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orszak
trzech króli

oto słowo Pana:
„Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.” (Łk 3, 22)

po uroczystości objawienia pańskiego, przeżywanej 6 stycznia                 
i często znanej pod nazwą Święta Trzech króli, następująca niedzie-
la jest Świętem Chrztu pańskiego.

dzięki rozważanemu fragmentowi Ewangelii św. Łukasza je-
steśmy świadkami wydarzenia, które dokonało się nad Jordanem. 
Jan Chrzciciel, do którego przychodziły tłumy, staje przed wiel-
kim dylematem. oto przychodzi do niego Jezus i chce przyjąć 
„chrzest nawrócenia”, którego udzielał Jan. prorok stając w obecno-
ści syna Bożego wzbrania się przed wypełnieniem swojej posługi: 
„To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”                                                                                                                                
(Mt 3, 14). Jednakże po chwili Jan ustępuje, dzięki czemu podczas 
chrztu Jezusa, dokonuje się niezwykłe objawienie Boga w Trójcy 
Świętej. oto duch Święty zstępuje na syna Bożego „w postaci cie-
lesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umi-
łowany, w Tobie mam upodobanie”.

Jakże przedziwna jest Boża pedagogia. Bóg wkracza w ludzkie 
życie i realizuje swe plany dopiero po przyzwoleniu człowieka. 
uprzednio czekał na zgodę Maryi, teraz potrzebuje pozytywnej de-
cyzji Jana. a tak często również oczekuje na moje ludzkie przyzwo-
lenie, aby zrealizować swoje plany względem mnie.

niedziela Chrztu pańskiego to również doskonała okazja do po-
myślenia o swoim chrzcie. o łasce Bożego dziecięctwa, którą otrzy-
małem, o oczyszczeniu z grzechu pierworodnego i włączeniu do 
wspólnoty ludu Bożego, czyli kościoła. niech ta refleksja stanie 
się okazją do dziękczynienia Bogu za Jego dary oraz za dar wiary 
przekazany przez rodziców i chrzestnych, za postawę i świadectwo 
ich życia religijnego, za szafarza, który włączył mnie do kościoła, 
za katechetów i wychowawców, którzy mieli wpływ na kształtowa-
nie mojej relacji z Bogiem. Jakże ważne jest uświadomienie sobie 
daty chrztu i wpisania jej w kalendarz moich świąt – w końcu to dla 
człowieka wierzącego powinna być ważniejsza rocznica niż dzień 
urodzin czy świętowanie imienin.

dziękuję Ci dobry Boże, że uczyniłeś mnie swoim umiłowanym 
dzieckiem. /ks. konrad. 
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EwangElia na co dziEń
10 stycznia 2016  - niedziela chrztu Pańskiego
(Łk 3,15-16.21-22)

11 stycznia 2016  -  poniedziałek 
(Mk 1,14-20)
gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do gali-
lei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił                         
i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię. przechodząc obok Jeziora galilejskie-
go, ujrzał szymona i brata szymonowego, andrzeja, 
jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. 
Jezus rzekł do nich: pójdźcie za Mną, a sprawię, że 
się staniecie rybakami ludzi. i natychmiast zostawili 
sieci i poszli za nim. idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna 
zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi 
i naprawiali sieci. zaraz ich powołał, a oni zostawili 
ojca swego, zebedeusza, razem z najemnikami w ło-
dzi i poszli za nim.

12 stycznia 2016 - wtorek
(Mk 1,21-28)
w mieście kafarnaum Jezus w szabat wszedł do sy-
nagogi i nauczał. zdumiewali się Jego nauką: uczył 
ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni 
w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opęta-
ny przez ducha nieczystego. zaczął on wołać: Cze-
go chcesz od nas, Jezusie nazarejczyku? przyszedłeś 
nas zgubić. wiem, kto jesteś: Święty Boży. lecz Jezus 
rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. wtedy 
duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzy-
kiem wyszedł z niego. a wszyscy się zdumieli, tak że 
jeden drugiego pytał: Co to jest? nowa jakaś nauka                              
z mocą. nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu 
posłuszne. i wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie 
po całej okolicznej krainie galilejskiej.

13 stycznia 2016 - środa
(Mk 1,29-39)
zaraz po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jaku-
bem i Janem do domu szymona i andrzeja. Teściowa 
zaś szymona leżała w gorączce. zaraz powiedzieli Mu 
o niej. on podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za 
rękę, tak iż gorączka ją opuściła. a ona im usługiwała. 
z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili 
do niego wszystkich chorych i opętanych; i całe mia-
sto było zebrane u drzwi. uzdrowił wielu dotkniętych 
rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzu-
cił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ 
wiedziały, kim on jest. nad ranem, gdy jeszcze było 
ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, 
i tam się modlił. pośpieszył za nim szymon z towa-
rzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli Mu: wszy-
scy Cię szukają. lecz on rzekł do nich: pójdźmy 
gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam 
mógł nauczać, bo na to wyszedłem. i chodził po całej 
galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe 
duchy.

14 stycznia 2016  -  czwartek 
(Mt 4,12-17.23-25)
Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana, 
prosił go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. zdjęty 
litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: 
Chcę, bądź oczyszczony! natychmiast trąd go opuścił     
i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i za-
raz go odprawił, mówiąc mu: uważaj, nikomu nic nie 
mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczysz-
czenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo 
dla nich. lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać                 
i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już 
jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach 
pustynnych. a ludzie zewsząd schodzili się do niego.

