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MiłOSierdzia 
BOżegO

Niezgłębione są skarby Bożego Miłosierdzia. Jezus objawia tajemnicę swojego miłosiernego Serca od samego począt-
ku ziemskiej działalności, gdy podczas głoszenia Królestwa Bożego pochylał się nad ludzkimi chorobami, cierpieniem, 
niedolą, ale również i nad grzechem – litował się, uzdrawiał, przebaczał, nie potępiając skruszonych i żałujących za zło 
grzeszników.

okazał swą łaskę łotrowi z sąsiedniego 
krzyża na golgocie. przebaczył i modlił się 
za swoich oprawców, pastwiących się nad 
nim podczas zbawiennej męki. przebaczył 
apostołom zaparcie się go, zdradę, niedo-
wiarstwo. 
Jezus Miłosierny objawił się świętej siostrze 
Faustynie kowalskiej, uczynił ją apostołką 
swojego Miłosierdzia, grzesznikom objawił 
swoją niepojętą i wszechogarniającą miłość. 
okazuje ją nieustannie w sakramencie po-
kuty i pojednania. wystarczy przyjść, wy-
znać grzechy, żałować za nie, postanowić 
poprawę, poprosić o przebaczenie, a Jezus 
poprzez kapłana okaże zawsze swoje nie-
skończone Miłosierdzie. / ks. kz.  

„Pokój Wam!
Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, 
a uwierzyli.”

zmartwychwstały Jezus przychodzi do swoich uczniów pomimo drzwi zamknię-
tych. wita ich, pozdrawia, wypełnia ich zalęknione serca darem swojego pokoju       
i daje im również moc swego ducha: „którym odpuścicie grzechy, są im odpusz-
czone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.” z tymi słowami Jezus posyła 
uczniów do świata, do osób, które jeszcze nie odnalazły albo już zagubiły ten 
Boży dar wiary i miłości. Jakże przedziwna jest sytuacja Tomasza, nieobecnego 
podczas przyjścia Jezusa i stawiającego warunki, aby uwierzyć w cud zmartwych-
wstania. Jezus po ośmiu dniach dokładnie wypełnia postulaty swojego apostoła. 
Tomasz wówczas zdecydowanie zapewnia o swojej decyzji przynależności do 
zmartwychwstałego. a jak jest dziś z moją postawą wiary? Jestem niedowiar-
kiem czy wierzącym? / ks.kz.
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EwangElia na co dziEń
12 kwietnia 2015  - ii niedziela wielkanocna, 
   czyli Miłosierdzia Bożego
( J 20,19-31)
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam 
gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte                           
z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku                     
i rzekł do nich: pokój wam! a to powiedziawszy, pokazał im 
ręce i bok. uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy pana. 
a Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam! Jak ojciec Mnie 
posłał, tak i Ja was posyłam. po tych słowach tchnął na nich 
i powiedział im: weźmijcie ducha Świętego! którym od-
puścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, 
są im zatrzymane. ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany 
didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. inni 
więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy pana! ale on 
rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoź-
dzi i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę 
ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. a po ośmiu dniach, 
kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz 
z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po-
środku i rzekł: pokój wam! następnie rzekł do Tomasza: 
podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. podnieś rękę 
i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz 
wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: pan mój i Bóg mój! 
powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie 
ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. 
i wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książ-
ce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście 
wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, synem Bożym, i abyście 
wierząc mieli życie w imię Jego.

13 kwietnia 2015  -  Poniedziałek 
( J 3,1-8)
Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem niko-
dem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do niego nocą                        
i powiedział Mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako 
nauczyciel. nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, 
jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. w odpowiedzi 
rzekł do niego Jezus: zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, je-
śli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć króle-
stwo Bożego. nikodem powiedział do niego: Jakżeż może 
się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie 
wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: 
zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi 
z wody i z ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, 
co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha naro-
dziło, jest duchem. nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba 
wam się powtórnie narodzić. wiatr wieje tam, gdzie chce, i 
szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd 
podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha.

14 kwietnia 2015- wtorek
( J 3,7-15)
Jezus powiedział do nikodema: nie dziw się, że powiedzia-
łem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. wiatr wieje tam, 
gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przy-
chodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się 
z ducha. w odpowiedzi rzekł do niego nikodem: Jakżeż to 
się może stać? odpowiadając na to rzekł mu Jezus: Ty jesteś 
nauczycielem izraela, a tego nie wiesz? zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, 
cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Je-
żeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to 
jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebie-
skich? i nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba 
zstąpił - syna Człowieczego. a jak Mojżesz wywyższył węża 
na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono syna Człowiecze-
go, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne.

15  kwietnia 2015 - Środa
( J 3,16-21)
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego Jednoro-
dzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale 
miał życie wieczne. albowiem Bóg nie posłał swego syna na 
świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez 
niego zbawiony. kto wierzy w niego, nie podlega potępie-
niu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył 
w imię Jednorodzonego syna Bożego. a sąd polega na tym, 
że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowa-
li ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. każdy 
bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła 
i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. 
kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się 
okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu.

16 kwietnia 2015  -  Czwartek
( J 3,31-36)
Jezus powiedział do nikodema: kto przychodzi z wyso-
ka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy 
do ziemi i po ziemsku przemawia. kto z nieba pochodzi, 
Ten jest ponad wszystkim. Świadczy on o tym, co widział 
i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. kto przyjął 
Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdo-
mówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z 
niezmierzonej obfitości udziela [mu] ducha. ojciec miłuje 
syna i wszystko oddał w Jego ręce. kto wierzy w syna, ma 
życie wieczne; kto zaś nie wierzy synowi, nie ujrzy życia, 
lecz grozi mu gniew Boży.

