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OtO SłOwO Pana:
„Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.” 

(Łk 23, 42).

uroczystość Jezusa Chrystusa króla wszechświata, dziś także 
uroczystość intronizacji Jezusa Chrystusa na króla i pana w na-
szej ojczyźnie, jest wielkim przeżyciem dla każdego człowieka 
wierzącego i głęboko pragnącego, aby Jezus mógł królować w co-
dzienności życia.

każdego dnia, po kilkakroć proszę dobrego ojca modląc się 
„przyjdź królestwo Twoje…” To królestwo jest pełne miłości, 
sprawiedliwości i pokoju, prawdy i życia, świętości i łaski – warto-
ści, których każdy z nas pragnie i potrzebuje. 

niesamowity jest fakt królowania Jezusa Chrystusa z Jego Bo-
skiego tronu, którym jest krzyż. z wielkim wzruszeniem wpatruję 
się w ten niesamowity obraz z golgoty, gdy pospólstwo urąga kró-
lewskiej godności syna Bożego, wywyższonego na krzyżu. „lud 
stał i patrzył…” drwili z niego członkowie wysokiej Rady, szy-
dzili z niego żołnierze, urągał Mu również jeden ze złoczyńców, 
których tam powieszono: „Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? wybaw 
więc siebie i nas. lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się 
nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedli-
wie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic 

złego nie uczynił. i dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz 
do swego królestwa.” (Łk 23, 39 – 42).

Jezus nie bronił się przed zarzutami motłochu… krzyczących, 
złorzeczących, drwiących z niego Żydów. on doskonale wiedział, 
że ma to wszystko wycierpieć dla ratowania grzeszników – także, 
albo przede wszystkim właśnie tych, którzy byli Jemu nieprzychylni. 
Jakże przedziwna jest Jego MiŁoŚĆ, która „cierpliwa jest, łaskawa 
jest, (…) wszystko znosi…” (por. 1 kor 13, 4 – 13).

Jezus odpowiada tylko jednemu – skruszonemu łotrowi, pierwsze-
mu kanonizowanemu, którego w ostatniej chwili jego życia, zbawi-
ciel ratuje z czeluści zagłady i mocą swojej męki i śmierci, powołuje 
do zmartwychwstania i życia w królestwie: „zaprawdę powiadam ci: 
dziś ze Mną będziesz w raju.” (Łk 23, 43).

Ten dzisiejszy dzień jest niesamowicie podobny do tamtejszego 
wielkiego piątku. akt intronizacji wypowiadany dziś przez nas  
w parafiach, w kościele i w ojczyźnie, to jakby wołanie skruszone-
go łotra, który z wysokości krzyża krzyczy do swojego odkupiciela: 
„Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa…” 
niech ta prośba dziś będzie modlitwą każdego z nas, aby Jezus ogło-
szony królem naszej ojczyzny mógł także zakrólować na zawsze  
w sercach swoich podwładnych… 

„ojcze nasz (…) przyjdź królestwo Twoje… amen!”
ks. konrad

Uroczystość 
JezUsa chrystUsa 
króla wszechśwIata
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EwangElia na co dziEń
20 listopada 2016  -  niedziela 
-  Urocz ystość c hr ystusa króla
(Łk 23,35-43)

21 listopada 2016 -  poniedziałek
wspomnienie ofiarowania najświętsz ej 
Mar yi  Panny
(Łk 21,1-4)
gdy Jezus podniósł  oczy, zobaczył, jak bogaci 
wrzucali  swe ofiar y do skarbony. zobaczył też, 
jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pie-
niążki, i  rzekł: prawdziwie powiadam wam: Ta 
uboga wdowa wrzuciła więcej  niż wszyscy inni. 
wszyscy bowiem wrzucali  na ofiarę z tego, co 
im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła 
wszystko, co miała na utrzymanie.

22 listopada 2016 -  wtorek 
wspomnienie św. cec ylii , 
dzie wic y i  męcz ennic y
(Łk 21,5-11)
gdy niektórzy mówili  o świątyni, że jest  przy-
ozdobiona pięknymi kamieniami i  darami, po-
wiedział : przy jdzie czas, kiedy z tego, na co pa-
trzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, któr y 
by nie był zwalony. zapytal i  go: nauczycielu, 
kiedy to nastąpi? i  jaki  będzie znak, gdy się to 
dziać zacznie? Jezus odpowiedział : strzeżcie się, 
żeby was nie zwiedziono. wielu bowiem przy j-
dzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem 
oraz: nadszedł czas. nie chodźcie za nimi. i  nie 
tr wożcie się, gdy posłyszycie o wojnach i  prze-
wrotach. To najpier w musi s ię stać, ale nie zaraz 
nastąpi koniec. wtedy mówił do nich: powsta-
nie naród przeciw narodowi i  królestwo przeciw 
królestwu. Będą si lne trzęsienia ziemi, a miej-
scami głód i  zaraza; ukażą się straszne zjawiska 
i  wielkie znaki na niebie.

23 listopada  2016 -   środa
d zień powsz edni 
(Łk 21,12-19)
 Jezus powiedział  do swoich uczniów: podniosą 
na was ręce i  będą was prześladować. wydadzą 
was do synagog i  do więzień oraz z powodu mo-
jego imienia wlec was będą do królów i  namiest-
ników. Będzie to d la was sposobność do składa-
nia świadectwa. postanówcie sobie w sercu nie 
obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam 
wam wymowę i  mądrość, której  żaden z waszych 
prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani s ię 
sprzeciwić. a wydawać was będą nawet rodzice 
i  bracia, krewni i  przy jaciele i  niektór ych z was 
o śmierć przyprawią. i  z powodu mojego imienia 
będziecie w nienawiści  u wszystkich. ale włos  
z głowy wam nie zginie. przez swoją wytr wałość 
ocalicie wasze życie.

