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Już za dwa dni, w Święto Niepokalanego Poczęcia NMP, rozpocznie się ogłoszony w marcu br. Rok Miłosier-
dzia. Potrwa on do 20 listopada 2016 roku, kiedy przypadać będzie Święto Chrystusa Króla Wszechświata. 
Choć nazywany też „Nadzwyczajnym”, ogłoszenie przez papieża szczególnego czasu łaski nie jest czymś nie-
typowym, a sama tradycja sięga Starego Testamentu.

Rok

Wizja piekła
Według ŚWiętej 
Faustyny
Św. Faustyna jest znana przede wszyst-
kim jako głosicielka kultu Miłosier-
dzia Bożego i autorka „dzienniczka”,                                               
w którym opisała swoje duchowe i mi-
styczne doświadczenia. Jednak „dzien-
niczek” zawiera nie tylko orędzie o roli 
Miłosierdzia Bożego w życiu ducho-
wym człowieka. Można w nim znaleźć 
również wizję piekła.
            więcej na stronie 4           więcej na stronie 7            więcej na stronie 6

Śp. ksiądz
FolejeWski
w dniu 22 września 2015 r.  
zmarł ks. Feliks Folejewski, znany 
i zasłużony duszpasterz i rekolek-
cjonista. przeżył 81 lat, w tym 56 
lat w kapłaństwie. pracował m. in. 
u boku ks. kard. stefana wyszyń-
skiego, a w latach 1984 - 1989 był 
następcą ks. Jerzego popiełuszki 
w duszpasterstwie ludzi pracy 
archidiecezji warszawskiej.

MiłosieRdzia

ŚWięty
cudotWórca
Co roku sprawia ten sam cud 
– przywołuje na twarz dzieci 
radosny uśmiech. na pamiąt-
kę tego szczodrego człowieka 
dorośli przebierają się w jego 
szaty i obdarowują.
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eWangelia na co dzień
6 grudnia 2015  - ii Niedziela adwentu
(Łk 3,1-6)

7 grudnia 2015  -  poniedziałek 
Wspomnienie św. ambrożego, biskupa i doktora kościoła
(Łk 5,17-26)
pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze 
i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości 
galilei, Judei i Jerozolimy. a była w nim moc pańska, że mógł 
uzdrawiać. wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który 
był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. nie 
mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, wyszli na 
płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek 
przed Jezusa. on widząc ich wiarę rzekł: Człowieku, odpuszczają 
ci się twoje grzechy. na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli 
się zastanawiać i mówić. któż on jest, że śmie mówić bluźnier-
stwa? któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? lecz 
Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: Co za myśli nurtują 
w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: odpuszczają ci 
się twoje grzechy, czy powiedzieć: wstań i chodź? lecz abyście 
wiedzieli, że syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania 
grzechów - rzekł do sparaliżowanego: Mówię ci, wstań, weź swo-
je łoże i idź do domu! i natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, 
na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga. wtedy zdu-
mienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: 
przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj.

8 grudnia 2015 - wtorek
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny
(Łk 1,26-38)
Bóg posłał anioła gabriela do miasta w galilei, zwanego na-
zaret, do dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu 
dawida; a dziewicy było na imię Maryja. anioł wszedł do niej 
i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, pan z Tobą, . ona zmie-
szała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdro-
wienie. 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. Bę-
dzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu 
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. dlate-
go też Święte, które się narodzi, 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 niemożliwego. na to rzekła Mary-
ja: oto Ja służebnica pańska, niech Mi się stanie według twego 
słowa! wtedy odszedł od niej anioł.

9 grudnia  2015 - środa
(Mt 11,28-30)
przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jeste-
ście, a Ja was pokrzepię. weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie 
się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie 
ukojenie dla dusz waszych. albowiem jarzmo moje jest słodkie, 
a moje brzemię lekkie.

10 grudnia 2015  -  czwartek 
(Mt 11,11-15)
Jezus powiedział do tłumów: zaprawdę, powiadam wam: Między 
narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzcicie-
la. lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on.                 
a od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje 
gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. wszyscy bowiem prorocy 
i prawo prorokowali aż do Jana. a jeśli chcecie przyjąć, to on jest 
Eliaszem, który ma przyjść. kto ma uszy, niechaj słucha!

11 grudnia  2015 - piątek 
(Mt 11,16-19)
Jezus powiedział do tłumów: z kim mam porównać to pokolenie? 
podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przyma-
wiają swym rówieśnikom: przygrywaliśmy wam, a nie tańczyli-
ście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. przyszedł bowiem Jan: nie 
jadł ani nie pił, a oni mówią: zły duch go opętał. przyszedł syn 
Człowieczy: je i pije. a oni mówią: oto żarłok i pijak, przyjaciel 
celników i grzeszników. a jednak mądrość usprawiedliwiona jest 
przez swe czyny.

12 grudnia - sobota
(Mt 17,10-13)
kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: Czemu ucze-
ni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? on od-
parł: Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. lecz powiadam 
wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, 
jak chcieli. Tak i syn Człowieczy będzie od nich cierpiał. wtedy 
uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.

oTo sŁowo pana:
„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.” (Łk 3, 1 – 6)

dzisiejszy fragment Ewangelii wskazuje na „adwentowego patro-
na”, którym jest święty Jan Chrzciciel, ostatni z proroków starego 
Testamentu i bezpośredni świadek nadejścia Mesjasza. początek 
rozważanego dziś tekstu umiejscawia Jana w historii zbawienia                      
i określa czasoprzestrzeń jego funkcjonowania. Myślę, że jest to do-
syć istotne dla wielu dzisiejszych sceptyków religijnych, aby pokazać 
i udowodnić, że Jan i idący zaraz za nim Jezus, nie przybyli z ko-
smosu, nie urwali się z przysłowiowej choinki, ale są autentycznymi 
historycznymi postaciami, żyjącymi w konkretnym czasie i warun-
kach dokładnie określonych w Ewangelii. 
Jan Chrzciciel wypełnia na sobie zapowiedź cytowanego również 
dziś proroka izajasza i jest głosem wołającego na pustyni: „Przygo-
tujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie 
wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się 
prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawie-
nie Boże.” Ten głos wołającego na pustyni, to nawoływanie Jana 
do nawrócenia i zerwania z grzesznym życiem, to wezwanie do 
ciągłego, codziennego nawracania się, codziennego dokonywania 
wyboru pomiędzy łaską a słabością, służbą Bogu i życiem w Bogu 
i z Bogiem a niewiernością i grzechem – to jest wezwanie do sta-
łej i systematycznej pracy nad sobą i swoim codziennym życiem 
w otwartości na pana Boga i we współpracy z Jego mocą. To wy-
pełnienie wskazanych przez Jana warunków mozolnej i codziennej 
pracy wewnętrznej doprowadzi nas do pełni łaski i Bożej obecności 
w naszym życiu. dopiero wówczas, gdy podejmiemy trud codzien-
nego nawracania się wtedy wypełni się obietnica: „I wszyscy ludzie 
ujrzą zbawienie Boże”. Co daj Boże! / ks. konrad.  
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temat z okładki

w księdze kapłańskiej, napi-
sanej w latach 1440-1400 
przed Chrystusem, znajdu-

jemy wyjaśnienie, czym jest Rok Jubile-
uszowy. Rok ów miał przede wszystkim 
wymiar ekonomiczny i oznaczał daro-
wanie wszelkich długów. pochodzenie 
słowa „jubileusz” tradycyjnie wywodzi się 
od hebrajskiego yobel, czyli „róg barani” 
(w rogi dęto bowiem ogłaszając począ-
tek uroczystości), aczkolwiek etymolo-
gia może być jeszcze starsza, nawet od 
praindoeuropejskiego *yu-, czyli „okrzyk 
radości”. 