15 stycznia 2016 - piątek 
(Mk 2,1-12)
gdy Jezus po pewnym czasie wrócił do kafarnaum, 
posłyszeli, że jest w domu. zebrało się tyle ludzi, że 
nawet przed drzwiami nie było miejsca, a on głosił im 
naukę. wtem przyszli do niego z paralitykiem, które-
go niosło czterech. nie mogąc z powodu tłumu przy-
nieść go do niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie 
Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na 
którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł 
do paralityka: synu, odpuszczają ci się twoje grzechy.                                             
a siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy myśle-
li w sercach swoich: Czemu on tak mówi? on bluźni. 
któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga? 
Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł 
do nich: Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? 
Cóż jest łatwiej: powiedzieć do paralityka: odpuszcza-
ją ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań, weź 
swoje łoże i chodź? otóż, żebyście wiedzieli, iż syn 
Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grze-
chów - rzekł do paralityka: Mówię ci: wstań, weź swo-
je łoże i idź do domu! on wstał, wziął zaraz swoje łoże 
i wyszedł na oczach wszystkich. zdumieli się wszyscy 
i wielbili Boga mówiąc: Jeszcze nigdy nie widzieliśmy 
czegoś podobnego.

16 stycznia 2016 - sobota
(Mk 2,13-17)
Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przycho-
dził do niego, a on go nauczał. a przechodząc, ujrzał 
lewiego, syna alfeusza, siedzącego w komorze celnej, 
i rzekł do niego: pójdź za Mną! on wstał i poszedł za 
nim. gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wie-
lu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem                                                                                                  
i Jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za nim. 
niektórzy uczeni w piśmie, spośród faryzeuszów, wi-
dząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego 
uczniów: Czemu on je i pije z celnikami i grzesznika-
mi? Jezus usłyszał to i rzekł do nich: nie potrzebują 
lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. nie przy-
szedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
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Tomasz dyć

orszak udał się nadspodzie-
wanie dobrze, choć pewne 
obawy w nas były, zwłasz-

cza jak się okazało że prezydent idzie 
wraz z nami :)  pogoda na szczęście 
poprawiła się i dzieciaki z radością 
pląsały i na początku i później przy 
stajence w czasie koncertu arki no-
ego.

dla wielu aktorów był to debiut, 
więc emocje spore, ale widać było 
zapał i wielką radość z uczestnictwa                   
w tym ulicznym wydarzeniu ewange-
lizacyjnym - bo przecież celem ewan-
gelizacji jest doprowadzić człowieka 
do Jezusa - a orszak właśnie do no-
wonarodzonego wszystkich dopro-
wadził! :)

dodatkowym zaskoczeniem były 
słowa papieża Franciszka skierowane 
własnie do wszystkich orszakowców 
- bardzo się cieszymy, że ta oddolna 
inicjatywa tak się rozrosła, że nawet                     
z watykanu ją widzą i doceniają :)
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co nam mówią Święci?

Joanna Matkowska

Bł. natalia tUłasiewicz
zerwała zaręCzyNy, bo mężCzyzNa, którego PokoChała, był ateistą i ko-
muNistą. PoświęCiła się CałkowiCie bogu jako świeCka aPostołka: „mam 
odwagę ChCieć być świętą […] tylko świętość jest NajPełNiejszą miłośCią, 
więC Nie tylko ChCę, ale muszę być świętą, NowoCzesNą świętą, teoCeN-
tryCzNą humaNistką!”

natalia anna Tułasiewicz uro-
dziła się 9 czerwca 1906 roku 
w Rzeszowie. Jej ojciec adam 

był inspektorem komisji skarbowej, 
matka natalia amalia z domu Brom-
nik zajmowała się wychowywaniem 
sześciorga dzieci. naukę rozpoczęła     
w 1912 roku w szkole podstawowej                                            
w kętach. z racji pracy ojca rodzina 
często zmieniała miejsce zamieszkania. 
w 1914 roku przenieśli się do krako-
wa, gdzie natalia uczęszczała do szko-
ły prowadzonej przez siostry zakonu 
Świętej klary. po jej ukończeniu rozpo-
częła nauki w prywatnym gimnazjum 
Żeńskim w krakowie. od 1921 roku 
kontynuowała naukę w poznańskim 
gimnazjum sióstr urszulanek unii 
Rzymskiej, które ukończyła w 1926 
roku. w tym samym roku rozpoczęła 
studia na uniwersytecie poznańskim 
na filologii polskiej. Jednocześnie była 
słuchaczką państwowego konserwato-
rium Muzycznego, prowadziła również 
działalność w kole polonistów oraz 
sodalicji Mariańskiej studentek. Była 
również poetką, jej wiersze tego okresu 
ukazały się później w tomiku „słonecz-
na miłość”.

niestety, z powodu nasilenia się ob-
jawów gruźlicy, na którą natalia cho-
rowała od dzieciństwa, po śmierci naj-
starszej siostry musiała zawiesić studia 
(lata 1928 -1929) i poddać się leczeniu 
w Rabce. pracowała tam w gimnazjum 
żeńskim zgromadzenia sióstr naj-
świętszej Rodziny z nazaretu, uczyła 
przyrody i geografii. studia ukończyła 
w 1931 roku, rok później uzyskując ty-
tuł magistra. przerwała studia w kon-
serwatorium Muzycznym z powodu 
operacji gruczołów szyi.