17 kwietnia 2015 - Piątek
( J 6,1-15)
Jezus udał się za Jezioro galilejskie, czyli Tyberiadzkie. 
szedł za nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił 
dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł 
tam ze swoimi uczniami. a zbliżało się święto żydowskie, 
pascha. kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne 
tłumy schodzą do niego, rzekł do Filipa: skąd kupimy chle-
ba, aby oni się posilili? a mówił to wystawiając go na próbę. 
wiedział bowiem, co miał czynić. odpowiedział Mu Filip: 
za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich 
mógł choć trochę otrzymać. Jeden z uczniów Jego, andrzej, 
brat szymona piotra, rzekł do niego: Jest tu jeden chłopiec, 
który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to 
jest dla tak wielu? Jezus zatem rzekł: każcie ludziom usiąść! 
a w miejscu tym było wiele trawy. usiedli więc mężczyźni, 
a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął 
chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; po-
dobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. a gdy 
się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe ułomki, 
aby nic nie zginęło. zebrali więc, i ułomkami z pięciu chle-
bów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napeł-
nili dwanaście koszów. a kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki 
cud uczynił Jezus, mówili: Ten prawdziwie jest prorokiem, 
który miał przyjść na świat. gdy więc Jezus poznał, że mieli 
przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się 
znów na górę.

18 kwietnia 2015 - Sobota
( J 6,16-21)
po rozmnożeniu chlebów, o zmierzchu uczniowie Jezusa ze-
szli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi przeprawili się przez 
nie do kafarnaum. nastały już ciemności, a Jezus jeszcze 
do nich nie przyszedł; jezioro burzyło się od silnego wia-
tru. gdy upłynęli około dwudziestu pięciu lub trzydziestu 
stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego 
się do łodzi. i przestraszyli się. on zaś rzekł do nich: To Ja 
jestem, nie bójcie się! Chcieli go zabrać do łodzi, ale łódź 
znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali.
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TEmaT z okładki

w 2000 roku św. JaN Paweł ii ogłosił Pierwszą Niedzielę Po wielkaNocy Niedzielą 
Miłosierdzia Bożego. ustaNowieNie tego święta związaNe Jest z wizJaMi św. FaustyNy,                                   
w których Jezus Mówił o koNieczNości czci Miłosierdzia Bożego i wProwadzeNia świę-
ta JeMu PoświęcoNego.

w 1959 roku kongrega-
cja Świętego oficjum, 
dzisiejsza kongregacja 

nauki wiary [czyli urząd powołany 
przez pawła iii w 1542 jako kongre-
gacja Rzymskiej i powszechnej in-
kwizycji, którego celem było „zacho-
wanie i obrona jedności wiary oraz 
wykrywania i zwalczania błędów oraz 
fałszywych doktryn”] wypowiedziała 
się o Święcie Miłosierdzia Bożego                    
w następujący sposób:

„1. Zakazuje się propagowania ob-
razów i pism przedstawiających kult 
Miłosierdzia Bożego w formach przed-
stawionych przez s. Faustynę;

2. Powierza się roztropności bi-
skupów usunięcie ww. obrazów, które 
ewentualnie zostały już wcześniej wy-
stawione do kultu.

Podpisał, Ugo O’Flaherty, Notariusz 
Kongregacji Świętego Oficjum, 6 marca 
1959 r.”

powyższy dekret, oficjalne stano-
wisko kościoła, był odpowiedzią na 
petycję Episkopatu polski wystoso-
waną jeszcze w 1946 roku. oddolnie 
rozwijający się w polsce kult Miło-
sierdzia Bożego skłaniał biskupów do 
zbadania nie tylko samych objawień 
św. Faustyny, lecz zasadności wpro-
wadzania do kalendarza liturgiczne-
go nowego święta. w roku 1978 roku 

nastąpiło unieważnienie dekretu, a za 
pontyfikatu Jana pawła ii ponowiono 
starania o uczynienie drugiej niedzie-
li okresu wielkanocnego niedzielą 
Miłosierdzia. w uzasadnieniu unie-
ważnienia możemy przeczytać:

„Z różnych stron, zwłaszcza z Pol-
ski, w sposób uzasadniony pytano, czy 
zakazy zawarte w Notyfikacji Święte-
go Oficjum, opublikowanej w 1959 r., 
dotyczących kultu Miłosierdzia Boże-
go w formach przedstawionych przez                                
s. Faustynę Kowalską, powinny być 
jeszcze uważane za obowiązujące. 
Święta Kongregacja, wziąwszy pod 
uwagę wiele oryginalnych dokumentów 
nieznanych w 1959 r., rozważywszy 
okoliczności dogłębnie zmienione, mając 
na względzie opinie wielu (biskupów) 
Ordynariuszy Polskich, ogłasza, że za-
kazy zawarte w cytowanej Notyfikacji, 
już nie są wiążące. 

Podpisał Franjo Kard. Šeper, Prefekt 
Kongregacji Nauki Wiary”. 

Jan paweł ii pozostawił po sobie 
encyklikę „dives in misericordia”,                     
w której możemy odnaleźć pogłębio-
ną teologię dotyczącą Bożego Miło-
sierdzia.

pełnię Bożego Miłosierdzia może-
my dostrzec na golgocie, kiedy zo-
stał spłacony okup za nasze grzechy: 
„Bo i syn Człowieczy nie przyszedł, 

aby Mu służono, lecz żeby służyć 
i dać swoje życie na okup za wielu”                     
(Mk 10, 45). Łaskę przebaczenia 
grzechów dostaje każdy, za darmo, 
jeśli tylko zwróci się po nią do zba-
wiciela. nawet w ostatnich godzinach 
życia biblijny „dobry łotr”, przyjmując 
ze skruchą słuszność otrzymanej kary 
(Łk 23,41) i prosząc Jezusa o pamięć 
na tamtym świecie, otrzymuje obiet-
nicę szczęścia w raju. 

warto pamiętać o możliwości 
uzyskania odpustu na zwykłych wa-
runkach (spowiedź sakramentalna, 
komunia eucharystyczna, modlitwa 
w intencjach papieskich) „każde-
mu wiernemu, który wolny od przy-
wiązania od grzechu weźmie udział                                             
w praktykach spełnianych ku czci Bożego 
Miłosierdzia albo przynajmniej odmó-
wi przed Najświętszym Sakramentem 
Eucharystii, wystawionym publicznie 
lub ukrytym w tabernakulum, modlitwę 
«Ojcze nasz» i Credo, dodając pobożne 
wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego 
(np. «Jezu Miłosierny, ufam Tobie»).”

w roku 2000, Jan paweł ii, uzna-
jąc objawienia św. Faustyny za słowa                       
i pragnienia samego pana Jezusa, 
ustanowił drugą niedzielę wielka-
nocną Świętem Miłosierdzia Bożego 
dla całego kościoła.

