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Piękno 
stworzonego 
świata

„Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę.”  
            (Mdr 13, 5)

Miniony czas ferii i odpoczynku dzieci i szkolnej młodzieży za-
chęcił nas do poruszenia tematu piękna stworzonego świata 
i odkrywania w nim wspaniałego zamysłu stwórczego Boga. 

szkolne ferie się zakończyły, ale przed nami jeszcze ferie akademickie 
po trudach sesji egzaminacyjnej, więc temat wciąż pozostaje aktualny                    
i żywy. do niego również wrócimy w następnym numerze „skały” przez 
wspomnienia z wyjazdu księdza Mariusza z dziećmi i młodzieżą na-
szej parafii. otwierajmy szeroko swoje oczy, abyśmy zawsze dostrzegali 
otaczające nas piękno stworzonego świata, piękno gór, bezkres morza, 
wspaniałość natury, aby w tym pięknie móc odkryć i jeszcze bardziej 
zgłębić mądrość i miłość Boga do ludzi. Bo ten świat, mimo iż skażo-
ny grzechem i złem ludzkim, wciąż pozostaje cudowną księgą, z której 
można wyczytać jak piękny i wspaniały jest Bóg – stwórca wszystkiego, 
na co patrzą i co podziwiają nasze oczy. / ks.kz.
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EwangElia na co dziEń
8 lutego 2015  - V niedziela zwykła
(Mk 1,29-39)

9 lutego 2015  -  poniedziałek
(Mk 6,53-56)
gdy Jezus i uczniowie Jego się przeprawili, przypłynęli do ziemi 
genezaret i przybili do brzegu. skoro wysiedli z łodzi, zaraz go 
poznano. ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na 
noszach chorych, tam gdzie, jak słyszeli, przebywa. i gdziekolwiek 
wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych 
miejscach i prosili go, żeby choć frędzli u Jego płaszcza mogli się 
dotknąć. a wszyscy, którzy się go dotknęli, odzyskiwali zdrowie.

10 lutego 2015- wtorek
wspomnienie św. scholastyki, dziewicy
(Mk 7,1-13)
u Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, któ-
rzy przybyli z Jerozolimy. i zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów 
brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryze-
usze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie 
jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. i [gdy wrócą]                                                                                           
z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych 
[zwyczajów], które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie 
kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. zapytali go więc fary-
zeusze i uczeni w piśmie: dlaczego Twoi uczniowie nie postępują 
według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? odpo-
wiedział im: słusznie prorok izajasz powiedział o was, obłudni-
kach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem 
swym daleko jest ode Mnie. ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad 
podanych przez ludzi. uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie 
się ludzkiej tradycji, [dokonujecie obmywania dzbanków i kub-
ków. i wiele innych podobnych rzeczy czynicie]. i mówił do nich: 
umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję za-
chować. Mojżesz tak powiedział: Czcij ojca swego i matkę swoją 
oraz: kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie. a wy 
mówicie: Jeśli kto powie ojcu lub matce: korban, to znaczy darem 
[złożonym w ofierze] jest to, co by ode mnie miało być wsparciem 
dla ciebie - to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ni dla 
matki. i znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie 
przekazali. wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie.

11 lutego 2015 - środa
Dzień powszedni albo najświętszej Maryi Panny 
z Lourdes
(Mk 7,14-23)
Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: słuchaj-
cie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie! nic nie wchodzi z zewnątrz                             
w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi 
z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. kto ma uszy do słu-
chania, niechaj słucha! gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, 
uczniowie pytali go o to przysłowie. odpowiedział im: i wy tak 
niepojętni jesteście? nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz 
wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym; bo nie 
wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. 
Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. i mówił dalej: Co wychodzi 
z człowieka, to czyni go nieczystym. z wnętrza bowiem, z serca 
ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cu-
dzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, 
obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni czło-
wieka nieczystym.

12 lutego 2015  -  czwartek
(Mk 7,24-30)
Jezus udał się w okolice Tyru i sydonu. wstąpił do pewnego 
domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, lecz nie mógł pozostać                       
w ukryciu. wnet bowiem usłyszała o nim kobieta, której córeczka 

była opętana przez ducha nieczystego. przyszła, upadła Mu do nóg, 
a była to poganka, syrofenicjanka rodem, i prosiła go, żeby złego 
ducha wyrzucił z jej córki. odrzekł jej: pozwól wpierw nasycić się 
dzieciom; bo niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom. 
ona Mu odparła: Tak, panie, lecz i szczenięta pod stołem jadają 
z okruszyn dzieci. on jej rzekł: przez wzgląd na te słowa idź, zły 
duch opuścił twoją córkę. gdy wróciła do domu, zastała dziecko 
leżące na łóżku, a zły duch wyszedł.

13 lutego 2015 - piątek
(Mk 7,31-37) 
Jezus opuścił okolice Tyru i przez sydon przyszedł nad Jezioro 
galilejskie, przemierzając posiadłości dekapolu. przyprowadzili 
Mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. on 
wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śli-
ną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł 
do niego: Effatha, to znaczy: otwórz się! zaraz otworzyły się 
jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. 
[ Jezus] przykazał im, żeby nikomu nie mówili. lecz im bardziej 
przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. i pełni zdumienia mó-
wili: dobrze uczynił wszystko. nawet głuchym słuch przywraca                           
i niemym mowę.

14 lutego 2015 - sobota
(Łk 10,1-9)
następnie wyznaczył pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch 
i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowo-
ści, dokąd sam przyjść zamierzał. powiedział też do nich: żniwo 
wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc pana żniwa, 
żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. idźcie, oto was posy-
łam jak owce między wilki. nie noście z sobą trzosa ani torby, ani 
sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! gdy do jakiego 
domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi! Jeśli tam 
mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli 
nie, powróci do was. w tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, 
co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. nie przechodź-
cie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą 
was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są,                      
i mówcie im: przybliżyło się do was królestwo Boże.