w 1927 roku natalia zaręczyła się, 
ale po ośmiu latach narzeczeństwa ze-
rwała je, ponieważ mężczyzna obnosił 
się z komunistyczno-ateistycznymi po-
glądami. napisała wówczas: „Miłość, 
mimo doznanej klęski, jeszcze więcej 

przywiązała mię do życia. przekonałam 
się, że to, co miałam jako ostateczny 
ideał w duszy, miłość Boża, tak posze-
rza serce, iż żaden cios złamać go nie 
może […] wydaje mi się, że zdążam 
ku takiemu właśnie okresowi życia – ku 
własnej, trudnej, ale wartej trudu dro-
dze. dziś kocham życie jeszcze więcej, 
niż kochałam dotychczas. kochałam je 
zawsze w Bogu, dziś je pragnę w pew-
nym sensie zwyciężyć w Bogu”.

w latach 1931-1939 była nauczyciel-
ką szkół poznańskich: prywatnej szkoły 
koedukacyjnej pod wezwaniem św. ka-
zimierza i gimnazjum sióstr urszula-
nek unii Rzymskiej. w 1936 roku zda-
ła z wynikiem bardzo dobrym egzamin 
państwowy i została dyplomowaną na-
uczycielką szkół średnich. dużo pisa-
ła poezji, opowiadań i reportaży, które 
ukazywały się w prasie.  przebywała 
również na leczeniu w Ciechocinku.

po wybuchu ii wojny światowej 
niemcy wysiedlili całą rodzinę Tuła-

siewiczów z mieszkania w poznaniu. 
przez 3 tygodnie przetrzymywano ich 
w obozie przy ul. głównej w poznaniu, 
a stamtąd wywieziono do utworzonego 
z terenów centralnej polski, tzw. gene-
ralnego gubernatorstwa, do ostrowca 
Świętokrzyskiego. przenieśli następnie 
się do krakowa, gdzie natalia rozpo-
częła nauczanie na tajnych komple-
tach, jednocześnie prowadziła działal-
ność w sodalicji Mariańskiej. w 1940 
roku umarł jej ojciec. 18 sierpnia 1943 
roku dobrowolnie wyjechała do pracy 
do Hanoweru. na zlecenie wydziału 
duszpasterskiego delegatury Rządu 
Rp na kraj przyjęła dobrowolnie mi-
sję pełnomocnika - emisariusza rządu 
londyńskiego i świeckiego apostoła             
w trudnych warunkach pośród robot-
ników przymusowych w niemczech. 
pracowała wśród robotnic w fabryce 
galanterii firmy günther-wagner „pe-
likan”, które nazywała „zachwaszczo-
nymi duszami”. prowadziła codzienne 
modlitwy, śpiewy, głośną lekturę, kate-
chezy. niemcy zakazywali modlić się po 
polsku i czytać polskich książek. zde-
konspirowano ją przez nieostrożnego 
kuriera z polski. aresztowana została 
29 kwietnia 1944 roku. przez pół roku 
śledztwa była okrutnie torturowana, nie 
wydała nikogo. 28 września 1944 roku 
została wywieziona do hitlerowskie-
go obozu koncentracyjnego dla kobiet                                                                            
w Ravensbrück, gdzie nazywana „do-
brym aniołem” dalej prowadziła ewan-
gelizację i pracę społeczną. w wielki 
piątek w czasie selekcji niemcy skie-
rowali ją do komory gazowej, w któ-
rej zginęła w wielką sobotę 31 marca 
1945 roku. Jej ciało spłonęło w obozo-
wym krematorium. 

13 czerwca 1999 roku w warszawie 
papież Jan paweł ii włączył ją w poczet 
błogosławionych w grupie 108 błogo-
sławionych męczenników.
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aGnieszka i toMasz DYĆ

poznali się ponad 16 lat temu 
na spotkaniach akademickiej 
wspólnoty alleluja działającej 

przy  parafii św. Józefa oblubieńca 
nMp na kole, prowadzonej przez ks. 
dariusza gocłowskiego (ob. probosz-
cza w starej iwicznej). należeli do niej 
studenci, głównie z pobliskich akade-
mików przy księcia Janusza i Batalio-
nu pięść, a także kilkoro młodych ludzi 
tuż po studiach. To była bardzo prężna 
wspólnota, która choć dziś już nie ist-
nieje, wciąż utrzymuje kontakt  między 
sobą i swoim pasterzem.

po ślubie zamieszkali przy ul. ol-
brachta w mieszkaniu o powierzchni 
30 m2. gdy pojawiła się dwójka dzie-
ci, zaczęli się rozglądać za większym 
mieszkaniem. dyskutowali, czy kupić 
mieszkanie w bloku, czy może poszu-
kać domu. znaleźli dom przy starej 
górczewskiej, do kapitalnego remon-
tu. zdecydowanie za drogi na ich kie-
szeń. dlatego poszukali wspólników 
wśród przyjaciół ze swojej wspólnoty 
- jeden  od lat wynajmował mieszkanie                                                                                 
i chciał wreszcie mieć coś swojego, drugi 
miał już ustaloną datę ślubu, a nie miał 
mieszkania. dom był bardzo zaniedba-
ny – nie tylko z wyglądu, ale również                                                                       
w papierach – np. według dokumentów 

budynek posiadał 5 mieszkań, ale w su-
mie były tylko 3; a w urzędzie był zare-
jestrowany jako jednorodzinny. Musieli 
pokonać wiele barier urzędniczych, ale 
udało się.

