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za oficjalną datę ustanowienia ŚdM uważa się rok 1985, kiedy 
to Jan paweł ii na spotkaniu opłatkowym wyraził pragnie-
nie, by Światowe dni Młodzieży odbywały się regularnie, 

co roku w niedziele palmową, jako spotkanie diecezjalne, a co dwa 
lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu, jako spotkanie 
międzynarodowe. pierwszy światowy dzień młodzieży odbył się  
w Rzymie w 1986 roku pod hasłem Abyście umieli zdać sprawę z na-
dziei, która jest w was (1p 3,15). do tej pory odbyło się 12 obchodów 
międzynarodowych, m. in. w Buenos aires, santiago de Composte-
la, Częstochowie, denver, Manili, paryżu, Toronto, kolonii, sydney, 
Madrycie czy Rio de Janeiro. najbliższe takie wydarzenie będzie 
miało miejsce w krakowie w dniach od 26 do 31 lipca. 

Tegorocznym mottem będzie fragment z Ewangelii wg św. Ma-
teusza Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, 
nawiązujący do św. siostry Faustyny kowalskiej, przez którą świat 
usłyszał ponownie o Bożym miłosierdziu oraz do Roku Miłosier-
dzia ustanowionego przez papieża Franciszka 8 grudnia 2015 r.  
a trwającego do 20 listopada 2016 r. Hymn Błogosławieni miłosier-
ni opowiada o nas samych. o ludziach, którzy są grzesznikami, mają 
słabości i potrzebują miłosierdzia oraz łaski pana, by móc cieszyć się 
zbawieniem. Bóg szuka nas nawet wtedy, kiedy zbłądzimy i odsunie-
my się od niego, on czeka.

należy wspomnieć, że Światowe dni Młodzieży zrodziły się  
z inicjatywy samych młodych. natomiast wolą ojca Świętego było, 
aby te chwile stały się postojem, modlitwą - rozmową z Chrystusem, 
odnajdywaniem sensu wiary oraz życia, zadawaniem pytań o powo-
łanie i sposób jego realizacji. zasadniczym celem dni jest skupienie 
uwagi młodzieży wokół osoby Jezusa, by stał się on trwałym punk-
tem odniesienia i prawdziwym światłem na drodze ich życia. 

poszczególne elementy ŚdM tworzą swoistą katechezę - pro-
gram powrotu do Chrystusa. Ma się tak stać przez doświadczenia  
i najgłębsze pytania, rodzące się w sercu młodego człowieka. w cen-
trum tego programu znajduje się słowo Boże. ważna jest refleksja 
nad nim, jego rozważanie, czerpanie pokarmu z modlitwy oraz ro-
zumienie słów, które Bóg do nas kieruje. 

Światowe dni Młodzieży stały się dla młodych silnym doświad-
czeniem wiary i komunii, które pomogły wielu znaleźć odpowiedzi 
na nurtujące pytania egzystencjalne oraz przez spotkanie i rozmowę 
z Jezusem Chrystusem podjąć swoje zadania w społeczeństwie i we 
wspólnocie kościelnej.       

                                                       MoniKa LenDer

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7).
Przez ostatni rok można było  usłyszeć o Światowych Dniach młoDzieży (ŚDm).  
w raDiu, telewizji czy na kazaniu. kojarzą nam się z młoDymi luDźmi szukającymi i ko-
chającymi boga, ze ŚPiewem, tańcem, różnoroDnoŚcią kultur czy barwą skóry lub też 
z naszym roDakiem Św. janem Pawłem ii. skąD wziął się Pomysł ich organizacji? Po co są 
Potrzebne? i oD kieDy w ogóle istnieją?
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EwangElia na co dziEń
22 maja 2016  - uroczystość trójcy Przenajświętszej
( J 16,12-15)

23 maja 2016 - poniedziałek
(Mk 10,17-27)
gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed 
nim na kolana, pytał go: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć 
życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie dobrym? nikt nie 
jest dobry, tylko sam Bóg. znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie 
kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. on 
Mu rzekł: nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. 
wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. idź, 
sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. 
potem przyjdź i chodź za Mną. lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł 
zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. wówczas Jezus spojrzał wokoło  
i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bo-
żego. uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: 
dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach 
pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż 
bogatemu wejść do królestwa Bożego. a oni tym bardziej się dziwili i mó-
wili między sobą: któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł:  
u ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe.

24 maja 2016 - wtorek 
wspomnienie najświętszej Maryi panny 
wspomożycielki wiernych 
(Mk 10,28-31)
piotr powiedział do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. 
Jezus odpowiedział: zaprawdę, powiadam wam: nikt nie opuszcza domu, 
braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, 
żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, ma-
tek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. 
lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

25 maja 2016 - środa
(Mk 10,32-45)
uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy, Jezus wyprzedzał ich, tak że 
się dziwili; ci zaś, którzy szli za nim, byli strwożeni. wziął znowu dwunastu 
i zaczął mówić im o tym, co miało go spotkać: oto idziemy do Jerozolimy. 
Tam syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. 
oni skażą go na śmierć i wydadzą poganom. i będą z niego szydzić, oplują 
go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie. wtedy pode-
szli do niego synowie zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: nauczycielu, chcemy, 
żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. on ich zapytał: Co chcecie, że-
bym wam uczynił? Rzekli Mu: daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli 
jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie. Jezus im odparł: nie wiecie,  
o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, 
którym Ja mam być ochrzczony? odpowiedzieli Mu: Możemy. lecz Jezus 
rzekł do nich: kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam 
przyjąć, wy również przyjmiecie. nie do Mnie jednak należy dać miejsce po 
mojej stronie prawej lub lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których zostało 
przygotowane. gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, poczęli oburzać się 
na Jakuba i Jana. a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: wiecie, że ci, 
którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć 
swą władzę. nie tak będzie między wami. lecz kto by między wami chciał 
się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. a kto by chciał być pierwszym 
między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i syn Człowieczy 
nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za 
wielu.
26 maja  2016 -  czwartek
uroczystość najświętszego Ciała i krwi Chrystusa  
(Boże Ciało)
(Łk 9,11b-17)
Jezus opowiadał rzeszom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrze-
bowali, uzdrawiał. dzień począł się chylić ku wieczorowi. wtedy przystąpiło 
do niego dwunastu mówiąc: odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi 
i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu. 
lecz on rzekł do nich: wy dajcie im jeść! oni odpowiedzieli: Mamy tyl-
ko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla 
wszystkich tych ludzi. Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. wtedy 
rzekł do swych uczniów: każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po 
pięćdziesięciu! uczynili tak i rozmieścili wszystkich. a on wziął te pięć chle-
bów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał 
i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano 
jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały.
 

27 maja 2016 - piątek
(Mk 11,11-25)
Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. obejrzał wszystko, a że 
pora była już późna, wyszedł razem z dwunastoma do Betanii. nazajutrz, gdy 
wyszli z Betanii, uczuł głód. a widząc z daleka drzewo figowe, okryte liśćmi, 
podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. lecz przyszedł-
szy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. wtedy rzekł do 
drzewa: „niech już nikt nigdy nie je owocu z ciebie”. słyszeli to Jego ucznio-
wie. i przyszli do Jerozolimy. wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, 
którzy sprzeda wali i kupowali w świątyni, powywracał stoły zmieniających 
pieniądze i ławki tych, którzy sprzedawali gołębie, i nie pozwolił, żeby kto 
przeniósł sprzęt jaki przez świątynię. potem uczył ich mówiąc: „Czyż nie jest 
napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów? lecz 
wy uczyni liście z niego jaskinię zbójców”. doszło to do arcykapłanów i uczo-
nych w piśmie i szukali sposobu, jak by go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed 
nim, gdyż cały tłum był zachwycony Jego nauką. gdy zaś wieczór zapadał, 
wychodzili poza mia sto. przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od 
korze ni. wtedy piotr przypomniał sobie i rzekł do niego: „Rabbi, patrz, 
drzewo figowe, któreś przeklął, uschło”. Jezus im odpo wiedział: „Miejcie 
wiarę w Boga. zaprawdę powiadam wam: kto powie tej górze: «podnieś się  
i rzuć w morze», a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak 
mu się stanie. dlatego powiadam wam: wszystko, o co w modlitwie prosicie, 
stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. a kie dy stajecie do modlitwy, 
przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także ojciec wasz, który jest  
w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze”.

