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rodzinne 
kolędowanie

Okres Bożego Narodzenia to czas radosny. Czas wieczerzy wigilijnej, dzielenia się opłatkiem, składania życzeń. 
Ale także czas śpiewania kolęd. Nie tylko w kościele podczas Pasterki czy innych Mszy, ale również w domu. 

„Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, 
dobrego jedzenia, prezentów. Wszystkiego 
najlepszego z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Kochana babciu i dziadku, żyjcie sto lat!” 
(Janek, 6 lat)

„[Dla babci] Dużo kwiatów w wazonie, 
dużo strojów, przyjaciół. Dla dziadka dużo 
książek.” (Zosia, 5 lat)
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STRONA 2

EwangElia na co dziEń
17 stycznia 2016  - ii niedziela zwykła
(J 2,1-12)

18 stycznia 2016  -  poniedziałek 
(Mk 1,14-20)
uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. przyszli więc do nie-
go i pytali: dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, 
a Twoi uczniowie nie poszczą? Jezus im odpowiedział: Czy goście we-
selni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? nie mogą pościć, jak 
długo pana młodego majką u siebie. lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą 
im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć. nikt nie przyszy-
wa łaty z surowego sukna do starego ubrania. w przeciwnym razie 
nowa łata obrywa jeszcze /część/ ze starego ubrania i robi się gorsze 
przedarcie. nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków.              
w przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i bu-
kłaki. lecz młode wino /należy wlewać/ do nowych bukłaków.

19 stycznia 2016 - wtorek
wspomnienie obowiązkowe 
św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
(Mk 2,23-28)
pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie 
Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. na to faryzeusze rzekli do niego: 
patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno? on im odpowie-
dział: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił dawid, kiedy znalazł się 
w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu 
Bożego za abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, 
które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom.                            
i dodał: To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek 
dla szabatu. zatem syn Człowieczy jest panem szabatu.

20 stycznia 2016 - środa
(Mk 3,1-6)
w dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który 
miał uschłą rękę. a śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go 
oskarżyć. on zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: stań tu 
na środku! a do nich powiedział: Co wolno w szabat: uczynić coś do-
brego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić? lecz oni milczeli. wtedy 

spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu 
zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę! wycią-
gnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. a faryzeusze wyszli i ze zwolen-
nikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko niemu, w jaki sposób 
go zgładzić.

21 stycznia 2016  -  czwartek 
wspomnienie obowiązkowe św. agnieszki, 
dziewicy i męczennicy
(Mk 3,7-12)
Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. a szło za nim 
wielkie mnóstwo ludu z galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z idumei                                                                                                      
i zajordania oraz z okolic Tyru i sydonu szło do niego mnóstwo wiel-
kie na wieść o Jego wielkich czynach. Toteż polecił swym uczniom, 
żeby łódka była dla niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby 
się na niego nie tłoczyli. wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszy-
scy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do niego, aby się go dotknąć. 
nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed nim i wołały: Ty 
jesteś syn Boży. lecz on surowo im zabraniał, żeby go nie ujawniały.

22 stycznia 2016 - piątek 
(Mk 3,13-19)
Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, 
a oni przyszli do niego. i ustanowił dwunastu, aby Mu towarzyszyli, 
by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać 
złe duchy. ustanowił więc dwunastu: szymona, któremu nadał imię 
piotr; dalej Jakuba, syna zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał 
przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej andrzeja, Fili-
pa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna alfeusza, Tadeusza, 
szymona gorliwego i Judasza iskariotę, który właśnie go wydał.

 23 stycznia 2016 - sobota
(Mk 3,20-21)
Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić 
się nie mogli. gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby go po-
wstrzymać. Mówiono bowiem: odszedł od zmysłów.

oto Słowo Pana:
„Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam po-

wie.” (J 2, 5).

kana galilejska, to małe miasteczko w ziemi Świętej, o którym nikt 
by pewnie nie słyszał, gdyby nie pierwszy cud Jezusa, który właśnie tam 
się dokonał. zawsze głównymi bohaterami zaślubin i wesela są nowo-
żeńcy. a tu niespodzianka. nawet nie znamy ich imion. Źródła histo-
ryczne nic o nich nie wspominają, poza tym, że ani oni ani ich starosta 
nie byli zbyt zaradni, skoro dopuścili do tego, aby na ich weselu zabrakło 
wina.

głównym bohaterem wesela w kanie staje się Jezus – Cudotwór-
ca, który ratuje nowożeńców od ośmieszenia i upokorzeń. na prośbę 
swej Matki dokonuje przemienienia wody w wino. Rola Maryi jest tu 
niesamowicie istotna. To ona pierwsza zauważa brak wina i wkracza 
do akcji. prosi swojego syna o interwencję. Jezus początkowo wyda-
je się odmawiać. Mówi: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? 
Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?” owa Jego godzina oznacza 
czas uwielbienia Jezusa jako syna Bożego. Maryja niejako swoją prośbą                     
i wstawiennictwem przyspiesza objawienie się Jezusa jako Boga i uka-
zanie Jego nadprzyrodzonej, cudownej i niezwykłej mocy.