oboje od początku zawierzali spra-
wę nowego domu panu Bogu i bardzo 
odczuli Jego prowadzenie i błogosła-
wieństwo. pan Tomasz zapamiętał, 
że w trakcie załatwiania formalności 
związanych z kupnem domu, na po-
rannej Mszy św. usłyszał słowa z księ-
gi aggeusza: „Czy jest między wami 
ktoś, co widział ten dom w jego daw-
nej chwale? a jak się on wam teraz 
przedstawia? Czyż nie wydaje się wam, 
jakby go w ogóle nie było? Teraz jed-
nak nabierz ducha. Ja poruszę niebiosa                                               
i ziemię, morze i ląd. poruszę wszystkie 
narody, tak że zbiorą się kosztowności 
wszystkich narodów, i napełnię chwałą 
ten dom.....przyszła chwała tego domu 
będzie większa od dawnej; na tym to 
miejscu udzielę pokoju, mówi pan 
zastępów” Czyż potrzebowali innego 
zapewnienia o Bożym prowadzeniu? 
zaufali Bożemu słowu! i się nie za-
wiedli.

w naszej parafii należą do wspólnoty 
przyjaciele oblubieńca. ich pierwszym 
pasterzem był ks. krzysztof Jarosz,                              

a obecnie ks. konrad zawłocki. admi-
nistratorem jest Marta dudek, a vice 
administratorem Joanna walendowska. 
powstanie wspólnoty zapoczątkowa-
ło seminarium odnowy wiary, które 
zaczęło się w naszej parafii 19 marca 
2014 roku. To ks. proboszcz Jan popiel 
wystąpił z prośbą do wspólnoty przy-
jaciół oblubieńca działającej w oża-
rowie Mazowieckim, o poprowadzenie 
takich rekolekcji. we wspólnocie są 
ludzie w każdym wieku. Mówią sobie 
po imieniu. spotykają się w każdą śro-
dę w naszej kaplicy. każde spotkanie to 
wspólna modlitwa, konferencja i spo-
tkanie w małych grupkach. To bardzo 
ważny element ich duchowego wzrostu, 
ponieważ na rozmowie w małej grup-
ce dzielą się swoimi doświadczeniami,                                                                                
a także formacją przerabianą codzien-
nie ze specjalnie przygotowanych 
podręczników. Moderator generalny 
wspólnoty przyjaciele oblubieńca - 
ks. krzysztof kralka saC powiedział, 
że droga formacyjna trwa całe życie. 
Człowiek się formuje cały czas.

praca pani agnieszki i pana Tomasza 
dla parafii to również pomoc ks. Ma-
riuszowi Bagińskiemu w prowadzeniu 
kursu dla narzeczonych. w ciągu roku 
są dwie edycje takich spotkań, z któ-
rych każda trwa 10 tygodni. na każ-
dym spotkaniu dzielą się swoim prze-
żywaniem wiary i małżeństwa.

pani agnieszka jest czynnie zaanga-
żowania w organizację orszaku Trzech 
króli. podczas mojej wizyty akurat do-
stała przesyłkę z próbkami materiałów 
na szaty dla Maryi i św. Józefa. który 
odcień niebieskiego koloru wybrać? 
To chyba była jedna z najłatwiejszych 
decyzji. Ten rodzaj posługi przy orga-
nizacji orszaku jest niewidoczny. Całe 
zastępy ludzi np. szyją stroje dla akto-
rów, przewożą rekwizyty i rozstawiają 
barierki na krakowskim przedmie-
ściu. a orszak to wydarzenie, na które 
przychodzi całe mnóstwo ludzi. Mało 
kto wie, że podczas ubiegłorocznego 
orszaku w całej polsce wydano uczest-
nikom 1 mln koron. 

wysłuchała i zanotowała 
Mirosława pałaszewska
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kiM staJeMY siĘ Przez 
chrzest 
ŚwiĘtY?

w Niedzielę 10 styCzNia 2016 roku Przeżywamy w kośCiele katoliCkim święto Chrztu 
Pańskiego. uroCzystość ta skłaNia do refleksji Nad sakrameNtem Chrztu świętego, 
otrzymaNym Przez każdego z Nas. PowszeChNie wiadomo, że Chrzest święty gładzi 
grzeCh PierworodNy. jedNak okazuje się, że dzięki temu sakrameNtowi Nie tylko je-
steśmy wolNi od grzeChu PierworodNego, ale rówNież  stajemy się królem, kaPłaNem                                
i  Prorokiem. wyjaśNieNie tyCh skutków Chrztu możNa zNaleźć w kateChizmie kośCio-
ła katoliCkiego.