dla izraelitów liczba siedem miała 
specjalne znaczenie. Co siedem lat przy-
padała tzw. szmita (rok szabatowy), kie-
dy ziemia miała leżeć odłogiem, a Rok 
Jubileuszowy wypadał raz na 50 lat, czy-
li po upłynięciu siedem razy siedem lat                                                                                   
(z różnych względów w dzisiejszych 
czasach Żydzi nie obchodzą Roku Ju-
bileuszowego). i chociaż w prawie ży-
dowskim obecny był zawsze aspekt teo-
logiczny (także i tutaj: ziemia i wszystko 
co na niej rośnie, należy do Boga),                                    
u chrześcijan „darowanie długów” zosta-
ło zastąpione „darowaniem win”. w ko-
ściele katolickim po raz pierwszy Rok 
Jubileuszowy został ogłoszony w 1300 r., 
kolejny w 1350 r. w późniejszym czasie 
papieże skracali interwał do 33 lat, potem 

do 25 lat. Było to motywowane między 
innymi tym, że jubileusze przypadające 
co 50 lat są zbyt rzadko, jak na przeciętną 
długość trwania ludzkiego życia. należy 
też pamiętać o nieco innym podejściu 
do odpustów w średniowieczu. każ-
dorazowo Rok Miłosierdzia związany 
był z pielgrzymkami do Rzymu, w celu 
uzyskania darowania kary mąk czyść-
cowych za nieodpokutowane za życia 
grzechy. oprócz wydatków związanych 
z podróżą należało też składać ofiary na 
rzecz kościołów wskazanych przez bi-
skupa. wydaje się, że chociaż tylko osoby 
zamożniejsze, szczególnie mieszczanie 
nieprzywiązani do prac polowych, mogli 
odbywać pielgrzymki, to i tak cieszyły się 
popularnością. „spowodowało to [tzn. 
ruch pątniczy] pewne zakłócenia gospo-
darcze w skali całego kraju, ponieważ 
na ofiary wykupywano, będące wówczas 
w prusach w masowym obiegu, floreny 
węgierskie (…)”. (za: kwiatkowski, ste-
fan „odpust jubileuszowy roku 1450 w 
państwie zakonnym w prusach”. komu-
nikaty Mazursko-warmińskie 1987 nr 
3-4, 407-429).

ostatnio „zwykły” jubileusz przypadł     
w 2000 roku. ojciec Święty ma też moż-
liwość ogłoszenia nadzwyczajnego jubi-
leuszu. skorzystał z tego m. in.  Jan paweł 
ii, wyznaczając czas od 22 marca 1983 

do 22 kwietnia 1984 Jubileuszowym Ro-
kiem odkupienia. Można powiedzieć, że 
jest do drugi Rok odkupienia; pierwszy 
miał miejsce za pontyfikatu piusa Xi             
w latach 1933-1934.

dzisiaj, zgodnie z listem ojca Świętego 
Franciszka, aby skorzystać z łaski nad-
zwyczajnego Roku Miłosierdzia,  należy 
odbyć pielgrzymkę do jednej z czterech 
bazylik papieskich w Rzymie (św. pio-
tra, św. Jana na lateranie, św. pawła za 
Murami i św. Matki Bożej większej), 
ale wystarczy też peregrynacja do drzwi 
Świętych otwartych w każdej katedrze 
i w kościołach wyznaczonych przez bi-
skupa diecezjalnego. pielgrzymka ma 
być znakiem szczerej chęci nawrócenia, 
zaś towarzyszyć jej musi sakrament po-
jednania, Msza św. oraz refleksja nad mi-
łosierdziem. konieczne jest też wyznanie 
wiary i, jak pisze papież Franciszek „mo-
dlitwa za mnie oraz w intencjach, które 
noszę w sercu dla dobra kościoła i całego 
świata.”  osoby chore, starsze i samotne, 
które nie są w stanie nawet wyjść z domu, 
powinny „z wiarą i radosną nadzieją 
przeżywać ten moment próby, poprzez 
przyjęcie komunii św. lub uczestniczenie 
we Mszy św. i w modlitwie wspólnoto-
wej, również za pośrednictwem różnych 
środków przekazu”.

Już za dwa dNI, w ŚwIęto NIepokalaNego poczęcIa NMp, rozpoczNIe sIę ogłoszoNy               
w Marcu br. rok MIłosIerdzIa. potrwa oN do 20 lIstopada 2016 roku, kIedy przypadać 
będzIe ŚwIęto chrystusa króla wszechŚwIata. choć NazywaNy też „NadzwyczaJ-
NyM”, ogłoszeNIe przez papIeża szczególNego czasu łaskI NIe Jest czyMŚ NIetypowyM,   
a saMa tradycJa sIęga starego testaMeNtu.

ŚWięty Rok 
MiłosieRdzia
Janusz Matkowski



skaŁa numer 33(289)          

STRONA 4

Św. FaustyNa Jest zNaNa przede wszystkIM Jako głosIcIelka kultu MIłosIerdzIa 
bożego I autorka „dzIeNNIczka”, w któryM opIsała swoJe duchowe I MIstyczNe 
doŚwIadczeNIa. JedNak „dzIeNNIczek” zawIera NIe tylko orędzIe o rolI MIło-
sIerdzIa bożego w życIu duchowyM człowIeka. MożNa w NIM zNaleźć rówNIeż 
wIzJę pIekła, otrzyMaNą przez sIostrę FaustyNę w trakcIe JeJ wIdzeń. 

się wzajemnie szatani i potępione dusze,                  
i widzą wszystko zło innych i swoje; szó-
sta męka – jest ustawiczne towarzystwo 
szatana; siódma męka – jest straszna 
rozpacz, nienawiść Boga, złorzeczenia, 
przekleństwa, bluźnierstwa. są to męki, 
które wszyscy potępieni cierpią razem, ale 
to jest nie koniec mąk. są męki dla dusz 
poszczególne, które są mękami zmysłów; 
każda dusza, czym grzeszyła, tym jest drę-
czona w straszny i nie do opisania sposób. 
są straszne lochy, otchłanie kaźni, gdzie 
jedna męka odróżnia się od drugiej; umar-
łabym na ten widok tych strasznych mąk, 
gdyby mnie nie utrzymywała wszechmoc 
Boża. niech grzesznik wie, jakim zmy-
słem grzeszy, takim dręczony będzie przez 
wieczność całą” (dz. 741). 

