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OtO słOwO Pana

szukajcie BOga
gdy się POzwala znaleźć 

(iz 55,6)

Wakacje i urlopy pozwalają nam bardziej robić to, co chcemy. Ktoś powiedział,                          
że człowiek w pełni wolny mówi: „Skoro już mogę robić to, co chcę, to co właściwie 
warto, abym zrobił?”.

uprzywilejowanym sposobem szukania Boga jest słuchanie Jego słowa. Jemu bardziej niż nam zależy na 
tym, aby mógł do nas mówić. kiedy mówi, zależy Mu, abyśmy słuchali.
wiele osób twierdzi, że nie czyta pisma świętego, bo brak im czasu. na urlopie czas jest – przeznaczamy 
go na to, co dla nas ważne. na wakacje proponuję bardzo uproszczony schemat co zrobić, aby usłyszeć 
słowo, które pan kieruje do Ciebie: poproś go, aby mówił. poproś, abyś usłyszał. uwierz, że on mówi. 
(nie musisz się wysilać, nie musisz czuć, że mówi. po prostu przyjmij wiadomość, że on może do ciebie 
coś powiedzieć) wyobraź sobie sytuację, o której czytasz w ewangelii (i siebie jako jej uczestnika). przeżyj 
to, co cię tam spotyka. zastanów się jak to się ma do twojego życia. przyjmij, że to, co usłyszałeś, czy do-
świadczyłeś wyobrażając sobie tę scenę – naprawdę odnosi się do ciebie. (w końcu to Jezus działa przez 
to słowo, a nie sam tekst) odpowiedz Jezusowi w prostych słowach na to, co się dokonało.  XkJ

wydanie 

w fOrmacie

wakacyjnym
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OtO słOwO Pana
czyli Bóg mówi do swoich dzieci W CZASIE WAKACJI

29 czerwca 2014 Xiii niedziela zwykła
uroczystość Świętych Piotra i Pawła 
apostołów
Dz 12,1-11; 2 Tm 4,6-9.17-1; Mt 16,13-19
gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, 
pytał swych uczniów: „za kogo ludzie uważają 
syna Człowieczego?”a oni odpowiedzieli: „Jedni 
za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni 
za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus 
zapytał ich: „a wy za kogo Mnie uważacie?”. od-
powiedział szymon piotr: „Ty jesteś Mesjasz, syn 
Boga żywego”. na to Jezus mu rzekł: „Błogosła-
wiony jesteś, szymonie, synu Jony. albowiem ciało 
i krew nie objawiły ci tego, lecz ojciec mój, który 
jest w niebie. otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś 
piotr opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół,                
a bramy piekielne go nie przemogą. i tobie dam 
klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz 
na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwią-
żesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

6 liPca2014 XiV niedziela zwykła
Za 9,9–10; Rz 8,9.11–13; Mt 11,25–30

13 liPca 2014 XV niedziela zwykła
Iz 55,10–11; Rz 8,18–23; Mt 13,1-23

20 liPca 2014 XVi niedziela zwykła
Mdr 12,13.16–19; Rz 8,26–27; Mt 13,24-43

27 liPca 2014 XVii niedziela zwykła
1 Krl 3,5.7–12; Rz 8,28–30; Mt 13,44-52

3 sierPnia 2014  XViii niedziela zwykła
Iz 55,1–3a; Rz 8,35.37–39; Mt 14,13–21

10 sierPnia 2014 XiX niedziela zwykła
1 Krl 19,9a.11–13; Rz 9,1–5; Mt 14,22–33

15 sierPnia 2014 Piątek
uroczystość wniebowzięcia najświętszej 
maryi Panny
Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; 1 Kor 15,20-26; 
Łk 1,39-56

w tym czasie Maryja wybrała się i poszła                                
z pośpiechem w góry do pewnego miasta                                                  
w pokoleniu Judy. weszła do domu zachariasza                                                                                                     
i pozdrowiła Elżbietę. gdy Elżbieta usłyszała 
pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko                                                                                                   
w jej łonie, a duch Święty napełnił Elżbietę. 
wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosła-
wiona jesteś między niewiastami i błogosła-
wiony jest owoc Twojego łona. a skądże mi to, 
że Matka mojego pana przychodzi do mnie? 
oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał                                             
w moich uszach, poruszyło się z radości dzie-
ciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któ-
raś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane 
Ci od pana”. wtedy Maryja rzekła: wielbi du-
sza moja pana,  i raduje się duch mój w Bogu, 
zbawcy moim. Bo wejrzał na uniżenie swo-
jej służebnicy. oto bowiem odtąd błogosławić 
mnie będą wszystkie pokolenia. gdyż wielkie 
rzeczy uczynił mi wszechmocny.  Święte jest 
imię Jego. a Jego miłosierdzie na pokolenia                                                                                                       
i pokolenia nad tymi, którzy się go boją. oka-
zał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących 
się zamysłami serc swoich.  strącił władców                                        
z tronu, a wywyższył pokornych. głodnych na-
sycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. 
ujął się za swoim sługą, izraelem, pomny na swe 
miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom abraha-
mowi i jego potomstwu na wieki.

17 sierPnia 2014 XX niedziela zwykła
Iz 56,1.6–7; Rz 11,13–15.29–32; Mt 15,21–28

24 sierPnia 2014 XXi niedziela zwykła
Iz 22,19–23; Rz 11,33–36; Mt 16,13–20

26 sierPnia 2014 wtorek
uroczystość najświętszej maryi Panny czę-
stochowskiej
Prz 8,22-35; Ga 4,4-7; J 2,1-11

31 sierPnia 2014 XXii niedziela zwykła
Jr 20,7–9; Rz 12,1–2; Mt 16,21–27 
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temat z Okładki

Czy można znaleźć 
Boga w odpoCzynku?

