.03 – podjęcie prac przy filarach kościoła
23.04 – reaktywowana kawiarenka „Leśna
herbatka”
l 2.07 – ukończone zwieńczenia wszystkich
słupów
l 1.08 – renowacja „Kamienia powstańczego”
l 17.09 – odłonięcie Memoriału Katyńskiego
l 13.10 – poświęcenie tablicy pamięci Jana
Pawła II
l 3.11 – poświęcenie „klucza św. Huberta”
l
l

30

18.03 – prace wykończeniowe wystroju balkonów i ścian
l 19.06 – odejście z Parafii ks. Wiktora Ojrzyńskiego po 8 latach służby
l 20.06 – ks. Krzysztof Grzejszczyk – nowym
proboszczem
l 11. 08 – jubileusz 50–lecia kapłaństwa
ks. Prałata Jana Marcjana
l 24.08 – zakończenie prac tynkarskich w kościele
l 10.09 – wymiana pieca gazowego
23.09 – reaktywowany młodzieżowy zespół
muzyczny
27.10 – Dzień Seniora
38.10 – wykonano stałe miejsce na Mszę św.
na Cmentarzu
17.11 – dekretem Biskupa powołana Konfraternia Leśników
25.11 – powstał kalendarz parafialny
7.12 – nowe przyłącze domu parafialnego i kościoła do sieci kanalizacyjnej

Rok 2008

22.03 – I stacja Drogi Krzyżowej
9.08 – zakończony wystrój boazeryjny
w kościele
l 16.08 – powstaje kaplica w Domu Rekolekcyjnym
l 27.08 – zakup 150 krzeseł do sali teatralnej
l 20.09 – powstała Biblioteka Parafialna
l 25.09 – zakup nowych okien na piętro
mieszkalne Domu Parafialnego
l 27.09 – z inicjatywy radnych: Andrzeja Swata i Wojciecha Kaczorowskiego położona nawierzchnia na ul. Wisłockiego i utwardzona
droga przy Cmentarzu
l 15.10 – 30–lecie powstania Parafii Św.
Huberta
l 18.10 – Uroczystość jubileuszowa
z Ks. Arcybiskupem Kazimierzem Nyczem i pracującymi przez te lata w Parafii
kapłanami.
l
l

Spisał ks. Krzysztof Grzejszczyk
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Księża pracujący w Kaplicy
i w Parafii św. Huberta
1936–60 ks. Władysław Malej
– przedwojenny proboszcz parafii
św. Rocha w Jazgarzewie,
dojeżdżał na nabożeństwa
do kaplicy w Zalesiu Górnym

Ks. Władysław Malej,
proboszcz (1936 - 1960) parafii
św. Rocha w Jazgarzewie

1940–45 ks. dr Paweł Iliński
1954–58 ks. prałat Stanisław Sprusiński
– pierwszy rektor kościółka
1958–83 ks. dr Józef Fijałkowski
– rektor, a potem pierwszy proboszcz
29.12.80 ks. Bogdan Przegaliński – wikariusz
31.05.82 ks. Krzysztof Czyżyk – wikariusz
07.08.82 ks. Jan Fołta – wikariusz
10.06.83 ks. Stanisław Poniatowski – wikariusz
1983–98 ks. prałat Jan Marcjan
– drugi proboszcz
15.06.85 ks. Marek Wojciechowski – wikariusz
16.06.86 ks. Władysław Duda – wikariusz
15.06.89 ks. Robert Pękacki – wikariusz
16.06.94 ks. Paweł Stępień – wikariusz
21.06.96 ks. Zbigniew Szewczak – wikariusz
16.06.97 ks. Mariusz Barzał – wikariusz
19.06.98 ks. Jerzy Król – wikariusz

Ks. dr Paweł Iliński,
w Zalesiu Górnym w czasie
okupacji (1940 - 1945)

1998–07 ks. Wiktor Ojrzyński
– trzeci proboszcz
24.06.01 ks. Waldemar Rybicki – wikariusz
3.07.05 ks. Radosław Jurewicz – wikariusz
Ks. prałat Stanisław Sprusiński,
pierwszy rektor kaplicy
Św. Huberta (1954–1958)
Kalendarium