Mianowicie, katechizm naucza: 
„Chrzest jest pierwszym                                                               
i podstawowym sakramen-

tem przebaczenia grzechów. Jednoczy 
nas z Chrystusem, który umarł i zmar-
twychwstał, oraz daje nam ducha Świę-
tego” (kkk 985). według katechizmu 
„Jezus Chrystus jest Tym, którego oj-
ciec namaścił duchem Świętym i któ-
rego ustanowił „kapłanem, prorokiem                                     
i królem”. Cały lud Boży uczestniczy 
w tych trzech funkcjach Chrystusa                                                 
i ponosi odpowiedzialność za posłanie 
i służbę, jakie z nich wynikają” (kkk 
783). z kolei Członkiem ludu Bożego 
człowiek staje się nie przez narodzenie 
fizyczne, ale właśnie przez chrzest i przez 
wiarę w Chrystusa (por. kkk 782). na-
maszczenie Jezusa przez ojca duchem 
Świętym jest błogosławieństwem, które 
spływa na cały kościół i na cały lud 
Boży. w widzialnym znaku dokonało 
się to w obrzędzie Chrztu Świętego. 
odtąd każdy z nas został ustanowiony 
kapłanem, prorokiem i królem.

kapłan to ten, który składa ofiary. 

naszą ofiarą jest nasze życie. wszyst-
kie uczynki i modlitwy, życie codzienne 
według właściwego stanu, praca i wy-
poczynek, a także trudności i cierpie-
nia, jeśli są cierpliwie znoszone, stają 
się duchowymi ofiarami. składamy je 
Bogu ojcu podczas celebrowania Eu-
charystii, wraz z ofiarą Ciała pańskiego 
(por. kkk 901). Tego rodzaju ofiary ze 
swojego życia składa każdy ochrzczony, 
niezależnie od stanu. składają je więc 
zarówno osoby świeckie, jak i osoby 
konsekrowane i kapłani. udział świec-
kich w misji kapłańskiej Chrystusa 
może również polegać na sprawowaniu 
kilku określonych funkcji liturgicznych, 
np. lektora. Jednak najbardziej trafnie 
istotę misji kapłańskiej dla osób świec-
kich i duchownych oddają słowa: „Cóż 
jest bardziej kapłańskiego, jak poświęcić 
panu czyste sumienie i składać na ołta-
rzu serca nieskalane ofiary pobożności” 
(kkk 786).

z kolei prorok to ten, który jest świad-
kiem Boga i mówi, czego Bóg oczekuje 
od ludzi. Bycie prorokiem realizuje się 

przede wszystkim przez „nadprzyro-
dzony zmysł wiary” (por. kkk 785). 
dar proroctwa, czyli dar odczytywania 
woli Bożej wobec człowieka, dotyczy 
każdego z nas. Jest to dar, który zobo-
wiązuje i nie został nam dany tylko dla 
nas samych. powinniśmy więc pamiętać, 
że jako ochrzczeni jesteśmy prorokami 
Boga wobec świata.

natomiast królem jest ten, który ma 
władzę. władzę posiada każdy z nas i jest 
to przede wszystkim władza panowania 
nad sobą. Ten, kto utrzymuje w karno-
ści swoje ciało i kieruje swoją duszą, nie 
pozwalając, by była ona niepokojona na-
miętnościami, jest panem siebie. Święty 
ambroży pisał, że ten, kto potrafi pano-
wać nad sobą, może zostać uznany kró-
lem, ponieważ jest wolny i niezależny                                                                                         
i nie poddaje się niewoli grzechu. udział 
w misji królewskiej Chrystusa otrzyma-
liśmy poprzez posłuszeństwo Jezusa 
swemu ojcu aż do śmierci. dzięki mi-
sji królewskiej mamy moc  panowania 
nad słabościami i grzechami nie tylko                              

Roman Łukasik

ciąg dalszy na str. 10
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wenecja – padwa – werona – Turyn – la salette – avi-
gnion –lourdes – limpast – santiago de Compostela 
– Fatima – lizbona – Toledo – Madryt – saragossa – 
Montserrat – Barcelona – lyon – ars – Berno – Einsiedeln 
– lucerna – lichtenstein – salzburg – wiedeń

