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Dzień 
ŚwiętoŚci  Życia

dzień Świętości Życia kościół prze-
żywa w uroczystość zwiastowania 
pańskiego. Jest to doskonała okazja do 
pochylenia się nad świętością życia, ro-
zumianego jako dar pana Boga. Roz-
ważamy tajemnicę własnego życia, za 
które pragniemy podziękować naszemu 
umiłowanemu stwórcy, ale również za-
troszczyć się o życie bezbronnych, jesz-
cze nienarodzonych, a już zagrożonych 
i wziąć ich pod szczególną duchową                                                                                
i modlitewną opiekę, podejmując dzie-
ło duchowej adopcji. więcej na ten 
temat możemy przeczytać na kolejnych 
stronach naszej parafialnej „skały”. 

ks. kz.

oto Słowo Pana:
„A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.” 
( J 12, 33)

Jezus zapowiadając „swoje wywyższenie” mówi o śmierci na drzewie Krzy-
ża. Wywyższony nad ziemię spogląda dziś w moje ludzkie serce, odnowione 
mocą przeżytych rekolekcji i jednocześnie pragnie, aby ziarno Słowa Bożego 
zasiane w naszych sercach, nie pozostało jedynie samo, ale aby przyniosło plon 
obfity.
Kończąc rekolekcje i odprawiając ostatnią rekolekcyjną Mszę świętą o godzi-
nie 20.00 pytałem uczestników, czy rekolekcje im się podobały – nieśmiało 
odpowiedzieli, że „tak”. Ale czy rekolekcje były prawdziwie udane, to zapy-
tajcie swoich współmałżonków, innych swoich domowników, może również 
swoich współpracowników – czy im się żyje lepiej w naszym towarzystwie, 
czy rzeczywiście te rekolekcje przyniosły błogosławione owoce, czy pozwoli-
łem, aby Bóg przemienił moje życie i je uświęcił swoją obecnością, czy stałem 
się lepszym człowiekiem… / ks. KZ.
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EwangElia na co dziEń
22 marca 2015  - V  niedziela wielkiego Postu
(J 12,20-33)

16 marca 2015  -  poniedziałek
(J 8,1-11)
Jezus natomiast udał się na górę oliwną, ale o brzasku zjawił się znów 
w świątyni. Cały lud schodził się do niego, a on usiadłszy nauczał ich. 
wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego ko-
bietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, 
powiedzieli do niego: nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na 
cudzołóstwie. w prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. a 
Ty co mówisz? Mówili to wystawiając go na próbę, aby mieli o co go 
oskarżyć. lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. a kiedy w 
dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: kto z was jest bez 
grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. i powtórnie nachyliwszy 
się pisał na ziemi. kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli 
odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. pozostał tylko Je-
zus i kobieta, stojąca na środku. wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do 
niej: kobieto, gdzież oni są? nikt cię nie potępił? a ona odrzekła: nikt, 
panie! Rzekł do niej Jezus: i Ja ciebie nie potępiam. - idź, a od tej chwili 
już nie grzesz.

23 marca 2015- wtorek
(J 8,21-30)
Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie 
szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie 
możecie. Rzekli więc do niego Żydzi: Czyżby miał sam siebie zabić, 
skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie? a on rzekł do 
nich: wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. wy jesteście z tego 
świata, Ja nie jestem z tego świata. powiedziałem wam, że pomrzecie w 
grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w 
grzechach swoich. powiedzieli do niego: kimże Ty jesteś? odpowie-
dział im Jezus: przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię? wiele 
mam o was do powiedzenia i do sądzenia. ale Ten, który Mnie posłał 
jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. 
a oni nie pojęli, że im mówił o ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: gdy 
wywyższycie syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja 
nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie ojciec nauczył. a 
Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja 
zawsze czynię to, co się Jemu podoba. kiedy to mówił, wielu uwierzyło 
w niego.

24  marca 2015 - środa
Uroczystość zwiastowania Pańskiego
(Łk 1,26-38)
Bóg posłał anioła gabriela do miasta w galilei, zwanego nazaret, do 
dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu dawida; a dzie-
wicy było na imię Maryja. anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdro-
wiona, pełna łaski, pan z Tobą, . ona zmieszała się na te słowa i roz-
ważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. lecz anioł rzekł do niej: 
nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. oto poczniesz i 
porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie 
nazwany synem najwyższego, a pan Bóg da Mu tron Jego praojca, 
dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowa-
niu nie będzie końca. na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, 
skoro nie znam męża? anioł Jej odpowiedział: duch Święty zstąpi na 
Ciebie i moc najwyższego osłoni Cię. dlatego też Święte, które się na-
rodzi, będzie nazwane synem Bożym. a oto również krewna Twoja, 
Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, 
która uchodzi za niepłodną. dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwe-
go. na to rzekła Maryja: oto Ja służebnica pańska, niech Mi się stanie 
według twego słowa! wtedy odszedł od niej anioł.

25 marca 2015  -  czwartek
(J 8,51-59)
Jezus powiedział do Żydów: zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 
Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do 
niego Żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany. abraham umarł i prorocy 
- a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na 
wieki. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego abrahama, który prze-
cież umarł? i prorocy pomarli. kim Ty siebie czynisz? odpowiedział 
Jezus: Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. ale 
jest ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: Jest 
naszym Bogiem, ale wy go nie znacie. Ja go jednak znam. gdybym 
powiedział, że go nie znam, byłbym podobnie jak wy - kłamcą. ale Ja 
go znam i słowa Jego zachowuję. abraham, ojciec wasz, rozradował 
się z tego, że ujrzał mój dzień - ujrzał /go/ i ucieszył się. na to rzekli 
do niego Żydzi: pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a abrahama wi-
działeś? Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 
zanim abraham stał się, Ja jestem. porwali więc kamienie, aby je rzucić 
na niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

26 marca 2015 - piątek
(J 10,31-42)
Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. odpowiedział im Je-
zus: ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od ojca. za 
który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować? odpowiedzieli Mu 
Żydzi: nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, 
za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga. odpowiedział 
im Jezus: Czyż nie napisano w waszym prawie: Ja rzekłem: Bogami 
jesteście? Jeżeli /pismo/ nazywa bogami tych, do których skierowano 
słowo Boże - a pisma nie można odrzucić to jakżeż wy o Tym, którego 
ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, dlatego że powie-
działem: Jestem synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego ojca, 
to Mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wie-
rzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że ojciec jest 
we Mnie, a Ja w ojcu. i znowu starali się go pojmać, ale on uszedł z 
ich rąk. i powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio 
udzielał chrztu, i tam przebywał. wielu przybyło do niego, mówiąc, 
iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o 
nim powiedział, było prawdą. i wielu tam w niego uwierzyło.