28 maja 2016 - sobota
(Mk 11,27-33)
Jezus wraz z uczniami przyszli znowu do Jerozolimy. kiedy chodził po świą-
tyni, przystąpili do niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi i pytali go: 
„Jakim prawem to czynisz? i kto Ci dał tę władzę, żeby to czynić?”. Jezus 
im odpowiedział: „zadam wam jedno pytanie. odpowiedzcie Mi na nie,  
a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z 
nieba czy też od ludzi? odpowiedzcie Mi”. oni zastanawiali się między sobą: 
„Jeśli powiemy: «z nieba», to nam zarzuci: «dlaczego więc nie uwierzyliście 
mu?» powiemy: «od ludzi»”. lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali 
Jana rzeczywiście za proroka. odpowiedzieli więc Jezusowi: „nie wiemy”. Je-
zus im rzekł: „więc i Ja nie powiem wam, jakim prawem to czynię”.

oto sŁowo Pana:

„Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.” (Ap 1, 8).

w imię Trójcy przenajświętszej rozpoczynamy każdą modlitwę, w to 
samo imię sprawujemy sakramenty święte, rozpoczynamy podróż, posiłek, 
czy też udzielamy błogosławieństwa…

główne prawdy wiary uświadamiają nam, że „są trzy osoby Boskie: Bóg 
ojciec, syn Boży i duch Święty.” Trójca przenajświętsza, którą dziś wiel-
bimy w przeżywanej uroczystości, objawiła się podczas chrztu pana Jezusa  
w Jordanie. „w chwili gdy ( Jezus) wychodził z wody, ujrzał rozwierające się 
niebo i ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. a z nieba odezwał się 
głos: Tyś jest mój syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.” (Mk 1, 10 
– 11). wielokrotnie na kartach nowego Testamentu możemy się wczytać  
w naukę o Trójcy Świętej.

Fakt objawienia się Boga w Trzech osobach i świadectwo dane przez Je-
zusa to dopiero uchylenie rąbka tajemnicy. kościół głosi „prawdziwe i wie-
kuiste Bóstwo – odrębność osób, jedność w istocie i równość w majestacie” 
(prefacja o najświętszej Trójcy). sobór w konstantynopolu zdefiniował 
dogmat o Trójcy Świętej, który wypowiadamy w doskonale nam znanym 
wyznaniu wiary: „wierzę w ducha Świętego, pana i ożywiciela, który od 
ojca i syna pochodzi. który z ojcem i synem wspólnie odbiera uwielbienie 
i chwałę, który mówił przez proroków.”

wiara w Trójcę Świętą jest również wyrażana przez nas w codziennym 
życiu. gdy czynimy na sobie znak krzyża oddajemy cześć Bogu w Trójcy 
Świętej jedynemu. warto może przy tej okazji pomyśleć jak ten znak wyko-
nujemy i zadbać zawsze o jego czytelność, aby nie było to podobne do przy-
słowiowego „odganiania much” czy drapania się po klatce piersiowej. nie 
wstydźmy się przeżegnać w obecności innych osób, w miejscu publicznym, 
na drodze czy w autobusie, widząć świątynię czy przydrożną kapliczkę. ktoś 
może spojrzy na nas zdziwiony, a może inny będzie zbudowany uczynionym 
w ten sposób naszym świadectwem wiary. 

niech na to codzienne dawanie świadectwa błogosławi nas Bóg wszech-
mogący, ojciec i syn, i duch Święty. amen.

ks. konrad



                      skaŁa numer 20(311)

strona 3

„BŁoGosŁawieni MiŁosierni”

woLontariusze 
ParaFii św. ŁuKasza 
na śDM 2016

każdy z nas, z pewnością, słyszał  
o tym, co się będzie działo w kra-
kowie na przełomie lipca i sierpnia 

br. do tej małopolskiej stolicy przyjedzie 
wówczas rzesza wiernych z całego świata, 
aby spotkać się z papieżem Franciszkiem, 
a także pogłębić ducha swojej wiary pod-
czas Światowych dni Młodzieży. Co ja-
kiś czas słyszymy w niektórych mediach, 
że tegoroczne ŚdM będzie niewypałem, 
bo nic jeszcze nie jest zrobione.  pozor-
nie… w naszej parafii… ani widu, ani sły-
chu, co jakiś czas tylko zbiorą tacę i tyle. 
My jednak jesteśmy i działamy. w prze-
miłej atmosferze, gdzie wszyscy są dla 
siebie jak brat lub siostra, formujemy swo-
jego ducha przez medytację nad pismem 
Świętym. dzielimy się   także pomysłami, 
co przygotujemy, gdy młodzi do nas przy-
jadą. Już teraz dowiadujemy się, jak będą 
wyglądały nasze dni w diecezjach i parafii, 
co będziemy potrzebowali, gdzie będziemy 
jeździć. Mimo, że wydaje się, że to jeszcze 
dwa miesiące, to uwierzcie, jestem wolon-
tariuszem już drugi rok i czas leci bardzo 
szybko, tym bardziej, że nie spotykamy 
się, co tydzień. Bardzo istotną rolę w ciągu 
ostatnich zebrań odegrała także organiza-
cja adoracji najświętszego sakramentu  
i niedzieli promocyjnej ŚdM. Jak widać 
na zamieszczonym zdjęciu, w organizację 
nie jest zaangażowana tylko młodzież, ale 
również osoby w sile wieku. pani Małgosia 
wspiera nas swoimi pomysłami i kontak-

tami z grupami parafialnymi, ks. Mariusz 
kontaktuje się z ks. proboszczem, uczest-
niczy w zebraniach w urzędzie dzielnicy 
i kurii, a także pomaga, radzi i błogosła-
wi na zakończenie parafialnych spotkań, 
oliwia i karol prowadzą formację grupy, 
Ja i Monika pokazujemy naszą ŚdM – 
owską rzeczywistość, patryk robi zdjęcia, 
Janek umila muzycznie nasze spotkania. 
każdy z wolontariuszy ma swoją jedyną 
i niepowtarzalną rolę i mimo że w ostat-
nim czasie wiele osób do nas doszło, to 
ręczę, że po pierwszym spotkaniu czują 
się jak w gronie prawdziwych przyjaciół. 
oczywiście, cóż to byłaby za formacja 
bez wspólnej rekreacji. Byliśmy na bilar-
dzie i łyżwach, a także, tuż przed świę-
tami Bożego narodzenia mieliśmy swoje 
opłatkowe spotkanie.

liczę na to, że znajomości tutaj zawar-
te, pozostaną na wiele lat.  liczę też na 
to, że Ty, drogi Czytelniku, który teraz 
to czytasz, kimkolwiek jesteś, przyjdziesz 
24 maja o godz. 19.30 do salki parafialnej 
i tym samym powiększysz grono wolon-
tariuszy, z pewnością wnosząc dużo po-
zytywnej energii. Może będziesz chciał 
przedstawić swoje pomysły, albo pomo-
żesz w organizacji pomysłów innych.

pRzyJdŹ, CzEkaMy!!! pRzyJdŹ, 
liCzyMy na CiEBiE!!!