Termin: 02.04 – 20.04. 2016  (19 dni)       Cena -  3890 zł                                                                                                                                      

Dzień 1. 
godz. poranne: zbiórka uczestników na warszawskim Bemo-
wie w parafii św. Łukasza, przejazd po pozostałych pielgrzy-
mów i wyjazd w kierunku Czech na nocleg przy granicy z 
austrią. obiadokolacja i nocleg w Hodoninie
Dzień 2.
godz.06:00 Msza św. śniadanie ,wyjazd do wenecji – rejs 
łodzią po lagunie weneckiej  punTa saBioni do placu 
św. Marka zobaczymy: Most westchnień i pałac dożów, 
Bazylikę św. Marka, w której znajdują się  relikwie św. Mar-
ka – Ewangelisty, dzwonnicę, wieżę zegarową. przejazd na 
nocleg w okolicę padwy. obiadokolacja i nocleg          
Dzień 3.
godz. 06:00  Śniadanie, po śniadaniu przejazd do padwy – 
nawiedzenie Bazyliki św. antoniego, (Msza św. w Bazylice) 
następnie zwiedzimy Bazylikę św. Justyny z relikwiami św. 
Łukasza, przejazd do werony i zwiedzanie: katedra, dom 
Julii, rzymski amfiteatr, wyjazd w okolice Turynu. obiado-
kolacja i nocleg.
Dzień 4.
godz.06:00 Śniadanie, następnie wyjazd do la salette  po 
przyjeździe Msza św., droga krzyżowa, spacer po górach. 
obiadokolacja,
godz. 20:00 procesja Maryjna z lampionami, wieczorna 
modlitwa i nocleg.
Dzień 5.
godz.06:00 Msza św., śniadanie i wyjazd do avignon, 
zwiedzanie: pałac papieski, katedra, Most Św. Benedykta, 
wyjazd do lourdes, obiadokolacja i nocleg w lourdes;  
Dzień 6.
godz. 06:00 Msza św. przy grocie objawień, śniadanie, 
droga krzyżowa, kąpiele w basenie z cudowną wodą oraz  
zwiedzanie groty objawień, Bazyliki  i mieszkania   św. 
Bernadetty  obiadokolacja, godz. 20:00 procesja Maryjna                                
z lampionami, nocleg
Dzień 7.
godz. 07:00 śniadanie i wyjazd do limpast – wizerunek 
pana Jezusa, Msza św. w Bazylice, g. 16:00 wyjazd na nocleg 
do ovideo, obiadokolacja i nocleg 
Dzień 8.
godz. 07:00 Msza św., śniadanie i wyjazd do santiago de 
Compostela (zwiedzanie katedry św. Jakuba), wyjazd do 
Fatimy, obiadokolacja i nocleg, godz. 20.30 procesja z lam-
pionami
Dzień 9.
godz. 07:00 Msza św., śniadanie, droga krzyżowa, zwiedza-
nie bazyliki i domu rodzinnego dzieci Fatimskich. obiado-
kolacja i nocleg. godz.20.30  procesja z lampionami 
Dzień 10.
godz. 07:00 Msza św., śniadanie, wyjazd do lizbony i 
zwiedzanie miasta: kościół Hieronimitów, wieża Belem, 
Centrum, godz. 17:00 wyjazd na nocleg okolice  Elvos, 
obiadokolacja i nocleg

Dzień 11
godz. 07:00 Msza św., śniadanie i przejazd do Toledo, 
zwiedzanie: katedra, El greco następnie wyjazd do Madry-
tu, zwiedzanie, następnie przejazd w okolice Madrytu do 
hotelu na nocleg, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 12.
godz. 07:00 Msza św., śniadanie, zwiedzanie Madrytu m.in. 
Muzeum prado, stare Miasto, wyjazd do saragossy, zwie-
dzanie Bazyliki Matki Boskiej na słupie, obiadokolacja                   
i nocleg.
Dzień 13.
godz. 06:00 Msza św., śniadanie, po śniadaniu przejazd do 
Montserrat, zwiedzanie Bazyliki Czarnej Madonny, grota, 
następnie wyjazd do Barcelony, zwiedzanie: katedra, sa-
grada Familia, stadion FC Barcelona, przejazd na nocleg na 
Costa Brava, obiadokolacja i nocleg
Dzień.14
godz.08.00 Msza św., śniadanie, czas wolny na wypoczynek 
i kąpiel w morzu, obiadokolacja i nocleg na Costa Brava 
Dzień 15
godz. 06:00 Msza św., śniadanie i wyjazd do lyonu, zwie-
dzanie Bazyliki i dalsza podróż  do ars gdzie posługę ka-
płańską pełnił święty ks. Jan Maria Vianney, obiadokolacja                                                                                              
i nocleg 
Dzień 16.
godz. 07:00 Msza św., śniadanie i wyjazd z ars do Berna, 
zwiedzanie: wieża zegarowa z ruchomymi figurkami, 
budynek parlamentu, katedra – przejazd do Einsideln za-
bytkowego opactwa Benedyktynów, założonego w 934 roku. 
klasztor posiada cudowną statuę Matki Bożej z  ok. 1450 r. 
zwaną Czarną Madonną. obiadokolacja i nocleg
Dzień 17.
godz. 06:00 Msza św., śniadanie, przejazd do lucerny zwie-
dzanie m.in. lwi pomnik, most kopellbrucke, barokowy 
kościół jezuicki, most spreuerbrucke  pokryty malowidłami 
z XVii wieku, renesansowy ratusz. przejazd do lichtenste-
inu, spacer po Vaduz – stolicy księstwa. przejazd na nocleg 
do austrii, obiadokolacja i nocleg w salzburgu.
Dzień 18.
godz. 06:00 Msza św., śniadanie wyjazd do wiednia, na 
wzgórze kahlenberg, gdzie znajduje się kościół z kaplicą 
Jana iii sobieskiego, Msza święta, następnie wyjazd do 
Hodonina w Czechach, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 19.
godz. 06:00 Msza św., śniadanie, wyjazd w kierunku polski, 
przyjazd do warszawy w godz. wieczornych.
                      
Cena zawiera:
autokar z klimatyzacją, wC, barek, video, 18 śniadań,                     
18 obiadokolacji, 18 noclegów, ubezpieczenie kl, nw, 
opłaty graniczne i drogowe, przewodnik i pilot na trasie oraz 
opieka duchowa.