27 marca 2015 - sobota
(J 11,45-57)
wielu spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus 
dokonał, uwierzyło w niego. niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i 
donieśli im, co Jezus uczynił. wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwo-
łali wysoką Radę i rzekli: Cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek 
czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w 
niego, i przyjdą Rzymianie, i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. 
wówczas jeden z nich, kajfasz, który w owym roku był najwyższym 
kapłanem, rzekł do nich: wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego 
pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż 
miałby zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale 
jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus 
miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także, by rozproszone 
dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili go zabić. 
odtąd Jezus już nie występował wśród Żydów publicznie, tylko odszedł 
stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasteczka, zwanego Efraim, 
i tam przebywał ze swymi uczniami. a była blisko pascha żydowska. 
wielu przed paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się 
oczyścić. oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden 
do drugiego: Cóż wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto? 
arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek 
będzie wiedział o miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, aby go można 
było pojmać.
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TEmaT z okładki

dzień 25 marca, śWięto zWiastoWania Pańskiego, jest obchodzony W kościele róW-
nież jako dzień śWiętości życia. W tym dniu PrzyPomina się o nadrzędnej Wartości ży-
cia ludzkiego. z tej okazji Warto Przybliżyć najnoWszy film dokumentalny grzegorza 
brauna „nie o mary Wagner”, który Według  reżysera jest jednym z najWażniejszych 
filmóW na śWiecie dotykających Problematyki obrony życia. 

Film opowiada historię kanadyjskiej 
działaczki pro-life Mary wagner, 
ale tak naprawdę jest to film wska-

zujący na potworność aborcji oraz ukazu-
jący, jak daleko zachodnia cywilizacja ode-
szła od świętości życia. 

Mary pochodzi z katolickiej rodziny,                                                                                   
w której było dwanaścioro dzieci, w tym 
pięcioro z adopcji. Mary jest trzecim dziec-
kiem, a cała rodzina mieszka w Vancouver. 
na studiach miała przyjaciółkę, która za-
szła w ciążę. Mary odwodziła ją od aborcji, 
jednak ta poszła do kliniki. wówczas Mary, 
czekając z nią w poczekalni,  zrozumiała, 
że ma misję życiową. zaczęła przychodzić 
do klinik aborcyjnych i w poczekalniach 
rozdawać kobietom białe róże z dołączoną 
ulotką pro-life. Jednocześnie rozmawiała 
z nimi. niektóre kobiety przyjmowały od 
niej różę i opuściły klinikę aborcyjną po 
rozmowie. zazwyczaj jednak personel kli-
niki wzywał policję. 

po aresztowaniu przez policję Mary 
była stawiana przed sądem pod błahym 
zarzutem. Mogła wyjść za kaucją, jeśliby 
obiecała, że nie wróci do klinik aborcyj-
nych. Jednakże Mary nie chciała i nadal 
nie chce tego uczynić. z tego względu 
przesiedziała już w więzieniach ponad 10 
lat. prawo kanadyjskie stwierdza bowiem, 
że dziecko jest człowiekiem dopiero, je-
śli urodzi się żywe. z powodu jej działań 
stworzono przepisy o strefach bezpieczeń-
stwa wokół klinik aborcyjnych. Takim 
osobom, jak Mary wagner, nie wolno się 
do nich zbliżać na odległość mniejszą niż 
250 m.

osoby, które znają Mary wagner, 
twierdzą, że jest uduchowiona, cicha, cie-
pła i skromna. gdy się na nią patrzy, czuje 
się jej wewnętrzny spokój, coś co do niej 
przyciąga. nie walczy krzykiem, agresją, 
lecz przykładem swojego życia broni tego, 
co słuszne.

Film przypomina, że pierwsze fe-
ministki wykazywały postawę pro-life,                               
a także, że po raz pierwszy zalegalizowano 
aborcję w Rosji bolszewickiej za czasów 

włodzimierza lenina.  zawiera także 
przypomnienie, że w drugiej połowie XX 
w. aborcja została zalegalizowana przez 
prawie wszystkie kraje zachodu oraz że 
według danych Światowej organizacji 
zdrowia (wHo) rocznie dokonuje się na 
świecie 40-50 mln aborcji. 

Twórcy filmu wskazują, że w kanadzie 
aborcję zalegalizowano w 1959 r. głów-
ny propagator aborcji w tym kraju, Henry 
Morgentaler, był Żydem polskim z Łodzi. 
przeżył obóz koncentracyjny. doświad-
czył, jak nieludzki potrafi być człowiek 
wobec drugiego człowieka. Jednakże, po-
mimo takich przeżyć, po przybyciu do 
kanady zaczął zakładać kliniki aborcyjne 
i praktykować masową aborcję. w kana-
dzie jest nazywany „królem aborcji”. 

w filmie wspomniana jest również 
inna kanadyjska działaczka pro-life lin-
da gibbons. Jej metoda działania to sta-
nie przed klinikami aborcyjnymi z plaka-
tem zawierającym zdjęcie dziecka i napis 
„Czemu mamo. przecież mogę dać 
tyle miłości”.

w filmie przypomina się także            
o przerażających sposobach dokony-
wania aborcji w kanadzie i w innych 
państwach. dawniej popularna była 
aborcja solankowa, tj. wstrzyknięcie 
żrącego kwasu do macicy w celu 
uśmiercenia płodu. Często stosowa-
ne były również  śmiertelne zastrzy-
ki potasu do serca dziecka. obecnie 
stosuje się maszyny aborcyjne do 
łyżeczkowania macicy, dziecko jest 
wyciągane przez pompę próżniową. 
odrębnie wyjmuje się ręce, odrębnie 
nogi oraz odrębnie głowę z tuło-
wiem. od czasu do czasu media do-
noszą o przypadkach żywych uro-
dzeń w trakcie aborcji oraz o tym, 
że takie dzieci umierają porzucone 
lub uduszone. w kanadzie co szó-
ste dziecko poddane późnej aborcji 
nie umiera natychmiast. 

w filmie Mary wagner wypo-
wiada się jedynie na sam koniec. 

