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oto słowo PaNa:

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. 
Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.” (Mt 5, 17).

Jakże Jezus pragnie, aby nasze życie było autentycz-
ne. on nie przyszedł, aby znieść jakiekolwiek przy-
kazanie, ale aby wypełnić to wszystko, co zapowiadali 
prorocy. swoim życiem, przykładem i nauczaniem daje 
nam wzór, jak mamy postępować w naszej codzienno-
ści i w budowaniu międzyludzkich relacji. dziś sły-
szymy z ust Jezusa wiele wskazówek, które mogłyby 
całkowicie odmienić nie tylko naszą rzeczywistość, ale 
życie ludzkości na świecie. wystarczyłoby wprowadzić 
słowo Boże w czyn, aby wszystko było inne – dobre, 
piękne, wspaniałe, a ludzie życzliwi sobie, uczynni, 
uczciwi, sprawiedliwi. 

Jakże cudownie będzie w Bożym królestwie, skoro 
tam panuje to samo prawo miłości, o którym Jezus na-

ucza, a nie będzie grzeszności, słabości i zła, będących 
konsekwencjami ludzkiej uległości działaniu szatań-
skich pokus.

„Odmień nasz los, o Panie…” (Ps 126, 4).
„Przyjdź Królestwo Twoje…” (Łk 11, 2).   

     ks. konrad

karNawał
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STRONA 2

EwangElia na co dziEń
1 2  l u t e g o  2 0 1 7  -  V I  Ni e d z i e l a  z w y k ł a
(Mt 5 ,17-37)

1 3  l u t e g o  2 0 1 7  -  p o n i e d z i a ł e k
d z i e ń  p o w s z e d n i 
(Mk 8 ,11-13)
Far yzeusze  zaczę l i  rozprawiać  z  Jezusem, a  chcąc 
wystawić  go na  próbę, domaga l i  s i ę  od  niego  znaku. 
on zaś  wes tchnął  g łęboko w dusz y  i  r z ekł : Czemu 
to  p lemię  domaga  s ię  znaku?  zaprawdę powiadam 
wam: żaden znak  n ie  będz ie  dany  temu p lemieniu . 
i  zos tawiwsz y  i ch , ws iadł  z  powrotem do łodz i  
i  odpł ynął  na  drugą  s t ronę.

1 4  l u t e g o  2 0 1 7  -  w t o r e k 
Ś w i ę t o  ś w i ę t yc h  C y r y l a , m n i c h a , i  M e t o d e g o, 
b i s k u p a , p a t r o n ó w  e u r o p y
(Łk 10 ,1-9)
następnie  wyznacz y ł  pan je sz cze  innych s iedem-
dzies ięc iu  dwóch i  wys ła ł  i ch  po  dwóch przed 
sobą  do  każdego mias ta  i  mie j scowośc i , dokąd sam 
prz y j ść  zamierza ł . powiedz ia ł  też  do  n ich : żn iwo 
wprawdzie  wie lk ie , a l e  robotn ików mało ; prośc ie 
więc  pana  żn iwa , ż eby  wyprawi ł  robotn ików na  swo-
je  żn iwo. idźc ie , o to  was  posy łam jak  owce  międz y 
wi lk i . nie  nośc ie  z  sobą  t r zosa  an i  torby, an i  sanda-
łów ; i  n ikogo w drodze  n ie  pozdrawia jc ie !  gdy do 
j ak iego  domu wejdz iec ie , na jp ie r w mówcie : pokój 
temu domowi !  Je ś l i  t am mieszka  cz łowiek  godny 
pokoju , wasz  pokój  spocznie  na  n im; j e ś l i  n ie , po-
wróc i  do  was . w t ym samym domu zos tańc ie , j edząc 
i  p i j ąc , co  mają : bo  zas ługu je  robotn ik  na  swoją  za-
pła tę . nie  przechodźc ie  z  domu do domu. Jeś l i  do 
j ak iego  mias ta  we jdz iec ie  i  pr z y jmą was , j edzc ie , 
co  wam podadzą ; uzdrawia jc ie  chor ych , k tórz y  tam 
są , i  mówcie  im: prz yb l iż y ło  s i ę  do  was  kró les two 
Boże.

1 5  l u t e g o  2 0 1 7  -   ś r o d a
d z i e ń  p o w s z e d n i
(Mk 8 ,22-26)
Jezus  i  uczniowie  prz y sz l i  do  Betsa idy. Tam prz y-
prowadzi l i  Mu niewidomego i  pros i l i , ż eby  s ię  go 
dotknął . on u ją ł  n iewidomego za  rękę  i  wyprowa-
dz i ł  go  poza  wieś . zwi lż y ł  mu ocz y  ś l iną , położ y ł 
na  n iego  ręce  i  z apy ta ł : Cz y  widz i sz  co?  a gdy 
prze j r za ł , powiedz ia ł : w idzę  ludz i , bo  gdy  chodzą , 
dos t r z egam ich  n iby  drzewa. potem znowu położ y ł 
ręce  na  j ego  ocz y. i  pr z e j r za ł  [on]  zupełn ie , i  zos ta ł 
uzdrowiony ; wsz y s tko  widz ia ł  te raz  j a sno  i  wyraź-
nie . Jezus  odes ła ł  go  do  domu ze  s łowami : Ty lko  do 
ws i  n ie  wstępu j .

1 6  l u t e g o  2 0 1 7  -   c z w a r t e k
d z i e ń  p o w s z e d n i
(Mk 8 ,27-33)
potem Jezus  udał  s i ę  z e  swoimi  uczniami  do  wiosek 
pod Cezareą  Fi l ipową. w drodze  py ta ł  uczniów : za 
kogo uważa ją  Mnie  ludz ie?  oni  Mu odpowiedz ie l i : 
za  Jana  Chrzc ic ie la , inni  z a  El ia sza , j e sz cze  inni 
za  j ednego z  proroków. on ich  zapy ta ł : a wy za 
kogo mnie  uważac ie?  odpowiedz ia ł  Mu p iot r : Ty 
j e s teś  Mes jasz . wtedy  surowo im prz ykaza ł , ż eby 

n ikomu o  nim nie  mówi l i . i  z aczą ł  i ch  pouczać , ż e 
syn Człowiecz y  mus i  wie le  c ie rp ieć , ż e  będz ie  od-
rzucony  przez  s ta r sz ych , a rc ykapłanów i  uczonych 
w p iśmie ; ż e  będz ie  zab i t y, a l e  po  t r z ech  dniach 
zmar twychwstanie . a mówi ł  zupełn ie  o twarc ie  te 
s łowa. wtedy  p iot r  wz ią ł  go na  bok  i  z aczą ł  go 
upominać . l ecz  on obróc i ł  s i ę  i  pa t r ząc  na  swych 
uczniów, zgromił  p iot ra  s łowami : ze jdź  Mi  z  oczu , 
sza tan ie , bo  n ie  myś l i sz  o  t ym, co  Boże, a le  o  t ym, 
co  ludzkie .

