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Maryjo, 
Królowo 
PolsKi, 
jestem przy Tobie, 
pamiętam, 
czuwam

Wielka Boga – Człowieka Matko!
Królowo Polski! Odnawiamy dziś śluby przodków naszych 

i Ciebie za Patronkę naszą i za Królową Narodu Polskiego uznajemy. 
Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci, z oczyma utkwionymi w żłóbek 
betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie 

każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, 
płacąc krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar 

życia uważać będziemy za największą Łaskę Ojca wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu. 
Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bro-
nić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. 
Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem                  

i zepsuciem, otoczyć czujną opieką rodzicielską. Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod 
Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypo-
wiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Oddajemy Tobie 

szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała                   
w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt. Królowo Polski, przyrzekamy!

(z Jasnogórskich Ślubów Narodu, Jasna Góra 26 sierpnia 1956 rok).
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EwangElia na co dziEń
3 maja 2015  - V niedziela wielkanocna, 
( J 15,1-8)
Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. dobry pa-
sterz daje życie swoje za owce. najemnik zaś i ten, kto nie 
jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nad-
chodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa                                        
i rozprasza; [najemnik ucieka] dlatego, że jest najemnikiem                    
i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam 
owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna ojciec, 
a Ja znam ojca. życie moje oddaję za owce. Mam także inne 
owce, które nie są z tej owczarni. i te muszę przyprowadzić                  
i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden 
pasterz. dlatego miłuje Mnie ojciec, bo Ja życie moje oddaję, 
aby je [potem] znów odzyskać. nikt Mi go nie zabiera, lecz 
Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów 
odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego ojca.

4 maja 2015  -  Poniedziałek 
wspomnienie św. Floriana, męczennika
( J 14,21-26)
Jezus powiedział do swoich uczniów: kto ma przykazania 
moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. kto zaś Mnie miłuje, 
ten będzie umiłowany przez ojca mego, a również Ja będę 
go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie 
iskariota: panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie 
światu? w odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli Mnie kto 
miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje 
go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. 
kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. a na-
uka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, 
ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. a pocie-
szyciel, duch Święty, którego ojciec pośle w moim imieniu, 
on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja 
wam powiedziałem.

5 maja 2015- wtorek
( J 14,27-31a)
Jezus powiedział do swoich uczniów: pokój zostawiam wam, 
pokój mój daję wam. nie tak jak daje świat, Ja wam daję. 
niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. słyszeliście, że 
wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. gdy-
byście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do ojca, 
bo ojciec większy jest ode Mnie. a teraz powiedziałem wam 
o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. 
Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca 
tego świata. nie ma on jednak nic swego we Mnie. ale niech 
świat się dowie, że Ja miłuję ojca, i że tak czynię, jak Mi oj-
ciec nakazał.

6 maja 2015 - Środa
Święto św. apostołów Filipa i jakuba
( J 14,6-14)
Jezus powiedział do Tomasza: Ja jestem drogą i prawdą, i ży-
ciem. nikt nie przychodzi do ojca inaczej jak tylko przeze 
Mnie. gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego ojca. 
ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: 
panie, pokaż nam ojca, a to nam wystarczy. odpowiedział mu 
Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie po-
znałeś? kto Mnie zobaczył, zobaczył także i ojca. dlaczego 
więc mówisz: pokaż nam ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem 
w ojcu, a ojciec we Mnie? słów tych, które wam mówię, nie 
wypowiadam od siebie. ojciec, który trwa we Mnie, on sam 
dokonuje tych dzieł. wierzcie Mi, że Ja jestem w ojcu, a oj-

oTo słowo Pana:
„oto Matka twoja…” ( J 19, 27).

Testament z krzyża – testament Bożej miłości. w osobie umi-
łowanego ucznia możemy pod krzyżem Chrystusowym odna-
leźć samych siebie stojących obok cierpiącej Maryi. i oto Jezus 
przemawia wprost do mnie, mówiąc: „oto Matka twoja…” 
Jakże wielkie to szczęście, że w chwili tak wielkiego cierpienia 
przeszywającego ludzkie serce, otrzymuję taki daR – dar Mat-
ki Chrystusowej, która w chwili konania zbawiciela staje się 
moją Matką. To wszystko, abym nie stał się sierotą po odejściu 
Mistrza. 
Ty Maryjo przychodzisz dziś ponownie pod krzyż w naszym 
parafialnym kościele, aby każdy z nas na nowo mógł usłyszeć 
i przyjąć słowa Testamentu z krzyża i wziąć Ciebie do swego 
domu i do swojej rodziny. „i od tej godziny uczeń wziął Ją do 
siebie.” / ks.kz.

ciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu 
na same dzieła. zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: kto we 
Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja 
dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do ojca. 
a o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby 
ojciec był otoczony chwałą w synu. o cokolwiek prosić mnie 
będziecie w imię moje, Ja to spełnię.

7 maja 2015  -  Czwartek
( J 15,9-11)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował oj-
ciec, tak i Ja was umiłowałem. wytrwajcie w miłości mojej! 
Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać                       
w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania ojca mego 
i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja 
w was była i aby radość wasza była pełna.

8 maja 2015 - Piątek
Uroczystość św. stanisława, biskupa i męczennika
( J 10,11-16)
Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja jestem dobrym pasterzem. 
dobry pasterz daje życie swoje za owce. najemnik zaś i ten, 
kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc 
nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa                         
i rozprasza; [najemnik ucieka] dlatego, że jest najemnikiem                                                                                                
i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam 
owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna ojciec, 
a Ja znam ojca. życie moje oddaję za owce. Mam także inne 
owce, które nie są z tej owczarni. i te muszę przyprowadzić 
i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden 
pasterz.

9 maja 2015 - sobota
( J 15,18-21)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli was świat nienawi-
dzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. gdybyście byli ze 
świata, świat by was kochał jako swoją własność. ale ponieważ 
nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, 
dlatego was świat nienawidzi. pamiętajcie na słowo, które do 
was powiedziałem: sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli 
Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje 
słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. ale to wszystko 
wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, 
który Mnie posłał.
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TEmaT z okładki

dNia 1 kWietNia 2006 roku ks. kard. mariaN jaWorski, metropolita lWoWski obrządku 
łacińskiego, W imieNiu Wszystkich polakóW obrał matkę bożą Na króloWą. akt teN Wpi-
sał się W WieloletNią tradycją zaWierzeNia Narodu polskiego maryi.

