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Święto
Niepodległości

OtO słOwO Pana
czyli Bóg mówi dzisiaj do swoich dzieci

„Gorliwość o dom twój pożera Mnie…” 
Może nas nieco dziwić zachowanie Jezusa – zazwyczaj spokojny               
i opanowany, dobry, delikatny i miłosierny… a tu nagle wywraca 
stoły bankierów, wypędza ze świątyni przekupniów, przegania zwie-
rzęta, bo „świątynia ma być domem modlitwy, a nie jaskinią zbój-
ców albo targowiskiem”. Jezus daje i nam przykład, że mamy dbać                        
o swoje świątynie. zarówno tę zewnętrzną, naszą parafialną, którą 
jako wspólnota budujemy (obecnie wstawiamy w niej okna), ale także 
o świątynie naszych serc, aby były one czyste i bez grzechu, otwarte 
na obecność Jezusa pragnącego przyjść do każdego z nas w komunii 
świętej.

    ks.kz.

Święto Niepodległości zmusza każdego Polaka do podjęcia refleksji nad przeszłością, teraźniejszością i przy-
szłością naszej Ojczyzny.

przeszłość, historia polski to ofiara wielu walk                    
i zrywów niepodległościowych, to przelana krew 
i ludzkie życie złożone na ołtarzu ojczyzny. Te-
raźniejszość to wiele dobra mądrych ludzi oraz 
wiele zła i krzywd, które jedni czynią drugim.                               
a jaka będzie przyszłość naszej umiłowanej oj-
czyzny? „ojczyzna – to wielki, zbiorowy obowią-
zek” (C. k. norwid). Święty Jan paweł ii nauczał: 
„nie możemy się czuć zwolnieni od tej odpo-
wiedzialności. każdy na swoim miejscu, zgodnie 
ze swoim powołaniem i możliwościami winien 
troszczyć się o dobro, o siłę, szczególnie moral-
ną, o sprawiedliwość w naszym ojczystym domu. 
Trzeba tę wolność, którą odzyskaliśmy, mądrze                  
i odpowiedzialnie zagospodarować. wolna oj-
czyzna jest dla nas wielkim darem, ale jest ona 
także wielkim zadaniem.”
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EwangElia na co dziEń
9 listopada 2014 r - XXXII niedziela zwykła
Święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
(J 2,13-22) 
zbliżała się pora paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozoli-
my. w świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz 
tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. wówczas spo-
rządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze 
świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, 
a stoły powywracał. do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, 
rzekł: weźcie to stąd, a z domu mego ojca nie róbcie targowi-
ska! uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość 
o dom Twój pochłonie Mnie. w odpowiedzi zaś na to Żydzi 
rzekli do niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro 
takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę 
świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. powiedzieli 
do niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię,                                                                                   
a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? on zaś mówił o świą-
tyni swego ciała. gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie 
uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, któ-
re wyrzekł Jezus.

10 listopada 2014 r -  poniedziałek
wspomnienie św. Leona wielkiego, 
papieża i doktora Kościoła
(Łk 17,1-6)
Jezus powiedział do swoich uczniów: niepodobna, żeby nie 
przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. 
Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu 
u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grze-
chu jednego z tych małych. uważajcie na siebie. Jeśli brat twój 
zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu. i jeśliby siedem 
razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się 
do ciebie, mówiąc: żałuję tego, przebacz mu. apostołowie prosili 
pana: przymnóż nam wiary. pan rzekł: gdybyście mieli wiarę 
jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się                   
z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna.

11 listopada 2014 r - wtorek
wspomnienie św. Marcina z tours, biskupa
(Łk 17,7-10)
Jezus powiedział do swoich apostołów: kto z was, mając słu-
gę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: pójdź                           
i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wie-
czerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem 
ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, 
co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co 
wam polecono: słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, 
co powinniśmy wykonać.

12 listopada 2014 r - środa
wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika
(Łk 17,11-19)
zmierzając do Jerozolimy Jezus przechodził przez pogranicze 
samarii i galilei. gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprze-
ciw niego dziesięciu trędowatych. zatrzymali się z daleka i gło-
śno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. na ich widok 
rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. a gdy szli, zostali 
oczyszczeni. wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, 

wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg 
Jego i dziękował Mu. a był to samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy 
nie dziesięciu zostało oczyszczonych? gdzie jest dziewięciu? ża-
den się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko 
ten cudzoziemiec. do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara 
cię uzdrowiła.

13 listopada 2014 r -  czwartek
wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka                    
i Krystyna, pierwszych męczenników Polski
(Łk 17,20-25)
Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo 
Boże, odpowiedział im: królestwo Boże nie przyjdzie dostrze-
galnie; i nie powiedzą: oto tu jest albo: Tam. oto bowiem kró-
lestwo Boże pośród was jest. do uczniów zaś rzekł: przyjdzie 
czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni syna Czło-
wieczego, a nie zobaczycie. powiedzą wam: oto tam lub: oto tu. 
nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy 
zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, 
tak będzie z synem Człowieczym w dniu Jego. wpierw jednak 
musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie.

14 listopada 2014 r - piątek
(Łk 17,26-37)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak działo się za dni no-
ego, tak będzie również za dni syna Człowieczego: jedli i pili, 
żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy noe wszedł do 
arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. podobnie jak 
działo się za czasów lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sa-
dzili i budowali, lecz w dniu, kiedy lot wyszedł z sodomy, spadł 
z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo bę-
dzie w dniu, kiedy syn Człowieczy się objawi. w owym dniu 
kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie scho-
dzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. 
przypomnijcie sobie żonę lota. kto będzie się starał zachować 
swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. powiadam wam: 
Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, 
a drugi zostawiony. dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, 
a druga zostawiona. pytali go: gdzie, panie? on im odpowie-
dział: gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy.
 