Co więcej, słowo Boże 
mówi, że Bóg odpo-
czął „po całym swo-

im trudzie, który podjął”.                                  
a więc Bóg się trudził stwa-
rzając świat! Czy to możliwe? 
Jak najbardziej! stworzenie 
świata to nie lada zadanie, nie 
lada trud. pismo nie mówi, że 
Bóg był zmęczony, tylko że to 
był trud. na czym więc polega 
odpoczynek?

dane mi to było zrozu-
mieć kiedy pracowałem przy 
porządkowaniu młodniaka 
po przecince gałęzi. zastałem 
młody sosnowy las zasypa-
ny obciętymi gałęziami, które 
miałem zebrać na sterty. po 
dłuższym czasie pracy wy-
szedłem na skraj młodniaka, 
aby odpocząć i nagle pojąłem, 
czym jest odpoczynek. patrzy-
łem na uporządkowane przej-
ścia między równymi rzędami 
drzew i wielką radość dał mi 
widok porządku, który zapro-
wadziłem. pamięć tego, jak 

wyglądało to miejsce kilka go-
dzin wcześniej wzmacniała tę 
radość. istotnym elementem 
odpoczynku wydaje mi się owa 
radość z dokonanego dzieła. 
po wykonaniu pracy warto po-
patrzeć na jej owoce: porąbane 
drwa, pomalowany płot, pusty 
zlew i czyste naczynia na su-
szarce (mniejszą radość daje 
widok opróżnionej zmywarki, 
ale wyjęcie naczyń to też był 
jakiś trud), posprzątany pokój, 
napisany tekst na ekranie kom-
putera… na co popatrzysz na 
urlopie, po całym roku pracy? 
odpoczywając warto patrzeć 
na dokonane dzieło, nie warto 
patrzeć na to, co jeszcze jest do 
zrobienia – to może odebrać 
radość odpoczynku. na gałę-
zie, które jeszcze były do ze-
brania, świadomie nie patrzy-
łem. postanowiłem spojrzeć 
na nie na koniec odpoczynku, 
aby z nowym zapałem wyru-
szyć na spotkanie z nimi.

Jaką radość musiał sprawiać 
Bogu stworzony świat, kiedy 
patrzył na swoje dzieło i wi-
dział, że było dobre! w biblij-
nym obrazie stworzenia, który 
symbolicznie mówi o 6 dniach 
łatwo było uchwycić moment 
tego odpoczynku. obraz jest 
tak prosty, aby ująć istotny 
przekaz duchowo-teologiczny. 
dziś wiemy, że proces stwo-
rzenia świata takiego, jakim 
jest obecnie trwał znacznie 
dłużej (więcej o tym na str. 
4-5). Trudno zgadywać kiedy 
pojawił się odpoczynek Boga 
i radość z dokonanego dzieła. 
proces stwarzania trwał mi-
liardy lat i w pewnym sensie 
trwa nadal. Może momentem 
szczególnej radości był czas, 
kiedy wszystko było gotowe, 
aby mógł pojawić się człowiek? 
Bóg opowiadając nam przez 
słowa księgi rodzaju o tym jak 
stwarzał świat, kiedy dochodzi 
do tego momentu, używa sło-
wa „wreszcie!”.

DlAczego KsięgA roDzAjU mówi, że Bóg oDpoczął po stworze-
niU świAtA (rDz 2,2)? trUDno soBie przecież wyoBrAzić, żeBy Bóg 
mógł Być zmęczony!

ks. krzysztof Jarosz
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Szukać Boga 
w tym, Co Stworzył…

Przesunięcie 
ku czerwieni
każdy zapewne spotkał się                                                               

z efektem dopplera dla 
dźwięku – polega on na 
tym, że jeśli źródło dźwię-
ku zbliża się do nas bądź 
oddala, odbieramy dźwięk 
wyższy bądź niższy niż by-
śmy słyszeli od nierucho-
mego względem nas źródła. 
Można się o tym przekonać 

nasłuchując mijających nas 
pojazdów na sygnale. otóż, 
analogiczny efekt występuje 
dla światła; gdybyśmy wyry-
sowali skalę barw światła w 
kolejności takiej jak w tęczy, 
to zaznaczając na tej skali 
kolor obiektu w spoczyn-
ku, a następnie tego samego 
obiektu w ruchu o ogrom-
nej prędkości, zauważyliby-
śmy, że kolor obiektu od nas 

uciekającego przesunąłby się 
w stronę bardziej czerwonej 
części skali. To właśnie za-
obserwowano dla galaktyk 
i innych odległych od nas 
obiektów kosmicznych, im 
dalszych tym bardziej wy-
raźnie.

ale skąd wiemy, jaką barwę 
w ogóle miałyby nierucho-
me obiekty astronomiczne?                      
w świetle wysyłanym przez 

g.K. chesterton, AngielsKi pisArz z przełomU XiX i XX stU-
leciA, tAK streszczA rewolUcję nAUKową i nowy oBrAz świA-
tA przeBijAjący się w jego czAsAch Do świADomości pUBlicznej: 
,,świAt nAjwyrAźniej rozprzestrzeniAł się, poprzez stopnio-
wą eKsplozję zwAną energią; cAłA tA AKcjA z pewnością BęDzie 
miAłA Koniec i zApewne miAłA też począteK’’ (the worlD wAs 
AppArently Blowing itself Up By A grADUAl eXplosion cAlleD 
energy; the whole BUsiness woUlD certAinly hAve An enD AnD 
hAD presUmABly hAD A Beginning). zDAnie to jest zApewne nAj-
lepszym tAK KrótKim poDsUmowAniem współczesnej Kosmolo-
gii, to znAczy nAUKi o początKAch i ewolUcji wszechświAtA.

stanisław sołtan 

Co nauka już wie
o tym jak Bóg stwarzał świat?
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każdy gorący obiekt – a więc                                                                   
i gwiazdy – obserwujemy 
pewne konkretne kolory, 
ściśle związane ze składem 
chemicznym tego obiektu. 
oczywiście, jeśli światło na 
naszej skali barw przesunie 
się, zmieni się jego kolor. By 
zidentyfikować pierwiastki 
chemiczne świecącego cia-
ła, wystarczy tylko dokład-
nie opisać położenie kon-
kretnych barw. Mając skład 
wiemy już, jakiej barwy 
oczekiwać. a skąd wiemy, 
jak daleko są od nas obiek-
ty astronomiczne? z ko-
nieczności trzeba korzystać 
z wielu technik, innych dla 
bliskich gwiazd, innych dla 
dalekich, a jeszcze innych dla 
galaktyk – i jest to prawdzi-
wie benedyktyńska robota.

wielki wybuch
skoro obiekty we wszech-

świecie się od siebie oddala-
ją, to znaczy, że cały widzia-
ny przez nas wszechświat 
się rozszerza. Jest to podsta-
wowa przesłanka by stwier-
dzić, że około 14 miliardów 
lat temu materia całego wi-
dzialnego wszechświata 
skupiona była w bardzo ma-
łej przestrzeni, w bardzo wy-
sokiej temperaturze i gęsto-
ści. Co dokładnie się wtedy 
działo i jaki konkretnie mia-
ło to wpływ na współczesną 
postać wszechświata? naj-

bardziej przekonującą od-
powiedzią na te pytania jest 
hipoteza wielkiego wybu-
chu.