Trzysta pięćdziesiąt lat wcześniej 
oddał Matce Bożej opiekę nad 
krajem król Jan ii kazimierz 

waza. w katedrze wniebowzięcia 
najświętszej Maryi panny we lwo-
wie, przed obrazem Matki Bożej Ła-
skawej władca złożył śluby. „Ciebie za 
patronkę moją i państwa mego królo-
wą dzisiaj obieram” - powiedział. Był 
to trudny czas dla polski. Trwał potop 
szwedzki, polska była dodatkowo osła-
biona powstaniem Chmielnickiego                                                                                   
i wojną z Rosją. powierzając kraj opie-
ce Matki Bożej, król prosił o „wiktoryę 
nad szwedem”. Cztery lata później, 3 
maja 1660 wojna została zakończona 
pokojem w oliwie. (pełny tekst ślu-
bów został zamieszczony w „skale” 
2014 nr 18)

Jednak jeszcze wcześniej, bo już                     
w 1608 roku, określenie „królowa pol-
ski” pada w stosunku do Maryi i to ust 
Jej samej! Jezuita, ojciec Juliusz (giu-
lio) Mancinelli ujrzał niepokalaną,                                                                                 
u stóp której klęczał św. stanisław 
kostka. o. Juliusz pozdrowił Mat-
kę Bożą, na co usłyszał reprymendę: 
„dlaczego nie nazywasz mnie kró-
lową polski? Ja to królestwo bardzo 
umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego 
zamierzam, ponieważ osobliwą mi-
łością do Mnie płoną jego synowie.” 
objawienie to zbadano, a następnie 
jezuita przekazał treść objawienia ks. 
skardze. od tamtej pory kult Matki 

Bożej królowej polski zaczął się roz-
szerzać. ojciec Mancinelli zapragnął 
też odwiedzić polskę. dwa lata po 
pierwszym objawieniu, w katedrze 
wawelskiej ponownie ukazała mu się 
Matka Boża. „Ja jestem królową pol-
ski. Jestem Matką Tego narodu, który 
jest mi bardzo drogi, więc wstawiaj się 
do Mnie za nim i o pomyślność tej zie-
mi błagaj Mnie nieustannie, a Ja będę 
ci zawsze, tak jak teraz miłosierną.”

Miejscem szczególnego kultu Mat-
ki Bożej jako królowej polski jest 
oczywiście Częstochowa. od udanej 
obrony klasztoru w XVii wieku przed 
szwedzkimi najemnikami, przez wal-
ki z wojskami rosyjskimi – w latach 
1770-1772 w twierdzy bronili się kon-
federaci barscy pod wodzą kazimierza 
pułaskiego – Częstochowa jest sym-
bolem militarnego i duchowego opo-
ru polaków przed najeźdźcami i oku-
pantami. przez sanktuaria poświęcone 
Bożej Rodzicielce, przez swoje – czę-
sto cudowne - wizerunki, Matka Boża 
towarzyszy polsce niemal od począt-
ku naszej historii. „Bogurodzica” jest 
wszak uznawana za pierwszy hymn 
polski. Również w wymiarze pozama-
terialnym, dzięki nabożeństwom Jej 
szczególnie poświęconym, królowa 
jest obecna wśród swojego ludu. i nie 
jest to zamierzchła historia, ani historia 
zakończona. prymas polski, kardynał 
wyszyński w 1956, a zatem w trzech-

setną rocznicę ponawia śluby, znane 
pod nazwą Jasnogórskich Ślubów na-
rodu polskiego. Trwająca peregrynacja 
jasnogórskiej ikony powinna być dla 
nas okazją do refleksji – co to znaczy, 
że to właśnie Maryja jest główną pa-
tronką polski. Jako theokotos, grecka 
„rodząca Boga”, otaczana jest czcią 
w kościołach wschodnich. dla mnie, 
Jej obecność w religijnym krajobrazie 
kraju jest podkreśleniem szczególnego 
znaczenia polski jako pomostu między 
wschodem a zachodem. nasze wybory 
tu i teraz mają konsekwencje. za cza-
sów Jana kazimierza, konflikt między 
polską szlachtą a ukraińskim chłop-
stwem był jedną z przyczyn wybuchu 
powstania. w poszukiwaniu sojuszni-
ków Chmielnicki oddał się pod opiekę 
cara Rosji (ugoda w  perejsławiu). Jak 
wygląda sytuacja na ukrainie dzisiaj – 
wiemy. Czy historia mogła potoczyć 
się inaczej? Czy mógł zrealizować się 
projekt Rzeczypospolitej Trojga na-
rodów? królowa polski oczekuje od 
nas zachowania godnego swych pod-
danych – pracowitości, wielkoduszno-
ści, wytrwałości. polacy, naród dumny 
i kochający wolność, nie bez powodu 
został Maryi „bardzo umiłowanym 
królestwem”. naszym obowiązkiem 
jest odpowiadać na tę miłość i budować 
silne państwo. posiadania Matki Bożej 
za królową to wyjątkowy zaszczyt, ale 
też wyjątkowa odpowiedzialność.

Janusz Matkowski

MaTKa BoŻa 
Królowa 

PolsKi
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W dNiach 3-4 maja 2015 r. parafia śW. łukasza przeżyWa NaWiedzeNie kopii cudoW-
Nego obrazu matki bożej częstochoWskiej. jest to kolejNy etap peregryNacji tego 
obrazu W archidiecezji WarszaWskiej, która odbyWa się pod hasłem „odNoWić śluby 
Nasze chcemy”. rozpoczęcie NaWiedzeNia z udziałem episkopatu polski odbyło się 15 
czerWca 2014 r. W piastoWie. Natomiast zakończeNie NaWiedzeNia przez obraz matki 
bożej częstochoWskiej po parafiach i kościołach archidiecezji WarszaWskiej Nastąpi                                 
7 czerWca 2015 roku. 