15 listopada 2014 r - sobota
(Łk 18,1-8)
Jezus powiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze 
powinni modlić się i nie ustawać: w pewnym mieście żył sę-
dzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. w tym sa-
mym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: 
obroń mnie przed moim przeciwnikiem. przez pewien czas nie 
chciał; lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani 
z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta 
wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca                    
i nie zadręczała mnie. i pan dodał: słuchajcie, co ten niesprawie-
dliwy sędzia mówi. a Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich 
wybranych, którzy dniem i nocą wołają do niego, i czy będzie 
zwlekał w ich sprawie? powiadam wam, że prędko weźmie ich 
w obronę. Czy jednak syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, 
gdy przyjdzie?
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TEmaT z okładki

Co roku 11 lIstopada obChodzImy ŚwIęto nIepodległoŚCI. w tym CzasIe w medIaCh 
najCzęŚCIej przypomInane są wydarzenIa, które doprowadzIły do odzyskanIa przez 
polskę nIepodległoŚCI w 1918 r. po 123 lataCh pozostawanIa pod zaboramI. jednak 
kolejne lata hIstorII polskI w XX wIeku pokazały, że odzyskana nIepodległoŚć 
ponownIe została zagrożona, najpIerw w CzasIe II wojny ŚwIatowej, a następnIe 
w okresIe powojennym. przy okazjI kolejnego ŚwIęta nIepodległoŚCI warto 
przypomnIeć mnIej znane wydarzenIe z 8 wrzeŚnIa 1946 r., które było nIe tylko aktem 
relIgIjnym, ale równIeż aktem troskI o zaChowanIe nIepodległoŚCI ojCzyzny.

Mianowicie, 8 września 1946 
roku na Jasnej górze kardynał 
august Hlond, prymas polski, 

poświęcił naród polski niepokalanemu 
sercu najświętszej Marii panny. przy-
gotowania do tego aktu rozpoczęły się 
prawie rok wcześniej. Już w październiku 
1945 r. kard. Hlond podjął wraz z pozo-
stałymi biskupami decyzję o rozpoczęciu 
przygotowań do tej uroczystości. decyzja 
w tej sprawie zapadła dokładnie na Jasnej 
górze podczas plenarnej konferencji Epi-
skopatu polski. konferencja miała miejsce 
w dniach 3-4 października 1945 r., a więc 
w pierwszych miesiącach po zakończeniu 
działań wojennych i u progu życia kościo-
ła w zupełnie nowej dla niego sytuacji, bo 
w kraju rządzonym przez komunistów. 
w celu uniknięcia otwartego konfliktu                                                                               
z władzami, wiadomość o planowanym 
poświęceniu przekazywano drogą osobi-
stych kontaktów, natomiast nie zawarto 
jej w oficjalnym dokumencie z tej konfe-
rencji.

poświęcenie ojczyzny sercu Matki 
Bożej nastąpiło w trzech etapach. pierw-
szy etap miał miejsce w niedzielę, 7 lip-
ca 1946 r., po uroczystości nawiedzenia 
Maryi panny. wówczas poświęciły się 
Jej wszystkie parafie w polsce. następnie                                  
w uroczystość wniebowzięcia Matki Bo-
żej, 15 sierpnia 1946 r., biskupi dokonali 
tego aktu w swoich diecezjach. wreszcie 
w uroczystość narodzenia Matki Bożej,                                                                                 
8 września 1946 r., miało miejsce wydarze-
nie ogólnopolskie na Jasnej górze. wów-
czas biskupi razem z przedstawicielami 
całego narodu uwieńczyli jednym, wspól-
nym aktem dokonywane wcześniej po-
święcenia. Biskupi wybrali taką kolejność 
etapów przygotowania, gdyż pragnęli, aby 
akt Jasnogórski był szczytem maryjnego 
zrywu w całej polsce i żeby był dogłębnie 
przeżyty przez wszystkich wierzących. 

Jasnogórskie zawierzenie Matce Bożej 
nabrało masowego i ogólnonarodowe-
go znaczenia. 8 września 1946 r. z całej 
polski ściągnęły bowiem na Jasną górę 

rzesze pielgrzymów, których razem było 
ponad milion. w trudnych warunkach 
komunikacyjnych przybywali koleją, wo-
zami, zatłoczonymi samochodami cię-
żarowymi i piechotą z najodleglejszych 
miejsc w całej polsce. Był to milion serc, 
pałających miłością do Matki Bożej, mi-
lion dusz, oddanych panu Bogu, milion 
mózgów, zatroskanych myślą o losach 
ojczyzny i szukających u swojej Matki                                                     
i królowej pociechy, ratunku i mocy wiary 
w nadejście dnia, w którym zapanuje na 
świecie sprawiedliwość i pokój, i Miłość,              
i prawda, i dobro, i piękno! 

po wielkiej modlitwie milionowej rze-
szy pielgrzymów biskupi polscy zebrali się 
na konferencji plenarnej i wydali specjalny 
komunikat, w którym podkreślili donio-
słość aktu Jasnogórskiego oraz koniecz-
ność jego wypełnienia. napisali między 
innymi: „dokonano wielkiego aktu reli-
gijnego, a zarazem narodowego: poświę-
cenia narodu polskiego niepokalanemu 
sercu Maryi”. Był to moment wzruszają-
cy, „gdy z ust setek tysięcy przedstawicieli 
wszystkich diecezji wszystkich dzielnic 
polskich padały słowa dziejowej przysięgi 
wytrwania w świętej wierze ojców, która 
wyprowadziła naród z wielu kryzysów                                 
i niebezpieczeństw moralnych minionych 
wieków”.

z biegiem lat oddanie narodu polskie-
go niepokalanemu sercu Maryi w 1946 
roku skryło się w cieniu innych wielkich 
uroczystości, tj. odnowienia ślubów kazi-
mierzowskich w 1956 roku i milenijnego 
aktu oddania w roku 1966. warto jednak 
o tym wydarzeniu pamiętać, aby pamięć                      
o nim umacniała nas do „wytrwania                                                                   
w świętej wierze ojców” oraz zachęcała do 
troski o losy ojczyzny. Jak pokazuje hi-
storia polski, ale również i ostatnie wyda-
rzenia na ukrainie, niepodległość nie jest 
bowiem dana raz na zawsze.