oTo sŁowo pana:
„Chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach 
i wyrzucając złe duchy.” (Mk 1, 39)

usłyszałem kiedyś pytanie: „dlaczego szymon – piotr 
zaparł się pana Jezusa?” poszukiwałem w myślach mądrej 
i teologicznej odpowiedzi, zaś rozmówca kontynuował: 
„(…) ponieważ Jezus uzdrowił mu teściową…” słowa 
te przypominają mi się kiedy słyszę dzisiejszy fragment 
ewangelii. 
Jezus uzdrowił teściową piotra i wielu dotkniętych 
rozmaitymi chorobami, i wiele złych duchów wyrzucił. 
Taka była i jest misja Jezusa Chrystusa wciąż działającego 
w kościele i przez kościół. pragnie on nadal uzdrawia 
ludzkie słabości i choroby zarówno fizyczne jak i ducho-
we – te moje i również Twoje… wiele też razy człowiek 
doświadczając cudu uzdrowienia słyszał słowa od Jezusa: 
„Twoja wiara Cię uzdrowiła.” panie, prosimy, przymnóż 
nam wiary…  

ks.kz.
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TEmaT z okładki

zaProjektowany 
wszechświat

otaczający świat jest niezwykle skomplikowany. pełen jest złożonych struk-
tur, procesów i reguł, które nie do końca rozumiemy. w istocie, wydaje się, że 
w miarę postępu nauki napotykamy na coraz więcej tajemnic. narzędzia pomia-
rowe i techniki obliczeń jakimi się posługujemy, stają się coraz doskonalsze.                                 
u niektórych ludzi, laików, lecz też i specjalistów w swoich dziedzinach, na-
mysł nad złożonością kosmosu (przyrody ożywionej i nieożywionej), prowadzi 
do refleksji, iż wszystko to nie mogło powstać przez przypadek.

szukając śladów Boskiej ręki                     
w stworzeniu, warto zacząć od 
fundamentalnego filozoficznego 

pytania – dlaczego cokolwiek istnieje? 
istnienie danej rzeczy wynika z cze-
goś, co istniało uprzednio. następstwo 
może być logiczne np. prawo fizyki 
poprzedza powstające zgodnie z nim 
zjawiska, może być czasowe, w sposób 
jaki przyczyna poprzedza skutek. inną 
możliwość ta tak, że jakaś rzecz musi 
istnieć, z samej swojej natury. Jednak 
żadna z rzeczy, które obserwujemy 
zmysłami, nie posiada takiej właści-
wości. Trudny wydaje się do zaak-
ceptowania pogląd, że jakaś istniejąca                      
w naszym świecie rzecz nie tylko ist-
niała od zawsze, ale musiała istnieć od 
zawsze. prowadzi nas to do wniosku, 
że kosmos musi mieć przyczynę ze-
wnętrzną, przyczynę nieograniczoną 
przez czas i przestrzeń. 

pierwszy raz ten argument za ist-
nieniem Boga, nazywany dzisiaj ar-
gumentem kosmologicznym, sformu-
łował Tomasz z akwinu. i w naszych 
czasach dociekliwi ludzie, których 
nazywamy raczej naukowcami, a nie 
filozofami czy teologami, otwierają się 
na istnienie stwórcy dzięki krytycz-

nej, intelektualnej analizie praw świata 
przyrody.

Jako przykład naukowca, który 
przeszedł drogę od ateizmu do chrze-
ścijaństwa chciałbym podać Franci-
sa Collinsa, amerykańskiego lekarza 
i genetyka, szefa projektu poznania 
ludzkiego genomu (Human genome 
project). zastanawiał się on, jak to 
się dzieje, że matematyka tak dosko-
nale opisuje prawa rządzące wszech-
światem, a teorie prawdziwe okazują 
się również proste i piękne. Jaka jest 
przyczyna, że można wzorami ma-
tematycznymi opisać prawa fizyki                                                                 
i chemii? Co było przyczyną wielkie-
go wybuchu? Jak to się stało, że pra-
wie 15 miliardów lat temu z osobli-
wości wielkości jajka powstał kosmos? 
Jeszcze bardziej niż święty Tomasz, 
współczesny fizyk dostrzega porządek 
i celowość świata. 

Celowość, bowiem nawet jeśli skła-
niamy się ku Bogu jako pierwszej 
przyczynie wszystkiego, to możemy 
zadać sobie kolejne pytanie – jak to się 
stało, że pojawił się człowiek? okazu-
je się, iż do powstania życia koniecz-
ny jest kosmos precyzyjnie dostrojony 
(ang. fine-tuned). parametry naszego 

wszechświata wydają się być celowo 
dobrane, aby żywe organizmy mogły 
się pojawić. o jakie parametry cho-
dzi?

prawa fizyki da się zapisać równa-
niami matematycznymi. w tych rów-
naniach znajdują się stałe, których nie 
da się wyliczyć – można je tylko zmie-
rzyć z mniejszą lub większą dokładno-
ścią. są to np. stała grawitacyjna, albo 
prędkość światła. Czy gdyby te stałe 
miały inną wartość, nasz świat wyglą-
dałby inaczej? Bez wątpienia. Czy mo-
głoby powstać życie? Mało prawdopo-
dobne. przykładowo, od wielkości siły 
grawitacji zależy wielkość ciał niebie-
skich, odległości między gwiazdami                                                                            
i czas życia gwiazd. gdyby siłą przy-
ciągania obiektów była trochę większa, 
mniejsza masa potrzebna by była do 
utworzenia słońc i planet (cząsteczki 
łatwiej „przyczepiałyby” się do sie-
bie). Mniejsze gwiazdy żyłyby krócej, 
i przy założeniu, że inne procesy (np. 
czas potrzebny do powstania życia) 
zachodziłyby w podobnym tempie, nie 
mogłoby powstać na mini - planetach 
życie. w ogóle mogłoby nie być planet 
poruszających się po stabilnych orbi-
tach, bowiem ruch planet byłby za-

Janusz Matkowski



skaŁa numer 4(260)          

STRONA 4

kłócany przez przyciąganie grawitacyjne 
pobliskich gwiazd. gdyby z kolei siła 
grawitacji była nieco mniejsza, mogłoby 
się okazać, że w ogóle nie może powstać 
jakiekolwiek skupisko materii. wszech-
świat byłyby wiecznie rozszerzającą się, 
sterylną pustką.