przygotowanie duchowe wiernych 
archidiecezji warszawskiej do 
tego ważnego wydarzenia rozpo-

częło się w dniu 25 września 2013 roku, 
w liturgiczne wspomnienie patrona war-
szawy – bł. władysława z gielniowa oraz 
w 60. rocznicę uwięzienia przez władze 
komunistyczne sługi Bożego stefa-
na kardynała wyszyńskiego prymasa 
polski. przygotowanie to miało formę 
dziewięciomiesięcznej nowenny, opartej 
na rozważaniach Jasnogórskich Ślubów 
narodu polskiego. nowenna przebiegała 
dwutorowo, tj. podczas comiesięcznych 
nabożeństw oraz podczas niedzielnych 
Mszy świętych.

kopia obrazu Matki Bożej Często-
chowskiej przybyła najpierw do archi-
katedry św. Jana Chrzciciela w sobotę, 
14 czerwca 2014 r. w archikatedrze 
przed obrazem modlili się kapłani, któ-
rzy przybyli do niej w ramach dorocz-
nej pielgrzymki duchowieństwa archi-
diecezji warszawskiej. następnie obraz 
został przeniesiony do piastowa, gdzie                                               
w niedzielę, 15 czerwca 2014 roku, miało 
miejsce uroczyste rozpoczęcie peregry-
nacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej                                     
z udziałem Episkopatu polski. uroczy-
stość ta odbyła się w parafii Matki Bożej 
Częstochowskiej w piastowie. w tym 
dniu w kościołach archidiecezji war-
szawskiej przy obrazach Matki Bożej 
Częstochowskiej zostały zapalone świece 
nawiedzenia, które będą się palić do cza-
su zakończenia peregrynacji.

piastów nieprzypadkowo stał się miej-
scem rozpoczęcia peregrynacji. Rada 
Miasta piastowa, na wniosek wiernych, 
postanowiła bowiem specjalną uchwałą 
oddać miasto i jego mieszkańców szcze-
gólnej opiece Matki Bożej Częstochow-
skiej. sam akt oddania z udziałem miesz-
kańców i polskich biskupów odbył się 

właśnie w dniu rozpoczęcia nawiedzenia.
po piastowie obraz Jasnogórski nawie-

dzał i nadal nawiedza ok. 300 kościołów 
w warszawskich i pozawarszawskich pa-
rafiach, klasztory, domy zakonne, katedrę 
polową, kaplicę prezydencką oraz wyż-
sze seminarium duchowne. w dniach 
3-7 maja 2015 roku nawiedza parafie de-
kanatu jelonkowskiego, w tym parafię św. 
Łukasza. nawiedzenie w każdej parafii 
jest poprzedzone misjami świętymi lub 
rekolekcjami. na każdej stacji swojej wę-
drówki obraz przebywa ok. doby, zaś jej 
kontynuacją będzie możliwość przyjęcia 
kopii obrazu w domach prywatnych.

peregrynacja potrwa do 7 czerwca 
2015 roku, kiedy to podczas Viii Święta 
dziękczynienia przy Świątyni opatrz-
ności Bożej na polach wilanowskich na-
stąpi uroczyste zakończenie nawiedzenia 
obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w ar-
chidiecezji warszawskiej. Historycznie 
jest to druga peregrynacja obrazu jasno-
górskiego w archidiecezji warszawskiej, 
a trzecia w samej warszawie.

w tych szczególnym czasie dla pa-
rafii św. Łukasza warto przypomnieć 
słowa metropolity warszawskiego kard. 
kazimierza nycza, przygotowane na roz-

poczęcie peregrynacji prawie rok temu. 
podkreślił on, że celem peregrynacji jest 
wzmocnienie wiary i dzieła ewangeli-
zacji, prowadzenie człowieka do Boga, 
uwielbienie go w liturgii, sakramentach 
i modlitwie oraz ożywienie działalności 
charytatywnej, która ma miejsce przede 
wszystkich w parafiach. ożywienie wia-
ry powinno wzbudzić wewnętrzne pra-
gnienie bycia blisko Jezusa, a to z kolei 
powinno zaowocować wewnętrzną prze-
mianą. według kardynała „każdy z nas 
powinien więc się zastanowić, co stanowi 
jego główną wadę i co postanawia zro-
bić, aby ją wykorzenić. wiara nie może 
być jedynie deklarowana, ale powinna być 
również praktykowana. owa praktyka 
powinna objąć zarówno życie osobiste, 
jak też rodzinne, zawodowe i społeczne. 
Chrześcijanie powinni być obecni w ży-
ciu społecznym, politycznym i na wzór 
zaczynu przemieniać je od wewnątrz. 
niewątpliwie najważniejszą przestrzenią, 
do której trzeba wnosić wartości wynika-
jące z wiary, jest rodzina. katolicy winni 
uczestniczyć także w debacie publicznej, 
przekonując do koncepcji człowieka, któ-
rej depozytariuszem od dwóch tysięcy lat 
jest kościół”.

Roman Łukasik

PErEGrynaCja 
oBraZU MaTKi BoŻEj 
CZĘsToCHowsKiEj 
w arCHiDiECEZji warsZawsKiEj
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w ostatnią niedzielę, 19 kwietnia, w naszej 
parafii odbyło się Rodzinne Świętowa-
nie niedzieli. Tym razem było wyjątko-

wo „rodzinnie”, gdyż czas po Mszy św. spędziliśmy 
na wspólnej grze rodziców z dziećmi, poświęconej 
poznawaniu sylwetek różnych Świętych. należało 
na podstawie podpowiedzi odgadnąć imię Świę-
tego, a potem wykonać specjalne zadanie związa-
ne z konkretną postacią. przykładowe zadania to: 
gaszenie świeczki przy pomocy wody z sikawki, 
utworzenie wyrazów z alfabetu greckiego, rozpo-
znawanie znaków drogowych, znalezienie mimo 
zasłoniętych oczu wśród ziaren fasoli cukierka, wy-
konanie rysunku własnej rodziny, ułożenie puzzli, 
łowienie rybek. Tego dnia towarzyszyli nam święci: 
Franciszek,  antoni, Jan paweł ii,  Józef,  Łukasz, 
Florian, krzysztof, Faustyna i piotr.

dla tych, którzy poradzili sobie ze wszystkimi 
zadaniami, czekały ciekawe nagrody.

joaNNa kiełczeWska-Włodarczyk

roDZinnE 
ŚwiĘTowaniE 
niEDZiEli Rodzinne Świętowanie Niedzieli w parafii świętego Łukasza w  j. greckim
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co nam mówią Święci?