siostra Faustyna wyjaśnia też w „dzien-
niczku”, dlaczego w ogóle pisze o piekle. 
Czyni to w następujących słowach: „piszę 
o tym z rozkazu Bożego, aby żadna du-
sza nie wymawiała się, że nie ma piekła, 
albo tym, że nikt tam nie był i nie wie, 
jako tam jest. Ja, siostra Faustyna, z roz-
kazu Bożego byłam w przepaściach piekła 
na to, aby mówić duszom i świadczyć, że 
piekło jest. o tym teraz mówić nie mogę, 
mam rozkaz od Boga, abym to zostawiła 
na piśmie. szatani mieli do mnie wielką 
nienawiść, ale z rozkazu Bożego, musieli 
mi być posłuszni. To, com napisała, jest 
słabym cieniem rzeczy, które widziałam. 
Jedno zauważyłam, że tam jest najwięcej 

dusz, które nie dowierzały, że jest piekło. 
kiedy przyszłam do siebie, nie mogłam 
ochłonąć z przerażenia, jak strasznie tam 
cierpią dusze, toteż jeszcze się goręcej 
modlę o nawrócenie grzeszników, usta-
wicznie wzywam miłosierdzia Bożego dla 
nich. o mój Jezu, wolę do końca świata 
konać w największych katuszach, aniże-
li bym miała Cię obrazić najmniejszym 
grzechem” (dz. 741).

 Teologowie badający pisma sio-
stry Faustyny w trakcie jej procesu be-
atyfikacyjnego stwierdzili, że jej wizja 
potwierdza niezmienną naukę kościoła               
o istnieniu piekła i karze wiecznego potę-
pienia, wyrażoną w piśmie Świętym, czy 
też w dziełach ojców kościoła. Jednak-
że warto podkreślić, że kościół nigdy nie 
uznał oficjalnie żadnej osoby za potępio-
ną, czyli znajdującą się na wieki w piekle. 
kościół bowiem uznaje, że nie ma takich 
kompetencji. Może rozpoznać wolę Bożą 
w odniesieniu do świętych lub błogosła-
wionych, ale nie ma narzędzi, by rozeznać 
losy potępionych. 

 w nauczaniu kościoła o wiele 
częściej można spotkać treści dające lu-
dziom nadzieję niż przedstawiające per-
spektywę piekielnych męczarni. Jednak 
warto pamiętać, że wezwania do nawró-
cenia i szukania ratunku w Miłosierdziu 
Bożym wynikają właśnie z powodu groź-
by zatracenia na wieki swej duszy. 

piekło jest miejscem wiecznej męki 
dla ludzi, którzy zeszli z tego 
świata w grzechu ciężkim. Jest to 

prawda naszej wiary, która jest przypomi-
nana w piśmie Świętym. sam Jezus wiele 
razy mówił o piekle i przestrzegał przed 
nim. Świadczy o tym chociażby przypo-
wieść o bogaczu i Łazarzu (Łk 16,19-31).                           
w swoim nauczaniu Jezus przywiązuje 
jednak większą wagę do sprawy utraty 
życia wiecznego, do rozstania się z nim, 
niż do opisu piekła na podstawie danych 
tamtego środowiska. niemniej jednak                    
w piśmie Świętym piekło zostało przed-
stawione jako kara wieczna (Mt 5, 22), 
jako miejsce, gdzie ,,robak nie umiera,                                                                       
a ogień nie gaśnie” (Mk 9, 43), czy też jako 
otchłań, gdzie „będzie płacz i zgrzytanie 
zębów” (Mt. 8, 12). 

przejmująca wizja piekła została rów-
nież opisana w „dzienniczku” w nastę-
pujących słowach: „dziś byłam w przepa-
ściach piekła, wprowadzona przez anioła. 
Jest to miejsce wielkiej kaźni, jakiż jest 
obszar jego strasznie wielki. Rodzaje mąk, 
które widziałam: pierwszą męką, która 
stanowi piekło, jest utrata Boga; drugie 
– ustawiczny wyrzut sumienia; trzecie – 
nigdy się już ten los nie zmieni; czwartą 
męką – jest ogień, który będzie przenikał 
duszę, ale nie zniszczy jej, jest to straszna 
męka, jest to ogień czysto duchowy, zapa-
lony gniewem Bożym; piąta męka – jest 
ustawiczna ciemność, straszny zapach 
duszący, a chociaż jest ciemność, widzą 

WizJa Piekła 
WedłUG 
ŚW. FaUstyNy

Roman Łukasik
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NAUCZANIE KOŚCIOŁA 
O ŻYCIU SPOŁECZNYM

PaPieska 
ekoLoGia. częŚć II
Maciej Białecki, maciej@bialecki.net.pl

Troska o środowisko naturalne 
wynika z filaru katolickiej na-
uki społecznej, jakim jest zasada 

godności osoby ludzkiej. ojciec Święty 
Franciszek w swojej ekologicznej en-
cyklice «laudato si’», zwanej „zieloną”, 
odwołuje się do niej wielokrotnie. „Mo-
gąc odpowiedzialnie korzystać z rzeczy, 
jesteśmy też wezwani do uznania, że 
inne istoty żywe mają właściwą sobie 
wartość wobec Boga [...]. właśnie ze 
względu na swoją wyjątkową godność 

i fakt obdarzenia inteligencją człowiek 
jest wezwany do poszanowania stwo-
rzenia wraz z rządzącymi nim prawa-
mi” (wszystkie cytaty z «laudato si’»). 
z godności osoby ludzkiej wypływają 
zatem zarówno obowiązki, jak i prawa 
dotyczące środowiska człowieka. 

obowiązki wynikają z zagrożeń 
stojących przed ludzkością, wskazanych     
w i rozdziale encykliki (i w pierwszej 
części tego tekstu: „skała” nr 31 z 22 
listopada 2015 r.). Światowa dyskusja                                                                           
o zagrożeniach toczy się pomiędzy 
dwiema skrajnościami. pierwsza obej-
muje tych, którzy „za wszelką cenę 
podtrzymują mit postępu i twierdzą, że 
problemy środowiskowe rozwiążą się 
po prostu poprzez zastosowanie no-
wych technik, bez rozważań etycznych 
ani dogłębnych zmian.” zwolennikom 
ślepego rozwoju zawdzięczamy dotych-
czasowe skutki zagrożeń, szczególnie 
przyrostu zanieczyszczeń i odpadów, 
zmian klimatycznych, deficytu wody                                                                                
i zatracenia różnorodności biologicz-
nej. 

