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GOŚĆ WARSZAWSKI

M agdalena Kamiń-
ska nie sądziła, że 
doświadczy jeszcze 
radości macierzyń-

stwa. Podobnego zdania byli 
lekarze, patrząc w jej metry-
kę i na wyniki badań. Już przy 
drugim dziecku, z powodu wy-
stąpienia cholestazy ciążowej, 
bali się o przedwczesny poród 
i inne komplikacje. Na szczęście 
Aleksander, zawierzony Mat-
ce Przenajświętszej podobnie 
jak jego starszy brat Szymon, 
przyszedł na świat cały i zdro-
wy, w urodziny Jana Pawła II. 
Dziś szczęśliwa mama wie, że to 
Pan Bóg wskazał patrona, zmar-
łego w opinii świętości ks. Alek-
sandra Fedorowicza.

Na trzecie dziecko Piotrowi 
i Magdalenie przyszło czekać 
kolejnych 14 lat. Kiedy okazało 
się, że spodziewają się kolejne-
go maleństwa, zawierzyli jego 
zdrowie Matce Przenajświęt-
szej i wstawiennictwu ks. Alego. 
Śliczna Anusia przyszła na świat 
szczęśliwie. Jej bliscy wierzą, że 
proboszcz z Izabelina to święty 
orędownik u Pana Boga.

– Znam świadectwa wielu 
osób, które doświadczyły łask 
duchowych i fizycznych dzię-
ki niemu – mówi M. Kamińska. 
Obydwoje z mężem, gronem wo-
lontariuszy i ks. Jerzym Jastrzęb-
skim zaangażowali się w upo-
wszechnianie dzieł i duchowej 
spuścizny księdza z Izabelina.

– Wierzymy, że dzieła mi-
łosierdzia, które rozpoczął ka-
płan, a była to przede wszystkim 
pomoc najuboższym, osobom 
cierpiącym oraz zniewolonym 
różnymi nałogami, mogą i po-
winny być kontynuowane przez 
tutejszych parafian i mieszkań-
ców. Fundacja udziela także 

bezpłatnych porad prawnych 
i psychologicznych, prowadzi 
Izabelińską Szkołę Ikony, rozpo-
częła projekt Pomocna dłoń, po-
magając osobom starszym oraz 
ich opiekunom – dodaje Piotr 
Kamiński, prezes Fundacji im. 
ks. Aleksandra Fedorowicza 
„Przyjaciele Alego”.

Poprzez szerzenie kultu 
ks.  Alego fundacja stara  się 
o rozpoczęcie jego beatyfika-
cji. Specjalną modlitwę ułożyli 
obecny opiekun duchowy fun-
dacji ks. J. Jastrzębski oraz ks. L. 
Knabit, zakonnik, który dobrze 
znał ks. Alego, prostego, skrom-
nego, uśmiechniętego, wpatrzo-
nego w Eucharystię i dostrzega-
jącego Jezusa w każdym.

Od czterech lat na urodziny 
ks. Alego (16 czerwca) organi-
zowany jest piknik rodzinny 
połączony z biegiem „AliRun – 
biegnij z ks. Alim”. W tym roku 
odbędzie się 15 czerwca o 12.00 
na Polanie Jakubów w Izabeli-
nie. Pośród różnych atrakcji 
w ramach cegiełki nabyć będzie 
można m.in. audiobook „Ks. Ali 
– znany i nieznany”, wspomnie-

nia nagrywane w Izabelin Stu-
dio przez młodzież przygotowu-
jącą się do sakramentu dojrza-
łości chrześcijańskiej, rodziców 
i wolontariuszy. Bieg wystartuje 
na różnych dystansach i dla róż-
nych kategorii wiekowych. Za-

pisy na: przyjacielealego.pl. Pik-
nik poprzedzi Msza św. o godz. 
10 w kościele i modlitwa przy 
grobie ks. Aleksandra Fedorowi-
cza na miejscowym cmentarzu 
w Izabelinie. 

Tomasz GOŁĄB

Proboszcz od misji specjalnych
Ksiądz Ali ma coraz więcej przyjaciół.  
To dziwne jak na kogoś, kto nie żyje od 54 lat.

IZABELIN: MODLITWA O CUD

Modlitwa o beatyfikację ks. Aleksandra Fedorowicza, 
proboszcza w Izabelinie (1914–1965)

B oże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej przedziwnej opatrzności wciąż obdarzasz Kościół nowymi 
świadkami Twojej miłości. Wychwalamy Cię za to, że dałeś nam niestrudzonego kapłana Aleksandra 

Fedorowicza. Boże, Ty wiesz, jak ks. Aleksander całym sercem dawał o Tobie radosne świadectwo, także 
w uporczywej ciężkiej chorobie, powtarzając często słowa: „Bóg jest Miłością”. Wejrzyj, Boże, na to, z jak wielką 
wiarą nauczał, że celem życia ludzkiego jest zjednoczenie z Tobą i że tylko ono jest trwałym fundamentem 
jedności między ludźmi. Pomnij, Boże, na to, że ks. Aleksander ożywiony Twoim Duchem wskazywał, 
iż Eucharystia jest centrum życia chrześcijańskiego, przez co przyczynił się do odnowy życia liturgicznego 
Kościoła w Polsce zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II. Spraw, Boże, aby został on wyniesiony 
na ołtarze i mógł przez swoje wstawiennictwo umacniać Twoich kapłanów, a szczególnie proboszczów oraz 
ludzi dotkniętych cierpieniem, nieuleczalnie chorych, niewidomych i wszystkich, którzy za jego przyczyną 
będą się do Ciebie zwracać. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokornie Cię błagam, Boże, udziel 
mi za wstawiennictwem ks. Aleksandra Fedorowicza tej łaski, o którą teraz szczególnie proszę…

▲ „Szanujcie życie, nie bójcie się dzieci” – powtarzał wiernym 
ks. Aleksander.
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