Jakie są możliwe wyjaśnienia, dla-
czego stałe fizyczne mają właśnie takie 
wartości, jak to obserwujemy? po pierw-
sze, być może istnieją jakieś niezbadane 
jeszcze prawa fizyki, które pokażą, że 
owe stałe muszą być właśnie takie,  a nie 
inne. na razie nie wydaje się to praw-
dopodobne. inne możliwe wyjaśnienie, 
to teorie „multiversum” tj. sytuacja, gdzie 
powstają nieskończone ilość wszech-
światów, w każdym z nich występują 
nieco inne stałe fizyczne. Jest to upraw-
niona hipoteza, jednak absolutnie nie do 
zweryfikowania. Trzecia możliwość, że 
wartości stałych zostały przez coś (ko-
goś) ustawione w taki właśnie sposób, 
aby możliwe stało się ukształtowanie 
gwiazd, planet, aminokwasów i na koń-
cu żywych organizmów. krótko mówiąc, 
nasz kosmos został zaprojektowany - od 
swojego stworzenia, po prawa nim rzą-
dzące i parametry równań matematycz-
nych, które te prawa wyrażają.

osobom chcącym dowiedzieć się wię-
cej o poruszanych w artykule tematach, 
pragnę zaproponować książkę Martina 
Rees’a „Tylko sześć liczb”, gdzie opisuje 
on wpływ doboru stałych fizycznych na 
wygląd kosmosu. druga godna polece-
nia lektura to „Język Boga. kod życia - 
nauka potwierdza wiarę”, które autorem 
jest Francis Collins.

Jak pracuje nasz parafialny zespół Caritas?
Jak Co Roku, pRagniEMy pRzEdsTawić kRóTkiE spRa-
wozdaniE z naszEJ dziaŁalnośCi.

w 2014 roku:
- otrzymaliśmy jałmużnę wielkopostną zebraną przez dzieci ze szkoły podsta-
wowej nr 82 (393,95 zł) i darowizny przekazane bezpośrednio na konto bankowe 
naszej wspólnoty w kwocie 1.750 zł;
- pośredniczyliśmy w nieodpłatnym przekazywaniu używanego sprzętu RTV, 
agd i odzieży;
- zorganizowaliśmy bezpłatne korepetycje dla dzieci i młodzieży z najuboższych 
rodzin;
- w okresach przedświątecznych uczestniczyliśmy w akcji sprzedaży świec 
„wielkanocne dzieło Caritas” oraz „wigilijne dzieło pomocy dzieciom”. ze 
sprzedaży świec uzyskaliśmy kwotę 7.359,00 zł, z czego do Caritas archidiecezji 
warszawskiej przekazaliśmy 4.830,00 zł, a kwota 2.529 zł zasiliła budżet naszej 
parafialnej Caritas  z przeznaczeniem na pomoc dla najuboższych;
- na święta Bożego narodzenia przygotowaliśmy 200 paczek z produktów przy-
niesionych przez darczyńców naszej parafii. paczki przekazaliśmy dzieciom z ro-
dzin wielodzietnych (50 szt.),  osobom samotnym, chorym i bezdomnym (160 
szt.). ponadto część produktów przekazaliśmy dzieciom z ośrodka szkolno-wy-
chowawczego w laskach;
- z kwoty 3.900 zł uzyskanej z 1% podatku należnego na rzecz organizacji po-
żytku publicznego (opp), 1.800 zł przeznaczyliśmy na dofinansowanie kolonii 
trójce dzieciom z naszej parafii (Mazury, morze, góry). na zakup lodówki naszej 
podopiecznej   przeznaczyliśmy kwotę 880 zł, a pozostałą kwotę 1.220 zł przezna-
czyliśmy na zakup żywności dla naszych podopiecznych. 
- systematycznie pomagaliśmy 75 rodzinom, które znajdowały się w trudnej sy-
tuacji materialnej. dla tych rodzin zakupiliśmy produkty żywnościowe, lekarstwa, 
ciepłe skarpety i rękawiczki oraz udzieliliśmy zapomóg na cele rehabilitacyjne. 
Łącznie przeznaczyliśmy na te cele kwotę 6.612,67 zł.
 na dzień 31grudnia 2014 roku stan konta wynosił 13.545,78 zł.
składamy serdeczne Bóg zapłać darczyńcom, ludziom dobrej woli za okazane ser-
ce, hojność, zaufanie i życzliwość.

w tygodniu Miłosierdzia Bożego została odpra-
wiona msza św. dziękczynna w intencji wszyst-
kich darczyńców i naszych podopiecznych.
Członkowie parafialnego zespołu Caritas uczest-
niczyli w rekolekcjach wielkopostnych i spotka-
niu opłatkowym, a także w jubileuszu 25-lecia 
Caritas archidiecezji warszawskiej. uroczysto-
ści odbyły się 20 września 2014 roku. Rozpo-
częły się Mszą świętą w archikatedrze św. Jana 
Chrzciciela, której przewodniczył kardynał ka-
zimierz nycz. następnie, na dziedzińcu siedziby 
Caritas aw przy krakowskim przedmieściu, 
odbyła się projekcja filmu jubileuszowego oraz 
wręczenie wyróżnień sprzymierzeńcom Caritas 
aw. obchody zakończyły się koncertem i po-
częstunkiem. z tych spotkań wróciliśmy umoc-
nieni duchowo i z postanowieniem kontynuacji 
naszej służby bliźnim.
zapraszamy do naszej wspólnoty wszystkich 
chętnych, którzy chcieliby nieść pomoc bliźnim, 
bowiem potrzeby są większe niż nasze możli-
wości, a grono współpracujących nie jest zbyt 
liczne.

parafialny zespół Caritas
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Z historii parafii

Elżbieta Ruman

„Misje” 
Przy gÓrczewskiej (1)

obeszłam wokół parafialny te-
ren i nie znalazłam żadnego, 
nawet drewnianego budyn-

ku, choć trochę przypominającego 
dom dla księży. postanowiłam popytać                                      
w metalowych barakach dla pracow-
ników budowy - może wiedzą, gdzie 
szukać księdza proboszcza. - a, pani 
do księdza proboszcza! - śniady, wy-
glądający na dziecko południowych 
krain i wcale nie robotnik, ale człowiek 
z koloratką pod szyją wyjrzał zza drzwi 
baraku. a więc to jest „plebania”! Jakże 
pomyliłam się szukając przyzwoitego 
budynku.

panujący wewnątrz dobry duch 
sprawił, że przestałam się dziwić. - To 
jest kościółek, który dziesięć lat temu, 
kiedy erygowana została parafia, został 
przeniesiony spod Radomia. górale 
złożyli go deska po desce. dobudowa-
liśmy też dużą wiatę, aby ci, którzy się 
nie zmieszczą, nie mokli na deszczu - 
opowiada proboszcz ks. Jan stanisław 
popiel. parafianie mogliby zapełnić ze 
trzy takie kościółki, gdyż parafia jest 
bardzo liczna - około ośmiu tysięcy 
osób. dodać trzeba studentów z osie-
dla przyjaźń, czyli z akademików po 
drugiej stronie ulicy. przychodzą tu 
bardzo chętnie, szczególnie od czasu, 
kiedy ks. Francesco Faraci - okazuje 
się, że owa tajemnicza postać to sy-
cylijczyk - chodzi do nich - śmieje się 
ksiądz proboszcz.