1 7  l u t e g o  2 0 1 7  -  p i ą t e k
d z i e ń  p o w s z e d n i
(Mk 8 ,34-9 ,1)
Jezus  prz ywoła ł  do  s ieb ie  t łum razem ze  swoimi 
uczniami  i  r z ekł  im: Jeś l i  k to  chce  pó j ść  za  Mną, 
n iech  s ię  z aprze  samego s ieb ie , n iech  weźmie  krz yż 
swój  i  n iech  Mnie  naś ladu je !  Bo kto  chce  zachować 
swoje  ż yc ie , s t r ac i  j e ; a  k to  s t r ac i  swe  ż yc ie  z  po-
wodu Mnie  i  Ewange l i i , z achowa je . Cóż  bowiem 
za  korz y ść  s tanowi  d la  cz łowieka  z y skać  świa t  c a ł y, 
a  swoją  duszę  ut rac ić?  Bo cóż  może  dać  cz łowiek 
w zamian za  swoją  duszę?  kto  s ię  bowiem Mnie  
i  s łów moich  zawst ydz i  pr z ed  t ym pokolen iem wia-
ro łomnym i  gr z esznym, tego  syn Człowiecz y  wst y-
dz ić  s i ę  będz ie , gdy  prz y jdz ie  w chwale  ojca  swo-
jego  razem z  an io łami  świę t ymi . Mówił  także  do 
n ich : zaprawdę, powiadam wam: niektórz y  z  t ych , 
co  tu  s to ją , n ie  zazna ją  śmierc i , aż  u j r zą  kró les two 
Boże  prz ychodzące  w mocy.

1 8  l u t e g o  2 0 1 7  -  s o b o t a
d z i e ń  p o w s z e d n i
(Mk 9 ,2-13)
po sz eśc iu  dniach  Jezus  wzią ł  z  sobą  p iot ra , Jaku-
ba  i  Jana  i  z aprowadzi ł  i ch  samych osobno na  górę 
wysoką . Tam przemieni ł  s i ę  wobec  n ich . Jego  odz ie-
n ie  s ta ło  s i ę  l śn iąco  b ia łe  tak , j ak  żaden fo lusznik 
na  z iemi  wybie l i ć  n ie  zdoła . i  ukaza ł  s i ę  im El iasz 
z  Mojżeszem, którz y  rozmawia l i  z  Jezusem. wtedy 
p iot r  r z ekł  do  Jezusa : Rabbi , dobrze , ż e  tu  j e s te-
śmy ; pos tawimy t r z y  namiot y : j eden d la  Cieb ie , j e-
den d la  Mojżesza  i  j eden d la  El ia sza . nie  wiedz ia ł 
bowiem, co  na leż y  mówić , tak  by l i  pr z es t rasz eni .  
i  z j awi ł  s i ę  obłok , os łan ia jąc y  i ch , a  z  obłoku ode-
zwał  s i ę  g łos : To je s t  mój  syn umiłowany, Jego  s łu-
cha jc ie . i  z araz  potem, gdy  s ię  roze j r z e l i , n ikogo 
już  n ie  widz ie l i  pr z y  sob ie , t y lko  samego Jezusa .  
a gdy  schodzi l i  z  gór y, pr z ykaza ł  im, aby  n ikomu 
nie  rozpowiada l i  o  t ym, co  widz ie l i , z an im syn 
Człowiecz y  n ie  powstanie  z  mar twych. zachowa-
l i  to  po lecenie , rozprawia jąc  t y lko  międz y  sobą , co 
znacz y  powstać  z  mar twych. i  py ta l i  go: Czemu 
uczeni  w p iśmie  twierdzą , ż e  wpier w mus i  pr z y j ść 
El ia sz?  Rzekł  im w odpowiedz i : i s to tn ie , El ia sz 
prz y jdz ie  na jp ie r w i  naprawi  wsz y s tko. ale  j ak  j e s t 
napi sane  o  synu Człowiecz ym? Ma on wie le  c ie r-
p ieć  i  być  wzgardzonym. otóż  mówię  wam: El ia sz 
już  prz y szedł  i  ucz yni l i  mu tak , j ak  chc ie l i , j ak  
o  n im jes t  napi sane.
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MIeJsCe karNawału 
w CHrzeŚCIJaŃskIM ŚwIeCIe

karnawał, po staropolsku mięso-
pust, poza ucztowaniem, wiązał 
się też z maskaradami, odwraca-

niem ról społecznych i groteską. dzisiaj 
kojarzony jest może najbardziej z ry-
walizacją brazylijskich szkół samby, lecz  
w średniowieczu pełnił rolę wentyla bez-
pieczeństwa – był czasem zawieszenia 
norm. najstarsza wzmianka o karnawale 
pochodzi z 965 roku, w kościelnym do-
kumencie mówiącym o terminach opłat 
czynszowych. występuje tam w formie 
Carnelevare, co można rozumieć dosłow-
nie jako właśnie „usunięcie mięsa z jadło-
spisu”, lecz też szerzej jako wstrzemięźli-
wość w innych sprawach cielesnych. Była 
to więc po prostu wigilia wielkiego postu.  
z czasem nazwa ta objęła okres tygodni 
poprzedzających właściwy 40-dniowy 
okres postu, wierni byli zachęcani do 
ograniczania przyjemności już wcześniej. 
Caranelevare przestał być datą graniczną 
a stał się okresem przejściowym, „przed-
pościem”. późniejsza, uproszczona forma 
carnevale występuje w bardzo wielu języ-
kach, lecz niejako wbrew swojej etymolo-
gii oznacza zabawę bez ograniczeń.

Trudno jest znaleźć chrześcijańskie 
zwyczaje związane z karnawałem. z sa-
mego założenia bowiem stał ten okres  
w opozycji wobec chrześcijańskiej normy 
regulującej życie w średniowieczu. zacho-
wało się kazanie z XV w., w którym ka-
znodzieja krytykuje karnawałowe zabawy 
będące odwróceniem kościelnych prak-
tyk. oddaje się cześć bożkowi o imieniu 
Carnispirivium, który symbolizuję utratę 
zbawienia poprzez uleganie pokusom cia-
ła. Świątynią staje się brzuch człowieka,  
a wystrojona niewiasta na wozie ciągnię-
tym przez cztery zwierzęta (od czterech 
słabości: niepamięć na Boga, niewdzięcz-
ność za dobrodziejstwa Boże, wzgardę dla 
przykazań Bożych, pychę) jest symbolem 
zabawy. Mężczyźni przebierają się za ko-
biety. na zebranych w kościele ludzi zrzu-
ca się płonącą słomę w parodii zstąpienia 
ducha Św. Żebrak zostaje wybrany kró-
lem lub kleryk papieżem głupców. Świat 
funkcjonuje inaczej niż zwykle, na opak. 

i chociaż zwyczaje te są potępiane przez 
hierarchię kościoła, ciekawe jest, iż kar-
nawał trwał w takiej formie przez kilkaset 
lat. 