na uwagę zasługuje również postawa sług. Maryja zwraca się do nich 
i mówi: „zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.” ona wie, jak bardzo 
dziwnych zachowań zażąda od nich Jezus. każe im najpierw napełnić 
stągwie wodą, a potem zanieść tę „wodę” do spróbowania staroście we-
selnemu. oni wypełniają wszystko o co prosi Jezus i stają się świad-
kami niesamowitego cudu. zawsze zwracam uwagę na sformułowanie 
Jana Ewangelisty: „i napełnili je (stągwie) aż po brzegi.” Mogli napełnić                      
w połowie, a może trzy czwarte… a oni aż po brzegi. dali z siebie 
wszystko, więcej się nie dało wlać wody do stągwi. Czyżby się domyślali, 
że im więcej dadzą, tym więcej otrzymają…? przedziwne. prawda?

dziś Maryja do nas kieruje te same słowa: „zróbcie wszystko, cokol-
wiek wam powie.” od naszego zaangażowania, zaufania i zawierzenia 
Bogu zależy to, ile od Boga otrzymamy. naśladujmy sługi z kany ga-
lilejskiej i czyńmy wszystko, czego pragnie Jezus, abyśmy i my mogli 
stać się świadkami Jego działania w naszym codziennym życiu i wielu 
cudów, które Jezus pragnie czynić. nie obawiajmy się i nie wstydźmy 
się naszego zachowania, które może być nieco dziwne w oczach innych 
ludzi. 

Maryja dziś również dostrzega wszystkie nasze braki i potrzeby,                        
i wstawia się za nami nieustannie i w każdej sytuacji.  /  ks. konrad. 
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kolędowanie 
w rodzinie

Jest to czas śpiewania kolęd także                     
w domu, wśród domowników, rodzi-
ny czy zaproszonych gości.

wzorem staropolskiej tradycji, która 
powoli zaczyna wygasać, spotkaliśmy się 
w tym roku w naszym domu na wspól-
nym kolędowaniu.

w uroczystość Św. szczepana zawi-
tało w nasze progi 13 osób z rodziny,                           
z różnymi instrumentami. kilka osób nie 
dotarło ze względu na chorobę dzieci.

po rozłożeniu instrumentów rozpoczę-
liśmy radosne kolędowanie. przewijały 
się kolejne kolędy od tych najbardziej 
znanych do tych, które słyszy się rzadko.

przy dźwiękach gitar, pianina, ksylofo-
nu i innych dźwięczących instrumentów 
spędziliśmy popołudnie.

podczas wieczornego sprzątania, zro-
dził nam się pomysł, aby kolędowanie 
powtórzyć wśród znajomych. zaczęliśmy 
wysyłać sms-y i maile z zaproszeniem. 
kilka znajomych małżeństw odpowie-
działo na nasze zaproszenie. niektórzy 
nie mogli, gdyż byli w rozjazdach, inni 
mieli już inne plany. Ci, którzy dotarli 
raczej nie żałowali…

zachęcamy wszystkich do podtrzymy-
wania tradycji.

arkadIusz włodarczyk

okres Bożego narodzenIa to czas radosny. czas wIeczerzy wIgIlIjnej, dzIelenIa 
sIę opłatkIem, składanIa życzeń. ale także czas śpIewanIa kolęd. nIe tylko w ko-
ścIele podczas pasterkI czy Innych mszy. 
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kolęda 
w rodzinie

Roman Łukasik

Tradycja „kolędy” sięga czasów śre-
dniowiecza. do odbywania wizyt 
duszpasterskich księża są zobo-

wiązani przepisami prawa kanonicznego. 
Jeden z przepisów tego prawa stanowi, że 
„pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, 
proboszcz powinien starać się poznawać 
wiernych, powierzonych jego pieczy. wi-
nien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc 
w troskach wiernych, zwłaszcza w niepoko-
jach i smutku, oraz umacniając ich w panu, 
jak również - jeśli w czymś nie domagają 
- roztropnie ich korygując.” (kan. 529 § 1 
kpk). 

aby dobrze przeżyć kolędę, potrzebne 
jest przygotowanie kilku rzeczy. przede 
wszystkim stół powinien być przykryty 
białym obrusem, a na stole powinien stać 
krzyż i dwie zapalone świece. warto rów-
nież położyć na nim pismo Święte. powin-
na też zostać przygotowana woda święcona 
i kropidło. Jeżeli nie ma wody święconej w 
domu, można ją zabrać z odpowiedniego 
naczynia znajdującego się z kościele. Jeżeli 
się tego nie uczyniło, można przygotować 
zwykłą wodę i poprosić księdza o jej po-
święcenie. dzieci powinny przygotować 
zeszyty do religii.