Cena nie zawiera: 
Biletów wstępu do płatnych obiektów, wjazdów do miast,
przewodników miejscowych i innych opłat związanych z 
realizacją programu (110 euro) oraz napoi do obiadokolacji    
i wydatków  własnych.

zapisy i informacje u ks. konrada, zaliczka 1000 zł.

sERdECzniE  zapRaszaMy  !!!!!

szlakiEM sankTuaRiów EuRopy
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małE co niEco

Faszerowane ziemniaki
wCiąż jest zimNo, dlatego dziś zNów ProPoNuję daNie PożywNe i syCąCe - ziemNiaki fasze-
rowaNe boCzkiem. są doskoNałe Na zimowe Chłody jako samodzielNe daNie, a także w to-
warzystwie gorąCego żurku.

składniki:

4 duże ziemniaki
250 g wędzonego surowego boczku
1 duża cebula
sól 
pieprz
50 g parmezanu
oliwa z oliwek do posmarowania bryt-
fanny

ziemniaki dokładnie wyszorować, 
przekroić wzdłuż na połówki i w mun-
durkach ugotować w osolonej wodzie 
do miękkości. Boczek pokroić w kost-
kę, cebulę obrać i drobno posiekać, na-
stępnie podsmażyć razem na tłuszczu 
wytopionym z boczku. ugotowane 
ziemniaki odcedzić, nieco ostudzić i 
wydrążyć pozostawiając kilka milime-

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

do zoBaCzEnia, do usŁyszEnia 
10 stycznia, godz. 11.00 i 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 10 zł
„polarna przygoda” - teatralny poranek bajkowy
14 stycznia, godz. 11.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 5 zł
„disco polo” - film w reżyserii Macieja Bochniaka, w 2015 r. laureat nagrody na koszalińskim Festiwa-
lu debiutów Filmowych „Młodzi i Film” i nagrody „perspektywa” im. Janusza Morgensterna 

trów miąższu przy skórce. wydrążony miąższ połączyć z boczkiem i cebulą, doprawić do smaku solą i pieprzem i dokładnie wymie-
szać. włożyć farsz z powrotem do ziemniaków, ułożyć je w nasmarowanym oliwą naczyniu/brytfannie, posypać tartym parmezanem 
i piec w piekarniku w temperaturze 180°C ok. 10-15 min.  

w sobie, ale również w świecie. polega 
ona na dążeniu do stworzenia na świe-
cie takich warunków, które nie skłaniają 
do popełniania grzechów, a pobudzają 
do praktykowania cnót. Chrystus urze-
czywistnia swoją królewskość, przycią-
gając do siebie wszystkich ludzi przez 
swoją Śmierć i zmartwychwstanie. 
Chrystus, król i pan wszechświata, stał 

się sługą wszystkich, „nie przyszedł, aby 
Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje 
życie na okup za wielu” (Mt 20,28). dla 
chrześcijanina „służyć Mu”, to znaczy 
„panować”, szczególnie wobec „ubogich 
i cierpiących”. Misja królewska Chry-
stusa urzeczywistnia się więc przede 
wszystkim w powołaniu do służby                                   
z Chrystusem (por. kkk 786).

ciąg dalszy ze str. 8

Chrzest jest początkiem nowego ży-
cia, tj. życia dziecka Bożego. poprzez 
chrzest umieramy dla grzechu, umiera                                                                                 
w nas stary człowiek, a powstajemy do 
życia, które jest w Chrystusie. na chrzcie 
Bóg ofiarował nam dar dziecięctwa 
Bożego, zmazał grzech pierworodny                                                                                       
i ustanowił nas kapłanami, prorokami                       
i królami. warto więc znać datę swojego 
chrztu i warto dziękować Bogu za ten 
sakrament. 

kiM staJeMY siĘ Przez 
ch rzest  ŚwiĘt Y?
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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
11 stycznia – poniedziałek:

7.00: śp. kazimiera, Jadwiga, Czesław kiełczykowscy;
7.00: o Boże błogosławieństwo dla wiesława Rosińskiego 
 w 40 urodziny i dla jego rodziny;
7.30: śp. ludmiła, stanisław Faksa, Marian olaczek;
7.30: śp. stanisław, c.r. wziątek, sobczak, wróblewskich, 
 osewskich, socha;
18.00: w int. zmarłych;

12 stycznia – wtorek:
7.00: śp. kazimiera, Jadwiga, Czesław kiełczykowscy;
7.00: śp. stanisław – 30 r.śm., Tekla Czerscy, c.r. Czerskich, wałęków;
7.30: o szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla zofii;
7.30: za dusze czyśćcowe;
18.00: śp. ludmiła, stanisław Faksa, Marian olaczek;

13 stycznia – środa:
7.00: ………………………………..;
7.30: ………………………………..;
18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;

14 stycznia – czwartek:
7.00: śp. kazimiera, Jadwiga, Czesław kiełczykowscy;
7.30: ………………………………..;
18.00: śp. ludmiła, stanisław Faksa, Marian olaczek;;

15 stycznia – piątek:
7.00: śp. Teofil Misiorski w r.śm.;
7.30: śp. ludmiła, stanisław Faksa, Marian olaczek;;
18.00: śp. kazimiera, Jadwiga, Czesław kiełczykowscy;

16 stycznia – sobota:
7.00: śp. kazimiera, Jadwiga, Czesław kiełczykowscy;
7.30: …………………………………;
18.00: śp. ludmiła, stanisław Faksa, Marian olaczek;