należy zauważyć, że mo-
ment zajścia wielkiego wy-
buchu i szybkość ekspansji 
wszechświata są wyznaczo-
ne w oparciu o ogólną teorię 
względności Einsteina, czyli 
o nowoczesną teorię grawi-
tacji. aby wyjaśnić, jakim 
przemianom podlegała ma-
teria w kolejnych fazach sa-
mego wielkiego wybuchu, 
potrzeba dokładnej wiedzy 
o własnościach cząstek ele-
mentarnych w skrajnie eks-
tremalnych warunkach.

i tak na przykład, w 
pierwszych paru minutach 
powstał tylko wodór i hel. 
Ten pierwotny skład che-
miczny wszechświata nie 
uległ zmianie przez wiele 
milionów lat, do momentu 
pojawienia się pierwszych 
gwiazd. dopiero wówczas                  
w reakcjach termojądrowych 
zaczęły powstawać wszyst-
kie cięższe pierwiastki takie, 
jak węgiel, tlen, czy żelazo. 
wcześniej, jakieś 400 000 
lat po wielkim wybuchu 
kosmos stał się przezroczy-
sty dla światła. uważa się, 
że właśnie to światło ob-
serwujemy teraz jako tzw. 
promieniowanie reliktowe, 
docierające do nas z każde-

go miejsca w kosmosie. Jego 
cechy zgadzają się z prze-
widywanymi warunkami                                             
w tamtym czasie.

dlaczego ,,hipoteza’’?
Jak już wspomniano, 

śledztwo co do początków 
wszechświata ma charakter 
mocno poszlakowy. Brak – 
co zrozumiałe – naocznych 
świadków tamtych wyda-
rzeń. z tego powodu wielki 
wybuch nazywany jest hipo-
tezą. Jest to jednak hipoteza 
bardzo mocno umotywowa-
na, gdyż wyjaśnia zarówno 
globalne cechy wszechświa-
ta, jak też wiele jego własno-
ści w małych skalach.

Jest jednak jeszcze jeden 
powód, dla którego wiel-
ki wybuch należy nazwać 
hipotezą: w przewidywa-
niach zbliżamy się do gra-
nicy naszej wiedzy. Fizycy 
są przekonani, że w pierw-
szych chwilach wielkiego 
wybuchu obowiązywały 
prawa łączące ogólną teorią 
względności i fizykę wyso-
kich energii. gdy zostaną 
odkryte, będzie to zapewne 
oczekiwana przez naukow-
ców ,,nowa fizyka’’. póki co 
niewiele o niej wiemy. Moż-
na się tylko spodziewać, że 
będzie ona bardzo dziwna.
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cO nam mówią święci

szukać BOga 
w życiu Świętych
Św. Krzysztof – „noszący (w sobie) Chrystusa”

To bardzo popular-
ny święty. Jego wizerunek 
można spotkać w samo-
chodach wielu katolickich 
kierowców. niewiele o nim 
wiemy. pochodził z prowin-
cji licja w azji Mniejszej. 
poniósł męczeńską śmierć 
ok. 250 roku za panowania 
cesarza decjusza. Jego imię 
pochodzi z języka greckiego 
i oznacza dosłownie „no-
szący (w sobie) Chrystusa” 
(Christo-phoros). Reszta 
informacji o tym świętym 
to już tylko przypuszczenia 
i legendy.

Jako młody człowiek był 
poganinem. nosił wówczas 
imię Rieprew (niegodny 
lub odrażający). Jak podają 
źródła miało się to wiązać z 
faktem, że był człowiekiem 
o olbrzymiej posturze. we-
dług legend o nim, szukał 
najpotężniejszego na świecie 
władcy. wstąpił na służbę 
do króla swojej ojczyzny, ale 
ten bał się szatana. przyszły 
męczennik zaczął więc słu-
żyć szatanowi, ale ten z ko-
lei bał się Chrystusa. zaczął 
szukać informacji na temat 
Chrystusa, przekonał się jak 

potężny jest Bóg i poprosił 
o chrzest. aby odpokuto-
wać swoje grzechy udał się 
nad Jordan i przenosił piel-
grzymów na drugi brzeg na 
własnych barkach. Robił to 
za darmo. pewnego dnia o 
pomoc poprosił go chłopiec. 
wziął go zatem na barki i 
wszedł do rzeki. Mimo, że 
podpierał się kijem, ciężar 
dziecka rósł coraz bardziej. 
z trudem dobrnął na drugi 
brzeg. powiedział do dziec-
ka, iż miał wrażenie, że na 
barkach miał cały świat. 
wówczas dziecko uśmiech-
nęło się i odparło, że tak 
było. Święty krzysztof po-
znał, że był to sam Chry-
stus. syn Boży przepowie-
dział mu rychłą śmierć w 
męczarniach. krzysztof  
wyruszył do miasta w licji, 
gdzie prześladowano chrze-
ścijan. pomagał współbra-
ciom, wkrótce został uwie-
ziony. podobno dopiero 400 
żołnierzy było w stanie go 
powstrzymać. wielu z nich  
uwierzyło w Chrystusa, gdy 
zobaczyli, że strzały wy-
puszczone w stronę krzysz-
tofa nie czynią mu krzywdy 

zatrzymując się w powie-
trzu lub odbijając się od jego 
ciała. Torturowano go, ale 
przyjmował to ze spokojem. 
nie wyrzekł się wiary i za to 
ścięto mu głowę. 

legenda mówi, że od-
znaczał się dużą urodą, jako 
chrześcijanin miał prosić, 
aby Bóg odebrał mu pięk-
ną twarz, by w ten sposób 
uniknął pokus cielesnych. 
Tak się stało. inna wspomi-
na, że pochodził z plemieni 
kynekefalów – ludzi o psiej 
głowie. Być może miał  po 
prostu brzydką lub oszpe-
coną twarz. w ikonografii 
wschodniej przedstawiany 
jest jako potężny mężczy-
zna z psią głową.  

pierwsze historyczne 
przekazy o kulcie świętego 
krzysztofa można znaleźć 
w kronikach z V i Vi w. na-
pis z 452 roku, który został 
znaleziony w Haidar-pa-
cha w nikomedii infor-
mował, że w Bitynii była 
bazylika wystawiona ku 
czci św. krzysztofa. w sy-
nodzie w konstantynopolu                                                                
w 536 roku brał udział 
niejaki Fotyn z klasztoru 