POŚwIĘCEnIE naRODU 
POLsKIEGO MaRYI
Roman Łukasik
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w roku 1938 po raz ostatni ob-
chodzono oficjalnie Świę-
to niepodległości. w latach                     

ii wojny światowej polacy pamiętali o tym 
dniu. dzień 11 listopada  1939 roku był 
tragiczny. w Bydgoszczy niemcy przepro-
wadzili obławę, podczas której zatrzymano 
około 3 000 osób. w Fordonie zakończo-
no serię masowych egzekucji, prowadzo-
nych od 10 X 1939, których ofiarą padło 
około 300 osób. w zielonce k. warszawy 
okupanci dokonali egzekucji 9 mężczyzn 
w odwecie za wywieszenie afisza z po-
czątkowymi słowami „Roty” Marii ko-
nopnickiej: „nie będzie niemiec pluł nam                                                                                              
w twarz, ni dzieci nam germanił” (andrzej                                                                                  
k. kunert: Rzeczpospolita Walcząca. Wrze-
sień - grudzień 1939. Kalendarium. war-
szawa 1993 wydawnictwo sejmowe                             
s. 168). polacy jednak uczcili to święto.                   
w  warszawie groby żołnierzy na placach 
i ulicach udekorowano chorągiewkami                      
z napisami „pomścimy  was!”.

Tragiczne są zapiski żołnierzy i oficerów, 
którzy znaleźli się w obozach nkwd. 
w pamiętnikach znalezionych podczas 
ekshumacji zamordowanych oficerów w 
katyniu zachowały się notatki o Święcie 
niepodległości (Dziś rocznica „Święta Nie-
podległości”. Obchodziliśmy je skromnie; Od-
było się małe nabożeństwo w baraku. Wieczo-

rem pułkownik wygłosił wiersz, oraz kolega 
(śpiewak  z  Poznania) zaśpiewał kilka pie-
śni; Ponure, rozpaczliwe święto. Rok temu 
po zajęciu Zaolzia - a dziś! Śpiewamy Rotę                                                                                                 
i Boże coś P.[olskę] i płyną łzy; Nabożeństwo 
krótkie „Boże coś Polskę” i „Jeszcze Polska nie 
zginęła”). 

Józef Czapski trafił do niewoli sowiec-
kiej 27 iX 1939 i znalazł się na począt-
ku października w obozie przejściowym                      
w starobielsku. udało mu się przeżyć.                                                                                           
w napisanych zaraz po wyjściu z Ro-
sji wspomnieniach opisał także pobyt                                                                                       
w obozie: Kiedy przyszedł dzień 11 listo-
pada  i wbrew zakazowi obchodzono go we 
wszystkich barakach, wypadł on najwspania-
lej w „Szanghaju” („Szanghajem” albo „cyr-
kiem” nazywano tę zabudowaną pryczami 
cerkiew). Jeden z kolegów deklamował „List z 
Sybiru” Or-Ota, który w tych warunkach robił 
wstrząsające wrażenie, bo naprawdę wyda-
wał się dla nas pisany. Tam również deklamo-
wano Mickiewicza i nawet „Karmazynowy 
Poemat” Lechonia. Kwolek nie tylko zorga-
nizował akademię, ale zrobił gorszą zbrod-
nię: powiesił na widocznym miejscu sklecony                                                                                           
z desek wielki, czarny krzyż. Tego naprawdę 
już było za wiele. Chorego już wówczas, ci-
chego ale stanowczego por. Kwolka wywie-
ziono zaraz po 11 listopada. (Józef Czap-
ski: Wspomnienia starobielskie. Rzym 1944 

oddział kultury i prasy                       
2 korpusu s. 32; 

w specjalnym rapor-
cie nkwd zsRR od-
notowano fakt obchodów 
Święta niepodległości: 
„W jednym z bloków 
obozu z okazji  polskiego 
święta narodowego zosta-
ła zorganizowana przez 
jeńców oficerów zbiorowa 
modlitwa trwająca 15 
minut, podjęto także próby 
wywieszenia w pomiesz-
czeniach krzyży i obrazów 
świętych (...). Wydziało-
wi Specjalnemu polecono 
wykryć organizatorów”. 
(zob. natalia lebiedie-
wa: Jeńcy polscy w obozach 
NKWD. Przypadek Józe-
fa Czapskiego. „zeszyty 
literackie” 1995 nr 50                 
s. 115)

w okupowanym kra-
ju w rocznicę odzyskania 

niepodległości ukazywały się ulotki rocz-
nicowe, na domach pojawiały się napisy. 
w 1940 roku znowu udekorowano bia-
ło-czerwonymi kwiatami pomnik sapera,                  
a także sztachety Belwederu i kilka innych 
miejsc związanych z tradycją walk o nie-
podległość.

współzałożyciel i zastępca komendan-
ta głównego organizacji Małego sabota-
żu „wawer” Czesław Michalski wspomi-
nał po latach o obchodach 11 listopada 
w 1941 roku: „Prekursorzy „Wawra” przy-
pomnieli warszawskiej ulicy o listopadowym 
święcie napisami wykonanymi kredą na mu-
rach: „Niech żyje Polska, 11. XI. 1918 - 11. 
XI. 1940”. (...) W roku 1941 nasza liczna już 
wówczas organizacja udekorowała na święto 
niepodległości całą Warszawę. Miasto wyglą-
dało imponująco. Prawie na każdym domu 
był napis: „Polska zwycięży” i data:  11. XI. 
1941. Takie same napisy, wykonane trudno 
zmywalną farbą, pojawiły się na chodnikach 
w najruchliwszych punktach Warszawy. Po-
nad trzydzieści zminiaturyzowanych plaka-
tów z tym tekstem i ze stylizowanym godłem 
państwowym rozlepiliśmy na słupach i tabli-
cach ogłoszeniowych.

Na przystrojonej białymi i czerwonymi 
różami płycie Grobu Nieznanego Żołnie-
rza płonęły znicze. Cokół pomnika księcia 
Józefa owinięty był szerokimi wstęgami                                                                                 
o barwach narodowych. Pod pomnikiem le-
żały dwie piękne holenderskie róże na dłu-
gich łodygach - biała i czerwona.  Wszystkie 
inne żołnierskie pomniki Warszawy również 
udekorowane zostały wiązankami białych i 
czerwonych róż. Dokonała tego kobieca grupa 
„Wawra”. Na kilku pomnikach znalazły się 
ponadto wielkie biało-czerwone flagi. (...)

Biało-czerwone flagi zawisły 11 listopa-
da [1941] na latarniach ulicznych i drutach 
tramwajowych. Wiele było tych flag zrobio-
nych oczywiście we własnym zakresie, uszy-
tych oczywiście we własnym zakresie, uszytych 
przez matki, siostry i żony wawerczyków.                     
O  białe płótno wprawdzie nie było trudno, 
ale zdobycie czerwonego stało się wkrótce pro-
blemem.. Rozwiązali go harcerze z okręgu 
Południe. Zrywali hitlerowskie czerwone 
flagi ze swastyką w środku, którymi przy lada 
okazji, a często i bez okazji, dekorowane były 
zajęte przez Niemców gmachy, odpowiednio 
cięli te flagi i czerwone płótno używali do 
szycia nowych, biało-czerwonych.” (Czesław 
Michalski: wojna warszawsko-niemiecka. 
pamiętnik wawerczyka. warszawa 1971 
Czytelnik  s. 153-155).