- pierwszy raz poszedłem tam dwa 
lata temu - „szumiącą” polszczyzną 
zeznaje ks. Francesco. To są młodzi 
ludzie najczęściej z kresów wschod-
nich, z Białostoczczyzny, suwalskiego, 
z augustowa i okolic, którzy przyjeż-
dżając tu na studia są osamotnieni, 
potrzebują rozmowy. oni są bardzo 

dobrzy, z pobożnych rodzin, ale tutaj 
potrzeba im oparcia. kiedy wracają 
wieczorami do akademików, idę ich 
odwiedzić. z wieloma się zaprzy-
jaźniłem i wiem, że nie jest im łatwo                                                                               
w obcym mieście, gdzie poznają róż-
nych nowych ludzi i wciągani są czasa-
mi w nie najlepsze środowiska. podczas 
dni spowiedzi siedzimy w konfesjona-
łach bez końca...

parafia ma bardzo dobre stosunki 
z dyrekcją akademików, księża orga-
nizują w sali widowiskowej imprezy, 
które przyciągają wielu młodych ludzi. 
- w tej sali jest stary, ale dobry sprzęt 
kinowy, więc robiliśmy pokazy filmów 
religijnych, które cieszyły się ogrom-
nym powodzeniem. w grudniu ks. 
Francesco zaproponował opłatek dla 
studentów, zaprosił bp. Mariana dusia 
- ja mówiłem: zaraz, a co będzie, jeśli 
nikt nie przyjdzie, przecież ty ich właś
-ciwie nie znasz! proszę sobie wyobra-
zić przyszło około sześciuset osób.

ksiądz Biskup był zachwycony tym 
spotkaniem!

kiedy w niedzielę zbliża się godzina 
20.00, nagle okazuje się ile dziur jest 
w płocie oddzielającym teren aka-

demików od ulicy. z różnych miejsc 
wynurzają się grupy młodych ludzi, 
spieszących na swoją wieczorną Mszę 
św. - oni ją animują, grają, śpiewa-
ją, czytają lekcje, a kiedy skończy się 
Msza św., wcale nie idą do siebie. dalej 
modlą się, a ich śpiewy trwają prawie 
do północy - dodaje ksiądz proboszcz. 
przychodzą w ciągu tygodnia i kiedy 
kościół jest zamknięty, siadają z gitara-
mi pod wiatą i tam się modlą.

- na różne sposoby staramy się za-
interesować parafian życiem kościoła. 
organizowaliśmy np. koncerty kla-
sycznej muzyki szwajcarskiej -opowia-
da dalej ksiądz proboszcz. na terenie 
parafii mamy muzyka zafascynowane-
go, muzyką szwajcarską - stąd pomysł. 
udało się nam ściągnąć ambasado-
ra szwajcarii, przedstawicieli władz,                         
a nawet z uniwersytetu we Freiburgu 
przyjechali klerycy dodając prawdzi-
wie szwajcarskiego klimatu impre-
zie. Jednak możliwości mamy bardzo 
ograniczone, kościółek maleńki, brak 
pomieszczeń parafialnych. Mieszka-
my, jak sama pani widzi, w barakach.

(Warszawska „Niedziela” 2001nr 27 )

mały drewniany kościółek stoi wśród  betonowej zabudowy – jakby żyw-
cem przeniesiony z krainy najpiękniejszych wakacji – z tatr albo mazur, 
otoczony wypielęgnowanymi kwiatami, z przytuloną w rogu dzwonnicą. 
gdzieś tu jednak jeszcze musi być plebania…
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co nam mówią Święci?

Joanna Matkowska

apoStoŁ peryferióW

święty jÓzef Vaz 
był gorliwym misjonarzem, który szedł tam, gdzie chrystus go prowa-
dził. nie lękał się, bo zawierzył matce bożej. służył wiernie bogu i lu-
dziom.

Józef Vaz (właściwie José Vaz) urodził 
się 21 kwietnia 1651 roku w indiach, 

w mieście Benaulim będącym portu-
galską kolonią. Był trzecim z sześcior-
ga rodzeństwa. po ukończeniu nauki                                                
w szkole średniej w rodzinnym mie-
ście przeniósł się z rodziną do sanco-
ale, potem studiował na uniwersytecie                              
w goa. w trakcie studiów zdecydo-
wał o wstąpieniu do miejscowego ko-
legium świętego Tomasza z akwinu, 
gdzie ukończył filozofię i teologię.                                                                           
w 1676 roku przyjął święcenia kapłań-
skie i powrócił do rodzinnego miasta, 
gdzie dał się poznać jako żarliwy ka-
znodzieja i spowiednik. założył szkołę 
języka łacińskiego. ponadto często wę-
drował po okolicy spowiadając i głosząc 
kazania, prowadził przy tym ascetyczny 
tryb życia. Był wielkim czcicielem Mat-
ki Bożej, 5 sierpnia 1677 roku oddał się 
w Jej wieczystą niewolę, napisał o tym 
w „liście niewolniczym”.  

na wieść o prześladowaniach katoli-
ków ze strony Holendrów na Cejlonie, 
ksiądz Vaz chciał ruszyć tam z posługą. 
został jednak mianowany wikariuszem 
apostolskim Bidżapuru. Funkcja ta była 
bardzo trudna, była przedmiotem we-
wnętrznych rozgrywek ówczesnego ar-
cybiskupa goa z władzami świeckimi                                                     
i kościelnymi. Mimo to ojciec Vaz gor-
liwie głosił słowo. 