kilka chwil przed przyjęciem kapłana 
należy zapalić świece, a także wyłączyć te-
lewizor lub radio i zakończyć ewentualne 

rozmowy przez telefon. Jeżeli w domu lub 
mieszkaniu znajdują się goście, to również 
mogą uczestniczyć we wspólnej modlitwie 
i dalszej części wizyty duszpasterskiej. na-
tomiast jeżeli chodzi o zwierzęta domowe, 
to najlepiej jest pozostawić je zamknięte                
w innym pomieszczeniu. przy okazji wizy-
ty księdza można poprosić o poświęcenie 
mieszkania, obrazów, różańców lub innych 
elementów religijnych 

w większości przypadków, tam gdzie 
drzwi stoją dla księdza otworem, atmosfe-
ra spotkania jest przepełniona życzliwością 
i radością. zdarza się, że rodzina przygo-
towuje nawet poczęstunek lub proponu-
je herbatę. zwyczajowo w trakcie kolędy 
składa się ofiary. składane ofiary są dobro-
wolne, a przekazanie darowizny nie stanowi 
celu kolędy. Jest nim natomiast modlitwa, 
rozmowa i spotkanie duszpasterza z wier-
nymi. Rozmowa staje się okazją do poru-
szenia kwestii religijnych lub problemów,                                        
z którymi zmagają się parafianie. Jak wska-
zują relacje księży, tematem rozmowy czę-
sto jest bieda, samotność, praca, czy też sta-
rość. poza wymiarem religijnym kolęda jest 
więc również okazją do przyjrzenia się pa-
rafianom z bliższej perspektywy. w trakcie 
rozmowy ksiądz może i powinien zapytać 
o sprawy dotyczące życia religijnego takie, 
jak: ślub kościelny, chrzest dziecka, uczest-

nictwo w katechezie, a następnie zapisać 
te informacje w kartotece. Czyni to w tym 
celu, aby roztropnie naprowadzać i ewentu-
alnie upominać, mając na względzie dobro 
duchowe i zbawienie parafian.

dla mnie osobiście najbardziej istotny 
w trakcie kolędy jest moment ucałowa-
nia krzyża. Traktuję tą czynność nie tylko 
jako wyraz osobistej wiary, ale również jako 
świadectwo wobec najbliższych, a szcze-
gólnie wobec dzieci. natomiast dla moich 
kilkuletnich dzieci atrakcją jest sama oso-
ba księdza. zazwyczaj widzą go w koście-
le przy ołtarzu, a teraz mogą zobaczyć go 
u siebie w domu. atrakcyjne są dla nich 
również obrazki, rozdawane przez księdza. 
zdarza się, że później się do nich modlą. 

wizyta duszpasterska jest trudną misją. 
ksiądz idzie z wizytą, gdyż taki obowią-
zek nakłada na niego prawo kanoniczne. 
przyjmuje również ofiary, gdyż spoczywa 
na nim odpowiedzialność za funkcjono-
wanie parafii, w której posługuje. Jed-
nak złożenie ofiary nie jest obowiązkowe,                                                          
a brak możliwości jej złożenia nie powinien 
być powodem nieprzyjęcia księdza po kolę-
dzie. kłopotliwe są więc dla niego sytuacje 
gdy doświadcza niechęci, czy obojętności. 
warto więc sprawić, aby ksiądz był gościem 
oczekiwanym, a w spotkaniu uczestniczyła 
w miarę możliwości cała rodzina. 

oBecnIe przeżywamy w naszej parafII czas wIzyt duszpasterskIch, zwanych popu-
larnIe „kolędą”. kolęda zdarza sIę raz w roku, ale stawIa na nogI wszystkIch 
domownIków. o jej termInIe wIększość wIernych dowIaduje sIę z ogłoszeń para-
fIalnych po mszy śwIętej. kolęda zwIązana jest przede wszystkIm z BłogosławIeń-
stwem dla rodzIny I domostwa. dlatego warto przyjąć kapłana z wIzytą duszpa-
sterską, gdyż wIernI, którzy to czynIą, dają śwIadectwo swojej przynależnoścI 
do koścIoła.
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NAUCZANIE KOŚCIOŁA 
O ŻYCIU SPOŁECZNYM

PaPieSka 
ekoloGia. część IV
Maciej Białecki, maciej@bialecki.net.pl

punktem wyjścia „społecznej 
ekologii” ojca Świętego Fran-
ciszka w jego drugiej encyklice 

«laudato si’», ogłoszonej 18 czerw-
ca 2015 r., jest zasada powszechnego 
przeznaczenia dóbr - jedna z funda-
mentalnych zasad katolickiej nauki 
społecznej. Franciszek nazywa ją, za 
św. Janem pawłem ii, „złotą regułą 
zachowań społecznych” i „pierwszą 
zasadą całego porządku społeczno-
etycznego” ( Jan paweł ii, „laborem 
exercens”). podkreśla, iż „ziemia 
jest zasadniczo wspólnym dziedzic-
twem, którego owoce powinny słu-
żyć wszystkim. dla ludzi wierzących 

staje się to kwestią wierności wobec 
stwórcy, ponieważ Bóg stworzył 
świat dla wszystkich” (jeżeli nie za-
znaczono inaczej, wszystkie cytaty                
z «laudato si’»). 