Joanna Matkowska
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św. krzysztofa. papież 
św. grzegorz i wielki 
(zmarły w 604 roku) 
napisał, że w Taorminie 
na sycylii za jego cza-
sów istniał klasztor pod 
wezwaniem tego świę-
tego. Święty krzysztof 
w średniowieczu zo-
stał zaliczony do grona 
„Czternastu  wspomo-
życieli” – wyjątkowych 
opiekunów. wzywano 
jego wstawiennictwa                     
w przypadku niespo-
dziewanej śmierci, zara-
zy i dżumy, zagrożenia 
od ognia i wody, su-
szy, niepogody i gradu. 
proszono go o pomoc                                                         
w przypadku chorób 
oczu, bólu zębów i ran.

w ikonografii świę-
ty krzysztof przedstawiany 
jest jako młodzieniec prze-
chodzący przez rzekę: na 
barkach niesie dzieciątko 
Jezus, w ręku trzyma maczu-
gę lub laskę. znane są tak-

że wizerunki św. krzysztofa 
w postaci potężnego męż-
czyzny z głową lwa. Jego 
atrybuty to m. in.: dziecko 
królujące na globie, palma 
męczeńska, ryba, sakwa na 

chleb, wieniec róż, 
wiosła. Jego wspo-
mnienie w kościele 
katolickim obcho-
dzone jest 25 lipca. 
Tego dnia święci się 
pojazdy mechanicz-
ne. Święty krzysztof 
jest patronem ame-
ryki i wilna, a tak-
że siedzib ludzkich, 
chrześcijańskiej mło-
dzieży, kierowców, 
farbiarzy, flisaków, 
introligatorów, mod-
niarek, marynarzy, 
pielgrzymów, podróż-
nych, przewoźników, 
tragarzy, turystów                                          
i żeglarzy. Jest uzna-
wany za orędownika                                                  
w sytuacjach grożą-
cych nagłą śmiercią. 

Może warto przed wyru-
szeniem na wakacyjne szla-
ki poprosić tego święte-
go o szczęśliwy powrót do 
domu.

mOdlitwa kierOwcy 
dO ŚwiętegO krzysztOfa

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozo-
stawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą życia – proszę Cię, 

spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zacho-
waj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nie-
szczęść i wypadków. Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich 
i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. 
Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej ła-

ski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich moich drogach. Amen.
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polska Misja katolicka                               
w anglii i walii działa od 
1894 roku. przez cały okres 
komunizmu dla żołnierzy                                                      
i ich rodzin, którzy znaleźli 
się tutaj w wyniku wojennej 
zawieruchy, polskie parafie 
były małą ojczyzną. To tutaj 
mogli spotykać się i rozma-
wiać w ojczystym języku, pie-
lęgnować rodzinne tradycje, 
obchodzić ważne święta pań-
stwowe, a przede wszystkim 
modlić się po polsku. przy 
parafiach zaczęły powsta-
wać szkoły języka ojczystego                                                              
i kluby polskie. wysiłkiem 
tego pokolenia w anglii zo-
stały wybudowane lub ku-
pione od innych wyznań 
kościoły. Ci ludzie wiedzieli, 
że do kraju nie będą mogli 
wrócić, więc starali się za-
domowić tam, gdzie musieli 
pozostać.

kolejną rewolucją dla pol-
skiego kościoła w anglii 
było otwarcie granic po wej-
ściu polski do unii Europej-
skiej. pojawiła się nowa fala 
emigrantów, tzw. emigracja 

zarobkowa. polskie parafie 
zyskały nowe życie. zaczę-
ły nawet powstawać nowe 
ośrodki duszpasterskie.

herbata z mlekiem
po przyjeździe trafiłem 

najpierw do małej angielskiej 
parafii, aby uczyć się języka                                                       
i poznać kościół i kulturę 
brytyjską. zostałem bardzo 
serdecznie przyjęty, wiele 
starszych osób opowiadało 
jak walczyli razem z polakami                                                             
w czasie drugiej wojny świa-
towej, niektórzy nawet znali 
kilka słów po polsku. wra-
żenie na mnie zrobiło za-
angażowanie świeckich w 
życie parafii. ksiądz nie mu-
siał martwić się czy będzie 
komu zebrać tacę na Mszy 
św., przeczytać czytanie, czy 
przygotować herbatę i ciast-
ko na spotkanie po Euchary-
stii.

szybko się okazało, że 
będę miał dla siebie też małe 
poletko do pracy – z mojego 
przyjazdu bardzo ucieszy-
ła się grupa polaków, którzy 
byli tam parafianami. wresz-

cie mogli spowiadać się po 
polsku, czasem udawało nam 
się odprawić także Mszę 
świętą w ojczystym języku, 
na którą przychodzili także 
anglicy, bo jak sami mówi-
li „nasze pieśni są takie ład-
ne”. poznałem też tam jeden 
ze sposobów w jaki działają 
polskie parafie, ponieważ za-
cząłem pomagać w niektóre 
niedziele w jednej z nich.

duszpasterstwo jeżdżące
polska parafia była specy-

ficzna, jedyne co posiadała 
to mieszkanie dla księdza, 
gdzie w jednym pokoju była 
kaplica. planowane Msze św. 
odbywały się tylko w soboty 
wieczorem i w niedziele w 
wynajmowanych sąsiednich 
kościołach. u siebie w kaplicy 
ksiądz odprawiał Msze w ty-
godniu, głównie sam. opie-
kował  się trzema ośrodka-
mi duszpasterskimi, dlatego 
niedziela wyglądała dosyć 
niestandardowo. pierwsza 
Msza niedzielna była                                                              
o 10.30, pomyślałem, że bar-
dzo fajnie, bo można spokoj-

“trzeBA Było wyBrAć niemcy...” – pomyślAłem w momencie, 
KieDy zjechAłem z promU i nie BArDzo wieDziAłem, z Której 
strony Drogi mAm się poDziAć. jAK się później oKAzAło zA 
wcześnie wpADłem w pAniKę.