po powrocie do goa wstąpił do 
wspólnoty księży przy kościele świę-
tego krzyża od Cudów, a następnie 
do zgromadzenia oratorium świętego 
Filipa nereusza (tzw. filipinów). został 
wkrótce ich przełożonym i stworzył 
struktury organizacyjne tego instytutu 
w indiach.

w marcu 1686 roku ksiądz Vaz wraz 
z współbraćmi ojcem pawłem de souza 

i bratem stefanem sequeira oraz słu-
żącym jego rodziny Janem, rozpoczął 
wędrówkę po południowych indiach. 
w styczniu następnego roku dotarli 
do Tellicherry, gdzie ksiądz Vaz wyja-
wił, że planuje dotrzeć na Cejlon. Jego 
współbracia wystraszyli się i opuścili 
go. wraz ze służącym jako zwykli ro-
botnicy dotarli na wyspę do dżafna na 
północy kraju, miasta będącego twier-
dzą Holendrów, którzy wyznawali kal-
winizm. na Cejlonie od ponad 50 lat 
nie było kapłanów katolickich, bo mi-
sjonarze nie otrzymywali zgody na po-
byt. Mimo to katolicy przetrwali.  oj-
ciec Vaz nawiązał z nimi kontakt, ale 
szybko został rozpoznany jako ksiądz 
katolicki i musiał uciekać. w 1692 
roku przybył do kandy, gdzie miejsco-
wy buddyjski król uznał go za szpiega 
portugalskiego i rozkazał areszto-
wać. ksiądz Józef nauczył się synga-
leskiego i aktywnie ewangelizował 
swoich współwięźniów. na dzie-
dzicu kościoła zbudował kapliczkę, 
która potem stała się kościołem pod 
wezwaniem Matki Bożej. został 
uwolniony, gdy po jego modlitwie 
spadł długo oczekiwany deszcz.

ojciec Vaz w 1696 roku przybył 
do kolombo, gdzie prowadzi dalszą 
działalność misyjną. przybyli trzej 
kolejni misjonarze z goa, a biskup 
południowoindyjskiej diecezji ko-
czin, któremu podlegał Cejlon, mia-
nował go wikariuszem generalnym 
wyspy z siedzibą w kandy. oprócz 
działalności misyjnej ksiądz Józef 
tworzył modlitwy, hymny, teksty 
dogmatyczne i teologiczne w języ-
ku syngaleskim i tamilskim. dzięki 
temu na kilka stuleci przed Vatica-
num ii, nie mając na to formalnej 

zgody władz kościelnych, włączał miej-
scowych mieszkańców do działalności 
apostolskiej, stosując w praktyce to, co 
dziś nazywa się inkulturacją misyjną.  

ojciec Vaz ciężko zachorował po 
jednej z podróży misyjnej. zmarł                                                                                        
w opinii świętości 16 stycznia 1711 
roku w wieku niespełna 60 lat. po-
nieważ żył w czasach, gdy holender-
scy kolonizatorzy nadal prześladowali 
katolików, jego proces beatyfikacyjny 
trwał długo, bo do 1835 roku. 21 stycz-
nia 1995 w czasie pielgrzymki na sri 
lankę święty Jan paweł ii ogłosił in-
dyjsko-portugalskiego kapłana z goa 
błogosławionym. 14 stycznia 2015 
roku w 304 rocznicę śmierci papież 
Franciszek w czasie pielgrzymki do 
sri lanki ogłosił świętym ojca Józefa 
Vaza.
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Józef gawlina pochodził ze śląskiej 
rodziny, odległej politycznie od 
sanacji, o czym świadczy anegdo-

ta przytaczana przez o. Józefa inno-
centego Marię Bocheńskiego. Matka 
biskupa na jakimś wiecu wyborczym, 
na którym agitator BBwR opowia-
dał, jak to ojciec święty przysłał 
Marszałkowi różaniec, zapytała tu-
balnym głosem: „a sposób użycia też 
przysłał?” Jako twórca i pierwszy dy-
rektor katolickiego Biura prasowego, 
poprzednika kai, gawlina niejed-
nokrotnie zalazł za skórę ówczesnym 
polskim władzom. Mimo to zaskar-
bił sobie życzliwość, a później nawet                                                                                 
i przyjaźń piłsudskiego, który w 1933 r.                                                                           
jako minister spraw wojskowych za-
twierdził jego nominację na biskupa 
polowego wojska polskiego. 

po klęsce wrześniowej gawlina 
uciekł z konwoju żołnierzy inter-
nowanych w Rumunii. we Francji 
wszedł w skład Rady narodowej Rp, 
emigracyjnego odpowiednika sejmu, 
został w nim nawet przewodniczącym 
komisji spraw zagranicznych. pozy-
skując przedłużenie misji biskupa po-
lowego wp przyczynił się do uznania 
rządu gen. sikorskiego przez stolicę 
apostolską.

podczas wojny gawlina zyskał mia-
no „latającego biskupa”: „był jedynym 

biskupem polowym, który w czasie tej 
wojny żył naprawdę w polu, jak jego 
tytuł głosi - inni siedzieli w stolicach                                                                              
i przyjeżdżali na front najwyżej oka-
zyjnie” ( J. Bocheński). wizytował 
polskich żołnierzy i emigrantów na 
wszystkich kontynentach. w 1942 r. 
spędził pół roku w Rosji, z przetrzy-
mywanymi tam polakami i z armią 
andersa, z którą ostatnim transpor-
tem przekroczył granicę perską. wte-
dy papież pius Xii mianował go bi-
skupem ordynariuszem dla cywilnych 
polaków na emigracji.

przed bitwą o Monte Cassino                        
w 1944 r. biskup gawlina zgłosił się 
do służby jako kapelan liniowy i zo-
stał przez gen. andersa skierowany do 
sanitarnego ośrodka Ewakuacyjnego. 
podczas bitwy sprawował posługę wo-
bec rannych i umierających w szpita-
lach polowych i punktach opatrunko-
wych. Jak pisał o. Bocheński, „nie był 
człowiekiem odważnym. natomiast 
był mężny [...] w tym znaczeniu słowa, 
że mimo strachu pchał się w ogień, jak 
gdyby nigdy nic”. za kampanię wło-
ską gawlina otrzymał krzyż srebrny 
orderu Virtuti Militari i krzyż wa-
lecznych. po wojnie otrzymał również 
krzyż komandorski orderu odro-
dzenia polski.

gdy skończyła się wojna, gawlina 

otoczył energiczną opieką polskich 
emigrantów. z inicjatywy biskupa po-
wstało wiele cmentarzy polskich żoł-
nierzy we włoszech, m. in. na Monte 
Cassino, którymi opiekował się do 
końca życia. w 1950 r. zorganizował 
wielki kongres polaków w szwajcarii 
i założył polską misję katolicką we 
Fryburgu, której pierwszym rektorem 
był o. Bocheński. Również ja zawdzię-
czam Misji opiekę duszpasterską pod-
czas pobytu w szwajcarii w latach 90-
tych XX w.. 