Joanna Matkowska

PoKorna słUŻKa
BłoGosławiona 
CElEsTyna Faron

cichym, NiepozorNym, ale śWiętym życiem trWała przy bogu. opiekoWała się bliź-
Nimi oddając im sWój ceNNy chleb, mimo że sama była głodującą WięźNiarką. mo-
dliła się za sWoich prześladoWcóW. ofiaroWała życie i cierpieNie za NaWróceNie 
kapłaNa.

katarzyna stanisława Faron uro-
dziła się 24 kwietnia 1913 roku 
w zabrzeży, która leży  u ujścia 

kamienicy gorczańskiej do dunajca. Jej 
rodzicami byli Józef i Maria z domu Ma-
doń. Matka zmarła, gdy miała 5 lat. oj-
ciec zajęty prowadzeniem gospodarstwa 
i wychowywaniem trzech synów, oddał 
małą kasię na wychowanie zamożnemu 
wujostwu z sąsiedniej wsi kamienica. To 
byli bardzo pobożni ludzie, codziennie 
uczestniczyła z nimi we mszy świętej.

Jako 17-latka w 1930 roku wstąpiła 
do zgromadzenia sióstr służebniczek 
najświętszej Maryi panny w starej wsi 
koło Brzozowa na podkarpaciu. przyję-
ła imię zakonne Celestyna.  pracowała 
jako wychowawczyni w ochronkach 
i przytułkach dla dzieci we lwowie, 
poznaniu i przemyślu. w grudniu 
1936 roku uzyskała dyplom wycho-
wawczyni przedszkola. Śluby wie-
czyste złożyła w  1938 roku. prośbę                                                       
o  dopuszczenie do ślubów moty-
wowała: „pragnę stać się ofiarą ca-
łopalną Jezusa Chrystusa przez zło-
żenie ślubów, gdyż pragnę iść drogą 
miłości i poświęcenia, aby dojść do 
Baranka niepokalanego…” została 
skierowana na placówkę do Brzozo-
wa na podkarpaciu, gdzie  założyła 
i prowadziła ochronkę oraz przed-
szkole. Tuż przed wybuchem drugiej 
wojny światowej została przełożoną 
tamtejszego domu zakonnego.

w czasie niemieckiej okupacji nie 
tylko dalej prowadziła ochronkę, ale 
stworzyła punkt pomocy potrze-
bującym. ponieważ w lutym 1942 
roku niemcy odkryli, że w budynku,                     
w którym przebywały zakonnice, był 
punkt kontaktowy ak (prowadzi-
li go krewni właściciela budynku), 
wezwali przełożoną czyli siostrę Ce-

lestynę do gestapo w Brzozowie. Jedna                  
z zakonnic poradziła jej, aby uciekła, albo 
chociaż ukryła się przed niemcami. sio-
stra Celestyna odparła, że „tak zrobić nie 
może, ponieważ przez to mogłaby na-
razić zgromadzenie na przykre następ-
stwa”. została aresztowana i osadzona               
w więzieniu w Jaśle, a potem w Tarnowie. 
Jej współwięzień ksiądz Józef Bielawski                                                                  
z Brzozowa wspominał, że chętnie dzie-
liła się żywnością pochodzącą z paczek, 
jakie otrzymywała od zgromadzenia za-
konnego, do którego należała. 

6 stycznia 1943 roku trafiła do obozu 
koncentracyjnego w auschwitz. praco-
wała tam przy kopaniu rowów melio-
racyjnych. Chorowała na tyfus plamisty                                           

i dokuczliwy świerzb z cuchnącymi gu-
zami. potem pojawiła się gruźlica i upo-
rczywe krwotoki. w kwietniu 1943 roku 
przeniesiono ją do obozowego „szpitala” 
z zamroczeniem tyfusowym, osłabionym 
słuchem i odleżynami (to była umieral-
nia, a nie miejsce, gdzie leczyło się ludzi). 
siostra Faron modliła się na różańcu zro-
bionym z drogocennego chleba. współ-
więźniarka, siostra Cypriana Michalina 
Babiak wspominała: „Chociaż pragnęła 
końca wojny i wolności, nigdy nie obja-
wiała żalu, że się tam dostała. Mówiła: 
«pan Jezus posłał nas tutaj, aby wynagra-
dzać za grzechy całego świata». Modli-
łyśmy się za ojczyznę, za nasz klasztor, 
za kapłanów; o nawrócenie grzeszników, 

za prześladowców - także za Hitlera -                
o jego opamiętanie…”

według wspomnień świadków swo-
je życie zakonne i cierpienia obozo-
we ofiarowała w intencji nawrócenia                        
i powrotu do kościoła rzymskoka-
tolickiego kapłana, o tym samym co 
ona nazwisku: władysława Marcina 
Farona, który w 1923 roku, za niepo-
słuszeństwo, został ekskomunikowany, 
założył polski kościół starokatolicki. 
Jego historię  poznała już w 1933 roku 
i od tego czasu poświęcała swe myśli 
i modlitwy jego nawróceniu. Jej sta-
rania przyniosły skutek - ks. Faron                                 
w 1948 roku powrócił na łono kościo-
ła Rzymskiego.