24 listopada  2016 -   czwar tek
wspomnienie święt ych męcz enników 
andr z eja d ung-lac, kapłana, i  towar z ysz y
(Łk 21,20-28) 
skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, 
wtedy wiedzcie, że jej  spustoszenie jest  bl iskie. 
wtedy ci , którzy będą w Judei, niech uciekają  
w góry ; ci , którzy są w mieście, niech z nie-
go uchodzą, a ci  po wsiach, niech do niego nie 
wchodzą! Będzie to bowiem czas pomsty, aby się 
spełniło wszystko, co jest  napisane. Biada brze-
miennym i karmiącym w owe dni!  Będzie bowiem 
wielki  ucisk na ziemi i  gniew na ten naród: jedni 
polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewo-
lę między wszystkie narody. a Jerozolima będzie 
deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą. 
Będą znaki na słońcu, księżycu i  gwiazdach, a na 
ziemi tr woga narodów bezradnych wobec szumu 
morza i  jego nawałnicy. ludzie mdleć będą ze 
strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających 
ziemi. albowiem moce niebios zostaną wstrzą-
śnięte. wtedy ujrzą syna Człowieczego, nadcho-
dzącego w obłoku z wielką mocą i  chwałą. a gdy 
się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i  podnie-
ście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupie-
nie.

25 listopada 2016 -  piątek
d zień powsz edni 
(Łk 21,29-33)
 Jezus opowiedział  swoim uczniom przypowieść: 
patrzcie na drzewo figowe i  na inne drzewa. gdy 
widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznaje-
cie, że już blisko jest  lato. Tak i  wy, gdy ujrzycie, 
że to się dzieje, wiedzcie, iż bl isko jest  królestwo 
Boże. zaprawdę, powiadam wam: nie przeminie 
to pokolenie, aż się wszystko stanie. niebo i  zie-
mia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.

26 listopada 2016 -  sobota
d zień powsz edni 
(Łk 21,34-36)
 uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były 
ociężałe wskutek obżarstwa, pi jaństwa i  trosk 
doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was 
znienacka, jak potrzask. przy jdzie on bowiem 
na wszystkich, którzy mieszkają na całej  ziemi. 
Czuwajcie więc i  módlcie się w każdym czasie, 
abyście mogli  uniknąć tego wszystkiego, co ma 
nastąpić, i  stanąć przed synem Człowieczym.
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Uroczystość chrystUsa 
króla wszechśwIata

ojciec Święty przypominał w en-
cyklice, że Jezusa nazywamy 
królem w przenośni. króluje  

w umysłach, gdyż sam jest prawdą, którą 
winniśmy przyjąć. króluje w naszej woli, 
bowiem kiedy Jemu się poddajemy, staje-
my się zdolni do najszlachetniejszych czy-
nów. króluje w naszych sercach z powodu 
swojej miłości, jaką przyciąga nas ku sobie. 
Jednak syn ma tę samą istotę jak i ojciec, 
zatem Jezus panuje nie tylko metaforycz-
nie, ale realnie, całkowicie. posiada „naj-
wyższe i nieograniczone panowanie nad 
całym stworzeniem”.

w kontekście tegorocznego aktu przy-
jęcia Jezusa Chrystusa za króla i pana, 
również związanego z zakończeniem 
Roku Jubileuszowego, może warto zacy-
tować obszerniejsze fragmenty encykliki 
„Quas primas”: 

„przeto, jeżeliby kiedy ludzie prywatnie 
i publicznie uznali nad sobą władzę kró-
lewską Chrystusa, wówczas spłynęłyby na 
całe społeczeństwo niesłychane dobro-
dziejstwa, jak należyta wolność, jak porzą-
dek i uspokojenie, jak zgoda i pokój. Jak 
bowiem królewska godność pana naszego 
otacza powagę ziemską książąt i władców 
pewną czcią religijną, tak też uzacnia obo-
wiązki i posłuszeństwo obywateli. (…) Je-
żeli panujący i prawowici przełożeni mieć 

będą to przekonanie, że wykonują władzę 
nie tyle z prawa swego, jak z rozkazu i w 
zastępstwie Boskiego króla, każdy to za-
uważy, jak święcie i mądrze będą używać 
swojej władzy i jak bardzo zważać będą, 
wydając prawa i polecając je spełniać, na 
dobro ogółu i na godność ludzką swoich 
podwładnych. oczywiście, że wskutek 
tego zakwitnie pokój i wewnętrzny po-
rządek się ustali, gdyż wszelka przyczyna 
zaburzenia będzie usunięta; albowiem 
chociaż obywatel patrzeć będzie na pa-
nującego i innych rządców państwa jako 
na ludzi do niego z natury podobnych lub 
może nawet z jakiejś przyczyny niegod-
nych i na naganę zasługujących, to mimo 
to nie odmówi im swego posłuszeństwa, 
gdyż w nich samych widzieć będzie obraz 
i powagę Chrystusa Boga i Człowieka. Co 
się zaś tyczy dobrodziejstw zgody i pokoju, 
jasną jest rzeczą, że im szersze się wytwa-
rza królestwo i wszystkich ludzi obejmuje, 
tym bardziej ludzie stają się świadomi tej 
łączności, która ich jednoczy; a świado-
mość ta jak oddala i usuwa częste zatargi, 
tak też łagodzi i zmniejsza przykrości tych 
zatargów.(…)

doroczny obchód tej uroczystości na-
pomni także i państwa, że nie tylko oso-
by prywatne, ale i władcy i rządy mają 
obowiązek publicznie czcić Chrystusa  

i Jego słuchać: przypomni im bowiem sąd 
ostateczny, w którym ten Chrystus, co go 
nie tylko z państwa wyrzucono, lecz przez 
wzgardę zapomniano i zapoznano, bar-
dzo surowo pomści te zniewagi, ponieważ 
godność Jego królewska tego się domaga, 
aby wszystkie stosunki w państwie ukła-
dały się na podstawie przykazań Bożych 
i zasad chrześcijańskich tak w wydawaniu 
praw i w wymiarze sprawiedliwości, jak  
i w wychowaniu i wykształceniu młodzie-
ży w zdrowej nauce i czystości obycza-
jów.”

we wprowadzonym po soborze waty-
kańskim ii kalendarzu liturgicznym świę-
to zmieniło nazwę na obowiązującą dzi-
siaj. zmieniło się nieco znaczenie święta, 
bo do wymiaru osobistego i politycznego, 
doszedł kosmologiczny wymiar panowa-
nia Chrystusa. przesunięta została też, co 
można zauważyć, data obchodzenia świę-
ta – na koniec roku liturgicznego. podkre-
śla się fakt wiecznego panowania Jezusa 
Chrystusa nad całym stworzeniem u kre-
su czasu, jak bowiem w nadprzyrodzonym 
słowie wszystko miało swój początek, tak 
też w nim będzie miało swój koniec.