wojciech dudzik w tekście „karna-
wały – święta, zabawy, widowiska” pisze, 
że powszechny pogląd o pogańskich źró-
dłach tych zabaw nie musi być prawdzi-
wy. kościół przez wiele lat wręcz wspierał 
karnawałowe wygłupy, a od XV wieku 
przynajmniej tolerował. Tak zwane Świę-
ta głupców, Festa Fatuorum odbywały się 
nie tylko w karnawale, lecz kilkakrotnie  
w ciągu roku. kościół dzięki tym zaba-
wom miał okazję do dydaktyzmu moral-
nego i ilustracji ewangelicznych nauk, np. 
„pierwsi będą ostatnimi”. pamiętajmy, że 
w wiekach średnich znacznie poważniej 
podchodzono do postów i pokuty; takich 
dni było w ciągu roku znacznie więcej. nie 
trzeba zresztą sięgać aż do średniowiecza, 
bo np. dopiero sobór watykański ii zniósł 
kilkudniowy post ścisły na początku każ-
dej pory roku, tzw. suche dni. Życie ludzi 
upływało w rytmie kalendarza liturgicz-
nego. za nieprzestrzeganie postów grozi-
ły kary. karnawał odwracał to wszystko. 
zabawa stawała się obowiązującym po-
rządkiem świata, nie można było od niej 
uciec. dzisiaj, w postmodernistycznym 
świecie, karnawał nie ma sensu. Brakuje 
jednego wspólnego etosu, ziemski wymiar 
kościoła osłabł. symbolem buntu przeciw 
chrześcijańskim obrzędom jest człowiek 
paradujący przebrany za motyla na proce-
sji Bożego Ciała. nikogo taka prowokacja 
nie porusza. w polskich kościołach orga-
nizuje się w koncerty, spektakle, pokazy 
filmów. zanika podział ról społecznych na 
męskie i kobiece, a mężczyzna przebrany 
za kobietę jest artystą jak każdy inny. Śre-
dniowieczny karnawał wzmacniał pozycję 
religii i kościoła, bo pokazywał jedno-
znacznie, przeciw komu i czemu tłuszcza 
zwracała się w swoich dzikich zabawach. 
nikt nie kwestionował tego, że później 
trzeba równie gorliwie pościć i bić się  
w piersi, jak tydzień wcześniej oddawało 
się opilstwu i wulgarności. karnawałowe 
szaleństwa były drugim końcem aksjo-

logicznego kręgosłupa chrześcijańskich 
społeczeństw, bowiem wszyscy wiedzieli, 
co jest szlachetną głową. Raz na jakiś czas 
społeczeństwo żyło antytezą normalnie 
wyznawanych wartości, by nikt nie mógł 
mieć wątpliwości, iż w ten sposób – hedo-
nistycznie, orgiastycznie, bluźnierczo, bez 
samokontroli i konsekwencji – funkcjono-
wać na dłuższą metę nie sposób. karna-
wał nie był wszak chaosem, był rytuałem. 
kolektywna zabawa w „świat na opak” jest 
możliwa tylko wtedy, gdy chrześcijańska 
wspólnota zgadza się co do tego, jak wy-
gląda świat normalny.

Magazyn „newsweek Historia”, które-
go trudno posądzić o chrześcijańskie sym-
patie, w tekście sprzed kilku lat, o karna-
wale  pisał coś, co doskonale nadaje się na 
podsumowanie: „Współczesny karnawał ma 
niewiele wspólnego z niosącym urok zakaza-
nego owocu „czasem poza czasem”, w którym 
wolno było przekraczać granice i oddawać się 
nieskrępowanej zabawie. Wszystko, co przez 
wieki zarezerwowane było dla tego wyjąt-
kowego okresu, jest bowiem dziś powszech-
ne i dostępne o dowolnej porze roku. Trochę 
szkoda, że pretekst do szaleństwa, jakim 
przed wiekami był czas karnawału, jest już 
niepotrzebny.

Janusz Matkowski

ZwycZaj karnawału wydaje się sięgać pogańskich urocZystości ZwiąZanych Z prZesi‑
leniem Zimowym. końcówka grudnia Została w świecie chrZeścijańskim Zajęta prZeZ 
Boże narodZenie, lecZ tradycyjnego świętowania nie porZucono, a Zostało ono prZe‑
sunięte, w okolice wiosennego prZesilenia. ostatecZnie uksZtałtował się okres ZaBaw 
prZed wielkim postem, dZiś naZywanym karnawałem.
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Bal karNawałowy 
„PrzyJaCIÓł oBluBIeŃCa”

Pod koniec stycznia, w podwarszaw-
skim centrum konferencyjnym, odbył 
się bal karnawałowy, organizowany przez 
wspólnotę „Przyjaciół oblubieńca” z re-
gionu ożarowskiego. Na balu tym byliśmy 
po raz drugi. razem z nami bawiło się kil-
ka par małżeńskich z naszej parafii oraz 
nasza administrator – odpowiedzialna za 
wspólnotę „Przyjaciół oblubieńca” przy 
parafii św. łukasza. Na balu było ok. 70 
osób z warszawskich i podwarszawskich 
wspólnot „Przyjaciół oblubieńca”.

Bal rozpoczął się krótką modlitwą wzy-
wającą do radości w panu i życzeniem do-
brej zabawy. następnie, wodzirej z gracją 
poprowadził nas do pierwszego tańca, któ-
rym tym razem nie był tradycyjny polonez, 
lecz wspólny walc. po nim zaś zaproszeni 
zostaliśmy do zabawy zapoznawczej, pole-
gającej na przedstawieniu się przypadko-
wej osobie oraz powiedzeniu kilku słów na 
zadany przez prowadzącego temat. w ten 
sposób zakończyła się część wstępna. dalej 
już zabawa zaczęła się na całego. Były tańce, 
zabawy, konkursy oraz bufet ciepły i zimny. 
dla chętnych dostępne było również wino, 
lecz niewiele osób z tego skorzystało.

Był to dla nas czas wspólnego odpo-
czynku, radości tańca oraz oderwania się 
od codziennych, rodzinnych obowiązków. 
wspólna zabawa z bliskimi z naszej wspól-
noty pokazała nam, jak wiele jest dobrych, 
kochających się par małżeńskich w naszej 
parafii, opierających wspólne życie małżeń-
skie na zaufaniu i powierzeniu się naszemu 
przyjacielowi i zbawicielowi, Jezusowi 
Chrystusowi. Był to też czas rozmów i słu-
chania tego, co pan chce nam powiedzieć 
przez drugiego człowieka.

Bal zakończył się wspólnymi zdjęciami 
każdej ze wspólnot, które będą dla nas mi-
łym przypomnieniem chwil spędzonych 
na tańcu, zabawie, radości i wspólnotowej 
integracji.