           Bartosz  BorKowsKi

Fot.  patryk kowalik

raMowy ProGraM śDM 
w ParaFii św. ŁuKasza 

ewanGeListy 

20 lipca - przyjazd gości 
przywitanie młodzieży w parafii. wspólna 
modlitwa oraz przedstawienie ich opieku-
nom. 
21 lipca 2016 
– Dzień kultury i historii
wyjście do wybranego muzeum. wyjście na 
przedstawienie artystyczne (pl. Marsz.  pił-
sudskiego, godz. 18-22.30). program kultu-
ralno-historyczny przygotowany przez urząd 
m. st. warszawy, na zakończenie wspólne 
świętowanie. 
22 lipca 2016 
– Dzień pielgrzymowania i dzieł miłosierdzia  
 w planach nawiedzenie sanktuarium i  Mu-
zeum sługi Bożego księdza Jerzego popie-
łuszki na  Żoliborzu. w ciągu dnia podej-
miemy posługę miłosierdzia wobec chorych, 
cierpiących,  potrzebujących pomocy w in-
stytucie Matki i dziecka przy ul. kasprzaka,  
a także w zakładzie dla dzieci niewidomych 
w laskach. wieczorem koncert uwielbienia 
w parku górczewska w miarę możliwości 
zostanie również odprawione  nabożeństwo 
adoracyjne w  parafii w intencji młodzieży  
i pokoju na świecie.
23 lipca 2016 
– ogólnodiecezjalne spotkanie młodzieży 
przy świątyni opatrzności Bożej – war-
szawskie uwielbienie - koronka do Miło-
sierdzia Bożego o 15.00, programy wspólnot, 
uroczysta „Msza św. posłania” pod prze-
wodnictwem metropolity warszawskiego, 
o 18.00 wieczór świadectw oraz koncert.  
do wczesnych godzin popołudniowych dzień 
rekreacji, sportu  i współzawodnictwa. - pro-
gram realizowany przy współpracy parafii  
z samorządami, np. na obiektach sportowych.
24 lipca 2016 – dzień w parafiach i rodzi-
nach.
 o godz. 10.00 uroczysta Msza św. parafial-
na z udziałem gości pod przewodnictwem ks. 
proboszcza. następnie czas spędzony z rodzi-
nami i parafią, np. wspólny piknik. wieczo-
rem uroczyste pożegnanie i podziękowanie 
organizowane przez parafie
25 lipca 2016 – wyjazd młodzieży do krako-
wa
w spotkaniu na pl. Marsz. piłsudskiego, pod 
Świątynią opatrzności Bożej i w parku gór-
czewska mogą wziąć udział wszysCy chęt-
ni (nie tylko wolontariusze i goście)

oprac.   Bartosz Borkowski i Monika lender
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co nam mówią Święci?

urszuLa LeDócHowsKa
całe jej życie było służbą bogu, Polsce i bliźnim. Dużo PoDróżowała, uczyła innych 
raDoŚci niesienia Pomocy innym – słabym, chorym, niewykształconym, grzesznym.

urodziła się jako Julia Ma-
ria 17 kwietnia 1865 roku  
w loosdorf koło wiednia 

jako drugie z siedmiorga dzieci hra-
biego antoniego ledóchowskiego 
i Józefiny salis-zizers. Jej siostrą 
była Maria Teresa ledóchowska, po-
wszechnie nazywana matką czarnej 
afryki. Maria Teresa założyła zakon 
sióstr klawerianek, została beatyfiko-
wana przez pawła Vi w 1975 roku. 
Jej brat włodzimierz ledóchowski 
był generałem jezuitów. inna siostra 
Ernestyna również była zakonnicą.

Julia Maria ukończyła szkołę za-
konną w austriackim sankt polten.  
zamieszkała w majątku rodzinnym 
w lipnicy Murowanej koło Bochni. 
Jako 21 – latka wstąpiła do zakonu 
urszulanek, przyjęła imię Maria ur-
szula od Jezusa. pierwsze śluby za-
konne złożyła 28 kwietnia 1889 roku. 
Była bardzo gorliwa w modlitwie  
i umartwianiach. lubiła pracować  
z młodzieżą, zajmowała się krakow-
skim internatem urszulanek. Co cie-
kawe, pasjonowała się malarstwem, 
ozdobiła nawet kaplicę klasztorną 
obrazami i malowidłami ściennymi. 

Maria urszula szczególną troską 
otaczała dziewczęta i kobiety studiu-
jące czy uczące się zawodu. w 1906 
roku założyła pierwszą na ziemiach 
polskich bursę dla studentek uniwer-
sytetów, gdzie oprócz bezpiecznego 
miejsca do życia, otrzymywały solid-
ną formację religijną. z jej inicjatywy 
w 1922 roku siostry urszulanki za-
łożyły w poznaniu internat dla nie-
zamożnych dziewcząt uczących się 

lub pracujących zawodowo. podobny 
dom powstał w warszawie. 

w 1907 roku Maria urszula wy-
jechała z dwiema siostrami do pra-
cy do petersburga, gdzie pracując po 
cywilnemu (życie zakonne w Rosji 
było zakazane) w ciągu roku dopro-
wadziła do świetności zaniedbany 
polski internat i liceum św. katarzy-
ny. wybuch i wojny światowej spo-
wodował wydalenie s. Marii urszuli 
jako obywatelki austriackiej, z Rosji. 
przeniosła się do Finlandii, gdzie 
stworzyła gimnazjum dla dziewcząt. 
podjęła współpracę z komitetem 
pomocy ofiarom wojny, założonym  
w szwajcarii przez Henryka sienkie-
wicza. w czasie i wojny światowej 
podróżowała po krajach skandynaw-
skich. głosiła wykłady o polsce, or-
ganizowała pomoc dla osieroconych 
polskich dzieci (m. in. w danii zało-
żyła polską szkołę i dom opieki dla 
dzieci). 

w 1920 roku wróciła do polski.  
w majątku pniewy koło poznania, 
który został zakupiony dzięki wspar-
ciu finansowemu norweskiego kon-
sula stolt – nielsena, założyła zgro-
madzenie sióstr urszulanek serca 
Jezusa konającego, zwane urszulan-
kami szarymi. Członkinie tego zako-
nu nazywane były amazonkami Boga 
lub lekką kawalerią z racji szybkości 
działania i łatwości przystosowywa-
nia się do nawet najtrudniejszych 
warunków życia. zakon opiekował 
się ludźmi żyjącymi na marginesie 
społeczeństwa – ubogim, chorym  
i bezdomnym. w 1928 roku w Rzy-
mie powstał dom generalny. w roku 
1930 otwarto dom zakonny we Fran-
cji. s. Maria urszula tworzyła ośrodki 
pracy wychowawczej, siostry uczyły 
dzieci z ubogich dzielnic, wydawały 
książki i czasopisma dla dzieci i mło-
dzieży. Mottem urszulanek były i są 
słowa założycielki: „naszą polityką 
jest miłość. i dla tej polityki jesteśmy 

gotowe poświęcić nasze siły, nasz czas 
i nasze życie”.