przedstawienie Jezusa jako króla 
wszechświata, ikona Chrystusa panto-
kratora ma swoje szczególne miejsce  
w kościołach obrządku wschodniego 
(prawosławnych jak i katolickich). słowo 
„pantokrator” to złączenie dwóch grec-
kich słów „pantos”, czyli „cały, wszystek” 
(rdzeń „pan” można znaleźć we współcze-
snych słowach jak np. „panslawizm”) oraz 
„kratos”, to jest „siła”. słowo to można 
zatem przetłumaczyć jako „wszechmocny, 
wszechmogący”. Tego typu wizerunki są 
jednymi z najwcześniejszych obrazów Je-
zusa używanych przez pierwszych chrze-
ścijan. w Bizancjum od Xi w. umieszcza-
no ów wizerunek w centralnym miejscu 
świątyni, na sklepieniu, co miało kierować 
uwagę wiernych na fakt, że Bóg jest wład-
cą całego świata. 

wizerunek Jezusa pantokratora można 
znaleźć np. na sklepieniu Bazyliki gro-
bu Świętego w Jerozolimie. Bizantyjska 
mozaika z katedry w Cefalù była jednym  
z symboli Roku wiary.

Janusz Matkowski

UrOczyStOść ta zOStała OgłOSzOna Przez PaPieża PiUSa Xi encykliką „QUaS PrimaS” 
POd kOniec 1925 rOkU, który był rOkiem JUbileUSzOwym, JakO świętO chryStUSa kró-
la. mianO Je ObchOdzić w OStatnią niedzielę Października.
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JUBIleUszowy akt 
PrzyJęcia JezUSa chryStUSa 

za króla i Pana
nieśmiertelny królu wieków, panie Jezu Chryste, nasz Boże 
i zbawicielu! w Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu polski, 
w roku nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, pola-
cy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi 
i świeckimi], by uznać Twoje panowanie, poddać się Twemu pra-
wu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą ojczyznę i cały naród.
wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam po-
trzeba. wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie 
wygasłe prawa. dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, 
królem wszechświata, uznajemy Twe panowanie nad polską i ca-
łym naszym narodem, żyjącym w ojczyźnie i w świecie.

pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą 
i miłością wołamy: króluj nam chryste!
– w naszych sercach  – króluj nam chryste!
– w naszych rodzinach – króluj nam chryste!
– w naszych parafiach – króluj nam chryste!
– w naszych szkołach i uczelniach – króluj nam chryste!
– w środkach społecznej komunikacji – króluj nam chryste!
– w naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – 
króluj nam chryste!
– w naszych miastach i wioskach – króluj nam chryste!
–w całym narodzie i państwie polskim – króluj nam chryste!
Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci panie Jezu Chryste:
– za niezgłębioną Miłość Twojego najświętszego serca  – chry-
ste nasz królu, dziękujemy!
– za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym narodem za-
warte przed wiekami – chryste nasz królu, dziękujemy!
– za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dzie-
jach – chryste nasz królu, dziękujemy!
– za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste 
nasz królu, dziękujemy!
– za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – chryste nasz 
królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu sercu prze-
praszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie 
się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. 
przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie 
wady, nałogi i zniewolenia. wyrzekamy się złego ducha i wszyst-
kich jego spraw.

pokornie poddajemy się Twemu panowaniu i Twemu prawu. zo-
bowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne 
i narodowe według Twego prawa:
– przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską 
chwałę –  chryste nasz królu, przyrzekamy!
– przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych su-
mień –  chryste nasz królu, przyrzekamy!
– przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześci-
jańskie wychowanie dzieci – chryste nasz królu, przyrzekamy!
– przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym 
narodzie – chryste nasz królu, przyrzekamy!

– przyrzekamy czynnie angażować się w życie kościoła i strzec 
jego praw – chryste nasz królu, przyrzekamy!

Jedyny władco państw, narodów i całego stworzenia, królu królów 
i panie panujących! zawierzamy Ci państwo polskie i rządzących 
polską. spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy 
sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z prawami Twoimi.

Chryste królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu 
wszystko, co polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków narodu, 
którzy nie podążają Twymi drogami. obdarz ich swą łaską, oświeć 
mocą ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej 
jedności z ojcem.

w imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody 
świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego 
krzyża. spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego pana 
i króla i wykorzystały czas dany im przez ojca na dobrowolne 
poddanie się Twojemu panowaniu.

panie Jezu Chryste, królu naszych serc, racz uczynić serca nasze 
na wzór najświętszego serca Twego.

niech Twój Święty duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. 
niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego naro-
dowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

w niepokalanym sercu Maryi składamy nasze postanowienia 
i zobowiązania. Matczynej opiece królowej polski i wstawiennic-
twu świętych patronów naszej ojczyzny wszyscy się powierzamy.
króluj nam Chryste! króluj w naszej ojczyźnie, króluj w każdym 
narodzie – na większą chwałę przenajświętszej Trójcy i dla zba-
wienia ludzi. spraw, aby naszą ojczyznę i świat cały objęło Twe 
królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, 
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.
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NAUCZANIE KOŚCIOŁA 
O ŻYCIU SPOŁECZNYM

naUka 
o Pracy - część V
Maciej Białecki, maciej@bialecki.net.pl

wiele miejsca w swojej encykli-
ce „laborem exercens” Św. Jan paweł 
ii poświęca prawom - uprawnieniom 
- ludzi pracy. Rozpatruje przy tym 
uprawnienia pracowników wobec pra-
codawców bezpośrednich i pośrednich. 
Jak napisał Jan paweł ii, „pracodaw-
cą bezpośrednim jest ta osoba lub też 
instytucja, z którą pracownik zawie-
ra bezpośrednio umowę o pracę pod 

określonymi warunkami.” natomiast 
„przez pracodawcę pośredniego należy 
rozumieć wiele zróżnicowanych czyn-
ników, stojących poza pracodawcą bez-
pośrednim i wywierających określony 
wpływ na to, w jaki sposób kształtuje 
się umowa o pracę, a w konsekwen-
cji mniej lub bardziej sprawiedliwe 
stosunki w dziedzinie pracy ludzkiej” 
(wszystkie cytaty z encykliki „labo-
rem exercens”). są to osoby i instytucje, 
przede wszystkim władze publiczne 
odpowiedzialne za tworzenie pra-
wa pracy i kształtowanie rynku pracy,  
a także instytucje międzynarodowe 
mające wpływ na procesy globalizacyj-
ne i światowy ład gospodarczy. 