17 stycznia – niedziela:
7.00: śp. kazimiera, Jadwiga, Czesław kiełczykowscy;
8.30: śp. Henryk, Teodora, Jadwiga, wacław, Janusz, Maria;
10.00: śp. ludmiła, stanisław Faksa, Marian olaczek;
11.30: śp. Barbara szala – 20 r.śm.;
13.00: w int. parafian;
16.00: śp. grażyna prezgot – 2 r.śm.;
18.00: śp. ireneusz glinka – 12 r.śm., c.r. glinków;
20.00: śp. adam godzik;
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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.
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oGłoszenia DUszPasterskie
Niedziela Chrztu Pańskiego
1.wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, 
gdzie pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie 
Bóg potwierdził, że jest on Jego synem, koń-
czy okres narodzenia pańskiego. od jutra w li-
turgii rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, 
w ciągu roku. Jednak tradycyjnie przedłużamy 
śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta 
ofiarowania pańskiego, zwanego u nas świętem 
Matki Bożej gromnicznej, które bezpośrednio 
wiąże się z Bożym narodzeniem.

2.Jutro o godz. 1800 Msza św. wypominkowa. 
nasze modlitwy  za zmarłych rozpoczniemy                      
o godz. 1730

3. za tydzień o godz. 1800 Msza św. w języku 
łacińskim. 

4.serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na 
budowę nowej świątyni, te dzisiejsze złożone na 
tacę, jak również wpłacane na konto bankowe 
naszej budowy, czy też przekazywane osobiście. 

5.w tym tygodniu mamy jeszcze wolne inten-
cje mszalne.

6.dziękujemy mieszkańcom bloków przy                                
ul. Budy 5, 7. grodkowska 3, 6. 4, 15 Baborowska 
5, 7,  Jeździecka 1, 3, zaborowska 15, ziębicka 1                                                                                        
za życzliwe przyjęcie nas podczas kolędy i ofia-
ry złożone na budowę nowego kościoła.

orszak to ŚwiaDectwo 
MisYJnoŚci koŚcioła
- Przyjść do Chrystusa, sPotkać się z Nim, a Potem iść z tą dobrą NowiNą do iNNyCh 
- Na tym Polega istota ewaNgelizaCji i misyjNośCi kośCioła - mówił w uroCzystość ob-
jawieNia Pańskiego kard. kazimierz NyCz PodCzas mszy św. w arChikatedrze św. jaNa 
ChrzCiCiela.

w homilii kard, kazimierz nycz podkreślił, że uroczy-
stość objawienia pańskiego ukazuje ważną prawdę – 
Bóg dał swojego syna dla zbawienia wszystkich ludzi. 

prawda ta objawiała się właśnie podczas narodzenia Chrystusa. 
– w ten sposób Bóg objawiając nam prawdę przyjścia swojego 
syna, chciał pokazać, że przyszedł nie tylko dla zbawienia narodu 
wybranego, ale dla zbawiania wszystkich ludzi – powiedział.

kaznodzieja podkreślił, że obraz przychodzących do żłobka 
pasterzy, magów i królów jest od samego początku obrazem ko-
ścioła misyjnego. – Już ci, którzy przyszli do żłóbka, uwierzyli, 
że to jest posłany Mesjasz, mimo że wszystko po ludzku było 
przeciw tej wierze. wróciwszy do swoich domów i obowiązków 
ogłaszali prawdę o tym, co widzieli w stajence – powiedział.

Metropolita warszawski zwrócił także uwagę, że Trzej królo-
wie wrócili z Betlejem „inną drogą” czyli odmienieni. – na tym 
polega istota ewangelizacji i misyjność kościoła – przyjść do 
Chrystusa, spotkać się z nim, a potem iść z tą dobrą nowiną 
do innych, by prawda o Jezusie była znana wszystkim ludziom – 
podkreślił kardynał.

obecnemu na Mszy św. biskupowi seniorowi Marianowi du-
siowi, w 30. rocznicę święceń biskupich, metropolita warszawski 

podziękował za „gorliwą, kompetentną i pobożną posługę bisku-
pią w kościele w polsce i kościele warszawskim”. – pragnę w 
imieniu naszej archidiecezji, kapłanów, sióstr zakonnych i świec-
kich podziękować za 28 lat czynnej posługi dla kościoła, a także 
za te ostatnie lata przeżyte na modlitwie i w przyjęciu krzyża 
cierpienia i choroby – powiedział kard. nycz, dziękując także bi-
skupowi za posługę w konferencji Episkopatu polski.

na zakończenie Mszy św. metropolita warszawski zachęcił 
wszystkich do udziału w Viii orszaku Trzech króli. – Jest to 
świadectwo wiary i misyjności kościoła, która w tym roku jest 
misyjnością miłosierną. w ten sposób będziemy zwiastowali na 
ulicach naszego miasta, a także w ponad 400 miast w polsce i za 
granica prawdę o Bożym narodzeniu, Trzech królach i o tym, 
że Bóg w Jezusie objawił się wszystkim ludziom. Takich, którzy 
go nie znają jest bardzo wielu w naszej ojczyźnie i stolicy – po-
wiedział.

Bezpośrednio przed Mszą św. zostały wręczone odznaczenia 
„za zasługi dla archidiecezji warszawskiej”.

„gość warszawski”