Janusz Matkowski

ŚwiętO 
MiłOSierdzia
BOżegO
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w Niedzielę Bożego Miłosierdzia kościół w sPosóB szczególNy PrzyPoMiNa o taJeMNicy Miło-
sierdzia, którego Nowe ForMy Przekazała św. FaustyNa. teJ taJeMNicy dotyczy rówNież wzNo-
wioNa w tyM roku książka ks. JózeFa orchowskiego „święta siostra FaustyNa i Boże Miłosier-
dzie”. książka ta staNowi Podstawowe koMPeNdiuM wiedzy Na teN teMat. Jest NaPisaNa JęzykieM 
PrzystęPNyM i zawiera NaJważNieJsze cytaty z „dzieNNiczka” św. siostry FaustyNy. w MoJeJ oPiNii 
Jest doBryM wProwadzeNieM luB uzuPełNieNieM „dzieNNiczka”.

pierwsza część książki opisuje pod-
stawowe fakty związane z życiem 
i działalnością Heleny kowalskiej, 

która dopiero w zakonie przyjęła imię Ma-
rii Faustyny. druga część książki zawiera 
wypowiedzi Jana pawła ii, dotyczące Mi-
łosierdzia Bożego, w tym fragmenty homi-
lii z beatyfikacji siostry Faustyny w 1993 
r. oraz całą homilię wygłoszoną w 2000 r.                                                                                                    
w trakcie kanonizacji siostry Faustyny. Trze-
cia część książki jest poświęcona kultowi 
Miłosierdzia Bożego. autor opisuje w niej 
przedmiot i istotę nabożeństwa do Miło-
sierdzia Bożego. następnie przedstawia 
podstawowe fakty związane z obrazem 
„Jezu ufam Tobie”, koronką do Miłosier-
dzia Bożego, Świętem Miłosierdzia Bo-
żego, godziną Miłosierdzia Bożego oraz 
szerzeniem kultu Miłosierdzia Bożego. 

w tej części książki autor przypomina, 
że przedmiotem nabożeństwa jest Miło-
sierdzie Boga w Trójcy jedynego. istotą zaś 
nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego jest 
całkowita uFnoŚĆ, która określa naszą 
postawę wobec Boga. postawa ta obejmu-
je nie tylko cnotę nadziei, lecz także cnoty 
żywej wiary, pokory, wytrwałości i żalu za 
popełnione winy. Jest to po prostu postawa 
dziecka, które w każdej sytuacji ufa miło-
siernej miłości i wszechmocy ojca nie-
bieskiego. ufność do tego stopnia stanowi                
o istocie nabożeństwa do Miłosierdzia Bo-
żego, że bez niej ono nie istnieje, bo pierw-
szym i zasadniczym wyrazem czci Miło-
sierdzia Bożego jest właśnie akt ufności. Już 
sama postawa ufności zapewnia ufającemu 
łaski Bożego Miłosierdzia. autor opierając 
się na fragmentach „dzienniczka” wyjaśnia 
również, że Jezus żąda pełnienia uczynków 
Miłosierdzia: CzynEM, sŁowEM 

luB ModliTwĄ. Chrystus pragnie, 
aby jego czciciele wykonali w ciągu dnia 
przynajmniej jeden akt miłości bliźniego. 

Czwarta część książki dotyczy Modlitw 
do Miłosierdzia Bożego. Jest tam zawarta 
nie tylko najbardziej znana koronka do Mi-
łosierdzia Bożego, ale również mniej znane 
modlitwy, tj. litania do Miłosierdzia Boże-
go, akt oddania się Miłosierdziu Bożemu 
oraz nowenna do Miłosierdzia Bożego. 
w tej części książki znajdują się również 
rozważania drogi krzyżowej, nawiązują-
ce do tajemnicy Miłosierdzia Bożego. na 
końcu natomiast znajduje się Modlitwa                                                                                   
o uproszenie łask za przyczyną św. Fausty-
ny.

piąta, ostatnia i zarazem najdłuższa 
część książki, zawiera świadectwa zwią-
zane z kultem Miłosierdzia Bożego.  Jest                              
w niej opisana m. in. historia amerykanki 
Mauren digan, która została uzdrowiona z 
nieuleczalnej choroby limfodemii, a której 
przypadek został wybrany jako cud w pro-
cesie beatyfikacji siostry Faustyny. wiele 
świadectw to nawrócenia do Boga, które 
miały miejsce dzięki kultowi Miłosierdzia 
Bożego i wstawiennictwu siostry Faustyny. 
opisane są również uzdrowienia z nałogów 
alkoholizmu i narkomanii, przypadki po-
wrotu do zdrowia w beznadziejnych sytu-
acjach, jak również świadectwa kobiet, któ-
re dokonały aborcji i dzięki zwróceniu się 
do Bożego Miłosierdzia znalazły ukojenie. 

spośród przedstawionych świadectw 
szczególnie poruszające jest świadectwo 
starszej matki, która dopiero mając ok. 60 
lat, dzięki siostrze Faustynie, zrozumiała, 
jakie błędy w życiu popełniła. przyznaje, że 
nie wiodła dzieci drogą do Boga, nie nauczy-
ła ich modlitwy, gdyż była zajęta wyłącznie 

pracą, obowiązkami domowymi i codzien-
ną krzątaniną. dzieci dorosły, są ochrzczo-
ne, mają kościelne śluby i nawet chrzczą 
swoje dzieci, ale są to tylko czynności, które 
wykonują „dla oka”, bo co by ludzie po-
wiedzieli. Teraz rozmowy z nimi na temat 
wiary nie odnoszą żadnego skutku. przyj-
mują wypowiedzi matki z pobłażaniem                                                                                              
i ironią, mówiąc: „Mama na stare lata …”. 
Świadectwo kończy się apelem do młodych 
matek: „Błagam was moim bólem, moim 
żalem, moją rozpaczą starej matki – uczcie 
modlitwy swoje dzieci, módlcie się z nimi, 
nie zaniedbujcie żadnej okazji, aby mówić 
dziecku o Bogu, o Jego miłości, o ojco-
stwie … dajcie im dobro najpotrzebniejsze                                                                                        
w życiu, największy skarb: wiarę i modlitwę, 
ufną, najprostszą, płynącą z serca, dziecięcą, 
żarliwą i codzienną. To wam chce powie-
dzieć stara matka, która teraz cierpi, bo nie 
nauczyła tego własnych dzieci. niech wam 
Bóg pomaga, a mnie – przebaczy”.