druga skrajność to pewien rodzaj 
ekologów - ci, którzy „twierdzą, że ro-
dzaj ludzki, ze wszystkimi jego ingeren-
cjami, może być jedynie zagrożeniem                                                                           
i zaszkodzić globalnemu ekosystemowi, 
dlatego trzeba ograniczyć jego obec-

ność na planecie i powstrzymać go od 
ingerencji wszelkiego rodzaju.” Franci-
szek opisał ich z ironią: „różni specjali-
ści, osoby opiniotwórcze, środki prze-
kazu i ośrodki władzy [...] żyją i dumają                                                                           
w luksusowych warunkach, które są 
poza zasięgiem większej części ludności 
świata. Ten brak fizycznego kontaktu i 
spotkania, któremu nieraz towarzyszy 
dezintegracja naszych miast, sprzy-
ja znieczulaniu sumień i ignorowaniu 
części rzeczywistości w stronniczych 

analizach. Czasem współistnieje to               
z językiem ekologicznym. Jednakże nie 
możemy dziś nie uznać, że prawdziwe 
podejście ekologiczne zawsze staje się 
podejściem społecznym, które musi 
włączyć sprawiedliwość w dyskusje                
o środowisku, aby usłyszeć zarówno 
wołanie ziemi, jak i krzyk biednych.”

prawo do środowiska naturalnego                                                                                
i jego zasobów jest notorycznie ła-
mane, a nawet negowane. dotyczy to 
szczególnie osób ubogich i wykluczo-
nych. w debatach o ochronie środo-
wiska „ich problemy są poruszane jako 
dodatek, jako kwestia, którą się dodaje 
niemal z obowiązku lub w sposób mar-
ginalny”. wykluczenie, pozbawienie 
prawa do środowiska obejmuje nie tyl-
ko osoby, ale i państwa, a nawet kon-
tynenty. „istnieje bowiem prawdziwy 
«dług ekologiczny», w szczególności 
między północą a południem, związany 
z mającym konsekwencje w dziedzinie 
ekologii brakiem równowagi handlo-
wej oraz z nieproporcjonalnym wyko-
rzystywaniem zasobów naturalnych, 
jakiego niektóre kraje dopuszczały się 
w dziejach” - pisze ojciec Święty, nie 

tylko wskazując na globalne niespra-
wiedliwości, ale i na ich potencjalne 
dalsze skutki: „Można przewidywać, 
że wobec wyczerpywania się niektó-
rych zasobów dojdzie do stworzenia 
korzystnego scenariusza dla nowych 
wojen, maskowanych szlachetnymi 
roszczeniami. wojna zawsze powoduje 
poważne szkody dla środowiska na-
turalnego oraz bogactwa kulturowego 
narodów, a zagrożenia się potęgują, gdy 
pomyślimy o energii jądrowej i broni 
biologicznej. [...] od polityki wyma-
ga się większej uwagi, by zapobiegać 
i eliminować przyczyny, które mogą 
prowadzić do nowych konfliktów.                                                                         
a jednak to władza związana z fi-
nansami najbardziej przeciwstawia się 
temu wysiłkowi, a projekty polityczne 
często nie są dalekowzroczne.”

Franciszek bardzo mocno stawia 
tezę, że troska o środowisko ma wy-
miar etyczny. „degradacja środowi-
ska przyrodniczego i ludzkiego oraz 
degradacja etyczna są ze sobą ściśle 

powiązane. wielu powie, że nie ma 
świadomości dokonywania działań mo-
ralnie złych, bo stałe niszczenie odbie-
ra nam odwagę, by zdać sobie sprawę 
z rzeczywistości świata ograniczonego                                                                                 
i nieodnawialnego.” nauczanie kościo-
ła jest jednak zawsze oparte na nadziei: 
„nadzieja zachęca nas do uznania, że 
zawsze jest wyjście, że zawsze możemy 
zmienić kurs, że zawsze możemy coś 
uczynić dla rozwiązania problemów. 
pojawiają się widoczne przejawy do-
chodzenia do punktu zwrotnego, ze 
względu na szybkość zmian i degra-
dacji, które przejawiają się zarówno                         
w regionalnych klęskach żywiołowych, 
jak i w kryzysie społecznym, a nawet 
finansowym, biorąc pod uwagę, że pro-
blemów świata nie można analizować                
i wyjaśniać w izolacji.”

„ze względu na swoją wyjątkową godność i fakt obdarzenia inteligencją 
człowiek jest wezwany do poszanowania stworzenia wraz z rządzącymi 
nim prawami.”

„degradacja środowiska przyrodniczego i ludzkiego oraz degradacja 
etyczna są ze sobą ściśle powiązane.”
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co nam móWią ŚWięci?

Joanna Matkowska

ŚWięty CUdotWÓRCa

co roku sprawIa teN saM cud – przywołuJe Na twarz dzIecI radosNy uŚMIech. 
Na paMIątkę tego szczodrego człowIeka doroŚlI przebIeraJą sIę w Jego szaty                          
I obdarowuJą dzIecI prezeNtaMI I słodyczaMI. z dzIecIństwa paMIętaM, że ŚwIę-
ty MIkołaJ NIe NosIł czerwoNego wdzIaNka tylko pIękNy stróJ lIturgIczNy. 

Mimo jego olbrzymiej po-
pularności niewiele o nim 
wiemy. urodził się w pa-

tras w grecji ok. 270 roku. Był je-
dynakiem, wyproszonym przez 
zamożnych rodziców gorącymi 
modlitwami. od dziecka wyróżniał 
się nie tylko pobożnością, ale spo-
rą wrażliwością na potrzebujących 
pomocy bliźnich. spadek po rodzi-
cach rozdał. legenda mówi, że aby 
ułatwić zamążpójście trzem cór-
kom ubogiego szlachcica, podrzucał 
im skrycie sakiewki z pieniędzmi.                      
o tym wydarzeniu wspomina dante 
w „Boskiej komedii”. 

kiedy został wybrany na bisku-
pa miasta Miry (obecnie demre                          
w południowej Turcji), zjednał sobie 

wiernych nie tylko wyjątkową gor-
liwością w pełnieniu obowiązków 
pasterskich, ale pomocą materialną. 
udał się w podróż do konstanty-
nopola, aby u cesarza konstantyna 
i uzyskać ułaskawienie od wyroku 
kary śmierci dla trzech młodzieńców 
z Miry. uratował modlitwą rybaków 
od niechybnego utonięcia w czasie 
gwałtownej burzy. w czasie zarazy 
opiekował się chorymi. według le-
gendy Mikołaj wskrzesił trzech lu-
dzi, zamordowanych w złości przez 
hotelarza za to, że nie mogli mu za-
płacić należności. Święty grzegorz i 
wielki w żywocie tego świętego po-
daje, że w czasie prześladowania, ja-
kie wybuchło za cesarzy dioklecjana 
i Maksymiliana na początku  iV w., 

Mikołaj został uwięzio-
ny. uwolnił go dopie-
ro edykt mediolański                                                   
w roku 313. Biskup Mi-
kołaj uczestniczył także 
w pierwszym soborze 
powszechnym w nicei    
w 325 roku.