OBCHODY ŚwIĘta nIEPODLEGłOŚCI 
w LataCH II wOJnY ŚwIatOwEJ
Mirosława pałaszewska
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ERYGOwanIE 
PaRaFII

JÓzEF s.R.E. CaRdinalis glEMp
aRCHiEpisCopus METRopoliTa VaRsaViEnsis
pRiMas poloniaE

nr. 1485/a/92
DEKREt EREKCJI PaRaFII Św. łUKasza w waRszawIE

po wysłuchaniu zdania Rady kapłańskiej oraz zainteresowanych duszpasterzy oraz mając na uwadze dobro duchowe 
wiernych, na mocy kan. 515 kodeksu prawa kanonicznego, niniejszym eryguję parafię św. Łukasza Ewangelisty w war-
szawie na górcach.

granica nowo erygowanej parafii zaczyna się od skrzyżowania ulicy górczewskiej z lazurową, biegnie na północ środ-
kiem ulicy lazurowej aż do torów tramwajowych, następnie skręca na wschód i biegnie wzdłuż torów tramwajowych aż do 
skrzyżowania z torami kolejowymi, dalej biegnie wzdłuż torów kolejowych na południe aż do przedłużenia ulicy Środkowej 
(nazwa ulicy tymczasowa), potem środkiem ul. Środkowej biegnie do ulicy konarskiego i środkiem ulicy konarskiego do 
górczewskiej oraz środkiem górczewskiej do skrzyżowania z ulica lazurową.

w obrębie wytyczonej granicy znajdują się następujące ulice:
arki Boszka [właśc. Bożka], Babimojska, Baborowska, Bogatyńska, Bolkowska, Brzeżek, Budy, dywizjonu 303, dębicka, 

górczewska, grotkowska, kazubów, kluczborska, kołczana, konarskiego, Łagowska, Marynin, narwig [właśc.narwik], 
siodlarska, stara górczewska, strońska, szlifierska, Tobruk, zaborowska, ziębicka,   Żeńców.

parafia św. Łukasza Ewangelisty na górcach należeć będzie do dekanatu Jelonkowskiego w warszawie i posiadać bę-
dzie wszystkie prawa i przywileje z jakich korzystają parafie rzymsko katolickie archidiecezji warszawskiej.

spoczywać też będą na niej wszystkie obowiązki wynikające z przepisów kodeksu prawa kanonicznego i pra-
wa partykularnego.
dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r.
warszawa, dnia 8 grudnia 1992 r.

Mirosława pałaszewska

z historii parafii

Of icjalnie nasza paraf ia  została erygowana z dniem 1 stycznia  1993 roku. 
Stosowny dokument podpisał Prymas Polski kard. Józef Glemp:
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co nam mówią Święci?

zimą 1918 roku dostrzega ślady 
stóp na śniegu karmelity wędru-
jącego po miasteczku logroño, 

gdzie rodzina przeniosła się po ban-
kructwie interesu ojca. postanawia tak 
jak ów zakonnik służyć Bogu. poczuł 
wówczas: „Boski niepokój był nie tyl-
ko duchową tęsknotą, czy też pewnym 
nieokreślonym życzeniem brania wia-
ry na poważnie. zacząłem przeczu-
wać Miłość – zauważać, że moje serce 
oczekiwało czegoś więcej, i że to była 
Miłość (...) nie wiedziałem, czego Bóg 
ode mnie chciał, ale było oczywiste, że 
było to powołanie”. 8 marca 1925 r. Jo-
semaría Escrivá został wyświęcony na 
kapłana. dwa lata później przeniósł 
się do Madrytu, aby napisać doktorat 
z prawa cywilnego. pracuje zarabiając 
korepetycjami z prawa na utrzymanie 
swoje oraz osieroconej przez ojca mat-
ki i rodzeństwa. w tym czasie mieszka 
na przedmieściach miasta, gdzie służy 
ubogim. organizuje dożywianie, gło-
si katechezy tam, gdzie nie ma szkół. 
w latach 1927 – 1931 był kapelanem 
patronatu Chorych. Był gorącym orę-
downikiem codziennej Eucharystii: 
„walczcie ze wszystkich sił, aby Święta 
ofiara ołtarza stała się środkiem i ko-
rzeniem waszego życia wewnętrznego, 
a wtedy cały wasz dzień stanie się od-
dawaniem czci Bogu – przedłużeniem 
Mszy św., w której braliście udział                                                                                  
i przygotowaniem do następnej, ak-
tem kultu, który znajduje swoje ujście 
w aktach strzelistych, nawiedzeniu 

najświętszego sakramentu, w ofiaro-
waniu pracy zawodowej i życia rodzin-
nego...”.

2 października 1928 roku w święto 
aniołów stróżów w czasie rekolekcji 
doznaje wizji dzieła, do którego powo-
łał go Bóg. Ten dzień uznaje się za datę 
powstania opus dei (dzieła Bożego), 
w którym świeccy - kobiety i mężczyź-
ni uczą się dążyć do świętości poprzez 
pobożne przeżywanie zwykłej codzien-
ności. praca jest dla członka opus dei 
formą modlitwy. Członkowie tej orga-
nizacji pragną „poprzez pracę uświę-
caną i uświęcającą umieścić Chrystusa 
we wnętrzu wszystkich ludzkich dzia-
łalności”. ich założyciel zalecał im aby 
milczeli, modlili się, pracowali i uśmie-
chali się  mimo przeciwności.

w 1946 roku ksiądz Escrivá na 
stałe zostaje przeniesiony do Rzy-
mu, gdzie obronił doktorat z teologii. 

został mianowany konsultorem kon-
gregacji watykańskich, honorowym 
członkiem papieskiej akademii Teo-
logicznej oraz prałatem honorowym 
ojca Świętego. w 1943 r. wewnątrz 
opus dei powstało stowarzyszenie 
kapłańskie Świętego krzyża. do sto-
warzyszenia mogą włączać się kapłani 
będący wcześniej wiernymi świeckim.