w tradycyjnym ujęciu, zasada 
powszechnego przeznaczenia dóbr 
dotyczy dóbr gospodarczych i kon-
sumpcyjnych, służących zaspoko-
jeniu podstawowych potrzeb byto-
wych, dzięki którym nawet najubożsi 
członkowie wspólnoty mogą zacho-
wać ludzką godność. w krajach roz-
wijających się, zwanych niegdyś kra-
jami Trzeciego Świata, dostęp do tych 
dóbr jest kwestią przeżycia: „każdy 
rolnik ma naturalne prawo do po-
siadania odpowiedniej działki ziemi, 
gdzie mógłby wybudować swój dom, 
pracować, żeby utrzymać rodzinę                                                                               
i mieć zabezpieczoną egzystencję. 
prawo to musi być zagwarantowane 
tak, aby jego realizacja nie była ilu-
zoryczna, ale realna. oznacza to, że 
oprócz aktu własności, rolnik musi 
posiadać środki formacji technicz-
nej, pożyczki, ubezpieczenia i dostęp 
do rynku” (list apostolski konferen-
cji Episkopatu paragwaju „sobre 
el campesino paraguayo y la tierra”                       
z 1983 r.).

wobec gospodarczego i technolo-
gicznego rozwoju świata zasadę po-
wszechnego przeznaczenia dóbr na-
leży rozumieć szerzej - dotyczy ona 
również dobra, jakim jest środowisko 
naturalne. „Środowisko jest dobrem 
publicznym, mieniem całej ludzkości 
i wszyscy są za nie odpowiedzialni. 
Ten, kto posiada jego część, ma ją 
jedynie po to, aby zarządzać nią dla 
dobra wszystkich. Jeśli tego nie czy-
nimy, to bierzemy na swe sumienie 
ciężar zaprzeczenia istnieniu innych” 
- pisze w encyklice ojciec Święty.

w świecie, którego przyszłość 
wyznacza postęp technologiczny, 

kluczowymi dobrami stają się nauka 
i wiedza. To ich dziś szczególnie do-
tyczy zasada powszechnego przezna-
czenia dóbr. „nie możemy ignorować 
faktu, że energia jądrowa, biotechno-
logia, informatyka, znajomość nasze-
go dna i inne możliwości, które zy-
skaliśmy, oferują nam straszliwą moc. 

Co więcej, umożliwiają tym, którzy 
posiadają wiedzę - a nade wszystko 
władzę ekonomiczną, aby ją wyzy-
skiwać - niezwykłe panowanie nad 
całym rodzajem ludzkim i nad całym 
światem. [...] nie zapominajmy też, 
że wojna ma dziś do dyspozycji co-
raz bardziej śmiercionośne narzędzia. 
[...] straszliwie groźne jest to, że leży 
ona w rękach małej części ludzkości.” 
wiedza jest wspólnym dziedzic-
twem ludzkości i nie powinna służyć 
pogłębianiu różnic ekonomicznych                          
i społecznych pomiędzy osobami                                     
i wspólnotami, biednymi i bogatymi, 
pomiędzy państwami i kontynenta-
mi.

Rozwój wiedzy i technologii może 
być dla ludzkości zarówno szansą, jak 
i zagrożeniem. niestety, „ogromne-
mu wzrostowi technologicznemu nie 
towarzyszył rozwój istoty ludzkiej 
w odniesieniu do odpowiedzialno-
ści, wartości i sumienia. [...] z tego 
względu jest dziś możliwe, iż ludz-
kość nie dostrzega powagi pojawiają-
cych się przed nią wyzwań i nieustan-
nie wzrasta możliwość, iż człowiek 
będzie źle używał swej mocy, kiedy 
nie jest ona podporządkowana obo-
wiązującym normom regulującym 
wolność, a jedynie pozornie koniecz-
nym normom, mianowicie pożytku                            
i zabezpieczenia jutra”. 

Mimo iż współczesna technologia 
ma wpływ na wszystkie aspekty ży-
cia człowieka i środowiska, w którym 
żyje człowiek, w ogromnej większości 
jest kontrolowana z punktu widzenia 
tylko jednego aspektu: ekonomii. To 
stwarza zagrożenie dla pozostałych 
aspektów życia człowieka, dla god-
ności osoby ludzkiej, i dla środowiska, 
gdyż „gospodarka postrzega wszelki 
rozwój technologiczny w zależności 
od zysku, nie zwracając uwagi na ja-

kiekolwiek ewentualne negatywne 
skutki dla człowieka. [...] Tymcza-
sem mamy swego rodzaju rozrzutny 
i konsumpcyjny nadrozwój, który                     
w  sposób niedopuszczalny kontra-
stuje z utrzymującymi się sytuacjami 
odbierającymi człowiekowi godność 
ludzką, podczas gdy nie tworzy się 
dostatecznie szybko instytucji eko-
nomicznych i programów socjal-
nych, pozwalających najuboższym na 
dostęp do podstawowych zasobów. 
nie zdajemy sobie do końca sprawy 
z tego, jakie są najgłębsze korze-
nie obecnych zaburzeń, związanych                                             
z kierunkiem, celami, sensem i kon-
tekstem społecznym rozwoju tech-
nologicznego i gospodarczego.”