pogodę ducha, uśmiech i dobroć 
uważała za szczególnie wiarygod-
ne świadectwo więzi z Chrystusem. 
uczyła siostry miłości do człowieka 
bez względu na jego pochodzenie, 
wykształcenie czy pozycję społeczną. 
Była patriotką, powiedziała: „polska - 
śmiem powiedzieć z dumą i radością - 
jest jedną z najwierniejszych cór ko-
ścioła katolickiego. w naszym kraju 
miłość ojczyzny i miłość kościoła 
łączą się w jedną żarliwą miłość. dwa 
te uczucia wpierają się nawzajem - 
jedno jest siłą drugiego. kochamy 
ojczyznę, bo takie jest przykazanie 
kościoła, kochamy kościół, bo jest 
podwaliną i rękojmią naszego życia 
narodowego”. w dniu 5 marca 2009 
roku senat Rzeczypospolitej polski 
podjął uchwałę w sprawie uczczenia 
70. rocznicy śmieci świętej urszuli 
ledóchowskiej i uznania jej za wzór 
patriotki. 

urszula zmarła w Rzymie 29 
maja 1939 roku w opinii świętości.  
w 1989 roku zachowane od znisz-
czenia ciało urszuli zostaje przewie-
zione z Rzymu do pniew i złożone  
w kaplicy domu macierzystego. 

wydarzeniem, uznanym przez 
kościół za cudowne, było uratowa-
nie 14-letniego daniela od śmier-
ci w wyniku porażenia prądem  
w czasie koszenia mokrej trawy. Cud 
miał miejsce 2 sierpnia 1996 roku w 
ożarowie Mazowieckim. Jan paweł 
ii beatyfikował urszulę 20 czerwca 
1983 w poznaniu, zaś 18 maja 2003 
roku ogłosił ją w Rzymie świętą. 

w ikonografii święta urszula le-
dóchowska przedstawiana jest w sza-
rym zakonnym habicie. od 2006 roku 
jest patronką sieradza. Jej liturgiczne 
wspomnienie przypada 29 maja. 

 joanna MatKowsKa

Nic może tak nie przemawia do obojętnych w wierze, do niewierzących, jak widok osoby 
zawsze pogodnej, promieniującej szczęściem wewnętrznym, uśmiechniętej, choć wiado-
mo, że niejeden krzyż dźwiga, że niejedna troska ją przygniata. 
     św. urszula ledóchowska

Być dobrym – to żyć dla szczęścia innych, mieć serce szerokie w swej dobroci.
     św. urszula ledóchowska
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KsiĄDz jan KaczKowsKi
Dyrektor hosPicjum Pw. Św. ojca Pio w Pucku, Doktor nauk teologicznych, autor 
książek, i jak sam o sobie mawiał, „onkocelebryta”. nie unikał meDiów, również tych 
niekojarzonych z koŚciołem. oPrócz Publikacji możemy Poznać jego życie i PogląDy  
z licznych Powszechnie DostęPnych w internecie nagrań.

Jan kaczkowski urodził się w roku 
19 lipca 1977 roku, w rodzinie 
ateistycznej. w wywiadach używa 

sformułowania, iż „jego ojciec panu 
Bogu się nie narzucał”. Mama część 
studiów spędziła we Francji, w cza-
sach rewolucji kulturalnej (rok 1968). 
Tam pozycja społeczna księdza, wg 
słów ks. kaczkowskiego, jest na gra-
nicy pani sprzątającej. „Mój syn całe 
życie żebrakiem”, westchnęła matka, 
gdy dowiedziała się, że Janek ma za-
miar zostać kapłanem. „Tak mamo, 
żebrakiem, ale ekskluzywnym. Bo  
w kościele, a nie przed!”. 

o swoich rodzicach wypowiadał się 
z dużą czułością i chociaż za wycho-
wanie religijne odpowiadała babcia, 
od strony rodziców nigdy nie bra-
kowało mu miłości. Janek przyszedł 
na świat jako wcześniak. od dziecka 
miał problemy ze zdrowiem (lekki, 
połowiczny niedowład i silna wada 
wzroku). Rodzice nigdy nie dawali 
mu odczuć, iż jest gorszy. przeciw-
nie, zachęcali go do bycia wybitnym 
w dziedzinach, gdzie sprawność fi-
zyczna nie jest wymagana. o swo-
jej szkole podstawowej wspominał, 
iż była straszna, komunistyczna, 
„czerwona jak pomidor, do sa-
mego szpiku”. został, w trzeciej 
lub czwartek klasie, wystawiony 
do „karnego apelu” wraz z innym 
kolegą. Chłopiec ów został upo-
korzony i wyśmiany na forum 
publicznym, a dla Janka było to 
wydarzenie, które ukształtowało  
w nim postanowienie, by coś takie-
go nigdy więcej się nie powtórzy-
ło. „starałem się całe życie walczyć  
o godność innych” -  powiedział 
na jednej ze swoich konferencji.

u innych księży najbardziej nie 
lubił braku kultury. a z hierarchią 
od dzieciństwa był „na bakier”. do 
parafii przyjechał biskup, któremu 
pięcio- czy siedmioletni Janek 
podawał kropidło. z usta księdza 
biskupa padły słowa „podejdź tu, 
okularniczku”, które wydały się 
chłopcu bardzo bolesne. Jak moż-
na definiować kogoś przez to, że 
nosi okulary? Traf chciał, że dużo 
później z tym samym biskupem 
zetknął się w seminarium i był on 
jednym z głównych przeciwników 

wyświęcenia kaczkowskiego na księ-
dza. księdzem oczywiście ostatecznie 
został, zaś z naradą, na której ta decy-
zja zapadła związana jest anegdotka. 
otóż jeden z księży na wątpliwości, 
czy człowiek z tak dużą wadą wzroku 
może być kapłanem, miał zażartować 
„a pieniądze widzi? widzi! To świę-
cić!”.

pierwszą posługę pełnił jako ka-
pelan w szpitalu i w domu pomocy 
społecznej. po pewnym czasie podjął 
pracę w szkole zawodowej, następnie 
w liceum. w tamtym czasie uzyskał 
tytuł doktora. Jego dziełem życia 
była niewątpliwe stworzenie hospi-
cjum. na pytanie, która rola jest dla 
niego najważniejsza: menedżera, bu-
downiczego czy kapelana, odpowie-
dział: kapelan.  w roku 2010, kiedy 
budowa ośrodka dobiegała końca, 
pojawiali się pierwsi pacjenci, księ-
dzu kaczkowskiemu zaczął dokuczać 
ból brzucha. diagnoza wykazała raka 
nerki, który być może rozwinął się na 
skutek stresu. Ten rodzaj raka okazał 
się jednak dobrze operowalny. guz 
był do tego stopnia wyizolowany, że 
nawet organu, w którym doszło do 

zmian nowotworowych, nie trzeba 
było usuwać.

problemy ze zdrowiem i, co dla 
księdza było znacznie bardziej bole-
sne, z przełożonymi, nie skończyły 
się jednak. próba zbudowania kato-
lickiej szkoły, ze wsparciem unijnych 
środków, została storpedowana przez 
lokalne układy. Być może placówka 
była postrzegana jako konkurencja. 
pozyskane pieniądze udało się zwró-
cić, placówka ostatecznie powstała 
bez udziału księdza kaczkowskiego 
jako szkoła świecka. zanim sprawy 
się wyjaśniły, strach o dalsze losy 
projektu hospicjum nasilał się. ka-
płan nie był pewien, czy dane mu bę-
dzie dokończyć budowę – obawiał się 
przeniesienia. Modlił się przez wsta-
wiennictwo bł. ks. Jerzego popie-
łuszki o uwolnienie od strachu. Jego 
modlitwa została wysłuchana. poja-
wił się stan ducha, w którym nawet 
zesłanie do najbardziej „zapyziałej” 
parafii diecezji przyjąłby ze spoko-
jem. Bezpośrednią przyczyną zmiany 
postawy była wiadomość o kolejnym 
raku.