Mikołaj zmarł 6 grud-
nia między rokiem 345 
a 352. Jego ciało zosta-
ło pochowane ze czcią 
w Mirze, gdzie prze-
trwało do roku 1087. 
dnia 9 maja 1087 roku 
zostało przewiezione 
do włoskiego miasta 
Bari. 29 września 1089 
roku papież bł. urban 
ii uroczyście poświęcił 
jego grobowiec w bazy-
lice wystawionej ku jego 
czci.

najstarsze ślady kultu 
świętego Mikołaja dato-
wane są na wiek Vi, kiedy 
to cesarz Justynian wy-
stawił mu w konstanty-
nopolu jedną z najwspa-
nialszych bazylik. Cesarz 

Bazyli Macedończyk w następnym 
wieku w samym pałacu cesarskim 
wystawił kaplicę ku jego czci. do 
Miry udawały się liczne pielgrzym-
ki. w Rzymie liczba kościołów świę-
tego Mikołaja doszła do kilkunastu. 
w całym chrześcijańskim świecie 
ten święty miał tak wiele świątyń, że 
pewien pisarz średniowieczny napi-
sał: „gdybym miał tysiąc ust i tysiąc 
języków, nie byłbym zdolny zliczyć 
wszystkich kościołów, wzniesionych 
ku jego czci”. w Xiii wieku pojawił 
się zwyczaj rozdawania w szkołach 
pod patronatem świętego Mikołaja 
stypendiów i zapomóg.

w polsce kult był silny. dzisiaj 
pod jego wezwaniem jest aż 327 
kościołów. do najokazalszych nale-
żą kościoły w gdańsku i w Elblągu. 
ołtarzy Mikołaj posiada znacznie 
więcej, a figur i obrazów ponad ty-
siąc. zaliczany był do Czternastu 
orędowników. zanim jego miejsce 
zajął święty antoni padewski, świę-
ty Mikołaj był wzywany we wszyst-
kich naglących potrzebach.

Święty Mikołaj jest patronem 
grecji, Rusi, antwerpii, Berlina, 
Miry, Moskwy, nowogrodu; bed-
narzy, cukierników, dzieci, flisaków, 
jeńców, kupców, marynarzy, mły-
narzy, notariuszy, panien, piekarzy, 
pielgrzymów, piwowarów, podróż-
nych, rybaków, sędziów, studentów, 
więźniów, żeglarzy.

w ikonografii Mikołaj przed-
stawiany jest w stroju biskupa rytu 
łacińskiego lub greckiego. Jego atry-
butami są: anioł, anioł z mitrą, chleb, 
troje dzieci lub młodzieńców w ce-
brzyku, trzy jabłka, trzy złote kule 
na księdze lub w dłoni (posag, jaki 
według legendy podarował biednym 
pannom), pastorał, księga, kotwica, 
sakiewka z pieniędzmi, trzy sakiew-
ki, okręt, worek prezentów.



                      skaŁa numer 33(289)

strona 7

człoWiek numeru

Roman Łukasik

ks. FeLiks FoLeJeWski
w dNIu 22 wrzeŚNIa 2015 r. zMarł ks. FelIks FoleJewskI, zNaNy I zasłużoNy 
duszpasterz I rekolekcJoNIsta. przeżył 81 lat, w tyM 56 lat w kapłaństwIe 
oraz 63 lata w stowarzyszeNIu apostolstwa katolIckIego (pallotyNI). 
pracował M. IN. u boku ks. kard. steFaNa wyszyńskIego, a w latach 1984 
- 1989 był Następcą ks. Jerzego popIełuszkI w duszpasterstwIe ludzI pracy 
archIdIecezJI warszawskIeJ.

spowiednikiem kleryków w ołtarzewie. 
kolejny zawał przeszedł w 1982 r. 

w okresie stanu wojennego i po jego 
odwołaniu kolportował wydawnictwa 
podziemne, a w latach 1982-89 współ-
organizował patriotyczne uroczystości. 
Był następcą bł. Jerzego popiełuszki w 
duszpasterstwie ludzi pracy archidiecezji 
warszawskiej w latach 1984-89 i organi-
zował spotkania ludzi „Środowisk pracy” 
na Jasnej górze. spełniał też obowiązki 
duszpasterskie przy kościele św. stanisła-
wa kostki na Żoliborzu.

przez trzy kadencje wchodził w skład 
komisji Episkopatu ds. duchowieństwa 
oraz należał do komisji przygotowaw-
czej do ii polskiego synodu plenarnego, 
który miał miejsce w latach 1991-99. Był 
długoletnim pielgrzymem warszaw-
skiej pieszej pielgrzymki na Jasną górę.                   
w 2009 r. napisał dwie książki, zatytu-
łowane „dziękuję...” i „wszystko jest 
darem”. Był również autorem licznych 

ksiądz Folejewski urodził 
się 4 lipca 1934 r. w su-
wałkach. Jako 14-latek 

wstąpił do Małego seminarium 
duchownego w wadowicach na 
kopcu. w tym miejscu poznał 
orędzie miłosierdzia Bożego, 
które stało się inspiracją dla jego 
pracy apostolskiej. w semina-
rium zetknął się też z ludźmi, 
którzy propagowali prawdę                   
o Bożym Miłosierdziu.
w 1952 r. rozpoczął nowicjat w 
otwocku. Święcenia kapłańskie 
przyjął w ołtarzewie 11 czerw-
ca 1959 r. po święceniach przez 
rok pracował w gdańsku. pod-
czas studiów na kul-u spotkał 
apostołów Miłosierdzia Bożego: 
ks. stanisława wierzbickiego                
i ks. Michała sopoćko, spowied-
nika s. Faustyny. Miał też oka-
zję poznać jej rodzoną siostrę                       
i brata.

od 1964 r. prowadził wykłady teologii 
dogmatycznej w seminarium w ołtarze-
wie i podejmował prace duszpastersko-
rekolekcyjne w seminariach duchownych, 
domach zakonnych, wspólnotach i para-
fiach, zarówno w polsce, jak i za granicą. 
prowadził bardzo aktywną działalność 
duszpasterską i rekolekcyjną, był także 
ojcem duchownym seminarium księży 
pallotynów w ołtarzewie.

w sierpniu 1966 r. został przeniesiony 
do warszawy i rozpoczął pracę w dusz-
pasterstwie Ruchu apostolskim „Ro-
dzina Rodzin”, która stała się jego pasją 
życia. w latach 1978-80 sprawował obo-
wiązki ojca duchownego w seminarium 
w ołtarzewie. w 1980 przeszedł pierw-
szy zawał serca. od 1982 r pełnił funkcję 
zastępcy redaktora naczelnego pallotyń-
skiego czasopisma „królowa apostołów”. 
spieszył z pomocą pasterską młodym 
małżeństwom na terenie warszawy i był 

publikacji w różnych czasopismach                     
i biuletynach.