Roman Łukasik

Święta 
SiOStra FaUStYna 
i BOże 
MiłOSierdzie
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NAUCZANIE KOŚCIOŁA 
O ŻYCIU SPOŁECZNYM

Podatki
Maciej Białecki, maciej@bialecki.net.pl

To jedna z najbardziej znanych 
wypowiedzi pana Jezusa, cy-
towana w identyczny spo-

sób przez aż trzech Ewangelistów: 
„oddajcie więc Cezarowi to, co na-
leży do Cezara, a Bogu to, co nale-
ży do Boga” (Mk 12, 17; Mt 22, 21;                                           
Łk 20, 25). w ten sposób odpowie-
dział on na podchwytliwe pytanie 
faryzeuszy, czy Żydzi powinni Rzy-
mianom płacić podatki. obowiązek 
płacenia podatków nie wynika dziś 
jednak z przymusu administracyjne-
go, jaki stosowali władcy imperium 
wobec podbitych ludów. podatki                                                        
i inne daniny publiczne służą reali-

zacji celów wspólnoty społeczno-po-
litycznej zorganizowanej na różnych 
szczeblach: państwa, województwa, 
powiatu, gminy, a przez to powinny 
być narzędziem wypełniania zasad 
nauczania społecznego kościoła.

o potrzebie stosowania zasa-
dy solidarności przy wydatkowaniu 
środków publicznych pisał już św. 
Jan XXiii: „zdarza się bardzo czę-
sto, że obywatele tego samego kraju 
nie korzystają w tym samym stopniu 
ze wzrostu bogactwa i z osiągnięć 
społecznych. dzieje się tak przede 
wszystkim dlatego, że mieszkają oni i 
pracują w rejonach o niejednakowym 
tempie rozwoju gospodarczego. spra-
wiedliwość i słuszność wymagają, by 
wszędzie tam, gdzie to ma miejsce, 
władze państwowe starały się o znie-
sienie, a przynajmniej zmniejszenie 
tych różnic. w tym celu pożądane 
jest zapewnienie rejonom o niższym 
stopniu rozwoju gospodarczego tych 
zwłaszcza urządzeń użyteczności pu-
blicznej, jakich wymagają potrzeby 
miejsca i czasu i które odpowiadają - 
w miarę możności - przyjętemu po-
ziomowi życia miejscowej ludności” 
(encyklika „Mater et magistra”).

podatki powinny też być wy-
datkowane dla wypełnienia zasady 
pomocniczości, wspomagając tych 
członków wspólnoty, którzy tego 
najbardziej potrzebują: „sprawą 
ogromnie pilną jest popieranie, obok 
działań na korzyść rodziny, również 
tych dziedzin polityki społecznej, 
które dotyczą przede wszystkim 
samej rodziny i pomagają jej, prze-
znaczając na to odpowiednie zasoby                       
i skuteczne środki w celu wspierania 
jej zarówno w wychowaniu dzieci, 
jak i opieki nad ludźmi w podeszłym 
wieku, unikając oddzielania ich od 
rodziny i umacniając więzi między-

pokoleniowe” (św. Jan paweł ii, en-
cyklika „Centesimus annus”).

wymierzanie podatków powinno 
być oparte na zasadzie solidarności                                                                                
i dobra wspólnego: „Jeżeli idzie                        
o sprawę wymiaru podatków, to 
oparty na zasadach sprawiedliwości 
i słuszności system finansowy wy-
maga przede wszystkim, by obcią-
żenia były dostosowane do możli-
wości płatniczych obywateli. dobro 

wspólne domaga się zatem od władz 
państwowych, by przy nakładaniu na 
rolników umiarkowanych ciężarów 
brały pod uwagę, że w rolnictwie 
osiąga się dochody wolniej i z więk-
szym ryzykiem, a stąd zdobycie ka-
pitałów inwestycyjnych jest dla rol-
ników znacznie trudniejsze” („Mater 
et magistra”).

wymiar podatków powinien być 
też oparty na zasadzie pomocniczo-
ści. na szczeblu gminy wymierza się 
podatek rolny, leśny, od nieruchomo-
ści i od środków transportowych oraz 

opłatę targową, miejscową (zwaną 
kiedyś klimatyczną), uzdrowiskową                            
i opłatę od posiadania psów. To są 
podatki lokalne, związane z lokalny-
mi sprawami wspólnoty i jej człon-
ków. władza państwowa nie była-
by w stanie ich uregulować nawet, 
gdyby chciała. pozostałe podatki                                                                                    
w polsce wymierza aparat państwo-
wy. o ile w domenie państwa na 
pewno powinny pozostawać takie da-
niny, jak podatek od towarów i usług 
(VaT), cła oraz składki na ubezpie-
czenie zdrowotne i emerytalne, ściśle 
związane z polityką ogólnopaństwo-
wą, to tryb wymierzania i poboru po-
datku dochodowego od osób fizycz-
nych (piT) i podatku dochodowego 
od osób prawnych (CiT) nie wypeł-
nia zasady pomocniczości. podatki 
te są ściśle związane z działalnością 
wspólnot lokalnych, gdyż w nich są 
wypracowywane. wspólnoty jednak 
nie mają na nie żadnego wpływu. są 
zbierane „ponad głowami” wspólnot 
przez państwo, które i tak w końcu 
je wspólnotom przekazuje: gminom 
- 39,34 % piT i 6,71 % CiT, powia-
tom - 10,25 % piT i 1,40 % CiT, 
województwom - 1,60 % piT i 14,75 
% CiT.

kościół piętnuje uchylających się 
od płacenia podatków: „niemało jest 

też takich, którzy nie wahają się róż-
nego rodzaju oszustwami i podstępa-
mi uchylać od słusznych podatków 
lub innych świadczeń społecznych. 
[...] niech dla wszystkich będzie 
rzeczą świętą zaliczanie solidarności 
społecznej do głównych obowiązków 
dzisiejszego człowieka oraz prze-
strzeganie jej. im bardziej bowiem 
jednoczy się świat, tym wyraźniej 
zadania ludzi przekraczają ramy par-
tykularnych grup i powoli rozciągają 
się na cały świat” (konstytucja sobo-
rowa „gaudium et spes”).