„ziemia jest zasadniczo wspólnym dziedzictwem, którego owoce powinny 
służyć wszystkim. dla ludzi wierzących staje się to kwestią wierności wobec 
stwórcy.”

„ogromnemu wzrostowi technologicznemu nie towarzyszył rozwój istoty 
ludzkiej w odniesieniu do odpowiedzialności, wartości i sumienia. z tego 

względu nieustannie wzrasta możliwość, iż człowiek będzie źle używał 
swej mocy.”
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co nam mówią Święci?

Joanna Matkowska

PierwSi BłoGoSławieni 
PolSCY MiSJonarze
ojcIec zBIgnIew strzałkowskI w podanIu o przyjęcIe do francIszkanów 
napIsał: „pragnę służyć panu Bogu w zakonIe jako kapłan, w kraju luB na 
mIsjach, gdzIekolwIek mnIe Bóg powoła, pragnę naśladować św. fran-
cIszka I Bł. maksymIlIana kolBego.” ojcIec mIchał tomaszek w podoBnym 
podanIu napIsał: „już od dawna jestem przekonany, że mam powołanIe do 
kapłaństwa I zakonu, co mIałem okazję gruntownIej przemyśleć w nIż-
szym semInarIum duchownym w legnIcy. pragnIenIem moIm jest praca na 
mIsjach, By w ten sposóB służyć Bogu I nIepokalanej.”

zBIgnIew strzałkowskI urodził się 
3 lipca 1958 roku w Tarnowie w rodzinie 
rolników posiadających niewielkie gospo-
darstwo w zawadzie. Miał dwóch star-
szych braci. szkołę podstawową ukończył 
w rodzinnej wsi. Był ministrantem i lek-
torem. Miał opinię dobrze wychowanego                                         
i prawego młodzieńca. naukę kontynu-
ował w Technikum Mechanicznym w Tar-
nowie, po jego ukończeniu rozpoczął pracę                                        
w wojewódzkiej dyrekcji Rozbudowy 
Miast i osiedli wiejskich w Tarnowie,                                                          
a później – w państwowym ośrodku Ma-
szynowym w Tarnowcu.

w 1979 roku wstąpił do zakonu fran-
ciszkanów. nowicjat odbył w smardzewi-
cach, gdzie 2 września 1980 roku złożył 
pierwszą profesję zakonną. następnie roz-
począł sześcioletnie studia w seminarium 
przy ulicy Franciszkańskiej w krakowie.                                                                                         
8 grudnia 1984 roku publicznie złożył śluby 
wieczyste i niebawem poprosił prowincjała 
o skierowanie do pracy misyjnej. 7 czerwca 
1986 roku przyjął z rąk kardynała Henryka 
gulbinowicza świecenia prezbiteratu. Cie-
kawe jest, że w czasie tej samej Mszy świę-
tej święcenia, ale diakonatu, otrzymał Mi-
chał Tomaszek. ojciec strzałkowski został 
wicedyrektorem, wychowawcą i katechetą 
w niższym seminarium duchownym 
w legnicy. 28 listopada 1988 roku ojciec 
zbigniew wyruszył do peru wraz z o. Ja-
rosławem wysoczańskim. po kilku miesią-
cach nauki hiszpańskiego, zaczęli posługę 
kapłańską w nowej placówce zakonnej w 
andach - w pariacoto. 

ojcIec mIchał tomaszek urodził się 
23 września 1960 roku w Łękawicy koło 
Żywca. Jego matka owdowiała, gdy miał 
9 lat. została sama z czwórką dzieci. Mi-

chał pochodził z religijnej rodziny, był 
ministrantem.  uczył się w szkole pod-
stawowej w Łękawicy, a potem w niższym 
seminarium duchownym Franciszkanów                        
w legnicy. Już wtedy zwracała uwagę jego 
gorliwość religijna, wiele godzin spędzał 
bowiem na modlitwie w kaplicy. 

po zdaniu matury w 1980 roku wstąpił 
do zakonu franciszkanów. po nowicjacie                                                                                  
w smardzewicach brat Michał rozpoczął 
studia filozoficzno - teologiczne w wyż-
szym seminarium duchownym Francisz-
kanów w krakowie. studiował tam w latach 
1981-1987. Śluby zakonne złożył 8 grud-
nia 1985 roku w krakowie. 23 maja 1987 
roku Michał Tomaszek został wyświęcony 

na prezbitera w Bazylice św. Franciszka                                        
w krakowie przez biskupa albina Mały-
siaka CM. przez kolejne dwa lata pracował 
we franciszkańskiej parafii w pieńsku koło 
zgorzelca, jako wikariusz i katecheta.