lekarze ostrzegali go, że nie będzie 
żył, jeśli nie zrobią mu przeszczepu 
serca. nie zdecydował się na to, zaufał 
Bożemu Miłosierdziu. pewnego dnia 
usłyszał bowiem w swoim sercu słowa: 
„Twój przeszczep będzie miał na imię: 
Jezu, ufam Tobie”. od tamtego cza-
su minęło wiele lat. Badania cały czas 
wskazywały, że ks. Feliks Folejewski miał 
zniszczone serce, a główne jego tętnice 
były niedrożne. lekarze nie rozumieli, 
jak takie serce może działać. „a ja wiem, 
że to cud. Mam wielkiego orędownika 
w niebie – bł. ks. Jerzego popiełuszkę,                                       
a Boże Miłosierdzie jest nieskończone” 
– wyjaśniał kapłan. 

pomimo choroby nie zwolnił tem-
pa życia i duszpasterstwa. w ostatnich 
latach był współkoncelebransem Mszy 
świętych, odprawianych w archikatedrze 
warszawskiej w intencji ofiar tragedii 
smoleńskiej, w trakcie których wygłosił 
kilka homilii.  wystąpił również w filmie 
dokumentalnym „Tajemnica tajemnic”, 
w którym dał świadectwo na temat kard. 
stefana wyszyńskiego.

uroczystości pogrzebowe odbyły się                
w dniu 26 września 2015 r. pod prze-
wodnictwem abpa Henryka Hosera. po 
ich zakończeniu ciało księdza zostało 
złożone do grobu w kwaterze pallotyń-
skiej na Cmentarzu Bródnowskim.

ksiądz Feliks Folejewski zwany był 
warszawskim apostołem Bożego Miło-
sierdzia. swoim życiem głosił orędzie                  
o Bożym Miłosierdziu i propagował kult 
Bożego Miłosierdzia. nieraz wspominał, 
że jego życie jest „cudem Bożego Miło-
sierdzia”. zawsze, kiedy odbierał telefon, 
mówił: „Jezu, ufam Tobie”. Również py-
tany o zdrowie, odpowiadał “Jezu, ufam 
Tobie”. i takie było jego życie, pełne za-
wierzenia i miłosierdzia oraz wypełnione 
działaniem.
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z historii paraFii
25 – 28 maja 2006 Podróż apostolska pa-

pieża Benedykta XVi do Polski
Benedykt XVi przyleciał do warszawy 

w czwartek 25 maja 2006. dużo mówił 
po polsku. ujął tym wszystkich polaków.                                   
z reguły rozpoczynał przemówienie a po-
tem Jego tekst (lub homilię) odczytywał bp 
piotr libera. warszawiacy mogli powitać 
go na trasie przejazdu.

o godz. 12.30 odbyło się spotkanie z du-
chowieństwem w katedrze św. Jana. po po-
łudniu papież złożył wizytę prezydentowi 
Rp lechowi kaczyńskiemu, a potem udał 
się na spotkanie ekumeniczne w kościele lu-
terańskim Świętej Trójcy na pl. Małachow-
skiego. 

w piątek większość warszawiaków miała 
wolne. Już od godz. 5.00 wszyscy dążyli na 
pl. Marszałka piłsudskiego i okoliczne ulice, 
gdzie były ustawione telebimy. Było zimno, 
prawie cały czas padało (dopiero podczas 
komunii św. wyjrzało słońce).

program pielgrzymki obejmował także 
Częstochowę, kraków, wadowice, kalwarię 
zebrzydowską, Łagiewniki i oświęcim.

12 czerwca 2006 
prymas polski zaprasza wiernych archi-

diecezji warszawskiej na dziękczynienie za 
25 lat kierowania przez niego archidiecezją 
warszawską i ujawnia, że kończy już spra-
wowanie tej funkcji. Msza dziękczynna od-
będzie się w najbliższą niedzielę 18 czerwca 
w kościele wniebowstąpienia pańskiego na 
ursynowie. kard. glemp koronuje podczas 
niej obraz Matki Bożej ursynowskiej zwa-
nej wytrwale szukającą.

w specjalnym słowie do mieszkańców 
archidiecezji prymas informuje, że „dobie-
gają końca dni mojego posługiwania w ar-
chidiecezji warszawskiej naznaczone przez 
stolicę apostolską”. dalej ujawnia, że modli 
się o „rychłe przybycie nowego arcybiskupa 
do naszej archidiecezji, aby dalej prowadził 
lud Boży stolicy do uświęcenia według 
woli i planów opatrzności Bożej”.

kard. glemp zapowiada, że w czasie 
Mszy koronacyjnej będzie się modlił wraz 
z wiernymi o beatyfikację sługi Bożego pry-
masa stefana wyszyńskiego oraz sługi Bo-
żego Jana pawła ii jak i osobiście dziękował 
Bogu za 50. lat kapłaństwa, które minęło 25 
maja br., dwuletnią posługę biskupią w die-
cezji warmińskiej i za 25 lat posługi pryma-
sowskiej, które mija 7 lipca br. ponadto chce 
także podziękować za kierowanie przez 10 
lat archidiecezją gnieźnieńską, przewod-
niczenie przez 23. lata konferencji Epi-
skopatu polski i nawiedzenie ważniejszych 
polonijnych ośrodków katolickich na całym 
świecie. (kai).

czwartek 15 czerwca 2006  Uroczystość 
Bożego Ciała. 

uroczystość ta dla nas ludzi wierzących 
jest szczególną okazją, abyśmy Bogu okazali 
publicznie naszą wdzięczność za dar Eucha-
rystii. niech święto to będzie dla nas dniem 
wielkiej manifestacji wiary. zachęcamy do 
dekorowania okien naszych mieszkań nie 
tylko na trasie procesji. w naszym koście-
le tego dnia Msze św. będą odprawione o 
godz.: 7.00, 8.30, 10.00 i 18.00. po Mszy 
o godz. 10.00 wyruszy procesja do 4 ołta-
rzy, które będą usytuowane: pierwszy - na 
bloku przy ul Bolkowskiej 10 („BÓg JEsT 
MiŁoŚCiĄ”), drugi  - na pasie zieleni przy 
placu zabaw między blokami kazubów 2                                                                                      
a Łagowską 3 (z narysowaną tęczą i napi-
sem „nowE pRzyMiERzE”), trzeci 
- przy ul. szlifierskiej na wprost parkingu 
osiedlowego (z wizerunkiem Matki Bożej 
Trybunalskiej z nałożonymi koronami pa-
pieskimi i napisem „TyŚ  CHluBĄ na-
szEgo naRodu”) i czwarty - na placu 
po spalonym kościele (z wizerunkiem du-
cha Świętego).