POzdrOwienia 
z wysP
ks. piotr Markiewicz (wikariusz naszej parafii w latach 2009-13)
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nie zjeść śniadanie i wypić 
kawę. nie wiedziałem jesz-
cze, co będzie dalej. po mszy 
ustawiła się kolejka chętnych 
na słowo z proboszczem, 
większość osób usłyszała: 
„proszę zadzwonić do mnie 
w tygodniu”, nie z braku do-
brego wychowania księdza, 
ale musieliśmy jechać da-
lej. druga Msza święta była 
odprawiana w kościele od-
dalonym o 140 km. „Mamy 
dobry czas” - powiedział                                                                
ks. krzysztof parkując samo-
chód pod kościołem. Była 
14.25, Msza święta miała się 
zacząć o 14.30. schola już 
śpiewała w kościele, mini-
stranci przygotowani, szybkie 
pytanie od pana kościelnego 
czy na pewno zielony ornat... 
w trzeciej parafii, do której 
też musieliśmy dojechać, tym 
razem tylko 70 km, już nam 
się tak szybko nie udało, ale 
ludzie cierpliwie czekali na 
swojego księdza...

po Mszy jak zwykle ko-
lejka chętnych na rozmowę, 
tym razem był już czas dla 

każdego, nie musieliśmy się 
spieszyć. następnym razem 
wiedziałem, że lepiej zjeść 
solidne śniadanie, bo do 
obiadu jedzonego na kolację 
dosłownie długa droga.

wieża Babel
„Będzie ksiądz wikariu-

szem w londynie” - spo-
kojny głos księdza rektora 
przerwał moją sielankę na 
angielskiej parafii. pierwsze 
wrażenie nie było pozytyw-
ne, dzielnica brudna, głośna 
i wieczorem nieprzyjemna, 
chociaż dwa polskie sklepy 
w pobliżu i kościółek przy-
tulny, a raczej mała kaplica 
wybudowana w 1985 roku 
na podwórku domu parafial-
nego. poczułem się swojsko, 
kiedy mój nowy proboszcz 
powiedział, że kaplica za 
mała na potrzeby parafii i 
trwają poszukiwania więk-
szego kościoła, który można 
by wypożyczyć (poszuki-
wania owocne, od wrześnie 
będziemy mogli jedną Mszę 
odprawiać w dużym poan-
glikańskim kościele).

Jest to chyba tradycyj-
na polska parafia w anglii, 
gdzie ważną częścią są senio-
rzy – powojenni emigran-
ci,  a siłą ożywiającą ludzie 
młodzi przybyli po 2004 
roku. Często takie pomie-
szanie pokoleń jest sporym 
wyzwaniem duszpasterskim, 
seniorzy parafii są bardzo 
przywiązani do wszystkich 
zwyczajów, zachowań, nawet 
elementów wystroju kościo-
ła, ludzie nowi przyjeżdżając                                                                   
z całej polski, przywożą ze 
sobą różne inne tradycje, 
też chcieliby czuć się tutaj 
jak w domu. dlatego stara-
my się w miarę możliwości 
doceniać obie grupy, obok 
klubu seniora działa gru-
pa „krasnoludków” dla naj-
młodszych. zespół pieśni                                                                     
i tańca „karolinka” wycho-
wuje już trzecie pokolenie 
polaków, miejscem wspól-
nej wymiany i ubogacania 
się między pokoleniami 
jest polska szkoła sobotnia 
przedmiotów ojczystych, 
bardzo ważna instytucja                                        
w życiu parafii.

do kraju tego...
odwiedzając parafian 

podczas wizyty duszpaster-
skiej (która zakończyła się 
w połowie czerwca) miałem 
okazję poznać życie zwy-
kłych ludzi. wszyscy przy-
znają, że w  anglii żyje się 
łatwiej.  większość jednak 
chciałaby wrócić do kraju, 
niektórzy nawet próbowali – 
z różnym skutkiem. wszyscy 
tęsknią.
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książki dO POczytania

szukać BOga w tym, 
cO naPisali inni…

Vladimir Volkoff to fran-
cuski pisarz rosyjskiego po-
chodzenia, urodził się w 1932 
roku. przez kilka lat służył 
jako oficer francuskiego wy-
wiadu i tematyka jego naj-
bardziej znanych książek do-
tyka pracy służb specjalnych. 
w posłowiu do „werbunku” 
autor wspomina, iż podejrze-
wano go o posiadanie tajnych 
materiałów, bowiem fabuła 
powieści pokryła się z operacją 
wymyśloną w rzeczywistości. 
Jednak chyba najbardziej zna-
ną książką Volkoffa pozostaje 
„Montaż”, gdzie w atrakcyjną 
fabułę wplótł detaliczny opis 
działań kgB, polegających 
w przeważającej mierze na 
kształtowaniu opinii publicz-
nej innych krajów np. poprzez 
szerzenie dezinformacji i po-
zyskiwaniu agentów wpły-
wu. o ile w „Montażu” wiara 
autora może nie być bardzo 

widoczna, już w „werbunku” 
czy „gościu papieża” wątki 
duchowe i teologiczne ściśle 
splatają się ze szpiegowską 
fabułą. natomiast zbiór opo-
wiadań „kroniki anielskie” to 
opis działań aniołów, wysyła-
nych na ziemię z najróżniej-
szymi misjami. 

Volkoff pisał nie tylko po-
wieści, lecz pozostawił po so-
bie sztuki, komentarze biblij-
ne, biografie. po polsku ukazał 
się zbiór opracowanych przez 
niego tekstów „psychosocjo-
technika, dezinformacja – 
oręż wojny”. Można Volkoffa 
postrzegać jako mistrza po-
wieści szpiegowskiej, ale dla 
mnie jest on przede wszyst-
kim bardzo inteligentnym, 
samoświadomym pisarzem 
chrześcijańskim. w jednym 
z wywiadów przyznał, iż ma 
przygotowaną odpowiedź na 
pytanie, czy jest katolikiem. 

otóż odpowiadał zazwyczaj: 
„oczywiście, że jestem katoli-
kiem, bo jestem ortodoksyjny!” 
(„Bien sûr que je suis catholi-
que, puisque je suis orthodo-
xe!”). [w niektórych językach 
‘ortodoksyjny’ oznacza także 
‘prawosławny’. z greckiego 
orto-doksia oznacza prawi-
dłowe oddawanie chwały (tak 
jak orto-grafia oznacza prawi-
dłowe pisanie, a orto-pedia – 
prawidłową stopę). w języku 
słowiańskim prawe sławienie 
oznacza dokładnie to samo – 
przyp. red.] według Volkoffa 
symbolem chrześcijaństwa 
jest tunika Chrystusa, która 
nie została rozdarta. kościół 
jawi się nam, według niego, 
jako rozdzielne części, lecz w 
swojej najgłębszej istocie sta-
nowimy jedno ciało. w twór-
czości Volkoffa tęsknotę za 
jednością prawosławia i ka-
tolicyzmu szczególnie moc-

Janusz Matkowski
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no da się odczuć w powieści 
„gość papieża”.