na wieść o wyjeździe na misje ojca zbi-
gniewa strzałkowskiego i ojca Jarosława 
wysoczańskiego, poprosił o zgodę na wy-
jazd do peru. w lipcu 1989 roku dołączył 
do nich. ojciec Michał szybko opanował 
hiszpański i włączył się w pracę duszpa-
sterską w pariacoto. Chętnie pracował                          
z młodzieżą. 

zakonnicy założyli szkołę i otoczyli 
mieszkańców opieką medyczną. nie spodo-
bało się to terrorystom z komunistycznej 
partii peru „Świetlisty szlak”. grozili ka-
płanom śmiercią. Mimo to franciszkanie 
nie opuścili terenu misji. 9 sierpnia 1991 
roku zostali zamordowani strzałami w tył 
głowy. na miejscu ich męczeństwa usypano 
kamienną mogiłę z krzyżem. w sierpniu 
1991 roku rząd peru odznaczył pośmiert-
nie obu męczenników najwyższym odzna-
czeniem wielkim orderem oficerskim 
El sol del perú (pol. słońce peru). Ciała 
spoczywają w kościele w pariacoto w spe-
cjalnej poświęconej kaplicy. 

5 grudnia 2015 roku Michał Tomaszek                 
i zbigniew strzałkowski oraz włoski ksiądz 
alessandro dordi zostali ogłoszeni błogo-
sławionymi - w imieniu papieża Franciszka 
dokonał tego kardynał angelo amato.

wspomnienie liturgiczne błogosła-
wionych: Michała Tomaszka i zbignie-
wa strzałkowskiego przypada 9 sierpnia                      
w rocznicę męczeńskiej śmierci.
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wydarzenie numeru

konCert
Chóru „Jutrzenka”

w uroczystość objawienia 
pańskiego – 6 stycznia 2016 
roku jako Rodzina para-

fialna uczestniczyliśmy w koncercie 
kolęd i pastorałek w wykonaniu chó-
ru „Jutrzenka” z parafii podwyższenia 
krzyża Świętego na Jelonkach. Chór 
wystąpił pod kierownictwem pana an-
drzeja kurczaka, absolwenta akademii 
Muzycznej i instytutu szkolenia or-
ganistów w warszawie. kolędy były 
poprzedzane krótkimi fragmentami 
poezji. 

dziękujemy artystom i uczestniczą-
cym parafianom za włączenie się w to 
świąteczne przeżycie duchowe. 

Myślę, że powyższy koncert wpisał 
się doskonale w „Rodzinne kolędowa-
nie” naszej wspólnoty parafialnej i dla-
tego krótką fotorelację zamieszczamy 
na łamach obecnego numeru „skały”.

ks. konrad
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rodzinne 
Świętowanie 
niedzieli

10 stycznIa 2016 roku, w nIedzIelę chrztu pańskIego w naszej parafII mIało mIejsce ko-
lejne rodzInne śwIętowanIe nIedzIelI. rozpoczęło sIę ono, jak zwykle, mszą śwIętą                   
o godzInIe 11.30 ze szczególnym udzIałem rodzIn.

po Mszy świętej w dużej sali nad 
kaplicą odbyła się dalsza część 
świętowania. w radosnej atmos-

ferze, konkursem kolęd dla dzieci po-
prowadzonym przez księdza konrada, 
rozpoczęło się wspólne rodzinne kolę-
dowanie. kolędy i pastorałki wykony-
wane były przez dzieci solo jak również 
przez całe rodziny, zarówno a capella jak 
i z towarzyszeniem instrumentów. Mo-
gliśmy usłyszeć te tradycyjne, najbar-
dziej znane polskie kolędy, ale również 
te rzadziej słyszane jak choćby ukra-
ińska pastorałka. wszyscy uczestnicy 
nagrodzeni zostali gromkimi brawami                       
i słodkimi nagrodami.

wielu chętnych zgłosiło się też do 
konkursu „Jaka to melodia”, który po-
prowadziła ola wraz ze swoimi rodzi-
cami. Tak jak w słynnym programie te-
lewizyjnym, w konkursie tym należało 
rozpoznać kolędę najpierw po 1 nutce, 
a w razie nierozpoznania kolędy docho-
dziły kolejne nutki. 

po konkursowych zmaganiach miało 
miejsce wspólne rodzinne kolędowanie 
przy karaoke. Bardzo dobra znajomość 
kolęd wśród dzieci świadczy o tym, że 
ten piękny zwyczaj śpiewania kolęd jest 
pielęgnowany w naszych rodzinach. 
wszystkim uczestnikom kolędowania 

składamy serdeczne podziękowania.
Jednocześnie zapraszamy na kolejne 

spotkanie Rodzinnego Świętowania 
niedzieli, które tym razem odbędzie się 
w walentynkową niedzielę 14 lutego. 