 od czwartku 15 czerwca do czwartku 
22 czerwca trwać będzie oktawa Bożego 
Ciała. Codziennie przez ten czas po Mszy 
św. wieczornej śpiewać będziemy nieszpory                  
o najświętszym sakramencie. 
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postaWy i gesty liturgiczne www.oltarz.pl

skłoN GłoWy
gest ten wyraża cześć i szacunek wobec 

osoby lub jej znaku.
wykonuje się ten gest wymawiając imio-

na trzech osób Boskich, imię Jezusa, naj-
świętszej Maryi panny i świętego, na które-

go cześć odprawia się Mszę św., wskazany 
jest taki gest przed czynnością liturgiczną 
i po jej zakończeniu, a także w momencie 
przyjęcia błogosławieństwa.

zNak kRzyŻa
znak ten należy do najczęściej wykony-

wanych znaków religijnych, tak w liturgii, 
jak i poza nią. Jest to znaczenie się chrze-
ścijanina chwalebnym krzyżem naszego 
pana Jezusa Chrystusa. Jest wyznaniem 
wiary w Boga, który dokonał dzieła zba-
wienia przez krzyż Jezusa Chrystusa. nale-
ży więc spełniać ten znak z najwyższą czcią 
i w skupieniu.

znak ten wykonuje się przy wchodzeniu 
do kościoła z użyciem wody święconej, w 

czasie sprawowania Eucharystii przy rozpo-
częciu celebracji, kiedy ma miejsce pokro-
pienie wodą święconą, kiedy przyjmujemy 
błogosławieństwo na zakończenie Euchary-
stii, można go uczynić, kiedy przyjmujemy 
błogosławieństwo najświętszym sakramentem, przy 
wychodzeniu z kościoła z użyciem wody święconej.

dla żydów znak ten był hańbą, dla Rzymian głu-
potą, natomiast dla chrześcijan jest on chlubą. Jest to 
znak naszego zbawienia, więc powinniśmy czynić go 
wyraźnie, nie wstydząc się.

parafia organizuje autokarową pielgrzymkę szlakiem sanktuariów Europy 
w terminie 2 – 20 kwietnia 2016 roku. koszt 3890 zł.

w planach nawiedzenia są następujące miejsca: wenecja, padwa, werona, 
Turyn, la salette, awinion, lourdes, limpast, santiago de Compostela, 

Fatima, lizbona, Toledo, Madryt, saragossa, Montserrat, Barcelona, lyon, ars, Berno, 
Einsiedeln, lucerna, liechtenstein, salzburg, wiedeń.

Bliższe informacje i dokładny plan pielgrzymki będzie dostępny niebawem.

szlakiEM sankTuaRiÓw EuRopy

syMBoLika WieŃCa 
adWeNtoWeGo

wieniec adwentowy ma bardzo ciekawą symbolikę. 
Świece ustawione są w formie koła. kształt ten 
oznacza, że Bóg jest wieczny, nie ma początku ani 

końca. koło sporządzone jest z gałęzi roślin wiecznie zielonych, 
czyli przeważnie z drzew iglastych – sosny czy świerku. Ma to 
oznaczać życie wieczne, jakie daje nam Jezus Chrystus. samo 
zapalanie świeczek wiąże się z tym, że zbawiciel sam nazywał 
siebie „światłością świata”. Mówi o tym Ewangelia wg św. Jana: 
Jam jest światłość świata, kto idzie za mną, nie chodzi w ciemno-
ściach, ale będzie miał światłość żywota ( J. 8,12).

Świece zapalane są po kolei rozpoczynając każdy nowy tydzień 
adwentu i mają również określone znaczenie:

pierwsza świeca to tzw. świeca pokoju - symbolizuje nieposłu-
szeństwo pierwszych rodziców i boskie przebaczenie.

druga świeca to świeca wiary - oznacza wiarę patriarchów 
izraela jako wdzięczność za dar w postaci ziemi obiecanej 

(nazywa się ją również świecą Betlejem, aby przypomnieć nam, 
że Bóg objawił się w skromnej postaci małego dziecka).

Świeca trzecia to świeca miłości - związana z radością króla 
dawida, który celebrował przymierze z Jahwe, (nazywana też 
świecą pasterzy, oznaczająca radość z faktu, że minęła już ponad 
połowa adwentu).

Czwarta jest świecą nadziei. uznaje się ją za symbol nauczania 
proroków, wieszczących rychłe przyjście Jezusa (część źródeł 
nazywa ją świecą aniołów, przypominającą o pokoju i przekazy-
wanej przez niebieskich posłanników dobrej nowinie).

każda z roślin także ma swoją symbolikę. laur to zwycięstwo 
nad prześladowaniem i cierpieniem; sosna, ostrokrzew i cis: nie-
śmiertelność; cedr: siła, uzdrowienie. kłujące gałązki ostrokrzewu 
mają się kojarzyć z koroną cierniową. 

wieniec adwentowy jako całość to oznaka zwycięstwa, godno-
ści królewskiej oraz hołd składany Chrystusowi zbawcy.

(http://parafia.brzeszcze.pl/aktualnosci/wieniec-adwentowy
-historia-i-symbolika/)
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małe co nieco

HEKELE - MIĘDZY PASTĄ A SAŁATKĄ
w pIątek ŚwIętowalIŚMy barbórkę, dlatego dzIŚ propoNuJę hekele - JedNą z tra-
dycyJNych ŚląskIch potraw. a czyM właŚcIwIe Jest hekele? czyMŚ poMIędzy pastą 
kaNapkową a sałatką. hekele NaJczęŚcIeJ podaJe sIę Na chlebIe, stąd porówNaNIe 
do pasty, ale składNIkI są pokroJoNe w wIększe kawałkI, bardzIeJ Jak w sałatce.                    

z hekele Jest trochę Jak z bIgoseM: 
wIadoMo, z czego sIę robI, a I tak 
każda gospodyNI Ma swóJ sprawdzo-
Ny przepIs z sobIe tylko zNaNyMI pro-
porcJaMI składNIków. zawsze JedNak 
sMakuJe wyŚMIeNIcIe! 
składniki: 250 g solonych śledzi, 2 jajka 
na twardo, 1 cebula, 1 duży ogórek kiszony                           
(lub 2 mniejsze), 1 łyżka musztardy, pieprz

Śledzie moczyć w wodzie przez 2-3 godz., 
zmieniając co jakiś czas wodę. następnie do-
kładnie odsączyć, osuszyć i pokroić w drobną 
kostkę. pozostałe składniki także pokroić na 
podobnej wielkości kawałki. dodać musztar-
dę i całość delikatnie wymieszać. doprawić 
do smaku pieprzem. składniki można zmielić                
w maszynce do mielenia mięsa, zamiast kroić. 
niektóre gospodynie zamiast ogórków kiszo-
nych dodają kwaśnie jabłko.