 zmarła z wycieńczenia 9 kwietnia 
1944 roku w noc zmartwychwsta-
nia pańskiego. Ciało zostało spalone                                          
w obozowym krematorium. siostra 
Celestyna Faron została beatyfiko-
wana przez papieża Jana pawła ii                                                     
w warszawie 13 czerwca 1999 roku                   
w grupie 108 polskich męczenników.
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człowiEk numEru

rEKolEKCjonisTa 
o. MarEK KowalsKi
o. Marek kowalski urodził  się 29 

września 1955 roku we włoda-
wie (diecezja siedlecka). Świę-

cenia przyjął 23 czerwca 1984 roku z rąk 
ks. bpa. Tadeusza szwagrzyka, na Jasnej 
górze. pracował w różnych placówkach 
paulińskich. pierwszą po święceniach 
placówką o. Marka było sanktuarium 
Matki Bożej pocieszenia w Biechowie k. 
wrześni, potem wieruszów, skąd został 
wysłany do amerykańskiej Częstochowy 
w doyleston, gdzie przebywał kilka mie-
sięcy. po powrocie pracował z młodzieżą 
na Jasnej górze. następnie w warszawie 
obronił doktorat z homiletyki. wygłosił 
około 300 serii rekolekcji i misji. przeby-
wał także na skałce w krakowie, gdzie 
prowadził zajęcia z klerykami. przez 6 lat 
był przeorem i proboszczem w klasztorze-
sanktuarium Matki Bożej leśniańskiej 
w leśnej podlaskiej.  w parafii nMp 
Częstochowskiej w Toruniu posługiwał                                                                                            
w latach 2002-2004. pełnił tam obowiąz-
ki: ekonoma domu zakonnego, duszpa-
sterza służby porządkowej, moderato-
ra Rodziny Różańcowej, prezbitera iii 
wspólnoty neokatechumenalnej. 
w czerwcu 2009 roku wraz z  ojcami 
paulinami Januszem pawlichą, Jackiem 
Toborowiczem, andrzejem kusterem i 
Jarosławem obroślakiem świętował na 
Jasnej górze jubileusz 25-lecia posługi 
kapłańskiej (zjechało wszystkich pięciu 
paulinów wyświęconych przed 25 laty). 
o. Marek kowalski wypowiedział wów-
czas słowa podziękowania Matce Bożej, 
w imieniu jubilatów: „Bądź pochwalona 
za to, że byłaś dla nas zawsze niezawodną 
nadzieją i ucieczką, zwłaszcza w trudnych 
chwilach naszego życia. (…) naucz nas 
przebywania w bliskości Jezusa, pomagaj 
stawać się nowymi ludźmi przez wierność 
naszym ślubom zakonnym i duchowemu 
dziedzictwu ojców.”
ojciec Marek posługuje przy nawiedze-
niu świętego wizerunku Matki Bożej 
jasnogórskiej po Polsce. wkłada wiele 
pracy i serca w przygotowanie parafian 
do spotkania z Maryją.
od sześciu lat przebywa na ukrainie.                  
w tygodniku „idziemy” z 22 marca 2015 
roku ukazał się wywiad Marka krukow-
skiego z naszym ojcem rekolekcjonistą, 
pracującym w Mariupolu pt. „Mariupol 
się nie poddaje”.  oto jego fragment:

w jaki sposób ojciec trafił nad Morze 
azowskie?
paulini zostali zaproszeni do Mariupola 
przez ówczesnego ordynariusza diecezji 

charkowsko-zaporoskiej biskupa stani-
sława padewskiego trzynaście lat temu. 
ksiądz biskup pragnął powierzyć pauli-
nom i ich maryjnemu charyzmatowi opie-
kę duszpasterską nad tamtejszymi wierny-
mi. „Mariupol” znaczy przecież „Miasto 
Maryi”. Miasto ma piękne tradycje kultu 
Matki Bożej. w wysadzonym w powie-
trze za czasów Chruszczowa kościele 
znajdował się swego czasu łaskami sły-
nący obraz Maryi, który ponoć jest teraz                        
w muzeum w kijowie. dziś nasze oczy 
cieszy obraz z Jasnej góry, podarowany 
nam przez ojca generała izy-
dora Matuszewskiego. aż trzy 
autokary wiernych pojechały 
do Częstochowy, by odebrać 
ten wizerunek.

według tradycji obraz Mat-
ki Bożej Częstochowskiej 
przybył ze wschodu, więc                                
w jakimś sensie można mówić 
o jego powrocie.
Matka Boża powróciła w kopii 
cudownego obrazu na wschód, 
wróciła do swoich dzieci i w 
Mariupolu wyprasza łaski. lu-
dzie żyją w przekonaniu, że są 
wysłuchiwani, i modlą się przed 
tą świętą ikoną – nie tylko ka-
tolicy, ale także prawosławni. 
na wschodzie wierzą, że ikony 
umierają, stają się martwe, jeśli 
przed nimi nikt się nie modli. 
dlatego, kiedy zniszczono 
tam kościoły, powysadzano 
cerkwie w powietrze, a iko-
ny zgromadzono w muzeach, 
pobożne osoby odwiedzały 
muzea – nie po to, by podzi-
wiać piękno ikon, jak myśleli 
kustosze, ale po to, by niby je 
oglądając, modlić się przed 
nimi, by przedłużyć im życie. 
Matka Boża doznaje zatem                
w Mariupolu wielkiej czci                
i miłości, zarówno katolików, 
jak i prawosławnych.

jak duża jest parafia?
Mariupol liczy ponad pół mi-
liona mieszkańców, ale kato-
licy stanowią niewielką spo-
łeczność. w całym mieście 
mamy około czterystu para-
fian praktykujących w nie-
dzielę. w soboty sprawujemy 
w liturgii niedzielnej Msze                                                                       
w języku polskim, a w nie-

dziele – po rosyjsku i ukraińsku, przy 
czym na te pierwsze przychodzi o wiele 
więcej ludzi. po ukraińsku w Mariupolu 
mówią właściwie tylko przybysze z za-
chodniej części tego kraju.
przed rewolucją bolszewicką istniały                                  
w powiecie mariupolskim kolonie polskie, 
teraz mamy tutaj ludzi o polskich korze-
niach. działa polsko-ukraińskie stowa-
rzyszenie kulturalne, którego celem jest 
pomoc w nauce języka polskiego oraz 
krzewienie wiedzy o polskiej historii, lite-
raturze i kulturze.
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z ŻYcia ParaFii

PoŻar KoŚCioła 
24 WRZEŚNIA 2004

w przeddzień tragicznego wy-
darzenia, we wspomnienie św. 
ojca pio przypadające w czwar-

tek 23 września, mieliśmy o godz. 19.00 
uroczystą Mszę św. połączoną z wprowa-
dzeniem relikwii do naszego kościoła.
w procesji z udziałem ojców franciszka-
nów obeszliśmy z relikwiami świątynię,                             
a po wejściu do kościoła została odprawio-
na uroczysta liturgia. 