w 2012 roku zdiagnozowano bo-
wiem u księdza Jana glejaka mózgu. 
Jest to nowotwór w zasadzie nieope-
rowalny, a jemu przypadł najgorszy, 
czwarty stopień. niemal natych-
miast po diagnozie podjęto próbę 
ingerencji chirurgicznej, lecz nie 
przyniosła ona żadnej poprawy; to, 
co miało być usunięciem guza oka-
zało się biopsją. Choremu dawano 
sześć miesięcy życia. wkrótce prze-
szedł kolejną operację, tym razem 
w opisie pooperacyjnym podano, iż 
nowotwór został doszczętnie usu-
nięty. w praktyce jednak rak pozo-
stał, wniknięty w tkankę mózgu. 

ksiądz Jan kaczkowski zmarł 28 
marca 2016 roku, w wieku 39 lat. 
według jego ojca, ostatnim sło-
wem syna było „Miłosierdzie”. wolą 
zmarłego było, by zamiast kupować 
kwiaty i wiązanki nagrobne wpłacać 
datki na puckie hospicjum. Także 
swoje książki kończył tym apelem 
podając numer konta 38 8348 0003 
0000 0017 2404 0001.

janusz MatKowsKi
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z życia parafii

wiGiLia zesŁania 
DucHa święteGo
czuwanie w wigilię zesłania Ducha Świętego zorganizowane Przez wsPólnotę 
Przyjaciół oblubieńca Pozwoliło nam Przeżyć to Święto w Pełnym jego rozmachu. 
tak jak aPostołowie, tak i my w naszym wieczerniku Przy ul.  górczewskiej, czeka-
liŚmy na PrzyjŚcie Ducha Świętego, aby nas umocnił i uzDolnił Do głoszenia Dobrej 
nowiny o zmartwychwstaniu Pana jezusa.

w mroku w kaplicy uwaga skupiała się na za-
palonym paschale, ukrzyżowanym, ołtarzu  
i plakacie przedstawiającym ducha Św.  

w postaci gołębicy. Czuwanie rozpoczęliśmy o 21.00  
apelem Jasnogórskim. 

po nim nastąpiła droga Światła składająca się  
z 14 stacji poświęconych spotkaniom z Jezusem po Jego 
zmartwychwstaniu. Fragmentom Ewangelii towarzy-
szyły świadectwa parafian o ich osobistych spotkaniach  
z Jezusem. poruszała prostota, bezpośredniość, otwartość  
i szczerość ich świadectw. 

z każdą stacją drogi Światła i świadectwem pojawiała 
się na ołtarzu kolejna świeca zapalana od paschału. 

odmówiliśmy też różańcową tajemnicę zesłania du-
cha Św., którą poprowadziła wspólnota kół Ży-
wego Różańca. 

Rozważania o miłosierdziu na podstawie 
fragmentów z dzienniczka św. siostry Faustyny 
poprowadziła grupa wolontariuszy Światowych 
dni Młodzieży. 

wielką radością był widok  całych rodzin na 
czuwaniu. Mimo późnej pory nie zabrakło naj-
młodszych. 

dla potrzebujących chwili odpoczynku zna-
lazło się też miejsce leżące w zakrystii.  

o 23.00 rozpoczęliśmy Mszę św. w świątecz-
nej oprawie – z procesją na wejście, w asyście 
ministrantów, modlitwą powszechną zanoszoną 
przez członków wspólnot parafialnych, procesją 
z darami. 

w czasie kazania ks. konrad przywołał słyn-
ne wezwanie św. Jana pawła ii „niech zstąpi 
duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. 
podkreślał jego aktualność dla każdego z nas, w każdym 
czasie i miejscu, mimo upływu prawie 40 lat. 

ducha wspólnoty pogłębiła modlitwa „ojcze nasz”, 
w czasie której trzymaliśmy się za ręce. a znak poko-
ju przekazywaliśmy sobie pocałunkiem i serdecznymi 
uściskami.  

po zakończeniu Mszy św. odbyła się modlitwa  
z wylaniem ducha Św. przez nałożenie rąk kapłana na 
wszystkich, którzy odczuwali taką potrzebę. 

przez cały czas modliliśmy się również radosnym 
śpiewem, który prowadziły połączone grupy przyjaciół 
oblubieńca i scholi studenckiej. wspaniale dobrane 
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pieśni, pięknie zgrane głosy i akompaniament 3 gitar, 
tamburyna i dźwięcznego triangla wypełniały nasz wie-
czernik i nasze serca radością.

po zakończeniu części modlitewnej rozpoczęliśmy  
w refektarzu agapę przy stole suto zastawionym domo-
wymi ciastami przygotowanymi przez wspólnoty. palce 
lizać!  

wszystkiego nie sposób opisać. a było też uwielbienie 
przed najświętszym sakramentem, uroczyste włożenie 
szkaplerza na jedną z parafianek, plurimos annos dla zosi 
– solenizantki i całe morze ciepłych rozmów przy agapie. 
Resztę opowiedzą sami uczestnicy.  

Było piękniE! niezwykle serdecznie, przyjaźnie  
i ciepło – w prawdziwej wspólnocie. 

wszystko dzięki ogromnemu wysiłkowi wspólnoty 
przyjaciół oblubieńca oraz ks. konrada, jej duchowego 
opiekuna i przy udziale pozostałych wspólnot. wielkie 
Bóg zapłać!

z całego serca zachęcam do udziału w przyszłym roku. 
Chrystus zmartwychwstał! prawdziwie zmartwych-

wstał. alleluja!
	 	 MAŁGORZATA	JAKUBCZYK
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ŚwiadEcTwo

czuŁaM BoŻĄ oBecność
- a może ty asia dasz świadectwo dziś 

wieczorem na czuwaniu przed zesłaniem 
ducha Świętego?

- Ja?! Chyba żartujesz, to nie „moja 
dziedzina” – odpowiedziałam Ewie. po-
myślałam sobie, że mogę robić co innego, 
ale nie dawać świadectwo. no bo co ja 
miałabym niby powiedzieć? Że pan Bóg 
istnieje, że towarzyszy mi w codzienno-
ści?, że spotykam się z nim na Euchary-
stii, na modlitwie w domu? wiele osób 
mogłoby tak powiedzieć, nic odkrywcze-
go - pomyślałam.

przyjdź duchu Święty, ożyw różne 
dziedziny mojego życia, przyjdź, prze-
nikaj moje życie, nie będę dyktować Ci 
co i jak, to Ty jesteś Bogiem, wiesz, co 
potrzebuje we mnie przemiany, pozwól 
się doświadczyć, pozwól wyjść z własne-
go zamkniętego wieczernika, daj żywą 
wiarę…  – takie myśli towarzyszą mi na 
modlitwie podczas czuwania. 

po kolei mijają: droga Światła ze 
świadectwami, różaniec, adoracja z roz-
ważaniami, Eucharystia zakończona 
indywidualnym nałożeniem rąk, a w tle 
śpiew pieśni uwielbienia. Była godzina 
mniej więcej pierwsza w nocy. przyszedł 
czas i na mnie. uklękłam do indywidu-
alnego błogosławieństwa, po czym wró-
ciłam na miejsce, do scholi. zaczęliśmy 
grać i śpiewać „wykrzykujcie na cześć 
pana wszystkie ziemie!”. Śpiewamy re-
fren, zwrotkę, refren i zwrotkę tak, jak 
było ustalone na próbach, gdy nagle trąca 
mnie z boku agnieszka: patrz na zegar! 
– mówi. patrzę na tarczowy zegar, który 
jest umiejscowiony na drewnianej belce 
przy suficie w naszej kaplicy, a widoczny 
jest od strony prezbiterium. pochyliłam 
się, bo ekran od slajdów mi go zasłaniał, 
spoglądam i widzę, że wskazówki zegara 
„lecą” jak oszalałe  godz.2, za chwilę 3, 
4.  przestałam patrzeć, gram i śpiewam 
dalej, znowu się pochylam, by zerknąć. 
wskazówki mkną dalej. Myślę sobie: to 
chyba nienaturalne zachowanie zegara. 
dotarło do mnie. 