Josemaría Escrivá dużo podróżo-
wał po Europie, w 1970 roku odwie-
dził Meksyk, by tam umacniać opus 
dei. umiera w Rzymie na zawał serca                                                                                                    
26 czerwca 1975 r. pozostawia po sobie 
m. in. zbiór medytacji „droga” uzna-
wany przez wielu za klasykę ducho-
wości. „droga” ukazała się do tej pory 
372 razy w 44 językach i rozeszła się                                                                                       
w czterech i pół milionach egzempla-
rzy. 

w tym czasie opus dei działało 
na pięciu kontynentach, liczyło ponad 
60 tysięcy wiernych z osiemdziesięciu 
krajów. obecnie liczy ponad 80 tysięcy 
członków. opus dei działa w polsce 
od 1989 roku. 

17 maja 1992 r. w Rzymie w obec-
ności niemal 300 tysięcy wiernych 
przybyłych z całego świata  święty Jan 
paweł ii wyniósł Josemaríę Escrivę 
na ołtarze. 21 września 2001 r. zgro-
madzenie członków kongregacji do 
spraw kanonizacyjnych jednogłośnie 
stwierdziło cudowny charakter uzdro-
wienia przypisywanego temu błogo-
sławionemu.  kanonizacja odbyła się                                      
6 października 2002 roku. 

święty piewca 
pracy
Josemaría escrivá de Balaguer  
Joanna Matkowska

josemaría esCrIvá de balaguer urodzIł sIę w barbastro w hIszpanII 9 styCznIa 
1902 roku w rodzInIe pobożnyCh katolIków. został oChrzCzony w wIeku Czte-
reCh dnI. jego ojCIeC był sprzedawCą tekstylIów, matka opIekowała sIę dzIećmI: 
Carmen, josemaríą, asunCIón, lolItą, rosarIo I santIago. w wIeku dwóCh lat 
CIężko Choruje. w lataCh 1910-1913 umIerają jego trzy sIostry, rodzIna popada 
w ubóstwo. 23 kwIetnIa 1912 roku josemaría przystąpIł do pIerwszej komunII 
ŚwIętej. był dzIeCkIem pogodnym I IntelIgentnym. 
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O. JAMES MANJACKAL 
W POLSCE

ojciec James Manjackal jest 
członkiem zgromadzenia Mi-
sjonarzy Świętego Franciszka 

salezego [MsFs]. urodził się 18 kwiet-
nia 1946 roku w Cheruvally, w państwie 
kerala w południowych indiach. Świę-
cenia kapłańskie przyjął 23 kwietnia 
1973 roku . potem jeden rok pracował  
na misji w Visakhapatnam. następnie 
został wykładowcą w seminarium w 
Ettumanoor w kerala. i wtedy właśnie 
spotkał Jezusa dzięki modlitwie mło-
dego człowieka, który wzbudził w nim 

siłę ducha Świętego. został uleczony 
fizycznie i duchowo i od tego momen-
tu zaczął głosić charyzmatyczne reko-
lekcje na całym świecie. pierwsze takie 
rekolekcje przeprowadził w 1976 roku,                     
w swoim ojczystym języku, Malayalam. 

Rekolekcje, które prowadzi ojciec 
James, są wydarzeniem zawsze groma-
dzącym rzesze ludzi chcących pogłębić 
swoją wiarę, uporządkować swoje życie 
i doświadczyć bliskiej obecności Boga 
przez Chrystusa i ducha Świętego. 
podczas tych niezwykłych spotkań mają 

miejsce liczne uzdrowienia zarówno fi-
zyczne, jak i duchowe. Rekolekcje skła-
dają się z części modlitewnych, w tym 
modlitw o uzdrowienie, oraz konferen-
cji, podczas których głoszona jest nauka 
w oparciu o pismo Święte i zasady wy-
pływające z nauczania kościoła.  

atmosfery, jaka panuje podczas tych 
niezwykłych spotkań nie można do-
świadczyć nigdzie indziej. ludzie mo-
dlą się o uzdrowienie z choroby, rzuce-
nie nałogów, uzdrowienie wewnętrzne              
z lęków, depresji, zniewoleń duchowych, 

Roman Łukasik

człowiEk numEru

w dnIaCh 8-11 lIstopada 2014 r. po raz kolejny będzIe przebywać w polsCe znany 
w ŚwIeCIe Charyzmatyk ojCIeC james manjaCkal z IndII. Celem jego przyjazdu jest 
wygłoszenIe rekolekCjI nowej ewangelIzaCjI, które w tyCh dnIaCh odbędą sIę                                                                                                                   
w Centrum targowo-kongresowym mt polska przy ul. marsa 56C w warsza-
wIe. myŚlą przewodnIą rekolekCjI będą słowa z ewangelII Św. łukasza „wypłyń 
na głębIę” (łk 5,4). w zwIązku z przyjazdem do polskI warto przyblIżyć podsta-
wowe InformaCje o dzIałalnoŚCI tego kapłana.

ciąg dalszy na str. 8
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a także o nawrócenie dzieci albo współ-
małżonka. wielu prosi o wzmocnienie 
wiary. Jest też radość, śpiew i poczucie 
bliskości Boga. sam o. James daleki jest 
od nazywania siebie uzdrowicielem. 
wielokrotnie powtarza, iż to nie on 
uzdrawia, lecz Jezus. 

podczas swej posługi ten urodzony 
w indiach misjonarz odwiedził po-
nad 100 krajów. w 1976 roku został 
wysłany przez zgromadzenie z misją 
ewangelizacji świata. z jego nauczania 
i uzdrawiania skorzystały już tysiące lu-
dzi. w głoszeniu Ewangelii jest otwarty, 
bezpośredni, ale też jasny w swych po-
glądach, wymagający i bezkompromiso-
wy. w polsce gościł kilkanaście razy za 
każdym razem spotykając się z rzeszami 
ludzi, chcących słuchać nauki głoszonej 
z mocą, „dotknąć” żywych świadectw 
wiary i odnowić swoje życie.