Judyta i karol kaliccy



                      skaŁa numer 6(336) 

strona 5

NAUCZANIE KOŚCIOŁA 
O ŻYCIU SPOŁECZNYM

PaPIeska 
ekologIa. cZęść XV
Maciej Białecki, maciej@bialecki.net.pl

„Chciałbym zaproponować chrze-
ścijanom pewne wskazania duchowości 
ekologicznej wynikające z przekonań na-
szej wiary” - napisał ojciec Święty Fran-
ciszek w „zielonej” encyklice «laudato 
si’» z 2015 r., poświęconej w całości za-
gadnieniom ekologii. papież podążanie 
za tymi wskazaniami nazywa „nawróce-
niem ekologicznym”. 

Franciszek uważa, że „życie powoła-
niem, by być obrońcami dzieła Bożego, 
jest istotną częścią życia uczciwego, nie 
zaś czymś opcjonalnym, ani też dru-
gorzędnym elementem doświadczenia 
chrześcijańskiego” (wszystkie cytaty  

z «laudato si’»). Tym „dziełem Bożym” 
jest oczywiście stworzony przez Boga 
świat, z jego bogactwem i różnorodno-
ścią przyrody żywej i nieożywionej. na-
wrócenie ekologiczne, „które wiąże się 
z rozwijaniem wszystkich konsekwencji 
spotkania [chrześcijan] z Jezusem w rela-
cjach z otaczającym ich światem” wyma-
ga od nas wielkiej pracy nad sobą. ojciec 
Święty przyznaje, iż „niektórzy zaanga-
żowani chrześcijanie i ludzie modlitwy 
pod pretekstem realizmu i pragmatyzmu 
często drwią z troski o środowisko natu-
ralne. inni są bierni, niechętnie zmieniają 
swoje przyzwyczajenia i stają się niespój-
ni wewnętrznie.” aby zilustrować „zdro-
we relacje ze stworzeniem, jako wymiar 
integralnego osobistego nawrócenia”, 
przywołuje postać świętego Franciszka  
z asyżu.

Także w tym kontekście Franci-
szek sięga do zasady dobra wspólnego,  
w największym stopniu odróżniającej 
katolicką naukę społeczną od dominu-
jącej obecnie doktryny liberalnej: libe-
rałowie zakładają, że dobrem wspólnym 
jest po prostu suma dóbr indywidualnych 
i dobro wspólnoty można osiągnąć wy-

łącznie stwarzając warunki do realizacji 
indywidualnych dóbr - materialnych 
i duchowych - jej członków. Tymcza-
sem, „aby sprostać sytuacji tak złożonej, 
przed jaką staje współczesny świat, nie 
wystarczy, aby każdy był lepszy. wyizo-
lowane jednostki mogą utracić zdolność 
i wolność przezwyciężania logiki rozu-
mu instrumentalnego i ostatecznie paść 
łupem konsumizmu bez etyki oraz bez 
zmysłu społecznego i ekologicznego. na 
problemy społeczne odpowiada się wię-
ziami wspólnotowymi, a nie samą sumą 
dóbr indywidualnych. [...] nawrócenie 
ekologiczne, niezbędne do stworzenia 

dynamiki trwałej zmiany, jest także na-
wróceniem wspólnotowym.”

przywołując zasady Franciszkowej 
ekologii integralnej, której poświęciłem 
jeden z wcześniejszych tekstów tego 
cyklu („skała” 6 marca 2016 nr 9), mo-

żemy stwierdzić, że „obecny postęp oraz 
zwyczajne nagromadzenie rzeczy i przy-
jemności nie wystarcza, aby ludzkie serce 
obdarzyć sensem i radością”. pogoń za 
zyskiem, sukcesem i przyjemnością stały 
się immanentnymi atrybutami współ-
czesnej cywilizacji. „Jeśli się nie uczymy 
zatrzymywania się, aby podziwiać i doce-
nić piękno, to nic dziwnego, że wszystko 
staje się przedmiotem wyzysku bez skru-
pułów” - naucza papież.

dlaczego Franciszek postuluje na-
wrócenie ekologiczne, a nie zadawala 
się świecką edukacją ekologiczną, której 
zresztą w encyklice też poświęca trochę 
miejsca? Edukacja ekologiczna, oparta 
na nauce i procedurach, może być tylko 

punktem wyjścia do działań, mających 
na celu uratowanie powierzonego nam 
przez Boga świata. niezbędny jest rów-
nież wymiar duchowy ekologii. „prawa  
i przepisy nie wystarczą na dłuższą metę, 
aby ograniczyć złe zachowanie, nawet je-
śli istnieje skuteczna kontrola. Jeśli nor-
ma prawa ma wywołać znaczące i trwałe 
skutki, trzeba, aby większość członków 
społeczeństwa ją zaakceptowała, wycho-
dząc z właściwych motywacji, i podjęła 
osobistą przemianę. dar z siebie w dzia-
łalności ekologicznej staje się możliwy 
jedynie poprzez doskonalenie się w cno-
tach.”

Bez przemiany duchowej edukacja 
ekologiczna okaże się nieskuteczna. „Jej 
wysiłki będą bezowocne, jeśli nie będzie 
się też usiłowało szerzyć nowego modelu 
w stosunku do człowieka, życia, społe-
czeństwa i jego relacji z naturą. w prze-
ciwnym razie nadal rozwijać się będzie 
model konsumistyczny, przekazywany 
przez środki przekazu oraz poprzez sku-
teczne mechanizmy rynkowe.”

nawracanie, oddziaływanie na ludz-
kie serca i sumienia jest zapewne trud-

niejsze od edukacji ekologicznej, stano-
wiącej nieraz nawet przedmiot w szkole. 
ale ono jest działaniem długofalowym. 
„działania takie rzucają w społeczeń-
stwie ziarno dobra, które zawsze owo-
cuje, niezależnie od tego, co można na-
ocznie stwierdzić. zapoczątkowują one 
w łonie tej ziemi dobro, które ma zawsze 
tendencję do rozprzestrzeniania się, cza-
sami niedostrzegalnie. ponadto praktyka 
tych zachowań przywraca nam poczucie 
godności, prowadzi ku doskonalszej głębi 
egzystencjalnej, pozwala nam doświad-
czyć tego, że warto iść przez ten świat.”

„aby sprostać sytuacji tak złożonej, przed jaką staje współczesny świat, nie 
wystarczy, aby każdy był lepszy. na problemy społeczne odpowiada się wię-
ziami wspólnotowymi, a nie samą sumą dóbr indywidualnych.”

„Jeśli się nie uczymy zatrzymywania się, aby podziwiać i docenić piękno, to 
nic dziwnego, że wszystko staje się przedmiotem wyzysku bez skrupułów.”
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co nam mówią Święci?