Mówi m.in., że w obliczu kłamstwa jest 
tylko jedna broń, tj. dawanie świadectwa 
własnym życiem. Jeśli kochamy Chrystu-
sa, to jesteśmy powołani do miłości aż do 
bólu. Jedni działając skromnie, a inni bar-
dziej efektownie. To jest droga do budo-
wania cywilizacji życia. 

do filmu została dołączona książeczka, 
zawierająca dwa wywiady z Mary wa-
gner.

warto dodać, że w trakcie pobytów                   
w więzieniu Mary wagner otrzymuje listy 
z poparciem. połowa listów z całego świa-
ta to listy z polski. Jak wskazuje wydawca, 
„nie o Mary wagner” to film demaskator-
ski, film o życiu i zbrodni, film o wolności 
i sumieniu. po jego obejrzeniu trudno jest 
widzowi pozostać obojętnym … wiele 
osób po jego obejrzeniu zadaje sobie pyta-
nie „Co ja mogę zrobić w sprawie obrony 
życia, skoro Mary robi tak wiele”. 

Roman Łukasik

„nie o mary Wagner”
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DUcHowa 
aDoPcJa 
DziecKa 

PoczęteGo

 „Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać 
- oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi” 
       ( Jan paweł ii, „Evangelium vitae”)

duchowa adopcja (właściwa 
nazwa: duchowa adopcja 
dziecka poczętego zagrożo-

nego zagładą) polega na  modlitwie                                                                                                 
w intencji dziecka zagrożonego za-
biciem w łonie matki. Trwa dzie-
więć miesięcy i polega na codzien-
nym odmawianiu jednej tajemnicy 
różańcowej - radosnej, bolesnej lub 
chwalebnej („ojcze nasz” i 10 razy 
„zdrowaś Mario”) oraz specjalnej 
modlitwy w intencji dziecka i jego 
rodziców. Bardzo często modlący 
dołączają dowolnie wybrane posta-
nowienia (np. częsta spowiedź i ko-
munia Święta, adoracja najświętszego 
sakramentu, czytanie pisma Świę-
tego, post o chlebie i wodzie, walka                                                                              
z nałogami, pomoc osobom potrzebu-
jącym, dodatkowe modlitwy). Te po-
stanowienia są całkowicie dobrowolne                         
i można z nich zrezygnować. dziecko 
zagrożone wybiera dla podejmującego 
adopcji duchowej Bóg i tylko on zna 
jego imię. podjąć się tego zobowią-
zania może każdy chrześcijanin bez 
względu na stan zdrowia czy miejsce 
pobytu. Tylko dzieci podejmują te zo-
bowiązanie pod nadzorem rodziców. 

najczęściej przyrzeczenie składa się 
na ręce kapłana podczas Mszy Świętej 
lub nieszporów po odbytych rekolek-
cjach lub udziału w specjalnej konfe-
rencji. Można też podjąć się adopcji 

duchowej dziecka poczętego prywat-
nie w zaciszu własnego domu cho-
ciażby przez wypełnienie specjalnego 
formularza na stronie internetowej. 
Można też odczytać formułę przyrze-
czenia (najlepiej przed krzyżem lub 
obrazem) i od tego momentu przez 
kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać 
jedną dowolnie wybraną tajemnicę ró-
żańca oraz modlitwę w intencji dziec-
ka i rodziców. dobrze jest zapisać datę 
rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.

początki duchowej adopcji wią-
że się z zachodnią Europą i ruchem 
Błękitnej armii Matki Bożej Fatim-
skiej. w 1987 roku dr paweł Milcarek 
opublikował w styczniowym nume-
rze „Rycerza niepokalanej” tekst co-
dziennej modlitwy oraz opracowane 
przez siebie zasady ideowe inicjatywy, 
o której dowiedział się z ulotki znale-
zionej w katedrze w westminsterze. 
pomysł podchwycili paulini z kościo-
ła św. ducha w warszawie, którzy 
opracowali tekst liturgii przyrzeczenia 
adopcyjnego kandydatów. do dalsze-
go rozpowszechnienia się duchowej                                  
adopcji bardzo przyczynili się pań-
stwo arkuszyńscy, którzy przywieźli ją 
do gdańska. na Jasnej górze powstał 
Centralny ośrodek duchowej adop-
cji o zasięgu ogólnopolskim.

od 1992 roku dzień 25 marca za 
przyzwoleniem św. Jana pawła ii stał 

się dniem Świętości Życia. dzień po-
przedzający pamiątkę zwiastowania 
pańskiego – 24 marca, uchwałą sej-
mu Rp z 27 marca 2004 roku uznany 
został jako narodowy dzień Życia. 
dzień ten został uznany jako dzień 
podejmowania zobowiązań duchowej 
adopcji dziecka poczętego zagrożo-
nego zagładą. 

drugim dniem powszechnych                             
i uroczystych ślubowań duchowej 
adopcji jest dzień 28 grudnia – ob-
chodzony jako Święto Młodzianków 
Męczenników (tzw. rzeź niewiniątek 
zamordowanych przez Heroda mają-
ca na celu zabicie pośród zabijanych 
dzieci Jezusa). 

duchowa adopcja nie tylko służy 
poczętemu dziecku i jego rodzicom. 
pomaga także tym, którzy jej dokonu-
ją. Rodzicom, którzy dokonali aborcji, 
przywraca spokój. innym, zwłaszcza 
młodym, poprzez dar osobistej modli-
twy, ofiary lub post pomaga kształto-
wać charakter. Buduje nawyk systema-
tycznej modlitwy.

sama dwukrotnie podejmowałam 
duchową adopcję i głęboko wierzę, że 
stanowiła ona początek mojego na-
wrócenia. 