przez 32 lata głoszenia Ewangelii 
musiał stawić czoła wielu przeciwno-
ściom, takim jak porwania przez inno-
wierców, czy też uwięzienie w krajach 
arabskich. zawsze jednak pozostawał 
wiernym sługą pana i kościoła. praca, 
jaką podejmuje pełna jest poświęcenia 
i ofiary. za swoje zaangażowanie i bez-
kompromisowość w głoszeniu Ewan-
gelii płaci wysoką cenę. pod koniec 
2012 roku ciężko zachorował i bliski 
był śmierci. Modlitwa jednak i ufność 
w Bożą pomoc sprawiły, że po ponad 
rocznej przerwie powrócił do głoszenia 
Rekolekcji.

gdy ojciec James ciężko zachoro-
wał, polacy bardzo szybko przesyłali do 
siebie informacje sMs-owe o potrzebie 
modlitwy za niego. informacje dotar-
ły do zakonów, do kościołów, do grup 
modlitewnych. Modliło się wiele osób 
z polski. ojciec był w stanie bardzo 
ciężkim. lekarze nie dawali nadziei, że 
w ogóle będzie kiedykolwiek chodził,                        
a jednak modlitwa czyni cuda. drugi                    
w tym roku przyjazd do polski jest więc 
także wyrazem wdzięczności za modli-
twę o zdrowie.

ojciec James podkreśla, że ukochał 

urlop 
za klasztorna bramą

lipiec i sierpień, upragniony czas urlo-
pu. Czas wyjechać z warszawy, aby 
odpocząć, nabrać sił do dalszej pra-

cy. Świat kusi swymi propozycjami. Biura 
podróży prześcigają się w coraz to lepszych 
ofertach: Egipt od 1440 pln, dominikana 
od 3149 pln, Turcja od 1290 pln, Tunezja 
od 1270 pln, grecja od 2350 pln. każdy 
kusi, nęci, zachwala najlepsze: Recepcja, lobby 
bar, sejfy przy recepcji, kantor wymiany walut, 
basen zewnętrzny z brodzikiem dla dzieci                      
i barem oraz basen wewnętrzny. dwie sauny, 
łaźnia turecka, solarium, salon kosmetyczny, 
masaż, fitness. albo inna oferta: Twoja rodzi-
na znajdzie tu doskonałe warunki do wspól-
nego wypoczynku. Jest tu wiele udogodnień 
dla dzieci, mini cluby, miejsca do zabaw i gier 
sportowych. Jak nie skusić się i nie pojechać? 
przecież człowiek taki zabiegany przez cały 
rok. Tyle pracy, stresu. Coraz więcej proble-
mów: niespłacone raty za telewizor, coraz 
większy czynsz za mieszkanie. gaz, woda, 
prąd. skąd na to brać? więc może, choć na 
chwilkę się od tego oderwać, uciec w inny 
świat. Świat kolorowych drinków z palemką, 
pięknej opalenizny, błękitnej wody w basenie. 
przecież każdemu należy się odpoczynek! 
Tak to prawda. wiele jest ofert do wyboru. 
od samego przeglądania boli głowa. dlatego 
w tym roku postanowiłem rozpocząć wakacje 
od innej troszkę formy wypoczynku. 

Coraz więcej polskich klasztorów propo-
nuje spędzenie urlopu za swoimi murami. na 

poszukujących spartańskich warunków i bra-
ku kontaktu z cywilizacją czeka w całej pol-
sce kilkadziesiąt klasztorów. w naszym kraju 
z każdym rokiem ma miejsce coraz większe 
zainteresowanie tego typu wypoczynkiem. 
klasztory wychodzą naprzeciw zapotrzebo-
waniu i coraz więcej z nich oferuje poszuku-
jącym wyciszenia wakacje za swoją furtą. 

Jednym z takich miejsc jest pustelnia 
złotego lasu w Rytwianach koło staszowa 
w województwie świętokrzyskim, która mie-
ści się na terenie pokamedulskiego zespołu 
klasztornego. urlop mogą spędzić tutaj oso-
by poszukujące samotności i ciszy. pustelnia 
nie przyjmuje jednak par i rodzin, a jedynie 
pojedyncze osoby. urlopowicze nie muszą 
tutaj chodzić na bosaka i w habitach, ale obo-
wiązkowo muszą zdeponować przy wejściu 
swoje telefony komórkowe i laptopy. Cisza, 
śpiew ptaków, który tak rzadko słyszy się 
w warszawie – chyba że w zoo – piękna 
przyroda, czysta woda, zapach Maciejki, to 
wszystko wpływa na niezapomniany klimat 
w rytwiańskim klasztorze. każdy może tu 
odpocząć, nabrać sił, a przed wszystkim do-
świadczyć Boga, poprzez obcowanie z Jego 
przepiękną przyrodą.

na poszukujących ciszy czekają również 
inne klasztory m.in. ojców Benedyktynów             
w Tyńcu pod krakowem, ojców paulinów                                                                                      
w Mochowie czy Franciszkanów w pińczo-
wie.

Jacek owczarz

polaków jako naród. według niego po-
lacy są bardzo spontaniczni i szczerzy. 
w polsce odbyło się dotychczas 42 re-
kolekcje, w których wzięło udział około 
pół miliona ludzi. owocem tych reko-
lekcji jest wiele uzdrowień duchowych 

i fizycznych, jak również uzdrowień 
małżeństw. widząc to, ojciec czuje, że 
jest tutaj potrzebny. niektóre z jego 
konferencji wygłoszonych w przeszłości 
w polsce można odsłuchać w internecie 
na portalu youtube.
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grób pańskI 
na podkarpaCIu
Maciej Białecki, maciej@bialecki.net.pl

przeworski klasztor ojców Ber-
nardynów był niegdyś jednym 
z najważniejszych ośrodków 

tego zakonu, dość powiedzieć, że to 
z przeworska sprowadzano zakon-
ników do leżajska, gdzie opaliń-
scy ufundowali sławne dziś sank-
tuarium Matki Boskiej pocieszenia                                  
w bazylice p.w. zwiastowania nMp.                                                                                 
w kaplicy przy przeworskim ko-
ściele Bernardynów znajduje się 
cudowny obraz Św. antoniego                                    
z padwy, namalowany w XVii w. 
przez wybitnego malarza zakonne-
go Franciszka lekszyckiego. wokół 
obrazu ogniskuje się kult Świętego, 
a ojcowie Bernardyni propagują m. 
in. litanię do Świętego antoniego.