BłogosławIoNy 

Brat BoNIFaCy PIotr ŻukowskI
piotr żukowski urodZił się 13 stycZnia 1913 roku w osadZie Baran‑rapa leżącej 35 km 
na wschód od wilna. miał Brata i dwie siostry, jego rodZice andrZej i alBina Z domu 
wańkiewicZ pochodZili Z pańsZcZyźnianych chłopów uwłasZcZonych w 1864 roku. 
piotr w poBliskiej wiosce rudowsie, ukońcZył 4 klasy sZkoły powsZechnej, potem po‑
magał rodZicom w prowadZeniu gospodarstwa. jako siedemnastolatek podjął decyZję 
o wstąpieniu do Zakonu francisZkanów i 9 wrZeśnia 1930 roku pojawił się w niepoka‑
lanowie. po ukońcZeniu nowicjatu 16 lipca 1932 roku Złożył pierwsZe śluBy Zakonne 
prZyBierając Zakonne imię Bonifacy. 2 sierpnia 1935 roku Złożył śluBy wiecZyste i roZ‑
pocZął posługiwanie jako Brat Zakonny w niepokalanowie. należał do miejscowego 
oddZiału straży pożarnej. 

wybuch ii wojny świato-
wej został brata Bonifa-
cego w niepokalanowie. 

należy pamiętać, że wówczas niepo-
kalanów był największym ośrodkiem 
- klasztorem katolickim na świecie, 
skupiał bowiem około 700 zakon-
ników i kandydatów, trwała budowa 
kościoła, działała drukarnia. niem-
cy zrzucili kilka bomb na budynki 
klasztorne. władze klasztorne pod-
jęły decyzję, aby zakonnicy udali się 
do rodzinnych domów. na miejscu 
pozostało kilkudziesięciu zakonni-
ków, m. in. brat Bonifacy Żukowski, 
który bronił wyposażenia drukarni 
przez grabieżą i zniszczeniem.

19 września 1939 roku niem-
cy wkroczyli do niepokalanowa 
i aresztowali 34 ojców oraz braci 
zakonnych (w tym o. Maksymi-
liana kolbe). zostali przewiezieni 
do okolicznych stalagów i obozów 
jenieckich. w stalagu w amtitz o. 
Maksymilian wygłosił przepowied-
nię: „drogie dzieci, zobaczycie, 
jeszcze tutaj będzie polska!”. nie-
którzy zakonnicy zostali 8 grudnia 
zwolnieni i powrócili wraz z o. kol-
be do niepokalanowa, który został  
w czasie ich nieobecności ograbio-
nyprzez niemców (m. in. ukradzio-
no materiały budowlane, maszyny 
drukarskie, zapas papieru). 

dzięki wysiłkom brata Bonifacego 
udało się wydać na początku 1940 
roku jeden numer „Rycerza nie-
pokalanej”, który wolno było kol-

portować tylko w okręgu warszaw-
skim generalnego gubernatorstwa.  
17 lutego 1941 roku gestapo aresz-
towało o. kolbego i czterech innych 
zakonników. 

Brat Bonifacy wraz z pozostałymi 
zakonnikami opiekowali się pol-
skimi uchodźcami z wielkopolski 
oraz Żydami szukającymi pomocy.   
we wrześniu 1941 roku przyszła 
wiadomość o śmierci założyciela 
klasztoru o. kolbego. 

14 października 1941 roku niem-
cy aresztowali kolejnych zakonni-
ków z niepokalanowa braci: Boni-
facego Żukowskiego, Tymoteusza 
Trojanowskiego, Ferdynanda wła-
dysława kasza i wacława Józefa 
Rucińskiego za rzekomą współ-
pracę z polskim podziemiem. na-
stępnego dnia zostali przesłuchani  
w siedzibie gestapo przy ulicy szucha  
w warszawie. poddano ich torturom 
(m. in. przewiercając wiertarką pod-
niebienia). Brat Bonifacy pocieszał 
współwięźniów na pawiaku, modlił 
się na różańcu, inicjował pieśni reli-
gijne, dzielił się paczkami otrzymy-
wanymi z klasztoru. 

8 stycznia 1942 roku został prze-
wieziony do kl auschwitz – Birke-
nau i otrzymał numer 25447. pra-
cował w komandzie budowlanym, 
potem przy transporcie ziemniaków 
i brukwi do kuchni obozowej.  Brat 
Bonifacy został kilkukrotnie pobity 
przez kapo, wreszcie wyniszczony 
ciężką fizyczną pracą i głodem za-

chorował na zapalenie płuc. został 
przeniesiony do obozowego „szpi-
tala” – de facto umieralni. zmarł  
10 kwietnia 1942 roku. Ciało spa-
lono w krematorium, a prochy roz-
rzucono po okolicznych polach albo 
wrzucono do pobliskiej soły.

Brata Bonifacego Żukowskiego 
papież Jan paweł ii beatyfikował  
w gronie 108 polskich męczenników 
z czasów ii wojny światowej.

Joanna Matkowska
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człowiEk numEru

arCyBIskuP Marek 
JĘdraszewskI

arcybiskup Marek Jędraszewski 
urodził się w dniu 24 lipca 1949 
r. w poznaniu. w tym mieście 

ukończył szkołę podstawową i średnią. 
po ich ukończeniu w 1967 roku rozpoczął 
studia w arcybiskupim seminarium du-
chownym i na papieskim wydziale Teo-
logicznym w poznaniu. studia ukończył 
w 1973 r.
w latach 1973–1975 pracował jako wika-
riusz w parafii św. Marcina w odolanowie 
koło ostrowa wielkopolskiego. w latach 
1975-1980 odbył studia specjalistyczne na 
wydziale Filozofii papieskiego uniwersy-
tetu gregoriańskiego w Rzymie, zakoń-
czone doktoratem (praca nagrodzona zło-
tym medalem ojca Świętego Jana pawła 
ii). w latach 1980–1996 był adiunktem, 
a w latach 1996–1998 docentem na pa-
pieskim wydziale Teologicznym w po-
znaniu. w 1998, po powstaniu wydzia-
łu Teologicznego na uniwersytecie im. 
adama Mickiewicza w poznaniu, został 
mianowany profesorem nadzwyczajnym 
uaM. w latach 1998–2012 pełnił funk-
cję kierownika zakładu Filozofii Chrze-
ścijańskiej na wydziale Teologicznym 
uniwersytetu im. adama Mickiewicza  
w poznaniu. ponadto w latach 1980–1987 
sprawował urząd prefekta arcybiskupiego 
seminarium duchownego w poznaniu. 
dodatkowo w 1996 r. objął stanowisko 
profesora wizytującego papieskiego uni-
wersytetu laterańskiego w Rzymie. 
w 1996 objął stanowiska wikariusza bi-
skupiego ds. nauki i kultury w archidie-
cezji poznańskiej oraz przewodniczącego 
wydziału duszpasterstwa akademickie-
go w kurii arcybiskupiej w poznaniu. 
w tym samym roku został konsultorem 
komisji nauki wiary Episkopatu pol-
ski. w 1983 przygotowywał poznański 
etap pielgrzymki do polski Jana pawła ii.  
w latach 1987–1996 był członkiem re-