źródło: 
http://dadp.niepokalanow.pl/

Joanna Matkowska
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ŚcieŻKi 
MiłoŚci

StacJa iX
tRzeci UPaDeK JezUSa

każdy ma swoje wzloty 
i upadki.
pierwsze odkrywają naszą słabość. 
drugie pokazują bezsilność 
i brak wiary, że może się udać.
a te trzecie
zawsze najbardziej bolą.
Jesteśmy słabi,
bo sami chcemy walczyć ze swoją słabością.
nie mamy sił,
bo całą siłę pokładamy tylko we własnych zdolnościach.
Tak bardzo bliski jest mi upadający Jezus.
To on pokazał,
że powstać możesz wtedy,
kiedy swoją słabość
połączysz z Jego Miłością.
Tylko ten, kto kocha 
zawsze powstanie...
przy tej stacji zostaw wszystkie swoje grzechy. 
niech spłoną w Boskim Miłosierdziu.
nie odwracaj się 
niczego nie żałuj...
powstań 
i idź dalej

StacJa X
JezUS z Szat oBnaŻony

dziwny jest ten nasz świat. 
Codziennie rozbieramy Boga 
w drugim człowieku...
za grosze przyjemności
sprzedajemy prawdziwą miłość.
Żart.
słowo.
gest
mogą obnażać to co ludzkie
i boskie w człowieku.
dziś wszystko można sprzedać 
i wszystko można kupić... 

ale czy na pewno?
Czy można kupić czyste sumienie? 
pełne szczęścia oczy? 
czy kochające dłonie?
nie wszystko wystawione jest na targu próżności.
Jezus pokazał,
że nie wszystko nagie jest nagie...
przy tej stacji zostaw swój wstyd 
i nagość.
okryty Bożą łaską 
idź dalej.

StacJa Xi
PRzyBicie Do KRzyŻa

Jezus sam kładzie się na krzyżu 
potem wyciąga ręce 
potem...
otwiera ramiona na ludzkie,
 choć czasem nieludzkie cierpienie.
nagła choroba 
niepowodzenie 
Brak pracy 
utrata przyjaciół 
odejście kogoś bliskiego
To współczesne ukrzyżowania...
spadają na nas nagle. 
niszczą nasze plany. 
szeptem wypowiadają słowa: 
„takie jest życie”.
Życie takie nie jest.
To ludzie codziennie wbijają
nowe gwoździe...
a Jezus?
sam położył się na krzyżu...
dla nas...
z miłości...
przy tej stacji zostaw swoje samotności. 
a potem idź dalej.

Rozważania 
Drogi Krzyżowej

noemi  joanna  zasada

część czwarta
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co nam mówią Święci?

Joanna Matkowska

„Święty z KoniczynĄ”
był PierWszy W dziejach chrześcijaninem, który W „liście do korotyka” zdecy-
doWanie WystąPił PrzeciW nieWolnictWu. nie był irlandczykiem, co Więcej, Przez 
6 lat był ich nieWolnikiem. tak jednak Pokochał ten kraj i jego mieszkańcóW, że 
Pytał W tym liście „czy jest hańbą, że Przyszliśmy na śWiat W irlandii?”.

patryk (a właściwie sucat, bo tak 
brzmiało jego celtyckie imię) 
urodził się w Brytanii w 385 roku. 

Jego rodzice byli chrześcijanami. Jako 16 
– latek został porwany przez korsarzy i 
trafił do irlandii. przez sześć lat nauczył 
się irlandzkiego pasając owce. udało mu 
się uciec do północnej Francji. uczył się 
w sławnych wtedy szkołach misyjnych: 
w Erinsi i w auxerre. Był uczniem św. 
germana z auxerre. odwiedził italię 
i kolonie mnichów na wyspach Morza 
Tyrreńskiego. legenda głosi, że pewnej 
nocy patryk zobaczył w widzeniu miesz-
kańca irlandii, który usilnie prosił: „Bła-
gamy cię, święty chłopcze, abyś przybył i 
zatrzymał się u nas”.

po śmierci biskupa św. palladiusza 
wysłanego na misję do irlandii przez 
papieża św. Celestyna i, patryk wyświę-
cony na biskupa w 432 roku powrócił 
do irlandii. kraj był rządzony przez 
pogańskich naczelników; chrześcijan 
było niewielu. patryk starał się pozyskać 
ich dla wiary poprzez prezenty i jawne 
okazywanie szacunku. uzyskał zgodę 
na głoszenie Ewangelii. w armagh 
założył swoją stolicę. stąd wyruszał na 
kolejne wyprawy. za pomocą koniczyny 
tłumaczył im tajemnicę Trójcy Świętej, 
dzięki czemu stała się ona symbolem 
irlandii. zdarzały się zamachy na jego 
życie, ale wychodził z nich bez szwanku. 
aby nie zaogniać konfliktów pomiędzy 
szczepami, wyznaczał biskupów dla każ-
dego. kapłani, którzy mieli im pomagać, 
byli zobowiązani do wspólnego życia na 
wzór klasztorów. do liturgii wprowadził 
obrządek, jaki wówczas był powszechnie 
przyjęty w galii (we Francji). do irlan-
dii napływali kolejni misjonarze, głów-
nie zakonnicy, patryk tworzył ośrodki 
duszpasterskie. w irlandii powstał je-

dyny w swoim rodzaju zwyczaj, że opaci 
byli biskupami,  a mnisi w klasztorach - 
ich wikariuszami. patryk upowszechnił 
także zwyczaj ustnej spowiedzi.