po przerwie wracamy do cyklu warsz-
tatów „nawigacja w Rodzinie”. Temat 
kolejnego spotkania będzie poniekąd 
związany ze świętem zakochanych, a 
będą to języki miłości. każdy z nas ma 
swój język miłości – sposób, w jaki oka-
zuje uczucia najbliższej osobie. warto 
dowiedzieć się jakimi językami mówi-
my w naszym małżeństwie, w naszej 

rodzinie. uświadomienie sobie swojego 
języka miłości i poznanie współmałżon-
ka zdecydowanie ulepsza komunikację                                                                    
i poprawia wzajemne relacje w małżeń-
stwie. spotkanie poprowadzą asia i To-
mek Jakubowscy, małżeństwo z naszej 
parafii z 11-letnim stażem małżeńskim. 
dla dzieci będą zorganizowane gry                                                              
i zabawy plastyczne. Będzie też kącik 
dla maluszków, które zostaną przy ro-
dzicach. 

serdecznie zapraszamy! 

anna Białobrzeska
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małE co niEco

PASTITSADA
pastItsada (luB pastIsada - spotkałam sIę z dwIema pIsownIamI nazwy tej potrawy) to jedno 
ze sztandarowych dań greckIej wyspy korfu. nIe skosztuje sIę jej w żadnym Innym regIonIe 
grecjI. to wołowIna w sosIe pomIdorowym o korzennym aromacIe serwowana z makaro-
nem, najczęścIej spaghettI luB penne. na korfu jest to danIe odśwIętne, nIedzIelne, zatem 
na dzIsIejszy oBIad proponuję pastItsadę.

Składniki: 1 kg wołowiny (ligawa), 100 
ml oliwy z oliwek, 2-3 cebule, 5-6 ząb-
ków czosnku, 3-4 dojrzałe pomidory                                                                               
(o tej porze roku można użyć pomido-
rów z puszki lub przecieru pomidoro-
wego - 2 łyżki w zupełności wystarczą), 
1 kieliszek czerwonego wytrawnego 
wina, 2 łyżki octu winnego, 1 laska cy-
namonu + 1 łyżeczka mielonego, kilka 
sztuk goździków, 1 gałka muszkatoło-
wa, 1 liść laurowy, 
ewentualnie kmin rzymski, sól, pieprz, 
słodka papryka w proszku
1/2 kg spaghetti, 150 g tartego parme-
zanu

Mięso umyć i pokroić na plastry.                           
w rondlu rozgrzać oliwę i obsmażyć na 

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

do zoBaCzenia, do uSłYSzenia 
17 stycznia, godz. 11.30, kościół p.w. św. Łukasza, wstęp wolny
„dzieci dzieciom śpiewają kolędy” - koncert chóru dziecięcego „Bemolki”
17 stycznia, po Mszy św. o godz. 18.00, kościół p.w. Matki Boskiej ostrobramskiej, wstęp wolny - 
koncert kolęd w wykonaniu scholi akademickiej waT
17 stycznia, po Mszy św. o godz. 11.30, kościół p.w. podwyższenia krzyża Świętego, wstęp wolny - 
Jasełka w wykonaniu dzieci z przedszkola nr 337 przy ul. Reżyserskiej
21 stycznia, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
„powiększenie” - film w reżyserii Michelangelo antonioniego
23 stycznia, godz. 12.00-14.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
Międzypokoleniowe warsztaty wokalne z zespołem Happy play dixieland Jazz
23 stycznia, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 20 zł (ulgowe 15 zł)
koncert Happy play dixieland Jazz
24 stycznia, godz. 11.00 i 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 10 zł
„pan kalafior na biegunie” - teatralny poranek bajkowy

niej mięso z obu stron. zmniejszyć płomień, dodać ocet i wino i gotować, aż płyn odparuje. Cebulę i czosnek obrać i pokroić na pla-
sterki, następnie dodać do mięsa wraz z przyprawami: cynamonem, goździkami, gałką i liściem laurowym (w niektórych przepisach 
spotkałam także kmin rzymski, jednak moim dzieciom przeszkadza jego smak). podlać gorącą wodą i dusić do momentu, aż mięso 
będzie miękkie (ok. 1 godz.). dodać pomidory i dusić dalej, aż sos się zredukuje i zgęstnieje. na końcu doprawić do smaku solą, pie-
przem i papryką. Jeśli pomidory były kwaśne, można dodać także odrobinę cukru. serwować ze spaghetti lub penne. przed podaniem 
posypać całość tartym parmezanem. pastitsadę przygotowuje się także z cielęciny lub kurczaka.
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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
18 stycznia – poniedziałek:

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

19 stycznia – wtorek:
7.00: śp. kazimiera, Jadwiga, Czesław kiełczykowscy;
7.30: śp. Mariusz, Henryk Bogusz, Marianna studzińska;
18.00: śp. ludmiła, stanisław Faksa, Marian olaczek;

20 stycznia – środa:
7.00: śp. kazimiera, Jadwiga, Czesław kiełczykowscy;
7.00: o Boże błog. i łaski, opiekę Matki Bożej dla agnieszki i Tomasza
  w 15 r.ślubu;
7.30: ………………………………..;
18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;