dakcji „przewodnika katolickiego”, a od 
1990  jego redaktorem naczelnym.
w dniu 17 maja 1997 papież Jan paweł ii 
mianował go biskupem pomocniczym ar-
chidiecezji poznańskiej i biskupem tytu-
larnym Forum popilii. Święcenia biskupie 
otrzymał 29 czerwca 1997 r. w archika-
tedrze poznańskiej. Jako zawołanie bisku-
pie przyjął słowa „scire Christum” (znać 
Chrystusa). Funkcję tę sprawował do 2012 
r. następnie w dniu 11 lipca 2012 został 
mianowany przez papieża Benedykta 
XVi arcybiskupem metropolitą łódzkim. 
ingres do katedry w Łodzi odbył 8 wrze-
śnia 2012 r. urząd  metropolity łódzkie-
go pełnił do początku 2017 r. poza tym, 
w 2014 r. został wyznaczony na zastępcę 
przewodniczącego konferencji Episkopa-
tu polski i pełni tę funkcję do dnia dzisiej-
szego. Jest też autorem licznych książek  
i artykułów z zakresu teologii katolickiej. 
w dniu 8 grudnia 2016 r. papież Franci-
szek podjął decyzję o przeniesieniu abpa 
Jędraszewskiego na urząd arcybiskupa 
metropolity krakowskiego. o tej decy-
zji został on poinformowany osobiście 
przez papieża w dniu 28 listopada 2016 
r. w Rzymie. ostatecznie w dniu 28 stycz-
nia 2017 r. kanonicznie objął archidiece-
zję krakowską i odbył ingres do katedry 
wawelskiej. w uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele najwyższych władz pań-
stwowych z prezydentem andrzejem 
dudą i premier Beatą szydło, ducho-
wieństwo i wierni. w homilii arcybiskup 
Jędraszewski m. in. prosił wiernych z ca-
łego serca, aby „podjęli wraz z nim trud 
głoszenia współczesnemu światu Jezusa 
odkupiciela”. odchodzący kard. stani-
sław dziwisz zadeklarował, że „na ile to 
będzie potrzebne, będzie wspierał swojego 
następcę”. dodał, że najważniejsze jest to, 
aby nowy metropolita „ten kościół z bliska 
poznał i pokochał. gdy zakocha się w tym 

kościele, a kościół krakowski jest piękny, 
to sama miłość wskaże mu wyzwania oraz 
sposób i drogę ich rozwiązania”.
warto dodać, że według obserwatorów, 
geneza mianowania abpa Marka Jędra-
szewskiego na tę funkcję ma związek ze 
Światowymi dniami Młodzieży. w ich 
trakcie arcybiskup odbył rozmowę z pa-
pieżem Franciszkiem na temat działań 
duszpasterskich, jakie kościół katolicki  
w polsce powinien podejmować, aby prze-
ciwstawiać się liberalno-ateistycznemu 
myśleniu i stylowi życia. Ta rozmowa za-
fascynowała papieża Franciszka i pozwo-
liła mu zapamiętać postać arcybiskupa,  
a także jego wizję działania kościoła. za-
owocowało to ostatecznie wyznaczeniem 
abpa Marka Jędraszewskiego na nowego 
metropolitę krakowskiego. 

roman łukasik

w ostatnich tygodniach jednym Z najistotniejsZych wydarZeń w kościele katolickim 
w polsce Było wskaZanie prZeZ papieża francisZka nowego metropolity w archidieceZji 
krakowskiej. w dniu 28 stycZnia 2017 r. urZąd ten oBjął arcyBiskup marek jędrasZew‑
ski. tym samym stał się następcą wielkich poprZedników, takich jak kard. adam sapieha, 
kard. karol wojtyła, kard. francisZek macharski oraZ kard. stanisław dZiwisZ. wy‑
ZnacZenie nowego pasterZa w krakowie Było koniecZne Z uwagi na fakt, iż kard. stani‑
sław dZiwisZ Złożył reZygnację Z pełnionego urZędu w ZwiąZku Z ukońcZeniem 75 lat.  
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rozmowa babci z wnukiEm

– Babciu, czy możemy poważnie poroz-
mawiać? 
– oczywiście. o czym chcesz dziś roz-
mawiać?
– o modlitwie.
– słucham. Co chciałbyś się dowie-
dzieć?
– Moi koledzy śmieją się z modlitwy 
starszych ludzi, którzy ich zdaniem 
„klepią” paciorki.
– widzisz, Mikołajku, z modlitwą jest 
tak, jak z dwojgiem zakochanych. gdy 
kogoś kocham i ten ktoś kocha mnie, to 
chcę z nim jak najczęściej przebywać, 
rozmawiać, cieszyć się jego obecnością. 
Między nami a panem Bogiem jest tak 
samo. Tam, gdzie jest miłość, człowiek 
jest w stanie zrobić wszystko. kiedy 
umawiasz się z dziewczyną, to starasz 
się nie spóźnić. nie robisz jej w „konia”, 
nie odkładasz spotkania na kiedyś tam. 
– podobnie powinno być z panem Bo-
giem – podchwycił wnuk.
– właśnie. ale musisz chcieć. on chce. 
decyzja należy do ciebie. i jeszcze jed-
no. nie może być tak, że odmawiasz 
wszystkie znane ci modlitwy, a w domu, 
w szkole, w swoim otoczeniu jesteś nie 
do zniesienia. ludzi poznaje się po do-
brych owocach. Człowieka pobożnego 
poznaje się po łagodności, wrażliwości, 
delikatności i serdeczności. 
– Czyli ważniejsze jest to, jakimi jeste-
śmy, aniżeli ile modlitw odmówimy, czy 
tak?
– Jeśli źle traktujemy Boga i ludzi, to 
modlitwa jest „odklepywaniem”, a nasza 
pobożność staje się dewocją.
– Babciu, po co się modlić i prosić Boga, 
skoro on i tak wie, czego nam potrzeba? 
lepiej też wie, co jest dla nas dobre. Czy 
zatem nie powinniśmy milczeć przed 
Bogiem i o nic go nie prosić?
– kochanie, Bóg chce, byśmy mówili 
Mu, czego potrzebujemy. nie dlatego, 
że nie wie, czego nam brakuje, ale dla-
tego, że nasze prośby ustawiają odpo-
wiednią relację między Bogiem a nami. 
prośba skierowana do Boga przypomina 
nam, kto jest panem naszego życia, kto 
prawdziwym Bogiem, a kto biednym, 
potrzebującym pomocy stworzeniem. 
Łatwo człowiekowi uwierzyć, że jest 
wielki, niczego mu nie potrzeba. Łatwo 
człowiekowi uwierzyć, że jest wielki, 