Jednym z pomocników patryka miał 
być św. kieran. według legendy patryk 
miał wręczyć kieranowi dzwon, któ-
rym zwoływał mnichów i wiernych na 
wspólne pacierze liturgiczne. To legenda, 
bo kieran urodził się wiele lat po śmierci 
patryka. zwyczaj dzwonienia faktycznie 
rozpowszechnili mnisi irlandzcy po ca-
łej Europie. znana jest piękna modlitwa 
świętego patryka: „chryste, bądź ze 
mną, we mnie, za mną, 
przede mną. Bądź  w 
sercu tego, który myśli 
o mnie. Bądź w oczach 
tego, który patrzy na 
mnie. Bądź    w uszach 
tego, który mnie słu-
cha. Bądź w ustach 
tego, który mówi do 
mnie”.

patryk w opinii świę-
tości zmarł 17 marca 
461 w armagh (dziś 
ulster w północnej ir-
landii). przeżył około 
76 lat, w tym prawie 
40 lat w irlandii. dla 
irlandczyków jest ich 
apostołem i patronem. 
Św. patryk jest patro-
nem nawróconej przez 
irlandzkich misjonarzy 
nigerii oraz Montser-
rat, archidiecezji no-
wojorskiej, bostońskiej, 
ottawy, armagh, Cape 
Town, adelajdy i Mel-
bourne, a także inżynie-
rów, fryzjerów, kowali, 

górników, upadłych na duchu oraz dusz 
w czyśćcu cierpiących. Czczony jest jako 
opiekun wiosennych siewów i zwierząt 
domowych. zwracają się do niego lęka-
jący się węży i ukąszeni przez nie.

w ikonografii święty przedstawiany 
jest w biskupim stroju. Jego atrybutem 
jest liść koniczyny - dla uwypuklenia 
faktu, że patryk rozpoczynał ewangeli-
zowanie od wykładania prawdy o Trój-
cy przenajświętszej, a także wąż. inne 
atrybuty to mitra, pastorał, krzyż, księga, 
chrzcielnica, węże, harfa.
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z życia parafii

Mirosława pałaszewska

w niedzielę  15 marca 2015                     
o godz. 19.00 odbył się ko-
lejny występ chóru Jutrzenka 

z parafii podwyższenia krzyża  Święte-
go na Jelonkach pod dyrekcją andrzeja 
kurczaka „idziesz przez wieki”. Był to  
ich drugi koncert pieśni wielkopostnych 
(pierwszy odbył się w kościele dobrego 
pasterza).  zaprezentowano 14 pieśni 
wielkopostnych. Jako pierwszą wykona-
no pieśń „Bądź mi litościw” (psalm 51                                                                                        
w tłumaczeniu Franciszka karpińskie-
go):

Bądź mi litościw Boże nieskończony
według wielkiego miłosierdzia Twego,
według litości Twej niepoliczonej,
Chciej zmazać mnóstwo przewinienia 

mego. (…)
 wysłuchaliśmy m. in. kompozycji 

wacława z szamotuł „ach, mój niebieski 
panie”, pieśni z 1561 r. „ach nam nędz-
nym grzesznym”, „syna marnotrawnego”, 
chorału Jana sebastiana Bacha „Ciernia-
mi uwieńczona” i współczesnej „idziesz 
przez wieki”.

ks. proboszcz Jan popiel podziękował 
szczególnie na  zaśpiewanie jego trzech 
ulubionych pieśni:  „stabat Mater”, „od-
szedł pasterz”, „dobranoc głowo Świę-
ta”.

Hymn „stabat Mater” rozpoczyna się 
słowami:

stabat Mater dolorosa 
iuxta crucem lacrimoso 
dum pendebat Filius.
w tłumaczeniu na język polski:
stoi Matka obolała, 
Łzy pod krzyżem przepłakała,
gdy na krzyżu syn jej mrze.
dziękując wykonawcom za chwi-

le wzruszeń i umożliwienie głębszego 
przeżywania okresu wielkiego postu, ks. 
proboszcz zdradził, że dyrygent chóru 
andrzej kurczak jest naszym parafiani-
nem.

Ja tylko żałowałam, że tak mało ludzi 
zostało na koncercie. 

KonceRt cHÓRU 
JUTRZENKA
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z życia parafii

Mirosława pałaszewska

niedziela, 23 lutego 2003
z okazji 193 rocznicy urodzin Fry-

deryka Chopina o godz. 19.00 odbył się                                     
w kościele kolejny wieczór muzyki i modli-
twy. wystąpili: Jerzy Maciejewski i dariusz 
Jakubowski.

niedziela, 8 czerwca 2003
dzisiaj ksiądz proboszcz ogłosił, że or-

ganizuje w sobotę pielgrzymkę szlakiem 
sanktuariów maryjnych. 

14 czerwca 2003 Pielgrzymka do sank-
tuariów maryjnych

w sobotę po porannej  Mszy Św. spod 
kościoła ruszył autokar na południe polski. 
ponieważ tym razem były jeszcze wolne 
miejsca, ks. proboszcz zaprosił chętnych                    
z innych parafii. pogoda dopisała. Było sło-
necznie, ale nie upalnie. 

pierwszym naszym celem był drewnia-
ny kościół w lewiczynie (leżącym między 
grójcem a Białobrzegami). znajduje się 
w nim obraz Matki Bożej lewiczyńskiej 
pocieszycielki strapionych, pani ziemi 
grójeckiej. w kościele zastaliśmy wyciecz-
kę z ursynowa (przyjechali dwoma auto-
karami). od sześciu lat proboszczem w tej 
niewielkiej parafii jest ks. paweł piotrowski, 
znany wcześniej z programów katolickich 
Tp i interesujących kazań. 

ks. paweł opowiedział o wydarzeniach, 
jakie miały miejsca w ostatnich latach. 
Chłopiec został poparzony gorącym sma-
rem (spowodował wybuch). kiedy ks. paweł 
przyjechał z rodzicami ze szpitala, z trudem 
powstrzymywał łzy, widząc  chłopca. stan 
jego był bardzo ciężki. Czekały go operacje 
przeszczepu skóry. do nich jednak nie do-
szło. Chłopiec wyzdrowiał. pozostały tylko 
ślady  po jego próbie oczyszczenia opa-
rzonych rąk szczotką ryżową, co chłopiec                                  
w pierwszym odruchu zrobił.

ks. paweł opowiedział także o próbie 
podpalenia kościoła podczas nabożeństwa. 
ogień został podłożony do drewnianej 
szafy. kościelny opuścił zakrystię i poszedł 
na wieś. na szczęście dym przez szybkę                             
w drzwiach zauważyła katechetka. ks. 
paweł zużył trzy gaśnice, reszty dokonali 
strażacy, którzy wkrótce przyjechali. przez 
chwilę nawet ks. proboszcz pomyślał o tym, 

aby opuścić pomieszczenie, gdzie szalał 
ogień (był pewien, że nie wytrzyma dłużej), 
ale jak pomyślał, że liczy się każda sekunda 
(wszak kościół jest drewniany), ratował da-
lej. strażacy na jego polecenie wywlekli sza-
fę i ugasili pożar. obyło się bez dewastacji 
świątyni wodą. księdza pawła zawieziono 
do szpitala nieprzytomnego. przeżył.