„sprawiedliwość i słuszność wymagają, by w rejonach o niejedna-
kowym tempie rozwoju gospodarczego władze państwowe stara-
ły się o zniesienie, a przynajmniej zmniejszenie tych różnic.”

„oparty na zasadach sprawiedliwości i słuszności system finan-
sowy wymaga przede wszystkim, by obciążenia były dostosowane 

do możliwości płatniczych obywateli.”



skaŁa numer 13(269)          

STRONA 6

co nam mówią Święci?

Joanna Matkowska

„SeKretarKa 
JezUSa 
MiłOSiernegO”

 „Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było uciecz-
ką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrz-
ności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która 
dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są 
wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy 
jej były jako szkarłat” (Dz. 699).

Helena kowalska urodziła się 
25 sierpnia 1905 roku we wsi 
głogowiec jako trzecie spo-

śród dziesięciorga dzieci w rodzinie 
stanisława i Marianny kowalskich. 
Helenka chodziła do szkoły niecałe 
trzy lata, a potem poszła na służbę do 
zamożnych rodzin w aleksandrowie 
Łódzkim i Łodzi. Mimo że od siód-
mego roku życia odczuwała wezwanie 
do służby Bożej, rodzice nie wyrażali 
zgody na jej wstąpienie do klasztoru. 
w lipcu 1924 roku wyjechała do war-
szawy, by szukać miejsca w klasztorze. 
przez rok pracowała jako  pomoc  
domowa,  by  zarobić  na  skromny 
posag. 1 sierpnia 1925 roku wstąpiła 
do zgromadzenia sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia w warszawie przy ulicy 
Żytniej. 30 kwietnia 1926 roku otrzy-
mała w klasztorze w krakowie habit 
i imię zakonne Faustyna (w rzeczy-
wistości Maria Faustyna, ponieważ 
wszystkie siostry noszą imię Maria 
jako swe pierwsze imię).

w zgromadzeniu tym przeżyła 
13 lat; najdłużej w domach w kra-
kowie, warszawie, płocku i wil-
nie. Była kucharką, sprzedawczynią                                     
w piekarni, ogrodniczką i furtianką. 
osiem miesięcy spędziła w szpitalu, 
gdy zachorowała na gruźlicę  płuc                    
i przewodu  pokarmowego. Była pro-
stą, niewykształconą siostrą, ale to 
właśnie ona otrzymała zadanie prze-
kazania kościołowi i światu orędzia 
Miłosierdzia. siostra Faustyna otrzy-

mała od Chrystusa polecenie pisania 
dzienniczka, w którym przypomniała 
biblijną prawdę o miłości miłosiernej 
Boga do każdego człowieka. Chry-
stus przekazał jej także nowe formy 
kultu: obraz z podpisem „Jezu, ufam 
Tobie”, święto Miłosierdzia, koronkę 
do Miłosierdzia Bożego i modlitwę                                 
w chwili Jego konania na krzyżu, zwa-
ną godziną Miłosierdzia. 

Faustyna znalazła mało zrozu-
mienia dla swej misji. niekiedy była 
traktowana przez współsiostry jako 
histeryczka. Jednakże jej przełożeni 
uważali ją za dobrą zakonnicę, za-
wsze wierną swoim obowiązkom, czy 
to zakonnym, czy świeckim. siostra 
Faustyna bardzo cierpiała, nie tyl-
ko przez zaawansowaną gruźlicę, ale 
także z powodu dobrowolnej ofiary za 
grzeszników. otrzymała za to wiele 
łask, m.in. objawienia, ekstazy, dar bi-
lokacji i ukrytych stygmatów, czytania 
w duszach ludzkich, mistycznych zrę-
kowin i zaślubin.

na początku 1934 roku zakonni-
ca poprosiła artystę-malarza Euge-
niusza kazimierskiego o wykonanie 
według jej wskazówek obrazu Miło-
sierdzia Bożego. dzięki usilnym sta-
raniom ks. Michała sopoćki, który 
był kierownikiem duchowym siostry 
Faustyny, obraz został wystawiony 
po raz pierwszy w czasie triduum 
poprzedzającego uroczystość zakoń-
czenia Jubileuszu odkupienia świata                                                                                                   
w dniach 26 - 28 kwietnia 1935 roku. 

siostra Faustyna zmarła 5 paździer-
nika 1938 roku w klasztorze w kra-
kowie - Łagiewnikach mając zaledwie 
33 lata. z jej charyzmatu zrodził się 
apostolski Ruch Bożego Miłosier-
dzia, który kontynuuje jej misję, gło-
sząc światu orędzie Miłosierdzia po-
przez świadectwo życia, czyny, słowa 
i modlitwę. 18 kwietnia 1993 roku 
ojciec Święty Jan paweł ii wyniósł 
ją do chwały ołtarzy, a 30 kwietnia 
2000 roku zaliczył do grona świę-
tych kościoła. Jej relikwie znajdują się                                   
w sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w krakowie-Łagiewnikach.

w ikonografii św. Faustyna przed-
stawiana jest w czarnym habicie,                         
w stroju swego zgromadzenia.
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z życia parafii

tridUUM
PaSChalne

w wielki Czwartek liturgia sprawo-
wana była przez wszystkich kapłanów 
pracujących w parafii pod przewodnic-
twem ks. proboszcza i wygłoszoną ho-
milią przez ks. konrada. Rozważaliśmy 
w tym dniu tajemnice ustanowienia sa-
kramentów Eucharystii i kapłaństwa, 
zaś po liturgii najświętszy sakrament 
przenieśliśmy do Ciemnicy.

w wielki piątek liturgii Męki pań-
skiej przewodniczył ks. Józef, zaś homi-
lię wygłosił ks. Mariusz – towarzyszyli-
śmy w tym dniu Jezusowi w Jego męce 
i śmierci na krzyżu podjętej z miłością 
dla naszego odkupienia i zbawienia.