niczego mu nie potrzeba, że jest równy 
Bogu.
– Babciu, jak się więc mam modlić?
– Można się modlić z przyzwyczajenia, 
z tradycji, automatycznie. dobrze jest 
znać różne sposoby, techniki modlitwy. 
dobrze jest mieć pewną sprawność  
w modlitwie, ale to zdobywamy przez 
praktykę. ale to wszystko nie wystarcza, 
by dobrze się modlić. Rzecz w tym, by 
z modlitwy uczynić główne zajęcie na-
szego życia.
– To niemożliwe! praca, nauka, liczne 
obowiązki zajmują nam większość na-
szego dnia. 
– nieważna jest ilość przeznaczonego 
czasu, ale żarliwość jego przeżywania. 
izdebka naszej modlitwy zaprasza i cze-
ka. Trzeba do niej wejść, zamknąć drzwi 
i w pokorze klęknąć przed Bogiem. Taką 
modlitwą możemy wywrzeć wpływ na 
losy świata. los świata zależy od modli-
twy chrześcijan.
– Jaka modlitwa jest najbardziej sku-
teczna?
– Ewangelia poucza nas, że jest coś, co 
niszczy skuteczność i sens naszej mo-
dlitwy, co sprawia, że jest ona nic nie 
warta.
– Co to takiego, babciu?
– Tym czymś jest brak przebaczenia. 
wznosi on barierę między nami a Bo-
giem. przebaczając, zdejmujemy jakby 
naszej modlitwie kaganiec i pęta. do-
piero wtedy może przynieść owoce.
– Babciu, czy kiedy doznaliśmy krzyw-
dy, niesprawiedliwości, nie okazujemy 
słabości –  przebaczając? Czy szkodzi-
my sobie?
– wielu ludzi tak sądzi, tymczasem 
przebaczenie objawia nie słabość, ale 
przeciwnie moc i wielkość człowieka.   
– dobrze, ale co byś powiedziała na to, 
że modlimy się, a nie jesteśmy wysłu-
chani. Czy dlatego, że źle się modlimy?
– wyobraź sobie taką scenę. Trędowaty 
woła do Jezusa: „uzdrów mnie – liczę 
do dziesięciu”.
– ale tak nie było!
– właśnie, trędowaty z Ewangelii przy-
pada pokornie do stóp Jezusa, i nie tyle 
prosi, co wyznaje wiarę: „Jeśli chcesz, 
możesz mnie oczyścić” (Mt 8,1-4). nie 
dyktował warunków, ale wyznał wiarę  
w moc Jezusa i poddał się Jego woli. Je-

śli ktoś przypomina sobie o Bogu tylko 
wtedy, gdy czegoś potrzebuje, to z jego 
wiarą jest coś nie tak, nie sądzisz?
– Masz rację, traktuje pana Boga jak au-
tomat do puszek z colą, wrzuca monetę 
i ma wyskoczyć puszka.
– Ładnie to ująłeś. Takie zachowanie nie 
jest w porządku. Bóg nie jest automa-
tem ani chłopcem na posyłki. wielu lu-
dzi jednak tak go traktuje, waląc pięścią 
w maszynę, która nie wyrzuca puszek. 
nie należy też na modlitwie wypowia-
dać zbyt wielu słów. wystarczy jak mó-
wimy do pana Jezusa „ratuj”. on nigdy 
nie śpi, on czuwa i nie zostawi nas w 
niebezpieczeństwie, ale przyjdzie nam z 
pomocą, jak istnieje taka potrzeba. Bóg 
jest hojnym dawcą. daje swoim dzie-
ciom to, czego potrzebują. Jest też mą-
drym dawcą, daje im tylko to, co dobre. 
nie zawsze wiemy, co dla nas w danym 
momencie jest dobre. dlatego potrzeb-
ne jest zaufanie do pana Boga.
– Modlitwa to nie tylko prośba, ale po-
dziękowanie za otrzymane dary.
– Tak, ale należy dziękować też za długi 
czas czekania, bo często jest on potrzeb-
ny, abym dojrzała do przyjęcia daru. 
dziękować należy nawet wówczas, gdy 
nie otrzymałam tego, o co prosiłam, 
gdyż Bóg wie lepiej, czego mi w danej 
chwili potrzeba.
Coś ci jeszcze opowiem. Był pewien 
prosty, biedny chłopiec, który nie potra-
fił zapamiętać żadnej modlitwy, dlate-
go nosił zawsze z sobą modlitewnik i z 
niego się modlił. pewnego razu wracając  
z łąki, na której pasał krowy, wstąpił do 
kościoła, aby się pomodlić, ale tego dnia 
zapomniał swojego modlitewnika, więc 
zwrócił się do pana Boga tymi słowami: 
„panie Boże, wyszedłem z domu dziś 
bez modlitewnika, a moja głowa jest tak 
słaba, że nie umiem na pamięć żadnej 
modlitwy. dlatego, wybacz mi, powiem 
Ci wolno trzy razy cały alfabet, a Ty, któ-
ry znasz wszystkie modlitwy, złożysz te 
litery tak, aby powstała z nich modlitwa, 
której nie potrafię sobie przypomnieć. 
wieczorem pan Bóg wraz z aniołami 
i świętymi robi podsumowanie dnia  
i mówi, że spośród wszystkich dzisiej-
szych modlitw na całym świecie najlep-
sza była modlitwa pewnego chłopca, bo 
wyszła z prostego i szczerego serca.

PaCIorek
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w BezPIeCzNyCH dłoNIaCH MaryI 
- CzylI o krÓloweJ, ktÓra Czuwa, 

Bo wrÓg NIe ŚPI

w jasnogórskiej twierdzy ra-
zem z Maryją słuchaliśmy 
Jezusa, który ciągle mówi 

do nas poprzez pismo Święte. ojciec 
Marcin od lat nie przestaje nastawać na 
nas, uczestników dni skupienia, w tej 
kwestii. i nie chodzi mu o chwalebną 
znajomość Biblii - chodzi o rozmowę 
z panem Jezusem. gdy się modlimy, to  
mówimy do niego, a potrzeba, abyśmy 
posłuchali też tego, co on chce nam 
powiedzieć. wtedy jest dialog. pan Je-
zus mówi do nas w Biblii. Tam jest Jego 
słowo, którym stworzył świat. swoim 
słowem może odbudować każdego  
z nas, często wyniszczonych przez 
słowa wypowiadane przez ludzi - ob-
cych czy bliskich, a także przez własną 
nędzną opinię o nas samych. a prze-
cież Bóg stworzył mnie dokładnie taką, 
jaką chciał. ani szerszą, ani węższą, ani 
bystrzejszą, ani bardziej tępą niż on 
chciał. Czy na pewno chcę go popra-
wiać? Czyż nie tu jest pierwsze źródło 
frustracji, często towarzyszącej nam 
przez CaŁE życie? Rozczarowanie 
sobą jest jednak tylko w połowie nie-
korzystne. ojciec Marcin mówi, że aby 
móc zachwycić się Bogiem, trzeba się 
rozczarować sobą. Tak więc pierwszy 
warunek spełniony. Teraz tylko głęboki 
haust słowa Bożego i w drogę ku uwiel-
bieniu Boga. Jeśli zaprosiłam Maryję  
i Jezusa do swojego życia i nawet, jeśli 
jestem jak stągwie w kanie galilejskiej 
- pusta i ciężka, to mogę być pewna, że 
Maryja poprosi swego syna o inter-
wencję, aby przywrócił mi wesele. To 
we mnie woda stanie się winem! Jed-
nak muszę słuchać Maryi, która mówi: 