„potem znowu ukazał się Jezus nad 
Morzem Tyberiadzkim. (…) Żaden  
z uczniów nie odważył się zadać Mu py-
tania: „kto Ty jesteś?” bo wiedzieli, że to 
jest pan.” ( J 21, 1.12.)

„ wtedy wszedł do wnętrza także i ów 
drugi uczeń, który przybył pierwszy do 
grobu. ujrzał i uwierzył. ( J 20,8)

wymieniłyśmy się zdumionymi spoj-
rzeniami z agą. gram dalej, indywidu-
alne błogosławieństwo trwa. ale to jest 
niesamowite, wygląda na to, że doświad-
czamy autentycznego Bożego działania, 
muszę przecież powiedzieć o tym dalej. 
szepczę do Ewy: patrz na zegar. spo-
gląda Ewa na swój nadgarstek. nie ten 

– mówię. Tam! gdy Ewa spojrzała, za-
krzyknęła tak, że ta niesamowita wieść 
w mig rozniosła się po scholi i kaplicy: 
patrzcie tam! zegar! a wskazówki dalej 
„leciały”, aż zatrzymały się na godzinie 
12. 

„i mówili nawzajem do siebie: „Czy 
serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał 
z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał?” 
(Łk 24,32)

Teraz śpiew pieśni nabrał innego wy-
miaru, słowa refrenu przestały jedynie 
być odtwarzane, ale ożyły, nabrały sen-
su, zaczęły być modlitwą. powtarzaliśmy 
w koło słowa refrenu „wykrzykujcie 
na cześć pana wszystkie ziemie, wśród 
okrzyków i radości wysławiajcie go!”. To 
nic, że piosenka powinna być śpiewana 
dalej, to nic, że zatrzymaliśmy się na po-
wtarzaniu tego refrenu. Teraz to była au-
tentycznie modlitwa, wdzięczność Bogu 
za to, że jest, że chciał się ujawnić, że  
w tak banalny, a zarazem niewytłuma-
czalny sposób, potwierdził swoją obec-
ność. Teraz „czuć”, że on tu jest! Jest  
w naszej kaplicy! zawsze tu jest! ale 
dał tego doświadczyć w nowy sposób. 
poczułam, że on żyje! działa. panuje 
nad czasem, wszystko jest Mu poddane.  
w poprzedniej pieśni przyzywającej 
ducha Świętego śpiewaliśmy: „Twój jest 
czas i świat, pełnio Boskich prawd”. Te-
raz czułam, jak to się wypełnia. pan świa-
ta, pan fizycznych praw, nic go nie ogra-
nicza. widziałam radość na twarzach 
wokół, u innych łzy w oczach. Mnie 
przepełniała ogromna radość i wdzięcz-
ność z Bożej nadnaturalnej interwencji. 
po tym wydarzeniu odbyła się jeszcze 
modlitwa za ks. konrada, następnie zo-
staliśmy zaproszeni na agapę do refek-
tarza. ze względu na to, że przyszliśmy 
rodzinnie na czuwanie z małymi dzieć-
mi, nie zostawaliśmy dłużej. Chciałam 
tylko spakować sprzęt grający i mieliśmy 
już wychodzić z kaplicy, gdy jeszcze raz 
spojrzeliśmy z mężem na zegar, zaczęły 
ponownie pędzić wskazówki i przesunęły 
się z godziny 12.00 na 1.20. zerknęłam 
na swój zegarek 1.20. Jesteś niesamowity, 
Boże. dziękuję. Masz już o czym świad-
czyć – pomyślałam do siebie.

dzieliłam się też na gorąco myślami  
z koleżanką: jak wciąż marnie wierzymy 
w żywą obecność Chrystusa w najświęt-
szym sakramencie, a przecież To JEsT 
największy z Cudów.  pan Bóg „musiał” 
posłużyć się wskazówkami, żeby pobu-
dzić naszą wiarę… 

od razu przyszło mi mnóstwo myśli 
typu: a może to mechanizm się popsuł…, 
może się wygłupię... Czułam podobień-
stwo do sytuacji sprzed grobu pana – 

albo będę świadczyć, albo będzie tak jak 
ze strażnikami, którym dano pieniądze 
i kazano rozpowiadać, że Ciało Jezusa 
zostało wykradzione. „«Rozpowiadaj-
cie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy  
i wykradli go, gdyśmy spali.  a gdyby to 
doszło do uszu namiestnika, my z nim 
pomówimy i wybawimy was z kłopotu».  
Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak 
ich pouczono. i tak rozniosła się ta po-
głoska między Żydami i trwa aż do dnia 
dzisiejszego.” (Mt 28, 13 -15). dlatego 
już w nocy i kolejnego dnia dzieliłam się 
swoim doświadczeniem z rodziną, znajo-
mymi i postanowiłam podzielić się też na 
łamach „skały”.

w wieczerniku podczas zesłania du-
cha Świętego apostołowie doświadczyli 
obecności żywego Boga w ten sposób: 
„nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby 
uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił 
cały dom, w którym przebywali. ukazały 
się im też języki jakby z ognia, które się 
rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął 
jeden. i wszyscy zostali napełnieni du-
chem Świętym, i zaczęli mówić obcymi 
językami, tak jak im duch pozwalał mó-
wić.” (dz 2,1-4)

Święty paweł spotkał żywego Boga  
w ten sposób: „w drodze, gdy zbliżałem 
się do damaszku, nagle około południa 
otoczyła mnie wielka jasność z nieba. 
upadłem na ziemię i posłyszałem głos, 
który mówił do mnie: „szawle, szawle, 
dlaczego Mnie prześladujesz?” (…) To-
warzysze zaś moi widzieli światło, ale 
głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli. 
(dz 22, 3-16). 

Jedno zaś z moich spotkań z żywym 
Bogiem miało miejsce 15 maja o godz. 
1 w nocy w parafii św. Łukasza za po-
średnictwem… zegara . Takie jest moje 
doświadczenie.

w domu po czuwaniu przeczytałam 
sobie jeszcze raz Ewangelię z Mszy św.  
z wigilii zesłania ducha Świętego. 
ostatni fragment był taki: „duch bowiem 
jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie 
został jeszcze uwielbiony.”  ( J 7,37-39)  
i tak sobie pomyślałam, że chyba pan Bóg  
został tego wieczoru na Czuwaniu dosta-
tecznie uwielbiony, gdy dał nam odczuć 
obecność swoją … Chwała panu! 

Mijają dni od tego wydarzenia, ale we 
mnie trwa to przeżycie, doświadczenie 
spotkania z żywym Bogiem. 

asia
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z hisTorii parafii
niedziela, 14 października 2007
o godz. 19.00 odbył się koncert 

poświęcony Janowi pawłowi ii przy-
gotowany przez grupę akademicką. 
na ekranie były rzucane kolorowe 
zdjęcia przedstawiające sceny z ży-
cia papieża, piękne krajobrazy. przed 
zaciemnionym ołtarzem pojawiła 
się ze świecami grupa 12 studentów. 
odśpiewali kilkakrotnie Twoje słowo 
jest lampą dla moich stóp i światłem 
na mojej ścieżce. kolejne pieśni były 
przeplatane tekstami papieskimi czy-
tanymi przez studenta i uczennicę  
z pobliskiej szkoły podstawowej. 
słowa te były bardzo poruszające:  
W naszych czasach, gdy nie potrzeba już 
świadectwa krwi, tym bardziej czytelne 
musi być świadectwo codziennego życia. 
Starajcie się na co dzień podejmować 
krzyż i odpowiadać na miłość Chrystu-
sa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby 
Imię Boże było obrażane w waszych 
sercach, w życiu codziennym i społecz-
nym.

akompaniament zapewniało 
trzech gitarzystów, Śpiew prowadzi-
ła agnieszka Boczarska, która także 
śpiewała partie solowe (byli 
też i inni soliści) i grała na 
skrzypcach.

na koniec wszyscy zgro-
madzeni w świątyni razem  
z chórem odśpiewali hymn 
ze spotkania z ojcem Świę-
tym na krakowskich Bło-
niach;

Nie lękajcie się. Ja jestem  
z wami

Nie lękajcie się. Ja jestem  
z wami

Nie lękajcie się. Bóg jest mi-
łością

Nie lękajcie się. Trwajcie 
mocni w wierze.