Brał udział w przygotowaniu so-
boru watykańskiego ii i w jego obra-
dach. Był sekretarzem papieskiej ko-
misji przedsoborowej dla Biskupów.                                                                             
i znowu o. Bocheński: „podczas dru-
giego soboru watykańskiego, odpo-
wiadając na wywody jakiegoś nowa-
tora, który atakował Matkę Boską,                         
ks. gawlina tak się wzruszył, że dostał 
ataku sercowego i skonał.” Był wrze-
sień 1964 r. zgodnie ze swoją ostatnią 
wolą, został pochowany wśród pol-
skich żołnierzy na Monte Cassino.

Józef gawlina jest też związany                          
z naszą dzielnicą. w 1937 r. jako bi-
skup polowy poświęcił pierwszy ko-
ściół na terenie Bemowa, drewnianą 
kaplicę, w miejscu której stoi dziś ko-
ściół wojskowo-cywilnej parafii Matki 
Boskiej ostrobramskiej.

człowiEk numEru

Maciej Białecki, maciej@bialecki.net.pl

w tych dniach mamy dobrą okazję do wspomnienia józefa gawliny, jednego                                                                                                                      
z najważniejszych duchownych polskich ubiegłego stulecia. dokładnie siedem-
dziesiąt lat temu, 8 lutego 1945 r. biskup gawlina został mianowany przez ojca 
świętego piusa Xii opiekunem emigracji polskiej na czas niemożności wyko-
nywania tych zadań przez prymasa polski, a gdy sytuacja w zajętej przez komu-
nistów polsce ustabilizowała się, otrzymał stały tytuł opiekuna duchowego 
polaków na uchodźstwie, czyli protektora emigracji polskiej. od 1952 r. gaw-
lina był arcybiskupem tytularnym madito (dziś: eceabat nad cieśniną dardane-
le). był bardzo barwną postacią, o czym wiemy nie tylko z jego „wspomnień”, 
opublikowanych przez księgarnię św. jacka, ale i ze „wspomnień” ks. prof. józefa 
marii bocheńskiego op, który podczas ii wojny światowej był jego adiutantem 
i sekretarzem. brak niestety solidnej monografii poświęconej osobie biskupa.

józef gawlina 
Latający biskuP
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z życia parafii

Mirosława pałaszewska

w niedzielę 1 lutego 2015 roku 
o godz. 19.00 po raz kolejny 
mogliśmy wysłuchać koncer-

tu kolęd w wykonaniu Joanny stefań-
skiej-Matraszek (sopran), absolwentki 
wydziału wokalno-aktorskim akade-
mii Muzycznej w warszawie. Równo-
legle z muzyką operową wykonuje rów-
nież repertuar musicalowy i operetkowy. 
koncertowała w wielu krajach Europy 
między innymi we Francji, wielkiej Bry-
tanii, niemczech, krajach Beneluksu, 
Hiszpanii, skandynawii, Japonii, libanie, 
na wyspach kanaryjskich. w roku 2013 
otrzymała tytuł doktora sztuk muzycz-
nych w dziedzinie wokalistyka. w na-
szej kaplicy zaśpiewała nieznane kolędy. 
podziwialiśmy jej piękny głos. aktorzy: 
Teresa lipowska, Joanna dukaczewska, 
paweł Rusinowski, Maciej Jachowski 
oraz znana dziennikarka,  prezenterka 
programów telewizyjnych i lektorka kry-
styna Czubówna czytali wiersze naszej 
parafianki noemi czyli poetki Joanny 
zasady pochodzące z jej najnowszego to-
miku  „każdy dzień ma zapach szczęścia”. 
wysłuchaliśmy m. in. wierszy: „list do 
św. Mikołaja”, „ludzkie pociągi” „Jeste-

śmy w podróży”, „samo życie”, „Życzenia 
noworoczne”, „dobra rada”, „przepis na 
szczęście”, „Rady na nowy Rok”. 

Był w tych wierszach klimat świątecz-
ny, były życzenia noworoczne od a do z. 
Ten ostatni wiersz odczytała sama autor-
ka, organizatorka koncertu. Między dekla-
macjami wszyscy zebrani w kaplicy razem                                                                                        
z aktorami śpiewali kolędy. akompa-
niował znany kompozytor oraz piani-
sta Janusz Tylman, o stronę techniczną 
(oświetlenie i dźwięk) zadbał Mirosław 
Ruszkowski.

Był to wieczór nastrojowy, pełen wra-
żeń. po koncercie można było nabyć tom 
wierszy noemi i płytę Cd w wykonaniu 
Joanny stefańskiej-Matraszek. ks. pro-
boszcz wysłuchał z nami całego koncertu                                            
i podziękował wszystkim artystom za ten 
wieczór pełen wzruszeń. Były też róże dla 
wykonawców.

następnego dnia rozmawiałam                      
z panią z Żywca, która była na koncer-
cie. Była nim zachwycona. urzekła ją 
atmosfera tego wieczora, piękno wierszy                                   
i recytacje aktorów. zazdrościła nam, że 
w naszej parafii miewamy takie koncerty.

MoJa ModliTwa

za marzenia rozsypane po moim życiu
i za wszystkich
którzy marzą
dziękuję

za tysiące słów wypowiedzianych w porę
i za tych
co wiedzą kiedy zamilknąć
dziękuję

za ludzkie i niebieskie anioły
oraz za cichych
niewidzialnych przyjaciół
dziękuję

za miłość niesioną na skrzydłach motyla
oraz za tych
którzy wiecznie kochają
dziękuję

za nieuczesane myśli i poplątane modli-
twy
i za tych
co nie tracą wiary
dziękuję
amen

wsPÓLne koLęDowanie 
z warszawskiMi 
artystaMi
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Bemowski Klub Mam zaprasza:
świetLica Montessori 
w kLubie MaM na beMowie
zapraszamy dzieci do przestrzeni specjalnie przygotowanej do odkrywania 
świata wg własnego pomysłu. Można tu przelewać, przesypywać, układać, lepić, 
ciąć, liczyć przy pomocy specjalnie opracowanych przez Marię Montessori ma-
teriałów edukacyjnych. 
podczas zajęć, dzieci koncentrują się na pracy własnej z pomocami – wówczas 
prowadząca świetlicę nie aranżuje aktywności dzieci, lecz służy pomocą i wspar-
ciem. uczą się współpracy w gronie starszych lub młodszych kolegów czy ko-
leżanek.