podmioty kształtujące krajowy  
i międzynarodowy ład gospodarczy 
muszą mieć na względzie, iż „urzeczy-
wistnienie uprawnień człowieka pracy 
nie może być jednak [...] tylko pochod-
ną systemów ekonomicznych, które na 
większą lub mniejszą skalę kierują się 
przede wszystkim kryterium maksy-
malnego zysku. wręcz przeciwnie - 
to właśnie ów wzgląd na obiektywne 
uprawnienia człowieka pracy - każ-
dego rodzaju pracownika: fizycznego, 
umysłowego, w przemyśle, w rolnic-
twie, itp. - winien stanowić właściwe  
i podstawowe kryterium kształtowania 
całej ekonomii zarówno w wymiarze 
każdego społeczeństwa i państwa, jak 
też w całokształcie światowej polityki 
ekonomicznej.”

To kryterium prowadzi do trzech 
wymogów stawianych pracodaw-
cy pośredniemu. pierwszy to wymóg 
zrównoważonego rozwoju gospodar-
ki w skali kraju i świata. Jan paweł 
ii pisał: „gdy patrzymy na rodzinę 
ludzką rozproszoną po całej ziemi, nie 
może nas nie uderzyć niepokojący fakt  
o ogromnych wymiarach: z jednej stro-

ny, znaczne zasoby natury pozostają 
niewykorzystane, z drugiej zaś, istnieją 
całe zastępy bezrobotnych czy też nie 
w pełni zatrudnionych i ogromne rze-
sze głodujących.”

Rozwój nigdy nie jest idealny, dla-
tego pracodawca pośredni ma także 
obowiązki wobec pozbawionych pracy. 
„obowiązek świadczeń na korzyść bez-
robotnych, czyli obowiązek wypłacania 
odpowiednich zasiłków niezbędnych 
dla utrzymania niezatrudnionych pra-
cowników oraz ich rodzin, jest powin-

nością wynikającą z najbardziej pod-
stawowej zasady porządku moralnego 
w tej dziedzinie - to znaczy z zasady 
powszechnego używania dóbr - albo 
inaczej jeszcze i po prostu: z prawa do 
życia i utrzymania.”

wreszcie, regulacja rynku pracy  
i prawa pracy prowadząca do sprawie-
dliwych stosunków pracy: „pracodaw-
ca pośredni określa w sposób zasadni-
czy taki lub inny aspekt stosunku pracy  
i warunkuje w ten sposób postępowa-
nie pracodawcy bezpośredniego, gdy 
ten ustala określony kontrakt i stosunki 
pracy.” 

kiedy można mówić o sprawiedli-
wych stosunkach pracy? „sprawiedli-
wość ustroju społeczno-ekonomiczne-

go, a w każdym razie jego sprawiedliwe 
funkcjonowanie, zasługuje ostatecznie 
na osąd wedle tego, czy praca ludzka 
jest w tym ustroju prawidłowo wyna-
gradzana.” sprawiedliwe wynagrodze-
nie za pracę jest wypełnieniem zasady 
powszechnego używania dóbr - albo-
wiem „zapłata czyli wynagrodzenie za 
pracę pozostaje konkretnym środkiem, 
dzięki któremu ogromna większość lu-
dzi może korzystać z owych dóbr, któ-
re są przeznaczone dla powszechnego 
używania: są to zarówno dobra natury, 
jak też dobra będące owocem produk-
cji. Jedne i drugie stają się dostępne dla 
człowieka pracy na podstawie zapłaty.”

Jan paweł ii definiuje sprawiedliwe 
wynagrodzenie za pracę następująco: 
„za sprawiedliwą płacę, gdy chodzi  
o dorosłego pracownika obarczonego 
odpowiedzialnością za rodzinę, przyj-
muje się taką, która wystarcza na za-
łożenie i godziwe utrzymanie rodziny 
oraz na zabezpieczenie jej przyszłości. 
Takie wynagrodzenie może być reali-
zowane czy to poprzez tak zwaną płacę 
rodzinną, to znaczy jedno wynagro-
dzenie dane głowie rodziny za pracę, 
wystarczające na zaspokojenie potrzeb 

rodziny bez konieczności podejmo-
wania pracy zarobkowej poza domem 
przez współmałżonka, czy to poprzez 
inne świadczenia społeczne, jak zasiłek 
rodzinny albo dodatek macierzyński 
dla kobiety, która oddaje się wyłącznie 
rodzinie; dodatek ten powinien odpo-
wiadać realnym potrzebom, to znaczy 
uwzględniać liczbę osób pozostających 
na utrzymaniu w ciągu całego okresu, 
gdy nie są w stanie podjąć odpowie-
dzialności za własne życie.”

obok sprawiedliwej zapłaty, do 
uprawnień pracownika „należy także  
i to, aby miejsce pracy i procesy pro-
dukcji nie szkodziły zdrowiu fizycz-
nemu pracowników i nie naruszały ich 
zdrowia moralnego.”

„wzgląd na obiektywne uprawnienia człowieka pracy winien stanowić wła-
ściwe i podstawowe kryterium kształtowania całej ekonomii zarówno  
w wymiarze każdego społeczeństwa i państwa, jak też w całokształcie świa-
towej polityki ekonomicznej.”

„za sprawiedliwą płacę przyjmuje się taką, która wystarcza na założenie  
i godziwe utrzymanie rodziny oraz na zabezpieczenie jej przyszłości..”
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co nam mówią Święci?