na uroczystości było nadspodziewanie 
dużo ludzi - tylu, ilu przybywa do nas 
na największe uroczystości w niedziele                                                                                     
i święta. nie mieścili się nie tylko wewnątrz 
świątyni, ale nawet pod wiatą przed wej-
ściem. przyszło też sporo osób spoza pa-
rafii, jako że zapraszaliśmy na ten dzień 
wszystkich czcicieli ojca pio. wier-
ni wysłuchali m.in. zajmującej homilii 
dwóch ojców franciszkanów poświęconej 
stygmatykowi. po Mszy św. zostawiliśmy 
wiele czasu na prywatną modlitwę przed 
relikwiami. uroczystości były piękne i za-
razem podniosłe; wymową przekroczyły 
moje wcześniejsze wyobrażenia.                      

po liturgii w kościele my, księża, spo-
tkaliśmy się na kolacji ze wspomnianymi 
ojcami franciszkanami z ul. Modzelew-
skiego, którzy na tę okoliczność gościli                                                                                   
u nas w zastępstwie niemogących tego 
dnia przybyć ojców kapucynów z Mio-
dowej. ojcom kapucynom bowiem za-
wdzięczamy m. in. uwieńczenie starań                                  
o pozyskanie relikwii ich świętego współ-
brata. po kolacji odwiozłem gości do 
domu zakonnego.

do parafii wróciłem około godz. 22.00 
i wtedy - po opuszczeniu świątyni przez 
ostatnich wiernych, została ona zamknię-
ta. My, księża, posiedzieliśmy jeszcze na 
plebanii z diakonami z naszej parafii, a po 
ich wyjeździe poszliśmy spać. Było już po 
godz. 23.00.

kościół tego wieczora zamykał jeden               
z księży wikariuszy. nie mamy kościelne-
go, więc robimy to sami. zazwyczaj ten                                                                                      
z nas, kto rozpoczyna Mszę poranną, 
otwiera kościół; ten z kolei, kto odprawia 
ostatni, kościół zamyka w określony spo-

sób, co stanowi pewien nawyk. główne 
drzwi zamykaliśmy od wewnątrz. na-
stępnie, idąc nawą w kierunku prezbite-
rium, zawsze patrzyliśmy, czy ktoś przy-
padkiem nie został w środku. następnie 
zamykaliśmy drzwi oddzielające pre-
zbiterium od zakrystii. w samej zakry-
stii pośród różnych wyłączników prądu 
znajdował się taki, który odcinał dopływ 
energii elektrycznej całkowicie, i zawsze 
go wyłączaliśmy. następnie włączaliśmy 
alarm i zamykaliśmy drzwi zewnętrzne 
od zakrystii. Był to „rytuał”, na który za-
wsze zwracałem uwagę; jestem pewien, ze 
każdy z nas wszystkie te czynności wy-
konywał właściwie i niemal odruchowo. 
dopływ energii w kościele wyłączaliśmy 
często także w ciągu dnia - po Mszy św. 
porannej. alarm dźwiękowy mieliśmy 
sprawny, ponieważ włączał się kilkakrot-
nie podczas prób włamania. 

nazajutrz, w piątek, po godz. 5.00 rano 
włączył się alarm dźwiękowy, który tym 
razem oznajmiał to, co okazało się czymś 
najgorszym. przyjechała straż pożarna, 
którą  zawiadomił ktoś z naszych para-
fian. 

pierwsza myśl, jaką mieliśmy, to wy-
nieść z kościoła najświętszy sakrament. 

ale ten pierwszy ogień, a właściwie ściana 
ognia była widoczna przez otwory okien-
ne na całej długości nawy głównej; ogień 
ogarnął z miejsca całe wnętrze i wydoby-
wał się na zewnątrz. wejście do kościoła 
było w takiej sytuacji niepodobieństwem. 
zresztą patrol policji, który pojawił się 
na miejscu pożaru, zdecydowanie prosił                   
o opuszczenie zagrożonego miejsca.

ogień szalał. szybko przyszła refleksja, 
że nie da się już nic uratować. Miałem 
świadomość, ze strażacy, polewając ko-
ściół wodą, właściwie czekają, już tylko na 
to, że spali się on w sposób kontrolowany, 
bezpieczny dla otoczenia. z wolna ścią-
gali bosakami stojące jeszcze, nadwątlone 
żywiołem fragmenty konstrukcji świątyni 
i dogaszali je już na ziemi. akcja straża-
ków trwała około trzech godzin.

To, co zostało bezpośrednio po doga-
szeniu ognia, to obraz zgliszcz - spalo-
nych i zwęglonych elementów drewnia-
nych o wysokości do około 1-1,5 metra 
ponad poziom gruntu.  

patrzymy z zadziwieniem, a jednocze-
śnie odczytujemy w tym pewien znak - 
niektórzy mówią cud - że uratowała się 
kapliczka niepokalanej z dzieciątkiem 
stojąca między kościołem a barakiem-do-

rElaCja Ks. ProBosZCZa jana PoPiEla
(ojciec pio znakiem nadziei. notował Marek połomski. „Miejsca Święte” 2005 nr 1 s. 39-40)



                      skaŁa numer 16(272)

strona 9

mem parafialnym.
Jest ona cała z drewna, kasetowa, a z 

przodu oszklona, w czasie pożaru szyby 
w naszym baraku powypadały z gorąca, 
potopiły się w nieforemne kule szkła -                    
a ta kapliczka ocalała, wychodząc z po-
żaru bez szwanku. nawet struktura farby, 
która (razem z kościołem) była pomalo-
wana w sierpniu, nie została naruszona. 
nietknięta żywiołem stoi też usytuowa-
na po drugiej stronie kościoła drewniana 
dzwonnica.

 Bezpośrednio po pożarze nie mia-
łem siły wejść na teren po stojącej tu 
jeszcze niedawno świątyni. poprosiłem 
diakonów, którzy przybyli na miejsce, 
aby najpierw poszukali w tym rumowi-
sku relikwii. Taka była pierwsza myśl. 
poprzedniego wieczora relikwie były 
włożone do metalowej szafy – tak jak 
wszystkie naczynia liturgiczne. odna-
lezienie samej szafy nie było trudne. 

Jednak, ku memu zaskoczeniu i radości, 
przynieśli mi relikwiarz z relikwiami                                                                         
w środku, całkowicie nietknięty trawią-
cym wszystko żywiołem.