Takich wydarzeń jest wiele. Cudowny 
obraz Matki Bożej (o wymiarach 85,5x118 
cm) namalowany na cyprysowych deskach 
został ofiarowany przez opata cystersów                                             
z   Rokitna – Jana opalińskiego. obraz 
cieszył się wielką czcią. w specjalnie pro-
wadzonej księdze odnotowano wiele cu-
downych uzdrowień. Świadczą o tym liczne 
wota (w 1917 roku było ich 284). po upadku 
powstania styczniowego  odebrano dobra 
parafii,  proboszcz został zesłany na 25 lat 
katorgi na syberię, za pomoc powstańcom. 
10 sierpnia 1975 roku odbyła się uroczysta 
koronacja obrazu, której dokonali kardynał 
stefan wyszyński i metropolita krakowski 
karol wojtyła. Mogliśmy nabyć pocztówkę 
z błogosławieństwem ojca Św. Jana pawła 
ii dla parafian i pielgrzymów z 10 sierpnia 
1975 roku.

następnym etapem naszej pielgrzymki 
był Św. krzyż. u podnóża mogliśmy obej-
rzeć pomnik poświęcony pomordowanym 
w katyniu, Charkowie i Miednoje. na 
szczyt wjechaliśmy specjalną „kolejką” (wo-
zami zaprzężonymi w dwa konie). na koń-
cu trasy ks. proboszcz nawet pozował do 
fotografii jako woźnica. w samym kościele 
mogliśmy adorować relikwie krzyża Św. 
(relikwie krzyża Św. znajdują się jeszcze                                                                                       
w lubelskiej katedrze).  po całym komplek-
sie oprowadzał nas brat oblat odbywający 
nowicjat w zakonie. 

a potem czekało nas zejście do nowej 
słupi (z drugiej strony góry Łysicy). udało 
się wszystkim zejść w sandałach, laczkach. 
upadki były nieliczne i niegroźne. 

po odpoczynku pojechaliśmy do skarży-
ska-kamiennej. na prośbę polaków, którzy 
musieli opuścić kresy wschodnie, powstała 
tu wierna replika wileńskiej ostrej Bramy. 
Budowę rozpoczęto w 1988 roku. obok 
wybudowano kościół pod wezwaniem 

Matki Bożej ostrobramskiej z przepiękny-
mi witrażami ukazującymi polskich świę-
tych, sceny z życia Matki Bożej. 

obraz Matki Bożej ostrobramskiej zo-
stał namalowany przez b. wilniankę izabelę 
Borowską, a ufundowany przez ks. biskupa 
radomskiego Edwarda Materskiego. Tak 
jak w wilnie, wielu ludzi przychodzi tu                                
i modli się u stóp kaplicy. obraz jest bardzo 
dobrze widoczny z dołu. My modliliśmy 
się w kaplicy. po całym kompleksie opro-
wadzają przewodnicy.

do sanktuarium przybywa rocznie oko-
ło 30.000 pielgrzymów, którzy mogą tu zo-
stawiać kartki z prośbą o modlitwę. wśród 
pozostawionych kartek  znalazła się też 
prośba  o szybkie ukończenie budowy ko-
ścioła na górcach.

otrzymaliśmy pamiątkowe różańce.
gdzieś około dwudziestej dojechaliśmy 

do ostatniego sanktuarium w starej Błot-
nicy. od trzech lat opiekują się nim ojcowie 
paulini (jest ich czterech i mają do pomocy 
siostry michalitki). zjawili się tu na prośbę 
bpa Jana Chrapka. 

przyjechaliśmy w momencie zasłonięcia 
obrazu. proboszcz nie tylko odsłonił dla nas 
obraz, ale opowiedział jego historię. obraz 
Matki Bożej pocieszenia pani i królowej 
ziemi Radomskiej został namalowany na 
desce lipowej. do 1977 roku miał nałożo-
ną srebrną sukienkę. obecnie przywrócono 
pierwotną plastykę obrazu. uroczystości 
koronacyjne miały miejsce 21 lipca 1977 
roku. koronatorem był, w zastępstwie cho-
rego prymasa  polski kardynała stefana 
wyszyńskiego, arcybiskup krakowski kar-
dynał karol wojtyła.

w każdym z sanktuariów modliliśmy 
się w naszych  intencjach. w autokarze od-
mawialiśmy różaniec, śpiewaliśmy pieśni. 
najmłodsi śpiewali przeboje „arki noego”, 
piosenki harcerskie. ks. proboszcz przed 
każdym sanktuarium bardzo obszernie 
przedstawiał historię poszczególnych sank-
tuariów.

zajechaliśmy pod nasz kościół tuż przed 
22.00 zadowoleni i pełni wrażeń. przeży-
wać naszą pielgrzymkę  będziemy jeszcze 
przez długi czas.