Całego koncertu wysłu-
chano w ciszy i skupieniu. 
dobrze, że słowa wielkie-
go papieża polaka przypo-
mniano raz jeszcze.

czwartek 18 paździer-
nika 2007  o godz. 18.00 
była sprawowana Msza św. 
odpustowa. przybyli na nią 
liczni koledzy kursowi księ-
dza proboszcza, nasz do 
2006 roku wikary ks. Maciej 
galej, ks. Marek przybylski 
(pochodzący z naszej pa-
rafii). Mszę św. sprawował 
razem z ks. Jackiem Czar-

toszewskim ks. prałat Jan sikorski, 
dr teologii, który podczas studiów 
naszego ks. proboszcza był ojcem 
duchownym w seminarium. ucieszył 
się, że tylu ministrantów służyło do 
Mszy św. Modlił się o nowe powoła-
nia kapłańskie w naszej parafii.

Homilię zaczął od przypomnie-
nia znanego w latach siedemdzie-
siątych zdjęcia, które przedstawiało 
sytuację wojenną: zniszczony kościół  
w wietnamie, żołnierze amerykańscy 
i dziewczynka, która przeszła przez 
dżunglę do kościoła na Mszę św. Je-
den z żołnierzy zwrócił się do niej: 

- nie ma twego kościoła. 
- kościół jest.
- a gdzie?
- a tu – i dziewczynka wskazała na 

swoje serce.
kiedy w 2004 roku ks. sikorski 

przybył do nas po pożarze kościoła, 
też zobaczył zgliszcza. Też nie było 
kościoła. ale kościół był, bo my je-
steśmy. najważniejszy jest kościół, 
który my stanowimy. Tam gdzie będą 
ludzkie serca, kościół będzie.

Celebrans wspomniał, że na ukra-

inie ludzie przez kilkadziesiąt nie 
mieli kościoła, ale byli kościołem. za 
jego pobytu powstawały tam liczne 
świątynie, często bardzo ubogie, ale 
powstawały jak grzyby po deszczu. 
wspominał swoją rozmowę z klery-
kiem. 

- Co wiedziałeś o Bogu?
- nic.
- a rodzice?
- nic nie mówili.
w jego domu bano się nawet mó-

wić o Bogu i kościele. Babka także 
nie mówiła, ale  siadywała pod pie-
cem, przebierała w rękach paciorki   
i coś tam szeptała. spodobało mu się 
to. zaintrygowany zapytał ją: babciu, 
jak ty mówisz. wytłumaczyła mu  
i razem zaczęli odmawiać różaniec. 
potem tak się rozmiłował w Jezusie 
Chrystusie, że wstąpił do semina-
rium. okazuje się, że nawet taki gest 
jak odmawianie różańca, może przy-
nieść wspaniałe owoce.

ks. sikorski zaapelował: kochani, 
bądźmy też Jego apostołami. Jezus 
zna każdego z nas. Mamy obowiązek 

modlić się i chodzić do 
kościoła. nie wolno być 
lękliwym, trzeba świad-
czyć 

dzieje najnowsze to 
seria cudów. pan Bóg 
nas prowadzi, a my ro-
bimy wszystko, by to 
zniszczyć. Musimy przy-
patrzeć się powołaniu 
naszemu i być uczniami 
Boga.

po wystawieniu naj-
świętszego sakramen-
tu odbyła się procesja. 
wielu wiernych niosło 
zapalone świece. 

księża zostali za-
proszeni na odpusto-
wy obiad, natomiast na 
parafian przy wyjściu  
z kościoła czekały ciast-
ka łukaszki, które przez 
kilka dni przygotowy-
wali nasi księża wika-
riusze. wszystkie miały 
lukrowany napis „Św. 
Łukasz”. ks. proboszcz 
zaapelował, by panie  
w domu przygotowały  
z okazji odpustu uroczy-
ste kolacje.

mirosława 
Pałaszewska
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małE co niEco

PIKANTNA SAŁATKA Z AWOKADO I KREWETKAMI
Powoli zbliżają się wakacje, a ja zatęskniłam już za letnimi smakami. Do moich ulubio-
nych należą owoce morza, z krewetkami na czele. Doskonale komPonują się z awokaDo, 
Dlatego DziŚ ProPonuję lekką letnią sałatkę z tymi Dwoma skłaDnikami.

składniki na 4 porcje: 300 g roszponki, 2 sztuki 
awokado, 200 g gotowanych krewetek koktajlo-
wych
sos: 8 łyżek oliwy, 1 papryczka chili, sok z połówki 
limonki, 1 łyżeczka cukru trzcinowego, 1 łyżeczka 
musztardy, 2-3 ząbki czosnku, sól, pieprz

oliwę wlać do szklanki lub kubka. papryczkę umyć 
i drobno posiekać (wraz z nasionami). dodać do 
oliwy i pozostawić na noc. Roszponkę umyć, osu-
szyć i rozłożyć na talerzach. awokado umyć, obrać, 
pokroić w kostkę i ułożyć na sałacie, a na awokado 
ułożyć krewetki. przygotować sos: musztardę wy-
mieszać z sokiem z limonki, następnie dodać oliwę 
z chili i drobno posiekany czosnek. doprawić do 
smaku cukrem, solą i pieprzem. Całość dokładnie 
wymieszać i polać sosem sałatkę.
podawać od razu, ponieważ awokado szybko ciem-
nieje.

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

Do zoBaczenia, Do usŁyszenia
22 maja, godz. 11.00 i 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 10 zł 

„okienko” - teatralny poranek bajkowy 

22 maja, godz. 16.00, amfiteatr Bemowo park górczewska, wstęp wolny 

„kakao na bis” - kabaret smile

25 maja, godz. 19.30, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny 

„Beskidy wzdłuż i wszerz” - spotkanie z anią i wittem wilczyńskimi

28 maja, godz. 12.00-22.00, amfiteatr Bemowo park górczewska, wstęp wolny 

„dzień dziecka i Rodzica” - o godz. 20.00 koncert ani Rusowicz z zespołem

29 maja, godz. 11.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny 

„wombat nie śpi” - pantomima dla dzieci
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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
23 maja – poniedziałek:

7.00: dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski  
 dla iwony w dniu imienin;
7.00: o zdrowie dla Marysi;
7.30: śp. zuzanna i adam;
18.00: zbiorowa św. o. pio;

24 maja – wtorek:
7.00: śp. irena, Jan, andrzej, Henryk kowalscy;
7.00: śp. zofia zaczkiewicz – 24 greg.;
7.30: dziękczynno – błagalna za annę w 36 rocznicę urodzin;
18.00: o Boże błog. i łaski dla agnieszki i Mariusza Chmielewskich 
 w 2 rocznicę ślubu;