znajdująca się w zespole klasz-
tornym Bożogrobców bazylika ko-
legiacka pw. ducha Świętego jest 
jednym z najcenniejszych zabytków 
architektury gotyckiej w polsce. Ma 
bardzo ciekawą historię. przeworsk 
był stolicą prowincji ruskiej (jednej 
z czterech w polsce) zakonu Rycer-
skiego grobu Bożego w Jerozolimie, 
zwanego zakonem Bożogrobców,                       
a w polsce częściej miechowitami 
(od pierwszej siedziby w Miecho-
wie). zakon został zlikwidowa-
ny w XiX w. przeworski klasztor 
był ostatnim w Europie, a ostatni 
Bożogrobiec, o. kasper Mizerski, 
właśnie w nim dokończył żywota                                                                         
w 1846 r. dwadzieścia lat temu za-
kon Bożogrobców powrócił do pol-
ski, a pierwszym wielkim przeorem 

jego zwierzchnictwa polskiego zo-
stał śp. ks. kardynał Józef glemp.

zakon odcisnął swój ślad w hi-
storii rozpowszechniając w świecie 
kult Bożego grobu, w szczególności 
pochodzący z Jerozolimy zwyczaj 
budowania w kościołach w wielkim 
Tygodniu grobów pańskich, czemu 
towarzyszyły specjalne uroczystości, 
m. in. nawiedzenie pustego grobu 
przez zakonników przebranych za 
ewangeliczne niewiasty. w prze-
worsku w drugą niedzielę wiel-
kanocną nadal obchodzi się Święto 
grobu pańskiego. 

w XVii w. 
B o ż o g r o b c y 
zbudowali w 
p r z e w o r s k u 
pomniejszoną 
replikę grobu 
pańskiego. po-
dobnie, jak ory-
ginał znajdują-
cy się wewnątrz 
jerozolimskiej 
Bazyliki gro-
bu Świętego, 
replika została 
umieszczona                        
w kaplicy Bo-
żego grobu 
dobudowanej 
do bazyliki. w 
ścianę grobu 
w m u r o w a n o 
relikwię - ka-
mień z grobu 

pańskiego w Jerozolimie. Miejsce 
to, jedyne takie w naszym kraju, jest 
otoczone powszechnym kultem jako 
sanktuarium.

Tuż przy zabudowaniach klasz-
tornych Bożogrobców znajduje 
się zespół barokowego klasztoru 
sióstr szarytek, obejmujący kościół,                        
w którym znajduje się łaskami sły-
nący obraz Matki Bożej Śnieżnej. 
kościół Matki Bożej Śnieżnej jest 
zawsze otwarty, gdyż trwa w nim 
wieczysta adoracja najświętszego 
sakramentu.

na podkarpaCIu Czujemy prawdzIwą polskę. łańCut, leżajsk, jarosław - zabyt-
kowe mIasta, pałaCe lubomIrskICh, potoCkICh, CzartoryskICh, dzIeduszyCkICh, 
wIelkIe ŚwIątynIe pamIętająCe ŚwIetnoŚć rzeCzypospolItej. poŚrodku ordynaCjI 
lubomIrskICh znajduje sIę przeworsk, pIętnastotysIęCzne mIasteCzko z unIkal-
nymI zabytkamI. należą do nICh gotyCkIe, ufortyfIkowane zespoły klasztorne 
bernardynów I bożogrobCów, otaCzająCe od wsChodu I zaChodu starą CzęŚć 
przeworska.
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małE co niEco

do zoBaCzEnia,  do usŁyszEnia 
9 listopada, godz. 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 10 zł
„złote jajko” - teatralny poranek bajkowy
10 listopada, godz. 18.00, galeria przed salą 216 na i piętrze art.Bem, wstęp wolny
„piękno natury, piękno ruchu tańca” - wernisaż wystawy obrazów krystyny kisiel
11 listopada, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem
„3275 kg orchestra” - koncert zespołu Bemowskiego Centrum kultury
14 listopada, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 30 zł (25 zł ulgowe, 20 zł senior-
skie) „abba Club” - musical w reżyserii Roberta webera i Roberta kudelskiego
15 listopada, godz. 12.00, przed salą koncertową art.Bem, wstęp wolny
warsztaty robienia tradycyjnych ukraińskich lalek-motanek (wiek uczestników: 7-12 lat). 
uczestnicy zaprezentują wykonane przez siebie lalki podczas koncertu zespołu Babooshki
15 listopada, godz. 17.00, galeria na parterze art.Bem, wstęp wolny
„zrozumieć krym” - wykład olega doroszenki
15 listopada, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 15 zł (10 zł ulgowe)
Babooshki - koncert zespołu muzyki etnicznej

Gęsie żołądki duszone z burakami
lIstopad to Czas końCa tuCzu gęsI. ubój według tradyCjI rozpoCzynał sIę 11 lI-
stopada w dnIu Św. marCIna. z tej okazjI jadło sIę uroCzysty obIad, podCzas któ-
rego głównym danIem była oCzywIŚCIe gęsIna. w nawIązanIu do tej wIelowIeko-
wej polskIej tradyCjI proponuję dzIŚ danIe z gęsImI żołądkamI.

Więcej przepisów znajdą Państwo na moim blogu kulinarnym: www.pocztowkizkuchni.blogspot.com.    
           I.Z.

Żoładki dokładnie oczyścić i pokroić na plasterki. na patelni rozpuścić masło i podsmażyć na nim żołądki. Cebulę i 
czosnek obrać i drobno posiekać. dodać do podrobów. Buraki obrać, umyć i pokroić na plasterki. dołożyć do żołądków, 
podlać wodą, zmniejszyć temperaturę i dusić pod przykryciem do momentu aż mięso i buraki będą miękkie, podlewając 
wodą w razie potrzeby. na końcu doprawić do smaku solą, pieprzem i śmietaną.

podawać z dowolnym rodzajem kaszy.