KaRtKa z 
KalenDaRza
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cHoRoBa 
a  MiłoŚĆ 
BliŹnieGo

stoisz w kościele, a obok Ciebie 
kobieta (a może mężczyzna) 
zanosi się kaszlem. zaczerwie-

nione oczy i nos sugerują katar, co za 
chwilę potwierdza się, gdy wyjmuje 
chusteczkę i wydmuchuje nos, oczy 
podejrzanie błyszczą. próbujesz się 
odsunąć, ale nie za bardzo jest gdzie, 
bo przecież kaplica mała, a gdy jest 
chłodno na dworze, to jak najwięcej 
osób chce się zmieścić w środku. przez 
głowę przechodzi myśl, żeby odsunąć 
chociaż trochę dalej dziecko, które do-
piero co po chorobie zaczęło chodzić 
do przedszkola. obok jednak stoi wó-
zek z niemowlęciem, którego też nie 
ma gdzie przesunąć. zrezygnowana 
odpuszczasz i przestajesz się kręcić 
– będzie co ma być, a kaszląca osoba                    
z wielkim skupieniem się modli, uda-
jąc że nic się nie dzieje.

pan Jezus zapytany o najważniejsze 
przykazanie mówi – Będziesz miłował 

pana Boga swego, a zaraz potem do-
daje – a drugie to: Będziesz miłował 
bliźniego swego jak siebie samego.

Miłujesz siebie? siedź więc                                      
w domu, gdy jesteś chory. Miłujesz 
bliźniego jak siebie samego? siedź 
więc w domu, gdy jesteś chory. prze-
strzegasz dziesięciu przykazań? To 
siedź w domu gdy jesteś chory.

kto powie: czego się czepiasz. ano 
czepiam się, bo to na mnie kaszle ktoś 
z ławki obok. Bo to do wózka mojego 
dziecka robią desant miliony bakterii i 
wirusów rozpylanych drogą kropelko-
wą przez chorą osobę, która w imię źle 
ułożonej hierarchii ważności twierdzi, 
że nie jest obłożnie chora, więc do 
kościoła na niedzielną Mszę  św. iść 
Musi.

no więc, ja napiszę, że nie Musi, 
a wręcz że nie powinna iść. wynika 
to właśnie z przykazania miłości. Mi-
łujesz siebie? dbaj o swoje zdrowie                           

i zostań w domu, dopóki nie wyzdro-
wiejesz. Choroba potrwa krócej, nie 
będzie powikłań. Miłujesz bliźniego? 
To zostań w domu i nie narażaj go 
na tę samą chorobę, na którą obecnie 
chorujesz. znasz przykazanie – nie 
zabijaj? dotyczy ono również dbania                 
o zdrowie – dbając o nie, dbasz o życie, 
którego dawcą jest Bóg. 

Jesteśmy wspólnotą, która powinna 
dbać o siebie nawzajem, więc dbając                   
o członków wspólnoty parafialnej, zo-
stań w domu, jeśli jesteś chory.

Ja tak ostatnio zrobiłam, a we Mszy 
świętej uczestniczyłam dzięki trans-
misji internetowej. wystarczy wejść 
na stronę msza-online.net i wybrać 
godzinę, a nawet kościół, z którego 
będzie transmisja – kilkadziesiąt Mszy 
przez cały dzień do wyboru. polecam.

mama górczanka

konkuRs palM
Zwyczaj święcenia palm sięga w Kościele zachodnim aż do IX w. - jest więc bardzo stary. Palmy w tradycji Kościoła symbolizują mękę, ale 

również triumf i zmartwychwstanie Jezusa oraz nieśmiertelność duszy ludzkiej, a w tradycji ludowej są symbolem sił witalnych, życia, corocz-
nej odnowy roślin i zapowiedzią ich kwitnienia i owocowania.

Palmy wielkanocne mogą być wykonane z bardzo różnych materiałów i różnić się bardzo od siebie.

 zachecamy do własnoręcznego wykonania palm na niedzielę palmową.
 po Mszy św. o godz. 11:30 odbędzie się pokaz palm 

wykonanych przez naszych parafian – młodszych i starszych. 
na wykonawców najpiękniejszych, najciekawszych, wyróżniających się 

a może też najwyższych palm czekają nagRody niespodzianki.
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małE co niEco

Sałatka z owocami morza inSpirowana 
kuchnią Dalekiego wSchoDu
Wiosna! to dobry moment, by zacząć jeść nieco lżejsze dania, Więcej WarzyW i ryb. 
doskonale nadaje się do tego kuchnia azjatycka. dlatego dziś ProPonuję sałatkę 
insPiroWaną kuchnią dalekiego Wschodu.

Składniki:
250 g mieszanych owoców mo-
rza (małże, krewetki koktajlowe, 
ośmiorniczki, krążki z kalmarów)
100 g ryżu
1 zielony ogórek
1 pęczek szczypiorku
1 łyżka majonezu
1 łyżka jogurtu naturalnego
sól
pieprz

owoce morza oczyścić i gotować przez 2-3 min., następnie odcedzić i ostudzić (gotowe mrożone mieszanki zazwyczaj 
są już wcześniej poddane obróbce termicznej i wystarczy je sparzyć - stosowna informacja powinna być na opakowaniu). 
Ryż ugotować, odcedzić i również ostudzić. wymieszać z owocami morza. ogórek umyć, obrać i pokroić w drobną kostkę. 
szczypiorek umyć, osuszyć, następnie posiekać. dodać warzywa do sałatki. Majonez wymieszać z jogurtem, doprawić solą 
i pieprzem, dodać sos do sałatki i całość dokładnie wymieszać.

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

 DRoGa KRzyŻowa 
Dla DoRoSłycH 
PiĄteK GoDz. 1830

22 marca, godz. 11.30 i 13.00, sala koncertowa art.Bem, 
bilety 10 zł
„wielkanocne pisanki” - teatralny poranek bajkowy

28-29 marca, godz. 12.00-18.00, art.Bem, wstęp wolny
Świąteczny Jarmark Różności

28 marca, godz. 13.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
„Taneczne powitanie wiosny” - pokazy uczniów studia Tańca spin 
Freekies

29 marca, godz. 12.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 10 zł
„leśne śmieciuchy” - teatralny poranek bajkowy

29 marca, godz. 18.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 15 zł
„Łysa śpiewaczka” - sztuka Eugène ionesco w reżyserii Jolanty 
sikorskiej (Teatr 59 minut; spektakl dla widzów dorosłych)

Do zoBaczenia, Do USłySzenia
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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
23 marca – poniedziałek:

7.00: o dary ducha Świętego i łaskę powrotu do wiary dla Joanny;
7.30: śp. Ryszard i władysława;
7.30: śp. Józefa, Józef, Helena, Edward, Jerzy, szczepan, 
 Marianna, Franciszek, Mieczysław, Marian, Jan, stefania 
 stoccy, Barbara Śniegodzka, Jan, krystyna Świerczyńscy, 
 Łukasz, Maria Jeżewscy, siostra Bogusława;
18.00: zbiorowa do św. ojca pio;

24 marca – wtorek:
7.00: o dary ducha Świętego i łaskę powrotu do wiary dla Joanny;
7.00: dusze w czyśćcu;
7.00: śp. Janina Maślińska – 24 greg.;
7.30: śp. kazimierz i władysław strzałkowscy;
18.00: śp. Jerzy Żuchniewicz – 36 r.śm.;

25 marca – środa:
7.00: o dary ducha Świętego i łaskę powrotu do wiary dla Joanny;
7.00: śp. Marianna, Józef kaleta, Józefa skomorowska;
7.30: śp. Janina Maślińska – 25 greg.;
7.30: śp. Monika pławska – 4 r.śm.;
18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;

26 marca – czwartek:
7.00: o dary ducha Świętego i łaskę powrotu do wiary dla Joanny;
7.00: śp. grażyna kubińska;
7.30: ………………………………;
18.00: śp. Janina Maślińska – 26 greg.;

27 marca – piątek:
7.00: o dary ducha Świętego i łaskę powrotu do wiary dla Joanny;
7.00: śp. Janina Maślińska – 27 greg.;
7.00: śp. aleksandra, antoni, Jan klimczuk i zmarli z rodziny;
7.30: ……………………………….;
18.00: śp. adam witaszek – 8 r.śm., alfred i Marianna;

28 marca – sobota:
7.00: o dary ducha Świętego i łaskę powrotu do wiary dla Joanny;
7.30: śp. konrad Cerowski w 29 r.śm.;
7.30: śp. Józef kras;
18.00: śp. Janina Maślińska – 28 greg.;

29 marca – niedziela:
7.00: śp. Teodozja i stanisław duccy;
8.30: o dary ducha Świętego i łaskę powrotu do wiary dla Joanny;
10.00: dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błog. i potrzebne 
 łaski dla Miłosza w 1 rocznicę urodzin;
11.30: śp. Tadeusz głuskowski – 1 r.śm.;
13.00: w int. parafian;
16.00: śp. andrzej i Florian Bugała, leokadia i Roman ptasińscy;
18.00: śp. Eugeniusz, Barbara i c.r. Bargiełów;
20.00: śp. Janina Maślińska – 29 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

Zapowiedzi przedślubne
Rafał Buczek – kawaler z par. tutejszej i anna duda 
– panna z par. Matki Bożej ostobramskiej w skarżysku – kamiennej;

Radosław Tomasz socha – kawaler z par. św. Józefa oblubieńca 
najświętszej Maryi panny w warszawie i anna piekarska – panna z par. tutejszej;

Naszemu drogiemu Solenizantowi 
– księdzu Józefowi 

z okazji przeżywanych ostatnio imienin, życzymy 
Bożego błogosławieństwa w posłudze duszpaster-

skiej, wiele sił i samozaparcia w studiowaniu i pisa-
niu pracy doktorskiej oraz przemożnej opieki swojego 
Patrona – świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej 
Maryi Panny, tak bardzo wrażliwego na wszelkie 
problemy i zatroskanego Opiekuna Syna Bożego 

oraz ustanowionego przez Niego Kościoła. 
Redakcja „Skały”

OgłOszenia duszpasterskie
V nieDzieLa wieLKieGO pOstU - 22 MarCa 2015

1. dziękujemy naszym parafianom, którzy w minionym 
tygodniu uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych i 
przystąpili do sakramentu pokuty. wszystkich, którzy pla-
nują jeszcze spowiedź zachęcamy, aby nie odkładali jej na 
ostatnie dni wielkiego postu.
2. dziś jeszcze nabożeństwo gorzkich Żali z kazaniem 
pasyjnym o g. 1700.                  
3. Jutro o g. 1800 Msza św. ku czci św. o. Pio. po Mszy 
adoracja relikwii.
4. w środę przypada Uroczystość zwiastowania Pań-
skiego, a zarazem dzień Świętości Życia i dzień ducho-
wej adopcji dziecka.
5. w najbliższy piątek 27 marca, nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej  o godz. 1700 z udziałem dzieci, a o godz. 1900 
Droga Krzyżowa przejdzie uliczkami naszego osiedla. 
Serdecznie zapraszamy.  w najbliższy piątek nie będzie 
zatem Drogi Krzyżowej o godz. 2000,
6. Przyszła niedziela 29 marca, jest już niedzielą Męki 
Pańskiej, czyli Palmową. podczas każdej Mszy św. po-
święcenie palm. uroczysta procesja z palmami będzie przed 
Mszą św.  o 1130 / gromadzimy się na placu po spalonym 
kościele /. palmy będzie można kupić przed kościołem. 

kupując nasze  palmy wspieramy dzieło budowy nowego 
kościoła.
7. Sakrament chrztu Św. udzielany będzie w i i ii dzień 
Świąt wielkanocnych. prosimy o zgłaszanie chrztów w 
kancelarii parafialnej w tym tygodniu. Konferencja przed 
chrztem w wielką Środę o godz. 1900.                 
8. za tydzień ofiary składane na tacę przeznaczone będą 
na potrzeby budowy naszej nowej świątyni.
9. ofiary na kwiaty do grobu pańskiego można składać do 
skarbonek  na filarach.
10. wychodząc z kaplicy po prawej stronie, w garażach 
można nabyć karty świąteczne , paschaliki i wydawnictwa 
papieskie.
11. przed kościołem ludowi artyści prezentują swoje wy-
twory. zachęcamy do zapoznania się z tą twórczością.
12. Tradycyjnie będziemy rozprowadzać czekoladowe 
słodkości w niedzielę palmową, a mazurki i baby wielka-
nocne w wielką sobotę, przy okazji świecenia poakrmów. 
dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na budowę nowe-
go kościoła.