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

do zoBaCzEnia, do usŁyszEnia 
6 grudnia, godz. 11.00 i 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 10 zł
„zamieszanie ze Świętami” - teatralny poranek bajkowy
6 grudnia, godz. 12.30, sala kościoła pw. Św. Łukasza, wstęp wolny
„najpiękniejsze polskie kolędy, pastorałki i opowieści wigilijne” - spotkanie muzyczne dla dzieci
6 grudnia, godz. 12.30, sala kościoła pw. Bogurodzicy Maryi, wstęp wolny
„idą święta” - spotkanie muzyczne dla dzieci
6 grudnia, godz. 16.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny 
Mikołajkowy pokaz akrobatyczny
7 grudnia, godz. 19.00, ostatnie piętro art.Bem, wstęp wolny 
„Finlandia - koniec świata” - spotkanie z podróżnikami Maciejem Ratajewiczem i Rafałem sieradzkim
10 grudnia, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny 
„podziemny krąg” - film w reżyserii davida Finchera (1999)
12 grudnia, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 10 zł „3275 kg orchestra” - koncert
13 grudnia, godz. 11.00 i 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 10 zł „Cudowna podróż” - teatralny poranek bajkowy 

Zapowiedzi przedślubne

Mateusz Świetlik – kawaler z par. św. Floriana w Chamsku i Małgorzata sękowska – panna z par. tutejszej;
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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. Mariusz
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 – Barbara Tywonek

Opiekun – ks. Konrad
Nr konta: 54 1240 2034 1111 0010 1985 5843

Grupa studencka
wt.  godz. 20.00  – ks. Konrad
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

KOntO BUDOwY KOśCiOŁa 
31 1240 2034 1111 0000 0308 3439

intencje mszalne
7 grudnia – poniedziałek:

6.30: śp. Józef grodecki – 22 greg.;
6.30: śp. zygmunt Misztak, wiesława i Jan Fijoł;
6.30: śp. kazimierz i władysław;
7.30: śp. Jacek Chmielewski – 15 greg.;
7.30: dusze czyśćcowe;
18.00: śp. wacław wróblewski;

8 grudnia – wtorek:
6.30: dziękczynna w dniu imienin Marii z prośbą o dalsze Boże błog. 
 i stałą opiekę najświętszej Maryi panny;
6.30: śp. Jacek Chmielewski – 16 greg.;
7.30: śp. Józef grodecki – 23 greg.;
18.00: śp. danuta Jezierska – 18 r.śm. i jej rodzice; 

9 grudnia – środa:
6.30: śp. leokadia skomiał z okazji imienin;
6.30: śp. krystyna stępień;
7.30: śp. Jacek Chmielewski – 17 greg.;
7.30: śp. Janina;
18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;

10 grudnia – czwartek:
6.30: śp. Jacek Chmielewski – 18 greg.;
7.30: śp. Józef grodecki – 25 greg.;
18.00: śp. kazimierz i Bogdan Łabęda;

11 grudnia – piątek:
6.30: śp. kazimierz i władysław;
7.30: śp. Jacek Chmielewski – 19 greg.;
7.30: dusze czyśćcowe;
18.00: śp. Józef grodecki – 26 greg.;

12 grudnia – sobota:
6.30: śp. Józef grodecki – 27 greg.;
6.30: śp. Jacek Chmielewski – 20 greg.;
7.30: śp. Marek Macioszek – 4 r.śm.;
7.30: śp. Marianna gądek – 38 r.śm.;
7.30: śp. Mirosław ogonowski – 1 r.śm.;
18.00: śp. lech, Jadwiga i andrzej antosik;

13 grudnia – niedziela:
7.00: śp. Jacek Chmielewski – 21 greg.;
8.30: śp. Henryka grzybowska – 11 r.śm.;
10.00: śp. Eugeniusz Bobczuk;
11.30: śp. Jan Tatara;
13.00: w int. parafian;
16.00: śp. Józef grodecki – 28 greg.;
18.00: śp. Janina gola;
20.00: śp. Edward kasperowicz – 10 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

adres redakcji: redakcjaskala@gmail.com

„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

ada Bidas,
szczepan daniel Białoszyński,

Filip sztukiewicz,
witold słowatycki.

oGłoszeNia dUszPasteRskie
II NIedzIala  adweNtu - 6.12.2015

oGłoszeNie

1. dziś, w drugą niedzielę adwentu, obchodzimy dzień 
solidarności z kościołem na Wschodzie. w ramach osobi-
stego przygotowania się do spotkania ze zbawicielem w świę-
ta Bożego narodzenia i w dniu Jego powtórnego przyjścia 
na ziemię starajmy się wspierać modlitwą i ofiarą materialną 
naszych braci w wierze żyjących na wschodzie. do puszek 
na filarach możemy wrzucić datki na pomoc kościołowi na 
Wschodzie. 

2. dziś Mszą św. o godz. 1130 rozpoczniemy Rodzinne 
Świętowanie niedzieli. zapraszamy również na ostatnie w 
tym roku spotkanie muzyczne dla dzieci.

3. Również dziś o godz. 1600 zebranie kół Żywego Różań-
ca.

4. we wtorek przypada Uroczystość Niepokalanego Po-
częcia NMP.. Msze Święte w naszym kościele o godz. 630, 
730 i 1800.  zapraszamy na „Godzinę łaski” na godz. 1200.

Tego dnia ojciec św. Franciszek otwierając święte drzwi 
uroczyście zainauguruje nadzwyczajny Rok Jubileuszowy 
Miłosierdzia.

5. za tydzień, 13 grudnia rozpoczniemy rekolekcje adwen-
towe w naszej parafii. 

6. po prawej stronie po wyjściu z kaplicy, możemy nabyć 
poświęcone opłatki.  dochód ze sprzedaży przeznaczony 

jest na budowę nowego kościoła. Można też nabyć pierniki – 
słodkie cegiełki na budowę kościoła, oraz lampiony, zestawy 
kolędowe, kropidła, wodę święconą, kalendarze, karty pocz-
towe, sianko na stół.  Jednocześnie informujemy, że parafia 
nasza nie upoważniła nikogo do roznoszenia opłatków  po 
domach.

7. od jutra w kancelarii parafialnej można zapisywać dzieci 
do chrztu w okresie świątecznym.

8. parafialna Caritas po każdej Mszy św. rozprowadza  kar-
teczki z nazwami produktów na świąteczną paczkę. wyloso-
wane produkty można składać do kosza przed ołtarzem MB 
nieustającej pomocy, oraz w siedzibie Caritasu. Rozprowadza 
też świece wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. Jak zwykle 
liczymy na wasze zrozumienie i hojność.       

9. Bóg zapłać mieszkańcom bloków przy ul. kazubów 4, 
6, 6a, 8, 8B. 10, ul. Łagowska 1, 3. za życzliwe przyjęcie nas 
podczas kolędy i ofiary złożone na budowę nowego kościoła.

10. w tym tygodniu mamy jeszcze wolne intencje mszal-
ne.

11. za tydzień ofiary składane na tace przeznaczone będą 
na budowę nowego kościoła.