Relikwiarz był jedynie osmolony. 
szkiełko, przez które można zobaczyć 
relikwie, było całkowicie przezroczyste 
i zupełnie nieuszkodzone. dla odmiany 
pozłacane kielichy i monstrancje, które 
były przechowywane z relikwiarzem, sto-
piły się. Tabernakulum także zasadniczo 
oparło się żywiołowi, ale po otworzeniu 
go przekonaliśmy się, że postać eucha-
rystyczna wewnątrz uległa całkowitemu 
zniszczeniu.

kiedy wszedłem na teren po świątyni, 
miałem wodę powyżej kostek. nie wsiąk-
nęła ona w podłoże, bo nie pozwalała na 
to zachowana posadzka, a okalające po-

sadzkę fundamenty nie uległy wypale-
niu. właściwie nie była to już woda, lecz 
maź powstała ze zmieszania z węglem 
drzewnym. widok tego rumowiska był  
dla mnie wstrząsający. To trudne do opi-
sania, ciężkie doświadczenie. 

zainteresowanie sytuacją parafii                                                                     
w  związku z pożarem i jej dalszym 
funkcjonowaniem, tak spontaniczne                                                                                   
i ofiarne zarazem, przeszło moje naj-
śmielsze oczekiwania. Jednym z pierw-
szych, który wyraził troskę o funkcjono-
wanie parafii w tej sytuacji i który bardzo 
nam pomógł, był burmistrz dzielnicy,                    
z którym kilka razy tego dnia rozmawia-
łem.

skoro spalił się kościół, to siłą rzeczy 
nie było dwóch porannych Mszy św. 
Mając na uwadze doprowadzenie do 
jak najszybszego sprawowania liturgii, 

pomyślałem o największej otwartej sali 
we wzniesionych w stanie surowym za-
budowaniach parafialnych - o refektarzu. 
właśnie tam odbyła się pierwsza Msza 
św. po pożarze. dzięki staraniu burmi-
strza jedna z firm budowlanych pra-
cujących na terenie dzielnicy wstawiła                       
w ciągu godziny okna, których wcześniej 
po prostu jeszcze nie było. z magazynów 
ratusza burmistrz przysłał ponad czter-
dzieści ławek.

na ów dzień w sali tej dopiero co 
ukończono kładzenie tynków. By przy-
gotować pomieszczenie do wieczornej 
liturgii, parafianie pomagali przy wyno-
szeniu gruzu i uprzątaniu sali. kilkoro 
ludzi przyniosło dywany, które porozkła-
dano w tym pomieszczeniu.                            

wszystko było przygotowywane na 
Mszę św. o godz. 18.00, na którą para-
fianie przybyli bardzo licznie, liczniej niż 
na Mszę niedzielną, skupiając się w tym 
szczególnym momencie wokół parafii. 
wśród wiernych było wielkie poruszenie 
tym, co się stało. Byli wstrząśnięci, sły-
chać było płacz.

liturgii przewodniczył ksiądz dzie-
kan. Mówił o duchowym wymiarze tego 
doświadczenia, które spotkało parafian. 
Budynku już nie ma, ale kościół żywy 
pozostaje i trwa. społeczność parafialna 
została tym bardziej zmobilizowana do 
budowy nowej świątyni.

Ta, która spłonęła, była bowiem przej-
ściowa. ksiądz dziekan nawiązał do ojca 
pio, któremu właśnie w piątek otwie-
rały się rany w miejscach stygmatów. 
Ten pożar jest raną kościoła lokalne-
go, stwierdził, raną tej parafii, która, jak                                    
w przypadku ojca pio, ma prowadzić do 
głębszego zrozumienia tego, co nas w ży-
ciu spotyka, także w wymiarze wspólno-
towym i religijnym.
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małE co niEco

Sałatka nicejSka
obiecałam sobie, że Na WiosNę będę jeść Więcej zdroWych potraW, sałatek, WarzyW, 
ryb, Nabiału itp. Niestety Na przedNóWku ze śWieżymi WarzyWami jest problem. Wa-
rzyWa szklarNioWe Nie zaWsze smakują tak jak poWiNNy, 
a Nigdy Nie smakują tak jak gruNtoWe. dziś propoNu-
ję zatem sałatkę Nicejską, która Nie dość, że jest prze-
pyszNa, to możNa jeść ją Nie tylko jako przystaWkę, ale 
także jako daNie obiadoWe, gdyż jest NiezWykle sycąca.                                     
i jest idealNa Na tą WłaśNie porę roku, boWiem Większość 
składNikóW jest dostępNa także Na przedNóWku. 

Składniki:
2 ziemniaki
4 jajka na twardo 
250 g fasolki szparagowej 
(świeżej, nie mrożonej!)
2 pomidory 
1 czerwona papryka 
1 cebula
1puszka tuńczyka (w kawałkach) 
kilkanaście filetów z anchois 
(w oleju) 
kilkanaście zielonych oliwek 
1 główka sałaty

Sos vinegret: 
5 łyżek soku z cytryny 
16 łyżek oliwy 
1 łyżka musztardy
2 ząbki czosnku
sól 
pieprz
cukier

ziemniaki ugotować w mundurkach, ostudzić, obrać i pokroić na plasterki. Fasolkę szparago-
wą ugotować, ostudzić i pokroić na kawałki długości ok. 2 cm. Jajka obrać ze skorupek i pokroić na ósemki. pomidory sparzyć, obrać ze 
skórki i także pokroić na ósemki. Cebulę obrać i pokroić na plasterki. paprykę umyć i pokroić w paski. wszystkie składniki włożyć do 
miski, następnie dodać odsączonego tuńczyka, fileciki anchois bez oleju oraz oliwki (w całości).

przygotować sos: musztardę wymieszać z sokiem z cytryny, dodać czosnek przeciśnięty przez praskę oraz sól, pieprz i cukier do smaku, 
następnie dolewać powoli oliwę i mieszać aż powstanie jednolity sos.

dodać sos do sałatki i wszystko dokładnie wymieszać. schłodzić. Tuż przed podaniem dodać sałatę porwaną na mniejsze kawałki                           
i jeszcze raz delikatnie wymieszać całość.