Składniki na 4 porcje:

60 dag gęsich żołądków
4-5 buraków
1 cebula
4-6 ząbków czosnku
sól
pieprz
2 łyżki śmietany
1 łyżka masła
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Grupy parafialne

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. Konrad 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

Grupa studencka
wt.  godz. 20.00  – ks. Konrad i ks. Józef

Studencki zespół muzyczny
niedz, godz. 18.00 - ks. Konrad Zawłocki

Ministranci i lektorzy
wt.  godz. 19.00 - ks. Mariusz Bagiński

Skauci Europy
Dziewczynki 8 – 12 lat: Aneta Kostro – tel. 502 214 

006, kostro.aneta@gmail.com;
Dziewczynki 12 – 16 lat: Zofia Tranda – 695 091 

304, zosia.tranda@gmail.com; 
chłopcy 8-12 lat, Arkadiusz Włodarczyk: 

arek_wlodarczyk@op.pl
Scholka dziecięca

śr. godz. 17.45,  p. Joanna Kiełczewska-Włodarczyk
„Przyjaciele Oblubienca”

środa godz. 19.00 - ks. Konrad
Spotkania dla ojców

I poniedziałek miesiąca godz. 19.30 - ks. Konrad

Msze święte w naszej parafii
NIEDZIELE

7.00, 8.30, 10.00
11.30 (z udziałem dzieci)

13.00, 16.00, 18.00
20.00 (studenci)

DNI POWSZEDNIE
7.00, 7.30, 18.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Piątek po Mszy św. wieczornej do godz. 21.00

Niedziela – po Mszy św. o 20.00
KanCeLaria

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

dyżur:
poniedziałek - ks. proboszcz

wtorek, czwartek - ks. Mariusz
środa, piątek -ks. Konrad

ks. jan pOpieL – proboszcz, tel. 665-19-71, 
xjan@poczta.fm

ks. Mariusz Bagiński – wikariusz, tel. 666-52-63
ks. Konrad zawłocki – wikariusz, tel. 666-52-64
ks. Grzegorz Mencel – rezydent, tel. 666-52-65

ks. józef petrynowski – rezydent, tel. 666-52-66

KOntO BUDOwY KOśCiOŁa 
31 1240 2034 1111 0000 0308 3439

intencje mszalne
10 listopada – poniedziałek:

7.00: …………………………………. ;
7.30: śp. Marian krawiecki – 29 greg.;
18.00: śp. Marian obalski – 10 greg.;

11 listopada – wtorek:
7.00: śp. Marian obalski – 11 greg.;
8.30: śp. Marian krawiecki – 30 greg.;
10.00: śp. kazimierz i Bogdan Łabęda;
11.30: śp. albin wiśniewski i irmina wiśniewska w 11 r.śm., 
Mieczysław Cygler w 2 r.śm.;
18.00: w intencji ojczyzny;

12 listopada – środa:
7.00: śp. Marian obalski – 12 greg.;
7.00: śp. witold ostrowski w dniu imienin;
7.30: śp. stanisław Jabłoński w rocznicę śmierci;
18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;

13 listopada – czwartek:
7.00: śp. Janina gola;
7.00: śp. władysław i jego rodzina;
7.00: za dusze w czyśćcu cierpiące;
7.30: śp. Marian obalski – 13 greg.;
7.30: o cierpliwość w chorobie i potrzebne łaski 
 dla kazimierza;
18.00: śp. ojciec Jan w 1 r.śm.;

14 listopada – piątek:
7.00: śp. Marian, stanisława, Marian;
7.30: śp. Marian obalski – 14 greg.;
18.00: śp. władysław Fejcher w 25 r.śm.; 

15 listopada – sobota:
7.00: śp. Marian obalski – 15 greg.;
7.00: śp. Tadeusz posyła w 11 r.śm.;
7.30: śp. Michalina domańska w 10 r.śm. i c.r. Bartosiak;
18.00: śp. leopold luberek;

16 listopada – niedziela:
7.00: śp. antonina i Janusz obryccy;
8.30: śp. stanisława w 17 r.śm., Feliks, antonina, 
 Franciszek kobylińscy;
10.00: o Boże łaski i opiekę Matki Bożej dla Jana, Bartka 
 i całej ich rodziny oraz znajomych;
11.30: dziękczynna w 10 rocznicę ślubu agnieszki 
 i przemysława kowalskich z prośbą o Boże błog. 
 i potrzebne łaski dla Jubilatów i dzieci dominiki 
 i Filipa;
13.00: w int. parafian;
16.00: śp. Czesława wyszyńska w 4 r.śm. i zmarli z rodziny;
18.00: śp. stanisław dudziński i ludwik putel;
20.00: śp. Marian obalski – 16 greg.; 
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PISMO REDAGUJE ZESPÓŁ Z PARAFII ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY  POD OPIEKĄ KS. KONRADA ZAWŁOcKIEGO
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania koniecznych zmian  w  publikowanych tekstach. 

Kwestie merytoryczne pozostawiamy rzetelności autorów.
oprawa graficzna i skład - Jacek Owczarz

OgłOszenia duszpasterskie

zapowiedzi przedmałżeńskie
Mikołaj Tudruj – kawaler z parafii św. Teresy w lublinie 
i paulina anna kobus – panna z parafii tutejszej;

1. dzisiaj, jak każdego roku w drugą niedzielę listo-
pada, solidaryzujemy się z Kościołem prześladowa-
nym w różnych częściach świata. 

2. przez cały listopad, w dni powszednie, po Mszy św. 
wieczornej modlimy się na różańcu, polecając Boże-
mu Miłosierdziu naszych zmarłych .

3. we wtorek, 11 listopada – nasze narodowe Święto 
niepodległości. wspominając czas miniony trudne-
go wykuwania niepodległości polski, trzeba o tym pa-
miętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej                                                                                                        
i niepodległej ojczyźnie. i dzisiaj musimy myśleć o 
odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych wy-
miarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pa-
miętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawa-
li życie w obronie ojczyzny. niech w tych dniach nie 
zabraknie nas przy mogiłach żołnierzy  z lat 1918-
1920 i modlitewnej o nich pamięci. Msze Święte                    
w naszym kościele o godzinie: 700, 830, 1000, 1130 i 1800 
w intencji Ojczyzny,

4. za tydzień o godz. 1800, Msza św. sprawowana                      
w języku łacińskim, ze śpiewem chorału gregoriań-
skiego.
5. w tym tygodniu mamy jeszcze wolne intencje 
mszalne, przyjmujemy również zapisy intencji na 
przyszły rok. Można też składać jeszcze imiona zmar-
łych na wypominki parafialne.

6. „Bóg zapłać” za ofiary składane na potrzeby bu-
dowy nowego kościoła, te dzisiejsze złożone na tacę, 
jak również wpłacane na bankowe konto budowy, czy 
przekazywane osobiście.

7. w kruchcie kościoła jest wyłożona prasa katolicka. 
przed kościołem ministranci rozprowadzają kolejny 
nr parafialnego tygodnika „skała”. zachęcamy do 
lektury. 