wigilia paschalna rozpoczęła się                       
w wielką sobotę, po zapadnięciu zmro-
ku, od poświęcenia ognia i uroczystym 
wniesieniu świecy paschalnej do ciem-
nej świątyni. od płomienia paschału 
zapaliliśmy swoje świece, aby rozświe-
tlać blaskiem tego świętego płomienia 
ogarniające nas wokół ciemności. li-
turgii wigilii paschalnej przewodniczył 
ks. konrad, zaś refleksję homiletycz-
ną wygłosił ks. Józef. podczas liturgii 
rozważaliśmy słowo Boże prowadzące 
nas przez historię zbawienia i kładące 
nacisk na tajemnicę tej najważniejszej 
nocy – wielkiej nocy, podczas której 
dokonało się zmartwychwstanie nasze-
go umiłowanego zbawiciela. Również 
podczas tej uroczystości towarzyszyli-
śmy naszemu parafianinowi panu sła-
womirowi w przyjęciu sakramentów 
inicjacji chrześcijańskiej, a więc chrztu, 

ks. koNrad zawłocki

tegoroczNe tridu-
uM sacruM Przeży-
waliśMy w Murach 

NowoBudowaNeJ 
świątyNi. Już Nie 
hulał wiatr Jak 

Podczas BożoNaro-
dzeNioweJ Paster-

ki, gdyż MaMy Już 
zNaczNą część okieN 

w kościele.
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bierzmowania i eucharystii. wszyscy wspomi-
nając swój własny chrzest z zapalonymi świeca-
mi w rękach odnowiliśmy przyrzeczenia chrztu 
świętego i zostaliśmy pokropieni nowo poświę-
coną wodą.

Rezurekcja tradycyjnie rozpoczęła się o po-
ranku wielkanocnym o godz. 6.00 od uroczy-
stej procesji wokół naszego kościoła, z radosnym 
śpiewem na ustach przeplatanym również piękną 
grą uczestniczącej orkiestry. procesję rezurekcyj-
ną i uroczystą Mszę świętą z homilią celebrował 
nasz ks. proboszcz.
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wywiad

PrezYdent JeSt 
MOiM MiStrzeM
z MarciNeM wierzchowskiM, ByłyM PracowNikieM kaNcelarii 
PrezydeNta rP lecha kaczyńskiego oraz PrzewodNiczącyM  
kluBu radNych Pis Na BeMowie, rozMawia artur stelMasiak.
artur Stelmasiak:  Poznaliśmy się we 
wrześniu 2010 podczas naszej pierw-
szej rozmowy nt. katastrofy. wówczas 
emocje były bardzo silne. rankiem 10 
kwietnia stałeś na płycie lotniska Smo-
leńsk Północny. Byłeś  naocznym świad-
kiem katastrofy i jedną z osób, które jako 
pierwsze dotarły na miejsce tragedii. 
Czy udało się ten straszny widok wyma-
zać z pamięci? 
Marcin wierzchowski:  nie. Tego nie 
da się zapomnieć. Może jakoś to w sobie 
oswoiłem, ale zapomnieć nie zapomnia-
łem.    

Co pamiętasz? Czy o 8.40 widziałeś rzą-
dowego tupolewa?  
samolotu nie widziałem, ale go słyszałem. 
wielokrotnie czekając na prezydenta oraz 
uczestnicząc w jego wyjazdach krajowych 
i zagranicznych, które przygotowywałem, 
poznałem charakterystyczny odgłos silni-
ków „Tupolewa”. usłyszałem huk silni-
ków... a później ciszę. 

Słychać było, że stało się coś niezwy-
kłego, coś niepokojącego? Czy cały czas 
myślałeś sobie, że wylądowali?
niepokój mój pojawił się, gdy w pewnym 
momencie zobaczyłem ochronę rosyjską 
przydzieloną do ochrony pana prezydenta, 
która ruszyła pędem przez płytę lotniska. 
i pierwsza myśl, która mi przyszła do gło-
wy, była taka, że samolot wylądował, a Ro-
sjanie się zagapili i kolumna nie ruszyła.

Oni pojechali, a ty? 
wsiadłem do samochodu ambasadora                        
i pognaliśmy za samochodami rosyjskimi. 

Kiedy zrozumiałeś, co się stało?     
To trwało minutę, może dwie, trzy. kie-
dy dojechaliśmy do takiego miejsca przy 
bocznym pasie,  wysiadłem i zobaczyłem 
trzy czy cztery osoby, które wbiegły w las 
i wtedy się zaniepokoiłem. ale adrenalina 
działała. wbiegłem za nimi i zobaczyłem 
ogrom zniszczeń. wiedziałem, że do-
szło do tragedii. pierwsza myśl, która mi 
przyszła do głowy: „Boże, to niemożliwe, 
że prezydent i wszystkie osoby na pokła-
dzie zginęły. To nie ten samolot”. ale po 
kilkunastu sekundach, jak zobaczyłem, że 
na rozrzuconych po terenie szczątkach są 

biało-czerwone malowania, to już wie-
działem, że to jest właśnie ten samolot.

Co wtedy zrobiłeś, jako urzędnik Kan-
celarii Prezydenta? 
normalny człowiek nie jest przygotowany 
na taki widok. Bałem się, że nie będę mógł 
zasnąć do końca życia. Jednak pierwsza 
myśl, która od razu przyszła mi do głowy, 
była taka, że muszę zadzwonić do mini-
stra sasina, który oczekiwał na cmentarzu                                                                          
w katyniu na przyjazd pana prezydenta. 
on był moim przełożonym i chciałem go 
poinformować, że wydarzyła się tragedia i 
nie przyjedziemy. gdy zadzwoniłem, by-
łem tak roztrzęsiony, że minister sasin nic 
nie rozumiał z tego, co mówię. powtarzał 
mi: „uspokój się”, „co ty mówisz”, „to nie-
możliwe”.