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

Do ZoBaCZEnia, Do UsłysZEnia
6 maja, godz. 18.00, filia art.Bem przy ul. zachodzącego słońca 25, wstęp wolny
„debata o blokowiskach” - festiwal „warszawa czyta”
7 maja, godz.19.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
„Magiczny nepal” - spotkanie z Tomaszem Tułakiem
10 maja, godz. 11.30 i 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 10 zł
„profesorek wodorek i wehikuł czasu” - teatralny poranek bajkowy
10 maja, godz. 19.00, kościół pw. Matki Bożej królowej aniołów, wstęp wolny
koncert z okazji obchodów Roku Św. Jana pawła ii
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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
4 maja – poniedziałek:

7.00: śp. wilhelm kluss – 30 greg.;
7.00: śp. Maria Żebrowska – 15 greg.;
7.30: dziękczynna z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski 
 dla oliwii w 6 urodziny;
10.00: w intencji chorych;
11.30: śp. Józefa;
17.00: w int. parafian;
17.00: śp. Maria wyrzykowska – 4 greg.;

5 maja – wtorek:
7.00: śp. Julia, Filip, waldemar Chwesiuk, c.r. Chwesiuk 
 i pawluczuk;
7.00: śp. Maria Żebrowska – 16 greg.;
7.30: śp. Mirosław newecki;
18.00: śp. Maria wyrzykowska – 5 greg.;

6 maja – środa:
7.00: śp. Maria Żebrowska – 17 greg.;
7.30: ………………………………….;
18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;

7 maja – czwartek:
7.00: śp. zofia dzierzęcka – 26 r. śm., wacław wróblewski;
7.00: śp. Maria Żebrowska – 18 greg.;
7.30: śp. Jadwiga Romanowska – 7 r. śm.;
7.30: za dusze w czyśćcu cierpiące;
17.00: dziękczynna w 10 r. ślubu adama i agnieszki ostrowskich 
 z prośbą o Boże błog. i łaski dla Jubilatów i córki zosi;
18.00: śp. Maria wyrzykowska – 7 greg.;

8 maja – piątek:
7.00: śp. Tekla, stanisław Czerscy, c.r. Czerskich i wałęków;
7.00: śp. Maria Żebrowska – 19 greg.;
7.30: śp. stanisław i Marianna nastaj, c.r. nastaj i drzewieckich;
7.30: śp. stanisława i Jan;
18.00: śp. Maria wyrzykowska – 8 greg.;

9 maja – sobota:
7.00: śp. stanisław Bogucki, antonina, Jan, zygmunt, waleria 
wojtkowscy, Eugeniusz Rybak, c.r. zyrów, wojtkowskich, 
 Rybaków, stelmachów, godlewskich;
7.00: śp. Maria Żebrowska – 20 greg.;
7.30: śp. Maria wyrzykowska – 9 greg.;
7.30: o Boże błog. i potrzebne łaski w pobycie zagranicznym 
 i o szczęśliwą podróż dla Justyny;
10.00: pierwsza komunia święta;
12.00: pierwsza komunia święta;
18.00: śp. genowefa dudzińska – 1 r. śm.;

10 maja – niedziela:
7.00: dziękczynna w 1 urodziny wojciecha i w 6 urodziny 
 antoniego z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski;
8.30: śp. stanisława i piotr Łabęda;
10.00: śp. Maria wyrzykowska – 10 greg.;
11.30: o Boże błog. i łaski dla Tosi i Julii z okazji imienin;
13.00: w int. parafian;
16.00: śp. Maria Żebrowska – 21 greg.;
18.00: śp. Marianna Bieńkowska – 27 r. śm.;
20.00: śp. kazimierz, stanisław, stanisława szeremeta;
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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

„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

alicja gerek; karolina Czyżkowska;
gabriela Maja zych ( na zdj.); aleksander kucharski;

• Maciej Aniszczyk – kawaler z par. tutejszej i Dorota Mieszkowska – panna z par. Bogurodzicy Maryi w Warszawie;
• Krystian Krawczyk – kawaler i Żaneta Gołaś – panna, oboje z par. tutejszej;
• Kajetan Damian Jaworski – kawaler i Małgorzata Agnieszka Górniak – panna, oboje z par. tutejszej;
• Tomasz Sylwester Sołtys – kawaler z par. św. Łucji w Warszawie i Aleksandra Kropopek – panna z par. tutejszej;
• Michał Makuch – kawaler z par. tutejszej i Małgorzata Anna Klep – panna z par. Bogurodzicy Maryi w Warszawie;
• Kacper Szymon Szymański – kawaler i Alia Elisheba Bisnar Matalam – panna, oboje z par. tutejszej;
• Maciej Jan Stefaniak – kawaler z par. św. Józefa w Warszawie i Anna Mosiej – panna z par. tutejszej;
• Marcin Rafał Gidziński – kawaler i Ewa Anna Stępniewska – panna, oboje z par. tutejszej;

Polski Królowo, Jasnogórska Pani, 
Przed wieki przyszłaś w świętej swej Ikonie. 
Dziś w progi domów proszą Cię poddani, 
Byś życie nasze wzięła w swoje dłonie. 
 Roztocz opiekę nad ojcem i matką,
Do swego serca przytul nasze dzieci, 
Wiekiem dojrzałych umacniaj nadzieją, 
Ogień miłości w rodzinach racz wzniecić.
Tak jak przyjęłaś Boga w Nazarecie,
 z Józefem tworząc Najświętszą Rodzinę,
 Bądź Opiekunką rodzin w naszym świecie.
 Niech pobożnością i prawością słyną.
 Wniosłaś Jezusa pod Matczynym sercem
 Do domu krewnej, w judejskiej krainie,
 Wnoś w nasze życie Boga coraz więcej,
 Niech Jego prawem ziemia nasza żyje.
 A kiedy przyjdą samotne godziny,
Życia niedole szczęście ludzkie zgaszą
Daj naszym sercom odwagę, by wierzyć,
Że w każdym czasie jesteś Matką naszą.
Matko Nawiedzeń w Najświętszej Ikonie
Zobacz, jak w Kanie, czego nam potrzeba,
Niech dobroć Twoja serca nam ożywia,
Nie szczędź nam łaski i prowadź do nieba.