Volkoff porusza temat schi-
zmy wschodniej, natomiast 
inny frankofoński pisarz jed-
ną ze swoich doskonałych po-
wieści poświecił dużo mniej 
znanej schizmie zachod-
niej. Jest nim jean raspail,                                                                   
a książka to „pierścień ryba-
ka”. opowieść snuta jest na 
dwóch płaszczyznach czaso-
wych – współczesnej i histo-
rycznej. Możemy przeczy-
tać o konklawe w 1378 roku 
(początku lub raczej bezpo-
średniej przyczynie schizmy),                                                           
o wzajemnie zwalczających 
się papieżach i antypapie-
żach oraz o próbach uśmie-
rzenia chaosu w chrześcijań-
skiej Europie. w wyobraźni 
Raspaila dalekie echa owych 
wydarzeń przetrwały do XX 
wieku, opisane są zakulisowe 
działania watykanu, w finale 
obie nici fabuły łączą się. Ra-
spail, dzięki swojej erudycji i 
warsztatowi pisarskiemu czy-

ni prawdziwą historię wcią-
gająca na miarę najlepszych 
hollywoodzkich scenariuszy. 

podobną strukturę, to jest 
przeplatanie wydarzeń hi-
storycznych z fabułą dzieją-
ca się współcześnie, ma inna 
powieść Raspaila – „sire”. 
drugie podobieństwo obu 
książek, to poruszana w nich 
metafizyka władzy, lecz o ile 
„pierścień” mówił o władzy 
papieża, to „sire” opowiada 
o władzy królewskiej. Jest to 
wszakże władza rozumiana 
w sposób średniowieczny, 
gdzie namaszczenie na kró-

la ma wymiar niemal sakra-
mentu, a na tronie zasiada 
się z boskiego nadania. Hi-
storyczne wydarzenia – re-
wolucja francuska – są dla 
autora pretekstem do snucia 
rozważań na temat znaczenia 
monarchii i konsekwencji jej 
praktycznego i symboliczne-
go upadku. Fabuła współcze-
sna to na pół realna, na pół 
alegoryczna podróż następcy 
tronu mająca na celu przy-
wrócenie dawnego porządku. 
podobnie jak w „pierścieniu 
rybaka” największą siłą po-
wieści są detaliczne rekon-
strukcje historycznych wyda-
rzeń.

na koniec wakacyjnych 
lektur dwie książki nieco od-
mienne. nie są to powieści 
historyczno-szpiegowskie, 
lecz można powiedzieć „ka-
tolickie poradniki”. książki 
„7 tajemnic spowiedzi” i „7 
tajemnic eucharystii” autor-
stwa Vinny’ego Flynna mogą 

pomóc w zrozumieniu natu-
ry sakramentu pokuty i po-
jednania oraz tego, co dzieje 
się podczas Mszy św. Flynn 
zwraca na przykład uwagę, 
powołując się na katechizm, 
iż spowiedź to nie tylko prze-
baczenie win, ale uleczenie                 
z grzechu i uświęcenie naszej 
duszy. autor dzieli się swoimi 
doświadczeniami, kiedy przy-
stępował do spowiedzi wciąż 
z tymi samymi grzechami                 
i co musiało się stać, że to się 
zmieniło. obie książki napi-
sane są bardzo przystępnym 
językiem, w formie bezpo-
średniego, serdecznego dia-
logu z czytelnikiem. Chociaż 
tematyka jest poważna, to styl 
pisania lekki. kolokwializmy 
i okrzyki „no! no!” mieszają 
się z krótkimi, precyzyjnymi 
definicjami wyjętymi z nauki 
kościoła. „poradniki” oczy-
wiście mają pewien porządek, 
lecz po pierwszej lekturze 
można w zasadzie otworzyć 
w dowolnym miejscu i zacząć 
czytać, szukając inspiracji.
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prawo naturalne 
i prawo pozytywne

prawo naturalne jest za-
pisane przez pana Boga w 
duszy każdego człowieka. 
zaistniało wraz ze stwo-
rzeniem, przed kościo-
łem i jego nauczaniem. 
wiedział o tym już Św. 
paweł, pisząc: „gdy poga-
nie, którzy prawa nie mają, 
idąc za naturą, czynią to, 

co prawo nakazuje, cho-
ciaż prawa nie mają, sami 
dla siebie są prawem” (Rz 
2, 14). przejawem obec-
ności prawa naturalnego                                                    
w człowieku jest jego su-
mienie. prawo pozytywne 
natomiast to zbiór przepi-
sów ustanowionych przez 
człowieka i przez stworzo-
ne przez niego instytucje. 
krótki wykład relacji po-
między prawem natural-
nym a prawem pozytyw-
nym (zwanym w polskich 
przekładach pism papie-
skich niezbyt ściśle pra-
wem cywilnym) zawarł 
Św. Jan paweł ii w ency-
klice „Evangelium vitae”, 
poświęconej zasadniczo 

rozważaniom o wartości 
i nienaruszalności życia 
ludzkiego. 

prawo stanowione we 
wspólnocie ludzkiej po-
winno być zgodne, a przy-
najmniej niesprzeczne                         
z prawem naturalnym. Św. 
Tomasz z akwinu pisał: 
„każde prawo ustanowio-

ne przez ludzi o tyle ma 
moc prawa, o ile wypływa                  
z prawa naturalnego. Je-
śli natomiast pod jakimś 
względem sprzeciwia się 
prawu naturalnemu, nie 
jest już prawem, ale wy-
paczeniem prawa” („sum-
ma Theologiae”). Ta prosta 

relacja ocenna pomiędzy 
prawem naturalnym a re-
gułami ustalanymi przez 
władcę bardzo się skom-
plikowała, gdy państwa 
zaczęły ustalać swoje we-

wnętrzne porządki w dro-
dze demokratycznych gło-
sowań. 

samo w sobie głosowa-
nie nie jest ani zgodne, ani 
sprzeczne z prawem natu-
ralnym. natomiast - pisał 
Jan paweł ii - „demokracji 
nie można przeceniać, czy-
niąc z niej namiastkę mo-
ralności lub cudowny śro-
dek na niemoralność. Jest 
ona zasadniczo porząd-
kiem i jako taka środkiem 
do celu, a nie celem. Cha-
rakter moralny demokracji 
nie ujawnia się samoczyn-
nie, ale zależy od jej zgod-
ności z prawem moralnym, 
któremu musi być pod-
porządkowana, podobnie 
jak każda inna działalność 
ludzka: zależy zatem od 

moralności celów, do któ-
rych zmierza, i środków, 
jakimi się posługuje. [...] 
wartość demokracji rodzi 
się albo zanika wraz z war-
tościami, które ona wyra-

Maciej Białecki, maciej@bialecki.net.pl

NAUCZANIE KOŚCIOŁA O ŻYCIU SPOŁECZNYM

„Każde prawo ustanowione przez ludzi o tyle ma 
moc prawa, o ile wypływa z prawa naturalnego.”