Terminy zajęć 
poniedziałek, środa 10.00 – 12.00 – przygotowanie do przedszkola, 
zajęcia dla dzieci w wieku 2-4 l.
środa, czwartek 16.30-18.30 – przygotowanie do szkoły, 
zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 l.
zapisy:
swietlica@rodzicerazem.org
Miejsce: klub Mam ul. konarskiego 83, warszawa
więcej na stronie: www.rodzicerazem.org

Pracownia eMocji 
– trening rozwoju osobistego 
DLa roDzica

Co zrobić jak zaatakowała mnie złość? jak poradzić sobie ze swoim 
wieeeelkim smutkiem? Jak układać słowa tak by nie raniły najbliż-
szych i w ogóle - skąd te wszystkie emocje się biorą?!
na te inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas specjalnie 
uszytego dla rodziców treningu rozwoju osobistego. warsztaty te,  
kierowane są do rodziców, ponieważ emocjonalne zdolności nie 
są wrodzone; rozwijają się krok po kroku w codziennych kontak-
tach z innymi ludźmi od najwcześniejszego dzieciństwa do póź-
nej starości, dlatego tak istotne jest, by zadbać o ich rozwój już od 
najwcześniejszych lat.  ale pierwszą i najważniejszą pracę ma do 
wykonania rodzic.
głównym celem cyklu jest wsparcie rodziców w kształtowaniu 
inteligencji emocjonalnej u siebie i u dziecka, poprzez świadome 
stosowanie różnych narzędzi, technik, zabaw, które pomogą rozu-
mieć siebie i przeżywane emocje, pomogą uporać się z trudnymi 
emocjami (takimi jak gniew, złość, smutek itp.), wskażą jak radzić 
sobie ze stresem oraz obronić swoje prawa. warsztaty będą pro-
wadzone metodą dramy, co gwarantuje praktyczne przećwiczenie 
trudnych sytuacji i nabycie przydatnych narzędzi, które pomogą 
uczestnikom skuteczniej i świadomie rozwijać inteligencję emo-
cjonalną u swoich dzieci. wykorzystane zostaną również elementy 
„komunikacji bez przemocy” (nVC), treningu asertywności, tre-
ningu motywacyjnego i antystresowego.

zapraszamy i mamy i tatusiów tym razem bez dzieci.
prowadzenie: aleksandra Brodowska - 
zgłoszenia mailem na adres: ola@rodzicerazem.org
zajęcia prowadzone są w ramach odpłatnej 
działalności stowarzyszenia Rodzice Razem.

roDzicieLstwo 
Przez zabawę 
– gruPa saMoPoMocowa

zapraszamy wszystkich, którzy szukają nowych 
dróg w komunikacji dorosły-dziecko, chcą 
wspierać swoją pociechę w przeżywaniu trud-
nych sytuacji z jego świata, są otwarci na nowe  
i nieszablonowe rozwiązania. lubią się śmiać 
z samych siebie.
podczas spotkań tej grupy będziemy sobie po-
magać rozwiązywać różne kwestie np. niechęć 
do wyjścia do przedszkola, kiepskie relacje z 
rodzeństwem, marudny i inne przeżywki ze 
świata dziecka. a wszystko w formie zabawy, 
kreatywnych pomysłów, które tylko z pozoru 
wyglądają dziwnie, a tak naprawdę docierają 
do podstawowej potrzeby tego małego czło-
wieka – by być widzianym i usłyszanym.
Można przychodzić z dziećmi :) uwielbiają pa-
trzeć jak ich mama lub tata się wygłupiają!
prowadzenie: aleksandra Brodowska - mama 
2 dziewczynek, które są zapewniły jej indeks 
na uniwersytecie Życia :), pasjonatka dramy, 
języka potrzeb [nVC], montessorianskiej sa-
modzielności i podmiotowego traktowania 
każdego.

zgłoszenia mailem i więcej informacji pod 
adresem: ola@rodzicerazem.org
zajęcia prowadzone są w ramach odpłatnej dzia-
łalności stowarzyszenia Rodzice Razem.
Miejsce: klub Mam na Bemowie, 
ul. konarskiego 83
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małE co niEco

Krem z pieczarek z mięsnymi kuleczkami
zimą najbardziej sycące są zupy, szczególnie te, które mają postać przetartych 
kremów. krem z pieczarek z dodatkiem mięsnych kuleczek to nie tylko zupa po-
żywna, ale i elegancka, którą można serwować w czasie rodzinnych uroczysto-
ści.

Składniki:

ok. 1 kg mięsa wołowego na ro-
sół (szponder, łata, pręga)
3 marchewki
2 pietruszki
1 mały seler (lub 1/2 dużego)
1 por
4 ziarenka ziela angielskiego
4 ziarenka czarnego pieprzu
1 liść laurowy
sól
pieprz
1 kg pieczarek
1 cebula
1 łyżka masła
150 ml śmietany

Klopsiki:

1/2 kg cielęciny do mielenia (ło-
patka)
2 łyżki ugotowanego ryżu
1 jajko
sól
pieprz

Do zobaczenia, Do usŁyszenia

8 lutego, godz. 11.00 i 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 10 zł
„przez różową szybkę” - teatralny poranek bajkowy
11 lutego, godz. 18.00, klub karuzela, wstęp wolny
inauguracyjne spotkanie Bemowskiego koła gospodyń - kuchnia bezglutenowa 
(warsztaty kulinarne)
12 lutego, godz. 18.00, klub karuzela, wstęp wolny
Bemowska pracownia podróży - spotkanie zaczynowe
13-14 lutego, godz. 18.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 20 zł
Eliminacje do 31. przeglądu kabaretowego paka w warszawie