śwIęta cecylIa
Przez wieki była naJSłynnieJSzą męczennicą kOściOła. niewiele O nieJ wiemy, nie 
zachOwały Się Przekazy hiStOryczne. nie znamy dOkładneJ daty JeJ UrOdzenia 
ani śmierci. trUdnO Odróżnić Prawdę hiStOryczną Od legendy. 

większość informacji na 
temat świętej Cecy-
lii pochodzi z opisu jej 

męczeńskiej śmierci datowanego na  
V w. („akty męczeńskie”). według 
niego Cecylia urodziła się na po-
czątku iii w. i była Rzymianką z bo-
gatego rodu. olśniewała swoją uro-
dą. nic więc dziwnego, że  rodzice 
obiecali jej rękę bogatemu pogani-
nowi walerianowi. Cecylia z miłości 
do Chrystusa złożyła ślub czystości,  
o którym powiedziała narzeczo-
nemu. według legendy walerian 
zapragnął ujrzeć anioła, który miał 
strzec niewinności Cecylii. dziew-
czyna odparła, że nie może go uj-
rzeć, bo jest poganinem. Mężczyzna 
poprosił zatem o chrzest, którego 
udzielił mu po odbytych naukach 
papież św. urban i. po powrocie 
do domu walerian ujrzał Cecylię 
pogrążoną w modlitwie i stojącego 
obok niej anioła z dwoma wieńca-
mi z róż i lilii. anioł nałożył je im 
na głowy i przypomniał o obowiąz-
ku zachowania czystości. Brat wa-
leriana Tyburcjusz również przyjął 
chrzest. niebawem rozpoczęły się 
prześladowania chrześcijan. obaj 
bracia zostali skazani na śmierć. 

do namiestnika almachiusza 
dotarła informacja, że Cecylia jest 
chrześcijanką i cały majątek swój  
i narzeczonego rozdała potrzebują-
cym. namiestnik nakazał ją aresz-
tować. według legendy żołnierze 
ujęci jej urodą i młodością prosili ją, 
by wyrzekła się wiary w Chrystusa. 
Cecylia odpowiedziała im: „nie lę-
kajcie się spełnić nakazu, bowiem 
moją młodość doczesną zamienicie 
na wieczną młodość u mego oblu-
bieńca, Chrystusa”. Jej słowa miały 
nawrócić 400 żołnierzy. została ska-
zana na męki – wisiała nad ogniem 

w łaźni, gdzie dusiła się parą. Ce-
cylia nie czuła gorąca, a jedynie po-
wiew chłodnego wiatru. wściekły 
namiestnik rozkazał ją ściąć. kat 
trzykrotnie próbował to uczynić, 
ale Cecylia dalej żyła. dziewczyna 
umierała trzy dni. Jej krew została 
zebrana jako relikwia przez chrze-
ścijan.

w iV w. jej dom zmieniono  
w świątynię jej poświęconą. w 824 
roku w katakumbach św. kaliksta 
odkryto ciało św. Cecylii w niena-
ruszonym stanie, w pozycji leżącej, 
lekko pochylone ku ziemi. na pole-
cenie papieża św. paschalisa i złożo-
no je w bazylice jej poświęconej na 
zatybrzu. 

pod koniec średniowiecza uzna-
no tę świętą za patronkę muzyki 
kościelnej; według legendy grywa-
ła na organach wodnych. Historycy 
uważają, że jest to mało prawdopo-
dobne, bo były one bardzo drogie  
i rzadkie (posiadał je np. cesarz ne-
ron). Tej tezie sprzyjała pomyłka  
w interpretacji treści antyfony śpie-
wanej w jej dniu – „Cantantibus 

organis in corde suo soli domino 
decantaba” („Śpiewającymi harfami  
w sercu swym opiewała tylko pana”). 
Również malarze chętnie przedsta-
wiali ją grającą na organach, harfie 
i innych instrumentach muzycznych 
(m. in: Jan van Eyck, Rafael santi, 
Michiel van Coxie, Carlo saraceni, 
domenico zampieri, Carlo dolci).

Święta Cecylia jest patronką chó-
rzystów, lutników, muzyków, organi-
stów, zespołów wokalno – muzycz-
nych.

w ikonografii święta Cecylia 
przedstawiana jest jako orantka 
(osoba modląca się na stojąco, ze 
wzniesionymi rękoma) lub w tunice 
z palmą męczeńską w dłoni. niekie-
dy gra na organach. Jej atrybutami 
są: anioł, instrumenty muzyczne 
(cytra, harfa, lutnia, organy), płoną-
ca lampka, miecz, wieniec z białych 
i czerwonych róż symbolizujących 
jej niewinność i męczeństwo. wspo-
mnienie liturgiczne świętej Cecylii 
przypada na 22 listopada. 

Joanna Matkowska

st Cecilia by JaCQuEs BlanCHaRd
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wydarzenie numeru

otwarcIe śwIatynI 
oPatrznoścI BoŻeJ

„Jedynemu Bogu – naród 1791-2016” – to napis, 
jaki widniał na biało-czerwonej fladze umieszczonej 
nad głównym wejściem do Świątyni opatrzności 
Bożej. 

11 listopada 2016 r. otwarcie dla wiernych Świą-
tyni opatrzności Bożej zainaugurowało tegorocz-
ne obchody narodowego Święta niepodległości. 
pierwszej Mszy św. sprawowanej we wnętrzu świą-
tyni przewodniczył prymas polski, abp wojciech 
polak, a homilię wygłosił przewodniczący konferen-
cji Episkopatu polski abp stanisław gądecki.

w uroczystości, która rozpoczęła się o godz. 9.00 
rano, wzięli udział przedstawiciele najwyższych 
władz państwowych, z prezydentem andrzejem 
dudą, marszałkami sejmu i senatu oraz premier 
Beatą szydło na czele. obecni byli także przedstawi-
ciele władz samorządowych, wojewódzkich i miasta 
stołecznego, na czele z prezydent warszawy Hanną 
gronkiewicz-waltz oraz darczyńcy. Eucharystię 
koncelebrowali: nowy nuncjusz apostolski w polsce, 
abp salvatore penacchio, metropolita warszawski 
kard. kazimierz nycz oraz licznie obecni biskupi i 
kapłani.

przed rozpoczęciem Mszy św. prezydent andrzej 
duda udał się do panteonu wielkich polaków, gdzie 
wraz z panią premier i kardynałem nyczem złożył 
wieniec przy grobie ostatniego prezydenta Rp na 
uchodźstwie, Ryszarda kaczorowskiego. 