„W trosce o przyszłość społeczeństwa i rozwój 
zdrowej demokracji trzeba pilnie odkryć na nowo 

istnienie wartości ludzkich i moralnych, należą-
cych do samej istoty i natury człowieka.”
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ża i popiera: do wartości 
podstawowych i koniecz-
nych należy z pewnością 
godność każdej ludzkiej 
osoby, poszanowanie jej 
nienaruszalnych i nie-
zbywalnych praw, a także 
uznanie dobra wspólnego 
za cel i kryterium rządzące 
życiem politycznym. pod-
stawą tych wartości nie 
mogą być tymczasowe i 
zmienne większości opinii 
publicznej” („Evangelium 
vitae”).

zagrożenie, że prawo 
pozytywne, ustanowione 
głosami większości, może 
dać podstawy do czynienia 
niegodziwości sprzecznych 
z prawem naturalnym, 
uświadomiliśmy sobie naj-
wyraźniej po powstaniu w 
XX wieku państw totalitar-
nych. dlatego po ii woj-
nie światowej procedury 
stanowienia prawa obudo-
wano licznymi zabezpie-
czeniami - instytucjami w 
rodzaju trybunałów kon-
stytucyjnych, rzeczników 
praw obywatelskich i mię-

dzynarodowych trybuna-
łów praw człowieka.

Ta rozbudowa insty-
tucji zabezpieczających 
procedury głosowań pro-
wadzi jednak do podobne-
go zachłyśnięcia się mocą 
człowieka, jak opisany                                        
w jednym z poprzednich 
tekstów rozwój techniki                                       
i gospodarki. procedury są 
tak doskonałe, że prawo 
naturalne staje się rzeko-
mo zbędne, a nawet szko-
dliwe. „Można się spotkać 
z poglądem, że relatywizm 
[etyczny] jest warunkiem 
demokracji, jako że tyl-
ko on miałby gwaranto-
wać tolerancję, wzajemny 
szacunek między ludźmi                                                    
i uznanie decyzji więk-
szości, podczas gdy nor-
my moralne uważane za 
obiektywne i wiążące pro-
wadziłyby rzekomo do 
autorytaryzmu i nietole-
rancji” – pisał Jan paweł 
ii. Tymczasem „w trosce                    
o przyszłość społeczeń-
stwa i rozwój zdrowej 
demokracji trzeba pilnie 

odkryć na nowo istnienie 
wartości ludzkich i moral-
nych, należących do samej 
istoty i natury człowieka, 
które wynikają z prawdy 
o człowieku oraz wyrażają 
i chronią godność osoby: 
wartości zatem, których 
żadna jednostka, żadna 
większość ani żadne pań-
stwo nie mogą tworzyć, 
zmieniać ani niszczyć, ale 
które winny uznać, szano-
wać i umacniać” („Evange-
lium vitae”).

najpiękniej o pryma-
cie prawa naturalnego nad 
pozytywnym napisał al-
bert Camus, pisarz i filozof 
daleki wszak od chrześci-
jaństwa. Jego słowa można 
by zadedykować polskim 
lekarzom, przeżywającym 
obecnie nagonkę w związ-
ku   z podpisaniem przez 
nich deklaracji wiary: „nie 
gratuluje się nauczycie-
lowi, jeśli uczy, że dwa                                
i dwa to cztery. Można by 
mu pogratulować może, że 
wybrał ten piękny zawód. 
[...] ale zawsze nadchodzi 
godzina w historii, kie-
dy ten, co ośmiela się po-
wiedzieć, że dwa i dwa to 
cztery, jest karany śmier-
cią. nauczyciel wie o tym 
dobrze. i rzecz nie w tym, 
żeby wiedzieć, jaka nagro-
da lub kara czeka go za 
takie rozumowanie. Rzecz                          
w tym, by wiedzieć, czy 
dwa i dwa to cztery: tak 
lub nie” („dżuma”).
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podczas przedstawienia re-
dakcji na Boże narodzenie na-
pisałem o sobie, że otwieram 
drzwi. nie wiedziałem wte-
dy, że tak szybko przyjdzie mi 
otworzyć drzwi, aby rozstać się 
z naszą parafią i z wami.

nie ukrywam zaskoczenia 
tą decyzją, nie ukrywam żalu                   
z powodu konieczności rozsta-
nia się z ludźmi, których zale-
dwie zacząłem poznawać oraz 
z powodu pozostawienie dzieł, 
które pośród was [i w was] się 
ostatnio – przy moim udziale 
– rodziły. nie mam, oczywi-
ście, wątpliwości, że w duchu 
posłuszeństwa mam przejść do 
nowej parafii oraz, że mój pan 
będzie mi w tym towarzyszył 
oraz mnie prowadził. przeko-
nanie to jednak nie niweczy 
wspomnianych odczuć.

w kilku obszarach mo-
jej służby otwierałem drzwi, 
przez które mogli wchodzić 
ci, co chcieli się zaangażować: 
w tworzenie ‘skały’, rodzinne 
świętowanie niedzieli, warsz-
taty dla ojców, [mniej lub 
bardziej ‘szalone’] wypady dla 
mężczyzn, czy seminarium 
odnowy wiary w duchu Świę-
tym. wielką radością było dla 
mnie to, że znajdowały się 
osoby chętne, aby to robić. nie 

wyobrażam sobie kościoła jako 
instytucji usługowej, do której 
wierni przychodzą, aby skorzy-
stać z duchowej, modlitewnej 
czy sakramentalnej oferty. nie 
wyobrażam sobie żywego ko-
ścioła, w którym ludzie chcie-
liby tylko biernie uczestniczyć 
w liturgii, nie angażując się we 
wspólnotę, nie szukając braci     
w wierze. nie wyobrażam sobie 
takiego kościoła, choć wiem, że 
wielu potrafi to sobie wyobra-
zić, a nawet tak funkcjonować 
w kościele, ograniczając się 
do przyjścia na [niekoniecznie 
każdą] niedzielną Mszę świę-
tą. nie ukrywam swojego bólu                                                                  

z tego powodu, tak jak mó-
wiłem po wielkanocy o bólu 
udzielania komunii świętej 
osobom, które za kilka tygodni 
zrezygnują z tego daru.