Mięso na zupę i obraną włoszczyznę zalać 1,5-2 l zimnej wody (tak, by woda przykryła mięso). go-
tować początkowo na dużym ogniu, a gdy zacznie wrzeć, zmniejszyć płomień i dalej powoli gotować.                                  
w międzyczasie zebrać szumowiny i dodać przyprawy. gdy mięso i warzywa zmiękną, wyjąć je i prze-
cedzić rosół.  pieczarki umyć  i pokroić. kilka najmniejszych przekroić jedynie na pół. Cebulę obrać                                 
i pokroić na plasterki.  na patelni rozpuścić masło i podsmażyć na nim grzyby wraz z cebulą. oddzielnie 
podsmażyć małe pieczarki przekrojone na połówki i zostawić je na patelni, by nie ostygły. pozostałe 
pieczarki wraz z cebulą włożyć do zupy, doprowadzić ją do wrzenia, następnie całość zmiksować - tak, 
by zupa miała jednolitą aksamitną konsystencję. Cielęcinę umyć i zmielić, dodać ugotowany ryż i jaj-
ko, doprawić solą i pieprzem, wymieszać wszystkie składniki i uformować niewielkie kuleczki. wrzucić 
klopsiki do zupy i gotować kilka minut. na końcu dodać śmietanę i zagotować zupę.
podawać z odstawionymi wcześniej połówkami pieczarek.

Więcej przepisów znajdą państwo na moim blogu kulinarnym: www.pocztowkizkuchni.blogspot.com.
i.Z.
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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 Oblubieńca”

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

dyżury:
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
9 lutego – poniedziałek:

7.00: śp. Łucja i Tadeusz gąsiorowscy;
7.00: śp. Janina skatulska – 3 r.śm.;
7.30: śp. Henryk Ciecierski – 22 greg.;
7.30: śp. genowefa dudzińska – 9 greg.;
17.30: wypominki;
18.00: za zmarłych;

10 lutego – wtorek:
7.00: śp. Łucja i Tadeusz gąsiorowscy;
7.30: śp. genowefa dudzińska – 10 greg.;
7.30: śp. Henryk Ciecierski – 23 greg.;
18.00: śp. zygfryd Łudka;

11 lutego – środa:
7.00: śp. Łucja i Tadeusz gąsiorowscy;
7.00: śp. stefania, ignacy, Michalina, Franciszek, Jadwiga, Marian, 
Helena, Henryk i Jan;
7.30: śp. wiesław andrzej – 10 r.śm. i lucjan Mazurek;
7.30: śp. Henryk Ciecierski – 24 greg.;
10.00: w intencji chorych;
18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;

12 lutego – czwartek:
7.00: śp. Łucja i Tadeusz gąsiorowscy;
7.30: śp. Henryk Ciecierski – 25 greg.;
18.00: śp. genowefa dudzińska – 12 greg.;

13 lutego – piątek:
7.00: śp. Łucja i Tadeusz gąsiorowscy;
7.30: śp. Henryk Ciecierski – 26 greg.;
18.00: śp. genowefa dudzińska – 13 greg.;

14 lutego – sobota:
7.00: o Boże błog., zdrowie i łaski dla Marii w 77 r. urodzin;
7.00: śp. Łucja i Tadeusz gąsiorowscy;
7.30: śp. Henryk Ciecierski – 27 greg.;
7.30: śp. Jan wasilewski;
11.30: chrzest; 
18.00: śp. genowefa dudzińska – 14 greg.;

15 lutego – niedziela:
7.00: śp. agnieszka, antoni i kazimierz Jeżewscy;
8.30: śp. Łucja i Tadeusz gąsiorowscy;
10.00: śp. Henryk Ciecierski – 28 greg.;
11.30: śp. Joanna i władysław Jasińscy;
13.00: w int. parafian;
16.00: śp. grzegorz kamiński – 1 r.śm., grzegorz Misiak – 4 r.śm.,  
 anna kamińska – 4 r.śm.;
18.00: śp. wiktor petruczenko – 5 r.śm.;
20.00: śp. genowefa dudzińska – 15 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

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego…” (Mt 28, 19)

Do wspólnoty Kościoła, przez chrzest święty, zostały włączone dzieci:

Sakrament chrztu świętego

V nieDzieLa zwYKŁa
8 LUteGO 2015

Zuzanna Kapica; Anna Grzempczyńska; Barbara Śnieć; Łucja Maria Łastowiecka;  Jakub Adam Sztuka;

Zapowiedzi przedślubne
Bartosz ignacy weiss – kawaler z konstancina i Maria katarzyna korniluk – panna z parafii tutejszej;

1. Jutro o godz. 1800 Msza św. w intencji naszych 
zmarłych polecanych w wypominkach parafial-
nych. nasze modlitwy za zmarłych rozpoczniemy 
o godz. 1730.

2. w środę 11 lutego przypada wspomnienie naj-
świętszej Maryi Panny z Lourdes. wspomnienie 
to łączymy z obchodami światowego Dnia cho-
rych. współczesny świat bardzo potrzebuje wie-
lu dobrych samarytan. niech w naszym życiu nie 
zabraknie wrażliwości i czynnej pomocy chorym, 
cierpiącym, osamotnionym, których pan Bóg sta-
wia na drodze naszego życia. zapraszamy na godz. 
1800 na Mszę św. ofiarowaną za 
naszych chorych.

3. w sobotę – święto świętych Cy-
ryla, mnicha, i Metodego, biskupa – 
patronów Europy. przypomina nam 
ono obowiązek modlitwy za narody 
Europy, aby pozostały wierne swym 
chrześcijańskim korzeniom. Rów-
nież w sobotę przypada wspomnie-
nie św. walentego, patrona osób 
chorych psychicznie i zakocha-
nych. starajmy się pamiętać o nich                                                                           
w modlitwie i codziennym postępo-
waniu nacechowanym życzliwością.

4. dziękujemy mieszkańcom bloków przy ul. gór-
czewskiej 222, 224 kl. 1 – 4, 228a, B, C, d, E, 
powstańców śląskich 89, 89a,B,C,d za życzliwe 
przyjęcie nas podczas kolędy i ofiary złożone na 
budowę nowego kościoła.

5. Bóg zapłać za ofiary składane na budowę nowe-
go kościoła, te dzisiejsze złożone na tacę, wpłacane 
na bankowe konto budowy, czy przekazywane oso-
biście.