Czy ogrom tej katastrofy dotarł do Cie-
bie od razu? 
Takie rzeczy się przecież nie zdarzają. 
nikt nie jest gotowy na tego typu infor-
mację, a tym bardziej widok tylu ciał.         

to kiedy to zrozumiałeś? 
dopiero podczas tych wszystkich pogrze-
bów. symboliczne pożegnanie i modlitwa 
nad trumną było czymś bardzo ważnym. 
zamykało pewien etap, ale ogrom tej tra-
gedii docierał do mnie przez następne 
miesiące. 
 
Czy katastrofa Cię jakoś zmieniła? 
na pewno. ale nie mogę być obiektywny 
wobec samego siebie. wydaje mi się, że 
jestem bardziej zahartowany.   
   
a może teraz jesteś bardziej wierzący?    
To też trudno mi oceniać. na pewno mam 
o wiele głębszą świadomość tego, że na-
sze doczesne życie jest bardzo kruche. 
Młodym ludziom wydaje się często, że są 
wieczni. po 10 kwietnia wiem, że to nie 
jest prawdą. dlatego też staram się czę-
ściej odwiedzać rodzinę i rodziców, bo 
wiem, że kiedyś może ich zabraknąć. 

w jednej chwili straciłeś szefa, kolegów, 
przyjaciół, a kilka miesięcy później tak-
że pracę. Jak sobie z tym wszystkim po-
radziłeś? 
To był rzeczywiście trudny czas. kie-

dy emocje opadły, zaczęły się kłopoty ze 
zwykłą szarą codziennością. wielu z nas          
z dnia na dzień straciło pracę i musiało so-
bie szukać nowego zajęcia. przez ten okres 
udało mi się przebrnąć dzięki najbliższym. 
w ciągu tych pięciu lat zaręczyłem się, 
ożeniłem, a od roku jestem szczęśliwym 
tatą. Rodzina naprawdę dodaje sił i uzmy-
sławia, co w życiu jest najważniejsze.  
Czy masz kontakt z ludźmi, z którymi 
pracowałeś w Kancelarii?   
nie ze wszystkimi. ale działam w spo-
łecznym komitecie im. lecha kaczyń-
skiego. Razem wspominamy przyjaciół                      
i  spotykamy się na ich grobach. Jednym                 
z moich pomysłów jest coroczny rajd 
rowerowy spod pałacu prezydenckiego                        
w warszawie do krakowa na wawel, 
gdzie jest pochowana para prezydencka. 
Jedziemy na rowerach, zatrzymujemy się 
w wielu miejscowościach na spotkania, 
podczas których wspominamy prezydenta 
i innych ludzi z jego kancelarii.   

Czym dla Ciebie była praca dla Prezy-
denta? 
wielkim zaszczytem. on był dla mnie 
mistrzem. pokazał, jak być politykiem na 
samej górze, jednocześnie pozostając sobą. 
nie wiem, jak to nazwać, ale miałem po-
czucie, że to właściwa osoba na właściwym 
stanowisku. ktoś, komu zależy na polsce                                                                                   
i polakach. Był prezydentem autentycz-
nym i bez jakiegokolwiek zadęcia. gdy 
słyszał z ust doradców, że powinien po-
stąpić inaczej, bo to zaszkodzi jego noto-
waniom, bardzo się denerwował. Mówił, 
że jak będzie trzeba, to może przegrać te 
wybory. nie chciał być prezydentem za 
wszelką cenę i politykiem pod publikę. 

Prezydent był też osobą wierzącą. Sły-
szałem, że jednym ze służbowych zadań, 
które musieliście wykonać, było znale-
zienie spowiednika. 
Tak. Bywały z tym czasem niezłe historie. 
prezydent miał swojego przyjaciela kape-
lana ks. Romana indrzejczyka, ale ludzką 
rzeczą jest, że u kolegi nie chciał się spo-
wiadać. Jednocześnie bardzo zależało mu, 
aby przyjmować komunię Świętą pod-
czas uroczystości religijnych. To wynikało                                                                            
z jego wiary, ale także chęci dawania świa-
dectwa innym. 

dokończenie na str. 10
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małE co niEco

KURCZAK FASZEROWANY KASZĄ JAGLANĄ 
I SUSZONYMI POMIDORAMI
w kuchNi PolskieJ kurczaka NaJczęścieJ FaszeruJe się wątróBką. Ja tyMczaseM Pro-
PoNuJę lżeJszy i zdrowszy Farsz - z kaszy JaglaNeJ i suszoNych PoMidorów.

Składniki:

1 kurczak (ok. 1,5 - 2 kg)

Farsz:
100 g kaszy jaglanej
10-12 suszonych pomidorów w ole-
ju
1 ząbek czosnku
oregano
sól
pieprz

kurczaka umyć. kaszę ugotować. pomidory odsączyć z oleju i pokroić. dodać do kaszy. doprawić do smaku oregano, solą, 
pieprzem i drobno posiekanym czosnkiem, po czym wszystko wymieszać. do farszu można dodać nieco oleju spod pomi-
dorów. włożyć farsz do wnętrza kurczaka, następnie mięso zaszyć lub spiąć wykałaczkami. z zewnątrz kurczaka oprószyć 
solą, pieprzem i oregano oraz skropić odrobiną oleju spod pomidorów. przełożyć do brytfanny, podlać wodą i piec ok. 
1,5 - 2 godz. w temperaturze 180 stopni polewając od czasu do czasu sosem z pieczenia. po upieczeniu wyjąć kurczaka na 
półmisek, usunąć nici lub wykałaczki, rozkroić i podawać z kaszą, którą mięso było nafaszerowane.