Świadomość, że to właśnie 
osoby świeckie w dużej mierze 
prowadziły wspominane dzieła 
jest dla mnie źródłem nadziei, 
że dzieła te będą trwać i przy-
nosić owoce. starałem się uni-
kać dźwigania wszystkiego sa-
memu, co zmuszałoby mojego 
następcę do tworzenia wszyst-
kiego od nowa.

głębszym źródłem nadziei 
jest dla mnie przekonanie, że 
– patrząc po owocach – w ja-
kiejś mierze udało mi się tak-
że otwierać drzwi duchowi 
Świętemu. wydaje mi się, 
że to sam pan pociągał ludzi                        
i dawał im to, co ważne. jeże-
li będziecie mieli pragnienie                      
i determinację podejmowa-
nia jego dzieł, nie mam wąt-
pliwości, że dzieła te będą się 
realizować.

na koniec powiem krótko, 
jak powiedział Święty [odjeż-
dżając] z wadowic: 

Żal odJEŻdŻaĆ!

ks. krzysztof

Otwierałem 
drzwi, 
czyli pożegnanie
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Msze święte 
w wakacje

NIEDZIELE
8.30, 10.00, 11.30

13.00, 18.00, 20.00
DNI POWSZEDNIE

7.00, 7.30, 18.00

kaNceLaRia 
w wakacje

poniedziałek, środa,  piątek: 16.00-17.30, 
tel. 664-10-99; fax 665-26-26

ks. jaN POPieL – proboszcz, 
tel. 665-19-71, 

xjan@poczta.fm
ks. Mariusz Bagiński – wikariusz, 

tel. 666-52-63
ks. krzysztof jarosz – wikariusz, 

tel. 666-52-64, xkjarosz@poczta.onet.pl
ks. Grzegorz Mencel – rezydent, 

tel. 666-52-65
ks. józef Petrynowski – rezydent, 

tel. 666-52-66

Grupy parafialne w ciąGu roku

krąg biblijny dla dorosłych
pn.  po Mszy św. o 18.00 - ks. Mariusz Bagiński

koło Żywego różańca
I niedz. miesiąca, godz. 16.00 - ks. proboszcz

kręgi Domowego kościoła
- spotkania formacyjne dla rodzin 

ks. Krzysztof i ks. Józef
Grupa modlitewna o. pio
II wt. miesiąca godz. 19.00
parafialny zespół caritas

spotkania: I pn. miesiąca po Mszy św. o 18.00
dyżury caritas:
wt.  17.00-19.00
czw. 10.00-12.00

Prezes – p. Barbara Tywonek
Opiekun – ks. Józef Petrynowski

Nr konta: 54 1240 2034 1111 0010 1985 5843
przyjaciele oblubieńca

śr. godz. 19.00 – ks. Krzysztof Jarosz
Studencki zespół muzyczny

niedz, godz. 18.00 - ks. Krzysztof Jarosz
Ministranci i lektorzy

wt.  godz. 19.00 - ks. Mariusz Bagiński
Skauci europy

żeńska gromada wilczków
sb., godz. 10.00 - Zofia Tranda (695-091-304)

Spotkania biblijne dla dzieci 

małe cO niecO

Schab w SoSie 
maślakowym
w laSaCh pojawiły Się już pierwSze 
grzyBy i z dnia na dzień Będzie iCh wię-
Cej. poleCam letnie SpaCery po leSie                 
z koSzykiem i potrawy ze świeżymi grzy-
Bami. ja SzCzególnie luBię wSzelkiego 
rodzaju SoSy grzyBowe, dlatego dziś 
na Samym poCzątku wakaCji proponuję 
SChaB w SoSie z maślaków. a po waka-
CjaCh zapraSzam na jeSienne przepiSy 
z dodatkiem runa leśnego.

Więcej przepisów znajdą Państwo na moim 
blogu kulinarnym: www.pocztowkizkuchni.blog-

spot.com.        
 I.Z.

schab natrzeć solą i 
pieprzem i odstawić na 
noc do lodówki. naza-
jutrz włożyć mięso do 
rękawa do pieczenia, 
umieścić w brytfannie i 
piec ok. 1 godz. w temperaturze 180 stopni. 

grzyby oczyścić, zdjąć z kapeluszy skórkę i po-
kroić. Cebulę obrać i pokroić w drobną kostkę. 
na patelni rozpuścić masło i podsmażyć na nim 
cebulę wraz z maślakami.

upieczony schab wyjąć z rękawa. sos, który 
się wytopił dodać do grzybów i cebuli. do sosu 
dodać także śmietanę. Mięso pokroić w plastry i 
włożyć do sosu. Całość doprawić solą i pieprzem. 
zagotować.

składniki:
1 kg schabu
1/2 kg świeżych maśla-
ków
1 cebula
2 łyżki masła
200 ml śmietany
sól
pieprz
rękaw do pieczenia
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oprawa graficzna i skład - Jacek Owczarz

aleksander ireneusz Cichocki
krzysztof Mirosław Cichocki
Maciej grzegorz gołąb
Milena gołębiowska
Mateusz krysiuk

zuzanna lewandowska
kacper Trojnar
katarzyna wolszczak

chrzty
W tym miejscu przez cały rok pojawiały się kolejne fragmenty liturgii sakramentu Chrztu 
świętego. Mogliśmy się z osobna zastanowić nad niemal każdym zdaniem wypowiadanym 
przez Kościół podczas udzielania tego niezwykłego sakramentu.
Te zdania zostały kiedyś wypowiedziane nad każdym z nas.
W nich także można szukać Boga, który wydał Swojego Syna na śmierć, abyśmy mogli mieć 
udział w Jego życiu.

tydzień temu sakrament chrztu św. otrzymali:

zapowiEdzi
michał jan jaśkiewicz, kawaler z par. tutejszej i Beata andruszkiewicz, 
panna z par. św. kazimierza w suwałkach
julian Papiński, kawaler i anna zabulewicz, panna, oboje z par. tutejszej
Paweł mitura, kawaler i julia klaudia malec, panna, oboje z par. tutejszej

w środę 18 czerwca zwie-
ziono już szyny pod przyszłe 
torowisko. w piątek pojawiły 
się dwie koparki, które zaczęły 
usuwać ziemię na ul. powstań-
ców Śląskich. Jest szansa, że 
jeszcze w tym roku połączona 
zostanie linia tramwajowa łą-
cząca Bemowo na całej długo-
ści ul. powstańców Śląskich. 

MpZdjęcie z przyszłej wieży naszego kościoła

Ruszyły prace 
  przy ul. powstańców 
       Śląskich