2007

ks. Krzysztof Grzejszczyk
– czwarty proboszcz
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Księża posługujący
w kościółku św. Huberta

ks. prałat Henryk Nowacki
ks. kanonik W. Frąckiewicz
– (z diecezji pińskiej)
ks. Ludwik Wolski
Kapelani S. Elżbietanek
ks. dr Józef Fijałkowski,
rektor a potem
pierwszy proboszcz
parafii Św Huberta
w Zalesiu Górnym
(1958–1983)

O. Roman Stawiarz
(z Zakonu Ojców Reformatów)
ks. Stanisław Sprusiński
ks. Hipolit Tomicki
ks. dr Dariusz Buksik
Kapelani S. Orionistek
ks. Wacław Rusinek
ks. Jan Kawałko
Obecni kapelani
S. Elżbietanek – ks. Czesław Wójkowski SDB
S. Orionistek – ks. Janusz Tomasik SDB

Ks. prałat Jan Marcjan,
drugi proboszcz
(1983–1998),
rozpoczął
budowę kościoła

Ks. Wiktor Ojrzyński,
trzeci proboszcz
(1998–2007)
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Ks. Krzysztof Grzejszczyk,
czwarty proboszcz
(od 2007)
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Co mamy czynić po Jubileuszu?
Jak żyć z takim bogactwem historii?
Jubileusz ma trwać. Jego duchowe bogactwo ma się rozwijać.
Nasz 30–latek szybko stanie się 40, 50,
60–latkiem. Wykorzystajmy owocnie ten
czas.
Ty i ja możemy wpływać na bieg życia,
na jego rozwój. Możemy kształtować swoją
przyszłość.
Jaką drogę wybierzemy? Wszystko zależy
od dobrze używanej wolności.
Możemy i powinniśmy zobaczyć obok siebie Jezusa, który przez te 30 lat był z nami.
Co wybierzemy? A wybieramy zawsze dla siebie i dla naszych bliskich.
Ważne są konkrety –”Kto w małej rzeczy będzie wierny, tego nad wieloma postawię”. Łk 16,9
Oby nasz 30 latek, czyli nasza Parafia miała „te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha,
pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej
chwały…. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich! To dążenie niech
was ożywia.” Flp 2,2–4 – o co prosił nas Jezus przez św. Pawła, Patrona tego Roku świętego.
Zapraszam do prostych konkretów wiary i odpowiedzialności za innych:
– uczyć się ADORACJI JEZUSA
– POZNAWAĆ wiarą i naśladować naszego PATRONA, ewangelizatora i świadka wiary
– czytać systematycznie BIBLIĘ
– strzec i pogłębiać DUCHA MODLITWY
– pielęgnować MODLITWĘ RODZINNĄ
– rozwijać WIARĘ swoją i bliskich
– modlić się za swoich SĄSIADÓW, troszcząc się o ich zbawienie
– zaangażować się w jakieś KONKRETNE dzieło parafialne
– Msza św. w III CZWARTEK MIESIĄCA – wierzyć w wielkie interwencje św. Huberta
wobec innych
– odpowiedzialność za MŁODZIEŻ I DZIECI (określić swoje możliwości)
– wracać do źródeł wiary przez systematyczną SPOWIEDŹ i KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ
– korzystać z rekolekcji w naszym DOMU REKOLEKCYJNYM
– umieć trudy życia OFIAROWYWAĆ za zbawienie innych
– czynnie wspierać wysiłki swoich KSIĘŻY
/ spróbuj wybrać choć jeden punkt/
BĄDŹ I TY DAREM DLA INNYCH, SKORO SAM OD INNYCH PRZEZ TE LATA TAK WIELE OTRZYMAŁEŚ.
„Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” Mt 24,13
Święty Hubercie oręduj za nami. Wspieraj nas. Prowadź nas do Jezusa.
UCZ NAS SŁUŻYĆ JEZUSOWI Z MIŁOŚCIĄ.
Niech dobry Bóg nam błogosławi na owocny czas wzrastania i owocowania.
Ks. Krzysztof Grzejszczyk

Św. Hubert. Statua na placu przed kościołem
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