w słowach powitania kard. kazimierz nycz pod-
kreślił, że dzisiejsza uroczystość jest przede wszyst-
kim dziękczynieniem, a świątynia jest miejscem 
dziękczynienia i zawierzenia Bożej opatrzności, 
oraz miejscem przymierza między Bogiem a czło-
wiekiem. konsekwencją tego przymierza jest budo-
wanie przymierza między ludźmi, którego bardzo 
potrzebuje współczesny świat i polska.

abp stanisław gądecki swoje kazanie rozpoczął 
od refleksji na temat daru niepodległości. ”wspomi-
namy dziś modlitwę i pracę organiczną tamtych po-
koleń, wierne przekazywanie patriotycznych tradycji 
przez polskie matki, wreszcie ofiarę krwi ojców, bez 
której nie byłoby niepodległości” – mówił przewod-
niczący konferencji Episkopatu polski. podkreślił, że 
dzisiejsza modlitwa jest dziękczynieniem za tę wol-
ność i niepodległość, która jest nie tylko darem, ale 
też zadaniem.

Hierarcha przypomniał historię budowy świąty-
ni, począwszy od ślubowania złożonego przez sejm 
Czteroletni w 1791 r., poprzez próby zrealizowania 
tych ślubów po odzyskaniu przez polskę niepodle-
głości i powojenne starania kard. augusta Hlonda 
oraz kard. stefana wyszyńskiego, aż po prace bu-
dowlane, rozpoczęte 2 maja 2002 r. podkreślił także 
dużą rolę darczyńców w budowaniu narodowego 
wotum wdzięczności wraz ze znajdującym się  
w nim muzeum kard. stefana wyszyńskiego i św. 
Jana pawła ii.

Metropolita poznański nawiązał także do biblij-
nego rozumienia otwarcia świątyni. odwołując się 

do psalmu 132 zwrócił uwagę, że przysięga wybu-
dowania świątyni dla Boga, złożona przez króla da-
wida, jest także przysięgą, powtarzaną przez polskich 
biskupów i przypomniał, że odpowiedzią, jakiej Bóg 
udzielił dawidowi była – wciąż aktualna – obietnica 
życia wiecznego.

na zakończenie homilii arcybiskup gądecki wy-
raził wdzięczność budowniczym świątyni. wspo-
mniał kard. Józefa glempa, „który podjął odważną 
i czasami niedocenianą decyzję wypełnienia votum 
narodu, gdy przestrzegał naród przed składaniem 
obietnic bez pokrycia”. podziękował także metropo-
licie warszawskiemu, kard. kazimierzowi nyczowi, 
członkom parlamentu, Centrum opatrzności Bożej, 
budowniczym, architektom, inżynierom, artystom i 
darczyńcom, „którzy swoimi ofiarami wzmacniali 
nadzieję na sfinalizowanie tego szlachetnego dzieła”.

po homilii metropolita warszawski, kard. kazi-
mierz nycz odmówił akt dziękczynienia i zawierze-
nia opatrzności Bożej.

na zakończenie Mszy św. głos zabrał także pry-
mas polski, abp wojciech polak, który przypomniał 

słowa kard. Józefa glempa, inicjatora i orędownika 
budowy Świątyni opatrzności Bożej, który tłuma-
czył, że świątynia to wotum polskiego narodu, po-
mnik konstytucji 3 Maja, a bez niej polacy nie prze-
trwaliby rozbiorów. (…) a przywołanie opatrzności 
Bożej w znaku świątyni ma być „przypomnieniem 
prawdziwej wolności, której trzeba się nam uczyć”.

na zakończenie pierwszej Mszy św. odprawionej 
w Świątyni opatrzności Bożej została odśpiewana 
pieśń „Boże, coś polskę”. 

o godz. 17.00 w świątyni odbyła się prapremie-
ra oratorium Michała lorenca  „przymierze”, które 
zostało skomponowane z okazji otwarcia Świąty-
ni opatrzności Bożej oraz jubileuszu 1050-lecia 
Chrztu polski.

otwarcie Świątyni opatrzności Bożej dla wier-
nych miało miejsce dokładnie 225 lat po złożeniu 
przez sejm Czteroletni obietnicy jej budowy.

ks. Mariusz Bagiński
fot. artur stelmasiak
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w dniach 25.05-28.05.2016 r. odbyła 
się w knoxville, w stanach zjednoczonych 
Międzynarodowa olimpiada kreatywno-
ści, global Finals 2016.

polskę reprezentowało 15 drużyn  
w różnych kategoriach wiekowych oraz 
wyzwań,  m.in. drużyna pizza ze szko-
ły podstawowej nr 82 im. Jana pawła ii  
w warszawie. dziewczynki mogły repre-
zentować nasz kraj, ponieważ zajęły i miejsce  
w ogólnopolskiej olimpiadzie kreatyw-
ności „oczyma wyobraźni” we wrocławiu. 

pomysłowy inteligentny zabawny ze-
spół artystek  (pizza) okazał się najlep-
szy spośród 75 drużyn w kategorii „wy-
zwanie na już”. Tym samym zespół stanął 
na podium, otrzymując medal za rozwią-
zanie problemu w sytuacji stresowej, przy 
niedoborze materiału i pod presją czasu 
(kilka minut), gdzie najbardziej liczyła się 
współpraca zespołu. pizza  uzyskała nie-
mal maksymalną liczbę punktów z możli-
wych do zdobycia (95,25/100). 

dziewczynki mistrzowsko poradziły so-
bie z zadaniem dzięki pracy pod czujnym 
okiem trenerek, pani: Joanny Chochlewicz 
i pani Eweliny Baran. 

dziękujemy wszystkim za modlitwę  
i wsparcie.