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

12 kwietnia, godz. 11.30 i 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 10 
zł
„o księciu zaklętym w żabę” - teatralny poranek bajkowy 
17 kwietnia, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
„okiełznana dzikość australii” - spotkanie z Martą Cwaliną-Śliwińską 
i Łukaszem Śliwińskim
18 kwietnia, godz. 12.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
warsztaty muzyczne dla dzieci 7-12 lat z pawłem szamburskim 
(uczestnicy wezmą udział w koncercie o godz. 19.00, opiekunowie 
otrzymają bezpłatne zaproszenia)
18 kwietnia, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 20 zł (ulgo-
we 15 zł)
„sztetl warsze - nowa muzyka żydowska” - koncert pawła szambur-
skiego (klarnet) z zespołem sztetl
19 kwietnia, godz. 11.30 i 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 10 
zł
„prot i Filip” - teatralny poranek bajkowy

dO zOBaCzenia, dO USłYSzenia

to, że jesteś radnym i szefem klubu Prawa i Spra-
wiedliwości na Bemowie, to częściowo zasługa 
prezydenta. Słyszałem, że lech Kaczyński nama-
wiał swoich pracowników do aktywności społecz-
nej i politycznej.     
niekoniecznie do politycznej. niektórzy jego mi-
nistrowie mieli zakaz zapisywania się do partii, bo 
chciał tworzyć środowisko ponadpolityczne. lubił 
spotykać sie i dyskutować z ludźmi o innych po-
glądach, ale takimi, którzy traktują swoją funkcję 
poważnie. przykładem mogą być jego spotkania z 
naukowcami i intelektualistami w lucieniu, gdzie 
przychodzili ludzie od prawa do lewa. Tam atmos-
fera była zupełnie inna niż ta, którą znamy z de-
bat telewizyjnych. osobiście zaangażowałem się w 
nasz lokalny samorząd, bo wiem jak wygląda poli-
tyka i jak powinna wyglądać. przez lata patrzyłem 
z boku na prezydenta i mam na kim się wzorować. 
Też chciałbym służyć ludziom, choć pewnie robię 
to dużo gorzej. 

PrezYdent JeSt 
MOiM MiStrzeM

dokończenie ze str. 9
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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
13 kwietnia – poniedziałek:

7.00: dla uczczenia ducha Świętego…;
7.00: śp. wilhelm kluss – 9 greg.;
7.00: za dusze w czyśćcu cierpiące;
7.30: śp. alina, sławomir;
7.30: dziękczynna w 30 r.ślubu p. leśniewskich;
7.30: śp. Janusz kałużny w 30 dzień po pogrzebie;
18.00: w int. zmarłych; 
śp. wiesław głuszek w 30 dzień po śmierci i Bogumiła głuszek 
 w 6 r.śm.;

14 kwietnia – wtorek:
7.00: ………………………………;
7.30: w int. uwolnienia Ewy z więzienia;
18.00: śp. wilhelm kluss – 10 greg.;

15 kwietnia – środa:
7.00: śp. wilhelm kluss – 11 greg.;
7.30: ……………………………..;
18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;

16 kwietnia – czwartek:
7.00: ………………………………;
7.30: ………………………………;
18.00: śp. wilhelm kluss – 12 greg.;

17 kwietnia – piątek:
7.00: śp. wilhelm kluss – 13 greg.;
7.30: śp. zofia w 6 r.śm.;
18.00: śp. Henryk Łuniewski;

18 kwietnia – sobota:
7.00: dziękczynna w 35 r.ślubu Ewy i andrzeja z prośbą 
 o Boże błog., dalszą opiekę i wszelkie łaski dla małżonków, 
 dzieci i rodziny;
7.00: śp. Marian w 1 r.śm., c.r. ośków i olków;
7.30: śp. anna i Franciszek Łuniewscy, Marianna 
 i Franciszek niemira;
7.30: śp. genowefa i Tadeusz szpakowscy;
16.00: ślub: katarzyna i paweł;
18.00: śp. wilhelm kluss – 14 greg.;

19 kwietnia – niedziela:
7.00: o Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla Jadwigi, 
 anieli i zbigniewa;
8.30: śp. wilhelm kluss – 15 greg.;
10.00: śp. Julianna w 22 r.śm. i piotr ostrowscy, zmarli z rodziny;
11.30: dziękczynna za dar życia zofii drab z okazji urodzin 
 z prośbą o Boże Miłosierdzie, opiekę Matki Bożej, zdrowie 
 i pomoc w dalszym życiu oraz dla syna wojciecha 
 i rodziny;
13.00: w int. parafian;
16.00: śp. Jan Boratyński w 10 r.śm.;
18.00: śp. kazimiera w 6 r.śm. i c.r. Misiaków;
20.00: śp. Eleonora Fejcher w 30 r.śm.;
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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
Michał Marek Trelka – kawaler i aneta nowak – panna – oboje z par. tutejszej;

Hubert Marcin plichta – kawaler i Magdalena anna durczyńska 
– panna – oboje z par. tutejszej;

Łukasz karpiński – kawaler i Justyna pazio – panna – oboje z par. tutejszej;

krzysztof wiśniewski – kawaler z par. tutejszej i karolina gutkowska – panna z par. św. stanisława 
Biskupa i Męczennika w strzygach;

„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 osoby:

Sakrament chrztu świętego

Sławomir Jarosław Romaniuk; Maria Jóźwicka;
Alan Dawid Rowicki; Szymon Mikulski;

Zofia Mikołajczyk; Julia Szczepaniak;
Małgorzata Olszewska; Zofia Sulkowska;

OgłOszenia duszpasterskie
nieDzieLa BOżeGO MiŁOsierDzia  - 12 Kwietnia 2015

1. dziś - druga niedziela wielkanocy, kończąca oktawę uroczystości 
zmartwychwstania pańskiego,nazywana niedzielą Białą - odzwycza-
ju noszenia białych szat w pierwszym tygodniu po wielkanocy przez 
nowo ochrzczonych w początkach chrześcijaństwa, lub niedzielą Mi-
łosierdzia Bożego - ze wzgiędu na obchodzone w tę niedzielę na wy-
raźne życzenie Chrystusa święto Miłosierdzia Bożego.

2. w naszym kościele dziś nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego               
o godz. 1500

o tej samej godzinie rozpocznie się Msza św. w parku Moczydło 
w warszawie na woli (u zbiegu ulic górczewskiej i deotymy) przy 
figurze Jezusa Miłosiernego.

3. podajemy do wiadomości, że nasz parafianin, alumn V roku wyż-
szego Metropolitalnego seminarium duchownego w warszawie, 
Mateusz grzegorz kielarski przyjmie w tym roku w maju święcenia 
diakonatu. kleryka Mateusza polecamy pamięci modlitewnej naszych 
parafian. 

4. Bóg zapłać za oflary składane na budowę nowego kościoła. Te 
dzisiejszę złożone na tacę, wpłacane na bankowe konto budowy, czy 
przekazywane indywidualnie.

5. w tym tygodniu mamy jeszcze wolne intencje mszalne.