21 stycznia – czwartek:
7.00: śp. andrzej Chmielewski;
7.00: śp. agnieszka Rybarska;
7.30: śp. zofia, piotr szymańscy, c.r. szymańskich
7.30: śp. ludmiła, stanisław Faksa, Marian olaczek;
7.30: śp. lesław Rusin – 5 r.śm.;
18.00: śp. kazimiera, Jadwiga, Czesław kiełczykowscy;
 

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

23 stycznia – sobota:
7.00: ………………………………… ;
7.30: śp. ludmiła, stanisław Faksa, Marian olaczek;;
7.30: śp. Eugenia – 16 r.śm., Jan i władysław Chmurzyńscy;
18.00: zbiorowa przez św. o. pio;

24 stycznia – niedziela:
7.00: śp. kazimiera, Jadwiga, Czesław kiełczykowscy;
8.30: śp. wanda pawlicka – 14 r.śm.;
10.00: śp. kazimierz, Marianna kryszczuk;
11.30: o Boże błog. i łaski dla aleksandry w 2 urodziny i weroniki 
 w 6 urodziny;
13.00: w int. parafian;
16.00: śp. ludmiła, stanisław Faksa, Marian olaczek;
18.00: śp. andrzej kamień – 7 r.śm.;
20.00: śp. zbigniew i Henryka omelańczuk – 4 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

oGłoSzenia duSzPaSterSkie
II nIedzIela zwykła

„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

zofia katarzyna dobrosielska, Marta zaniewicz.

tYdzieŃ Modlitw o JednoŚĆ ChrzeŚCiJan 
wezwani, BY oGłaSzaĆ wielkie dzieła Pana (Por. 1 P 2,9)

11 stycznia, poniedziałek, godz. 16.00 wyższe seminarium duchowne diecezji warszawsko-praskiej, ul. Mehoffera 2 
- akademickie spotkanie ekumeniczne. spotkanie zamknięte
14 stycznia, czwartek, godz. 19.00 kościół Rzymskokatolicki opatrzności Bożej – wspólnota Chemin neuf, wesoła, 
ul. ks. skargi 2
17 stycznia, niedziela, godz. 18.00 Rzymskokatolicka katedra św. Floriana, ul. Floriańska 3
18 stycznia, poniedziałek, godz. 18.00 kościół starokatolicki Mariawitów – parafia Matki Boskiej nieustającej pomocy, 
ul. wolska 186
19 stycznia, wtorek, godz. 18.00 prawosławna katedra św. Marii Magdaleny, al. solidarności 52
20 stycznia, środa, godz. 18.00 kościół Ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy, pl. Małachowskiego 1
21 stycznia, czwartek, godz. 18.00 polskokatolicka katedra Świętego ducha, ul. szwoleżerów 2
22 stycznia, piątek, godz. 18.00 kościół Ewangelicko-Metodystyczny – parafia dobrego pasterza, ul. Mokotowska 12
23 stycznia, sobota, godz. 19.00 kościół Rzymskokatolicki św. alojzego orione, ul. lindleya 12
nabożeństwo organizowane przez stowarzyszenie pokoju i pojednania „Effatha”
24 stycznia, niedziela, godz. 18.00 kościół Ewangelicko-Reformowany, al. solidarności 76
nabożeństwo centralne
25 stycznia, poniedziałek, godz. 18.00 kościół Chrześcijan Baptystów, ul. szczytnowska 35
28 stycznia, czwartek, godz. 17.30 kościół Rzymskokatolicki św. Marcina, ul. piwna 9/11

1. dziś przeżywamy drugą niedzielę w ciągu roku 
i rozpoczynamy  Tydzień powszechnej Modlitwy                  
o Jedność Chrześcijan. To uświadamia nam obowią-
zek stałej troski o jedność wyznawców Chrystusa.

2. we wtorek będziemy obchodzić dzień Babci, a w 
środę – dzień dziadka. kierując się wiarą, okazujmy 
im szacunek, wdzięczność i chętną pomoc. swoimi 
modlitwami obejmijmy ich wszystkich, zarówno ży-
jących, jak i zmarłych.

3. w sobotę 23 stycznia o gody. 1800 Msza św. ku 
czci św. o. pio. po Mszy adoracja relikwii. Tego dnia 
też przypada 3 rocznica śmierci kard. Józefa glempa, 
metropolity warszawskiego.

4. za tydzień ofiary składane na tacę będą przezna-
czona na budowę nowego kościoła.

5. dziś jeszcze o godz. 1800 Msza św. w j. łacińskim 
ze śpiewem chorału gregoriańskiego .

6. dziękujemy mieszkańcom ulic dębicka 7, 9, zię-
bicka 3, ziębicka 4, 5, 7, siodlarska 6, kluczborska 
1, 4, górczewska 156, 166, mieszkańcom domków 
przy ul górczewskkiej / starej / , ul. Marynin bloki,                        
i domki, Babimojska 11, 13, ul. kluczborska 5, 7, 9, 11, 
grodkowska 8, ul. strońska 1, 3, zaborowska 4, 4a, 6                                                                                                                                                
                                     