Msm 

złoty Medal 
dla dzIewczynek z BeMowa 
na śwIatoweJ olIMPIadzIe!
czy Pamiętacie artykUł w tygOdnikU „Skała” nr 16(307) z 24 kwietnia 2016 r? był 
tam artykUł „Oczyma wyObraźni” a w nim O marzeniach O dalekieJ POdróży i O ta-
lentach w nawiązaniU dO bibliJneJ PrzyPOwieści (mt, 25, 14-30). naSze dziewczynki 
nie rOztr wOnił y SwOich talentów a POmnOżył y Je. SPełnił y SwóJ „american dreamS” 
i gOdnie, z białO-czer wOną flagą, rePrezentOwał y POlSkę na światOweJ OlimPiadzie,  
w któreJ UczeStniczyłO 17.000 zawOdników z całegO świata. 
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Piątek 23 czer wca 2008 – kolejne 
włamanie na plebanii

w godzinach porannych nasz ks. 
proboszcz udał się do stoenu, aby 
uiścić należność za energię elek-
tryczną. w tym czasie (w biały 
dzień!) ktoś się włamał się na teren 
plebanii od strony kancelarii para-
fialnej i sforsował siekierą drzwi do 
pomieszczeń zajmowanych przez 
księdza proboszcza. Cały pokój był 
splądrowany. wszystko było poroz-
rzucane. na środku złodziej (czy też 
złodzieje) postawił walizkę. pew-
nie w nadziei na łupy.  wezwana 
na miejsce policja zastała pozosta-
wiony trzonek od siekiery. pobrała 
odciski palców. Czy uda się złapać 
przestępcę, zobaczymy. 

nie jest to pierwszy przypadek 
włamania do budynku plebanii. 
Jeszcze przed zasiedleniem budyn-
ku nieznani sprawcy włamywali się 
do naszej kaplicy. zniknął wtedy m. 
in. rzutnik i odkurzacz przemysło-
wy. innym razem złodziej ośmielił 
się wejść do budynku podczas uro-
czystości odpustowych.

we wrześniu 2008 ks. krzysz-
tof dowalewski został mianowany 
wikariuszem parafii św. Mikołaja 
w warce. do naszej parafii został 
skierowany ks. Mariusz Bagiński.

Tak przedstawił się w naszej 
„skale” (2008 nr 25): „urodzi-
łem się w roku 1980 w warszawie. 
Całe moje dzieciństwo i młode lata 
związane są z typowymi „blokowi-
skami” warszawskiego Żoliborza. 
po skończeniu szkoły podstawowej 
rozpocząłem naukę w liceum Eko-
nomicznym nr 1 w warszawie. Ten 
czas to także aktywne zaangażowa-
nie w życie swojej parafii rodzin-
nej, w której byłem ministrantem  
i lektorem. To tam rodziło się powo-
łanie do kapłaństwa i kształtowała 
się ostateczna decyzja wstąpienia do 
seminarium duchownego.

Będąc w klasie maturalnej pra-
cowałem w jednej z parafii jako 
organista, gdyż moją pasją jest gra 
na organach, na których nauczyłem 
się grać sam. nie kończyłem żadnej 
szkoły muzycznej.

po zdaniu matury wstąpiłem do 
seminarium, gdzie zdobywałem 
formację duchową, intelektualną, 
duszpasterską i doskonaliłem swoje 
zdolności muzyczne. Święcenia ka-
płańskie otrzymałem z rąk księdza 
kardynała Józefa glempa, prymasa 
polski w dniu 28 maja 2005 roku. 
od tego czasu aż do 26 sierpnia 
pracowałem jako wikariusz w pa-
rafii Matki Bożej Częstochowskiej  
w piastowie, gdzie w praktyce mo-

głem wykorzystać zdobyte umiejęt-
ności duszpasterskie i katechetycz-
ne ucząc w szkole.

Teraz rozpoczynam pracę dusz-
pasterską wśród nowych wiernych, 
czyli was kochani, dlatego proszę  
o modlitwę za mnie, abym z Bożą 
pomocą jak najlepiej wam służył, 
jako wasz duszpasterz. Ja zapew-
niam, że będę pamiętał o was w 
swoich modlitwach”.

Mirosława Pałaszewska

z historii parafii
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małE co niEco

Gęsia wątróbka z dynią i pomarańczami

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

do zoBaczenIa, do UsłyszenIa

20 listopada, godz. 11.00 i 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 12 zł 

„wesołe laboratorium profesora albercika” - zabawa z nauką dla dzieci od lat 3 do 103

23 listopada, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny

„Życie w płycie. Bemowo lat 70./80. cz. ii” - wykład historyczny: 

27 listopada, godz. 18.00, klub waT, wstęp: bezpłatne wejściówki

koncert Ryszarda Rynkowskiego 

liStOPad nieOdmiennie kOJarzy mi Się z dynią i z gęSiną. cieSzę Się, że w POlSce cOraz bardzieJ PrO-
mUJe Się Jedzenie tegO niezwykle SmacznegO gatUnkU drObiU i że POwOli wraca tradycJa na Jedzenie 
gO w tym właśnie mieSiącU, kiedy w POlSce kOńczył Się tUcz gęSi. POStanOwiłam POłączyć te dwa 
Smaki PóźneJ JeSieni i dziś PrOPOnUJę gęSią wątróbkę z dOdatkiem dyni, POmarańczy, imbirU i arOma-
tycznegO rOzmarynU. 

składniki:
0,5 kg gęsiej wątróbki, 20 dag 
dyni, 1 pomarańcza, niewielki 
kawałek imbiru, 1 łyżka gęsiego 
smalcu,
0,5 szklanki mąki pełnoziarnistej, 
1 łyżeczka igieł rozmarynu, sól

wątróbkę umyć i dokładnie oczy-
ścić z błon i tłuszczu. osuszyć ręcz-
nikiem papierowym. imbir obrać  
i drobno posiekać, następnie podsma-
żyć na smalcu. Mąkę wymieszać z solą 
(do smaku) i rozmarynem i obtoczyć 
w niej wątróbkę. przełożyć na patelnię 
i obsmażyć z obu stron. dynię obrać, 
pokroić w kostkę i dołożyć do wą-
tróbki. smażyć wszystko razem ok. 10 

min., następnie dodać obraną i pokrojoną w niewielkie kawałki pomarańczę i jeszcze chwilę smażyć wszystko razem.

podawać z pieczywem lub kaszą jaglaną.
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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
21 listopada – poniedziałek:

7.00: śp. Regina, stanisław Marzec, anna piwowarska;
7.30: o zdrowie dla krystyny;
7.30: śp. stefania i władysław korzeniewscy;
18.00: śp. stanisław Hołdak i zm. z rodziny;