25 maja – środa:
7.00: śp. zofia zaczkiewicz – 25 greg.;
7.00: śp. Teresa;
7.30: dziękczynna z prośbą o Boże błog. i łaski dla Mamy serafiny;
7.30: śp. urszula Rudzińska, zygmunt kruszewski,  
 Julianna i piotr siegień;
18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;

26 maja – czwartek:
7.00: śp. zofia zaczkiewicz – 26 greg.;
8.30: dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog.  
 i łaski dla poli w 2 urodziny;
10.00: w int. parafian;
18.00: śp. Mariusz Bogusz – 18 r.śm.;
 

27 maja – piątek:
7.00: śp. zofia zaczkiewicz – 27 greg.;
7.00: śp. grażyna kubińska;
7.30: śp. wanda i Edward pałaszewscy, Maria i Janina Byra,  
 danuta zawisławska, andrzej skiba;
7.30: śp. irena, Jan, andrzej, Henryk kowalscy;
18.00: śp. Julianna godzik w rocznicę śmierci;

28 maja – sobota:
7.00: śp. stanisława;
7.00: śp. zofia zaczkiewicz – 28 greg.;
7.30: śp. irena, Jan, andrzej, Henryk kowalscy;
18.00: o rychłe wyniesienie na ołtarze sługi Bożego  
 kardynała wyszyńskiego;

29 maja – niedziela:
7.00: śp. Janina – 7 r.śm., andrzej – 16 r.śm., Helena – 30 r.śm.;
8.30: śp. Franciszek Żurek o Boże Miłosierdzie i łaskę zbawienia;
10.00: śp. Jan Jędrasiak – 6 r.śm.;
11.30: o Boże błog. i łaski dla natalii w 10 urodziny;
13.00: w int. parafian - prymicje;
16.00: dziękczynna w 27 rocznicę ślubu anny i andrzeja z prośbą 
 o błog. Boże i łaski dla Jubilatów i całej rodzniy;
18.00: śp. zofia zaczkiewicz – 29 greg.;
20.00: dziękczynna w 26 rocznicę urodzin przemysława dziambor  
 z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla Jubilatów;
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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
uroczystoŚć trójcy PrzenajŚwiętszej

chrzty:
Do wspólnoty Kościoła zostały włączone 
dzieci w sakramencie chrztu świętego:

zofia kosińska, 
aleksandra Borowska.

zaPowieDzi:
rafał wolanin – kawaler i anna strzaśniewska – panna, oboje z 
par. tutejszej;

Michał Gadomski – kawaler z par. tutejszej i Karolina joanna 
Krasuska – panna z par. św. Trójcy w warszawie;

wojciech świerkot – kawaler z par. tutejszej i Magdalena Pecka – 
panna z par. wniebowstąpienia pańskiego w sanoku;

tomasz wiącek – kawaler i agnieszka Katarzyna stańczyk – 
panna, oboje z par. tutejszej;

Kamil Krzysztof zalewski – kawaler z par. św. klemensa Hofbau-
era w warszawie i agnieszka węglarska – panna z par. tutejszej;

1. wiarę w jednego Boga w Trzech osobach wyznaje-
my za każdym razem, kiedy czynimy znak krzyża świętego. 
niech zatem każdy znak krzyża będzie wykonywany wła-
śnie z tą świadomością, że dotykamy niepojętej tajemnicy, 
niech będzie zawsze naszym odważnym wyznaniem wiary 
w ojca i syna, i ducha Świętego – jednego Boga w Trójcy 
osób.

2. przez wszystkie dni maja trwa w naszym kościele zaraz 
po skończonej Mszy wieczornej, wspólna modlitwa maryj-
na. zachęcamy do udziału w niej.

3. we wtorek, 24 maja przypada wspomnienie nMp 
wspomożycielki wiernych. Jest to również, ogłoszony 
przez Benedykta XVi, dzień powszechnej modlitwy za ko-
ściół w Chinach. Ta intencja będzie nam towarzyszyć pod-
czas nabożeństwa majowego. zachęcamy też wszystkich 
parafian do indywidualnej modlitwy w tej intencji oraz w 
intencji naszych sióstr i braci chrześcijan cierpiących prze-
śladowania.

4. w czwartek, 26 maja będziemy obchodzić uroczy-
stość najświętszego ciała i Krwi chrystusa. uczestni-
cząc w tym dniu w procesji publicznie wyznajemy wiarę w 
ukrytego w Hostii Jezusa Chrystusa. Msze Święte zostaną 
odprawione o godz. 700, 830, 1000 i 1800. po Eucharystii o 
godz. 1000 wyruszymy w procesji z Jezusem Eucharystycz-
nym do czterech ołtarzy po ulicach naszej parafii. prosimy o 
przygotowanie ołtarzy, sztandarów, feretronów i chorągwi, 
udekorowanie naszych domów i trasy procesji. do udziału 
w procesji zapraszamy dzieci pierwszokomunijne i roczni-
cowe w swoich strojach. dziewczynki pierwszokomunijne i 
rocznicowe, ale też i te trochę młodsze i starsze zapraszamy 
do sypania kwiatków. przypominamy, że jest to uroczystość, 
w którą katolicy są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy 
Świętej. 

5. Tegoroczna trasa procesji prowadzi ul. Bolkowską, ko-
narskiego, siodlarską – i ołtarz naprzeciw apteki, dalej ul. 
dębicką, zaborowską, szlifierską, górczewską – ii ołtarz w 
bramie d. filii szkoły podstawowej, konarskiego, Bolkow-

ską – iii ołtarz na placu po spalonym kościele i iV ołtarz w 
murach nowopowstającej świątyni. za poszczególne ołtarze 
odpowiedzialne są grupy: i – kŻR , ii – kościół domowy 
i skauci, iii – Caritas, iV – Rada duszpasterska. proszę 
wszystkich parafian o włączenie się w budowę i przygoto-
wanie ołtarzy / w środę po nabożeństwie Czerwcowym/.   

6. w czasie oktawy Bożego Ciała, po Mszy św. wieczor-
nej śpiewamy nieszpory o najświętszym sakramencie.                             

7. w tym roku uroczystość Bożego Ciała zbiega się ze 
świętem naszych mam.  o naszych mamach w tym uroczy-
stym dniu będziemy pamiętać w modlitwie.

8. w sobotę, 28 maja przypadnie 35. rocznica śmierci 
Prymasa tysiąclecia, stefana kard. wyszyńskiego. przez 
cały sobotni dzień będzie nam towarzyszyć modlitwa o 
jego rychłe wyniesienie do chwały ołtarzy. Msza św. w tej 
intencji o godz. 1800.

9. przypominamy, że w sobotę 28 maja w archikatedrze 
warszawskiej św. Jana Chrzciciela w warszawie, nasz pa-
rafianin, alumn Vi roku dk Mateusz kielarski, przyjmie 
świecenia kapłańskie. natomiast w następną niedzielę 29 
maja o godz. 1300 odprawi dla nas swoją pierwszą mszę św. 
połączoną z uroczystym błogosławieństwem wszystkich 
uczestniczących. na Mszę święceń w sobotę,  w archika-
tedrze i Mszę prymicyjną w niedzielę w nowopowstającej 
naszej świątyni serdecznie zapraszamy.

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

11. Bóg zapłać za ofiary składane na budowę nowego 
kościoła, te dzisiejsze złożone  na tacę, wpłacane na ban-
kowe konto budowy, czy przekazywane osobiście. dziękuję 
rodzicom dzieci komunijnych i rodzicom dzieci rocznico-
wych za dar ołtarza będący cegiełką na budowę.                            

12. w kruchcie kościoła jest wyłożona prasa katolicka. 
przed kościołem ministranci rozprowadzają kolejny nr pa-
rafialnego tygodnika „skała”. zachęcamy do lektury.