22 listopada – wtorek:
7.00: śp. Regina, stanisław Marzec, anna piwowarska;
7.30: o zdrowie dla krystyny;
18.00: śp. Henryk – 14 r.śm., Teodora, Jadwiga, wacław, Janusz, Maria;

23 listopada – środa:
7.00: śp. Regina, stanisław Marzec, anna piwowarska;
7.30: …………………………;
18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;

24 listopada – czwartek:
7.00: śp. Regina i stanisław Marzec, anna piwowarska;
7.30: śp. Ryszard siembida – 25 r.śm.; 
7.30: o zdrowie dla krystyny;
7.30: śp. Marianna – 7 r.śm., Roman, krystian, andrzej i Eugeniusz;
18.00: śp. c.r. sołowiej i Chojnackich;

25 listopada – piątek:
7.00: śp. Regina, stanisław Marzec, anna piwowarska;
7.30: o zdrowie dla krystyny;
7.30: śp. Marianna witkowska – 15 miesiąc po śmierci;
18.00: śp. Barbara Bargieł, Michał Myron, Mieczysław szybun w 15 r. 
ich śmierci;

26 listopada – sobota:
7.00: śp. Regina, stanisław Marzec, anna piwowarska;
7.00: śp. grażyna kobińska; 
7.30: o zdrowie dla krystyny;
7.30: o błog. Boże i potrzebne łaski dla ks. konrada w dniu imienin;
18.00: śp. Henryk drąg – 1 r.śm.;

27 listopada – niedziela:
7.00: śp. Regina, stanisław Marzec, anna piwowarska;
8.30: śp. wojciech i zm. z rodziny;
10.00: śp. zbigniew Jan strojewski – 3 r.śm.;
11.30: śp. stefan pleskot;
13.00: w int. parafian;
16.00: dziękczynna w 30 r. ślubu Marii i waldemara Jarockich z prośbą 
 o Boże błog. i łaski dla Jubilatów i ich dzieci;
18.00: śp. Edmund lewicki – 1 greg.;
20.00: śp. Jan skatulski – 33 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

chrzty:

do wspólnoty kościoła zostały włączone dzieci w sakramencie chrztu świętego:

natalia karpińska 
i Jakub woźniak;

zaPOwiedzi:

wojciech Pietrzak – kawaler z par. tutejszej i teresa telecka – panna z par. najświętszego serca pana Jezusa w lublinie;

1. dzisiejsza uroczystość, ustanowiona przed ponad 
90 laty encykliką papieża piusa Xi Quas primas, stano-
wi zwieńczenie roku liturgicznego, podczas którego prze-
żywamy całe misterium zbawcze. uwielbiamy pana Boga 
i dziękujemy Mu za dzieło stworzenia i odkupienia. 
uwielbiamy i składamy dzięki za Jego wcielenie, śmierć  
i zmartwychwstanie. przez chrzest święty uczestniczymy w tym 
misterium i poddajemy się królewskiej władzy Jezusa Chrystusa, 
który pragnie nas wszystkich zjednoczyć w swoim królestwie 
prawdy, pokoju i zbawienia.

2. dzisiaj kończy się w kościele Jubileuszowy rok święty 
Miłosierdzia. Był to szczególny czas łaski. ufamy, że wielu z nas 
w tym roku wróciło w miłosierne ramiona ojca, odnowiło swoją 
wiarę, uporządkowało swoje rodzinne, małżeńskie sprawy.   Jest za co 
dziękować. duchowo łączymy się z ojcem Świętym oraz osobiście  
i wspólnotowo dziękujemy za wszelkie łaski, jakich pan Bóg 
udzielił kościołowi i każdemu z nas. dziś w każdym kościele 
archidiecezji warszawskiej po głównej Mszy św. przed wysta-
wionym najświętszym sakramentem dokonamy Jubileuszowe-
go aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za króla i pana.

3. Jutro przypada wspomnienie ofiarowania nMp. 
Choć odwołuje się ono do Vi w. i do pamiątki poświę-
cenia kościoła ku czci Matki Bożej zbudowanego obok 
świątyni jerozolimskiej, to ma nam ukazywać wielkość  
i znaczenie życia ofiarowanego całkowicie Bogu. dlatego                         
w tym dniu modlimy się szczególnie za siostry w zakonach 
klauzurowych i do tej modlitwy zachęcamy wszystkich parafian. 
Msze Święte zostaną odprawione według stałego porządku.

4. we wtorek natomiast przypada wspomnienie Św. Cecylii, 
patronki muzyki kościelnej. w tym dniu po różańcu spotkanie 
grupy św. o. pio.

5. w środę 23 listopada wieczorna Msza św. ku czci  
św. o. pio. po Mszy adoracja relikwii.

6. w czwartek po Mszy św. wieczornej i różańcu  spotkanie 
stowarzyszenia katolickiego legion Maryi.

7. Codziennie w dni powszednie po wieczornej Mszy św, za-
praszamy do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej za na-
szych bliskich i drogich nam zmarłych. Można jeszcze zgłaszać 
imiona naszych zmarłych na wypominki parafialne.

8. kolejny rok liturgiczny dobiega końca. za tydzień, pierwszą 
niedzielą adwentu rozpoczniemy następny. Hasłem tego roku 
będą słowa z nakazu misyjnego Chrystusa: „idźcie i głoście”. 
Będziemy więc wezwani do świadczenia o panu Jezusie i prze-
mieniania tego świata na bardziej Boży.

9. w niedzielę 27 listopada o godz. 1600 Msza św. dla dzieci 
komunijnych i ich rodziców.

10. za tydzień ofiary składane na tacę będą przeznaczone na 
budowę nowego kościoła.

11. w najbliższym tygodniu mamy jeszcze wolne intencje 
mszalne. przyjmujemy też intencje mszalne na przyszły rok.

12.  w kruchcie kościoła wyłożona jest prasa katolicka, przed 
kościołem ministranci rozprowadzają kolejny nr parafialnego 
tygodnika skała. zachęcamy do lektury.

nasz parafianin artur 
stelmasiak objął po Milenie 
kindziuk misję kierowania 
„niedzielą” w warszawie. 
serdecznie gratulujemy  
i życzymy, by pod Jego  
kierownictwem edycja  
warszawskiej „niedzieli”  
była jeszcze ciekawsza.