„zróbcie wszystko cokolwiek wam po-
wie” ( J 2,5). nie powiedziała „usiądź 
wygodnie, Małgosiu, i tylko patrz, co 
się będzie działo”. Jak słudzy w kanie, 
muszę tę wodę naczerpać, przydźwigać 
i nalać - 500, a może 700 litrów. Muszę 
zacząć się przemieniać, a Bóg obdarzy 
mnie łaską. 

ojciec Marcin objaśniał m. in. zna-
czenie wojen w Biblii i niespełnionego 
wezwania do wypędzenia ludów po-
gańskich z terenów kanaanu jako ob-
razu walki duchowej o to, aby stworzyć 
miejsce dla Boga w nas. Jest to walka  
o czas, jaki poświęcimy na wspomniany 
wcześniej dialog twarzą w twarz: wpa-
trywanie się w Jego oblicze, słuchanie 
go w słowie Bożym, rozważanie sło-
wa i naszą modlitwę. Ten czas muszę 

ciągle zdobywać od nowa „wypędzając 
wrogów”, czyli to wszystko, co unie-
możliwia mi przebywanie z Bogiem: 
telewizor, internet, komórka, gry kom-
puterowe… 

w bardzo bogatym programie znala-
zły się oczywiście codzienna Euchary-
stia, apel Jasnogórski, sześć konferencji 
biblijnych o. Marcina, a także modli-
twa liturgią godzin, droga krzyżowa 
i film. szczególnym wydarzeniem była 
adoracja najświętszego sakramentu  
z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie, 
gdyż jak mówi o. Marcin, Bóg przeba-
cza nam nasze grzechy w spowiedzi, ale 
Jego przebaczenie „nie poskleja rozbi-
tego wazonu” konsekwencji. 

Mogłabym tu jeszcze długo pisać, ale 
w żaden sposób nie uda mi się oddać 
bogactwa katechez o. Marcina i prze-
żyć w czasie tych dni. 

zapraszam chętnych na kolejne reko-
lekcje o tej tematyce, które odbędą się 
jeszcze 16-19 lub 23-26 marca, 6-9 lub 
27-30 kwietnia, 4-7 maja, 8-11 czerw-
ca. wideo-zaproszenie ojca Marcina 
znajdziecie na stronie

 http://jasnagora.pl/624,620,artyku-
l,Terminy.aspx.  

informacje i program można otrzy-
mać wysyłając maila na adres jasnesku-
pienie@gmail.com lub dzwoniąc pod 
nr tel. 572 486 241 lub 572 486 242 
(codziennie: 18.00 – 20.00). 

Małgorzata Jakubczyk

w dniach 2‑5 lutego 2017 roku kolejna grupa nasZych parafian ucZestnicZyła w jasnogór‑
skich dniach skupienia, które prowadZił paulin o. marcin ciechanowski. tegorocZne hasło 
BrZmiało „w BeZpiecZnych dłoniach maryi ‑ cZyli o królowej, która cZuwa, Bo wróg nie śpi”. 
w wideo‑ZaprosZeniu o.  marcin mówił: „skoro Bóg prZeZ maryję prZysZedł do cZłowieka, to 
nam ludZiom, też najlepiej prZeZ maryję iść do Boga”. i tak prZeZ cZtery dni chroniliśmy się  
w jej BeZpiecZnych dłoniach, w twierdZy jej serca, którego sZcZególnym oBraZem jest twierdZa 
jasnogórska. jesteśmy ZByt słaBi, aBy pokonać Zło samemu, ale wystarcZy uciec do tej twierdZy 
warownej, jak ją tytułujemy w litanii loretańskiej, a jej mury oBronią nawet najsłaBsZego. i nie 
musimy podejmować prZerastającej nas walki. jedyne, co musimy, aBy prZeżyć, to trwać nieprZe‑
rwanie w twierdZy jej serca i nie schodZić Z jej rąk jak dZiecię jeZus. 

JasnogórskiE dni skupiEnia
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małE co niEco

PIECZARKOWO-JAJECZNA PASTA DO PIECZYWA

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

do zoBaCzeNIa, do usłyszeNIa

12 lutego, godz. 11.00 i 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 12 zł 
„pchła szachrajka na Bemowie” - teatralny poranek bajkowy
21 lutego, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny (zapisy)
„Etnografia podstawą projektowania” - seminarium
24 lutego, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny 
daniel polkowski „Connections” - koncert 3275 kg orchestra 
25 lutego, godz. 12.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny (zapisy)
warsztaty z zespołem lelek
25 lutego, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 20 zł (ulgowe 15 zł)
„Brzask bogów” - koncert zespołu lelek Macieja szajkowskiego
26 lutego, godz. 11.00 i 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 12 zł 
„szkolne przygody Tosi i plastusia” - teatralny poranek bajkowy
4 marca, godz. 16.30 i 17.30, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
koncert dziecięcego zespołu wokalnego Bemciaki

nie jem ZByt dużo piecZywa. standardowe kanapki Z wędliną, cZy serem ZwycZajnie do mnie 
nie prZemawiają. na śniadanie cZęsto wolę lekką sałatkę, cZy jajko na twardo. są jednak 
takie dni, sZcZególnie Zimą, gdy mam ochotę na kromkę świeżej Bułki. i wówcZas najchęt‑
niej sięgam po różnego rodZaju pasty kanapkowe. można je ZroBić właściwie Ze wsZystkie‑

go. ZaZwycZaj prZeraBiam 
na pasty resZtki tego, co 
Zostało w lodówce. dZiś 
proponuję pastę Z piecZa‑
rek, do tego jajka, nieco 
parmeZanu i gotowe!
składniki:
5 pieczarek
3 jajka
2 łyżki starego parmezanu
sól
pieprz
1 łyżeczka jogurtu typu greckiego
1 łyżeczka majonezu
1 łyżeczka masła

Jajka ugotować na twardo. pieczarki umyć, pokroić na plasterki, usmażyć na maśle i ostudzić. Jajka obrać ze skorupek, przekroić 
na połówki i wyjąć żółtka. przełożyć żółtka do miski i rozgnieść widelcem. Białka drobno posiekać i dodać do żółtek. To samo zrobić  
z pieczarkami. na końcu dodać parmezan, jogurt i majonez, doprawić do smaku solą i pieprzem i całość dokładnie wymieszać. 

Jeśli ktoś woli pasty o gładkiej konsystencji, można jajka i pieczarki zmielić, następnie dodać pozostałe składniki.
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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. 226641099; fax 226652626

dyżury:
poniedziałek - ks. proboszcz

wtorek, czwartek - ks. Mariusz
środa, piątek -ks. Konrad

ks. jan pOpieL – proboszcz, tel. 226651971, 
xjan@poczta.fm

ks. Mariusz Bagiński – wikariusz, tel. 226665263
ks. Konrad zawłocki – wikariusz, tel. 226665264
ks. Grzegorz Mencel – rezydent, tel. 226665265

KOntO BUDOwY KOśCiOŁa 
31 1240 2034 1111 0000 0308 3439

Intencje mszalne
13 lutego – poniedziałek:

7.00: za dusze w czyśćcu;

7.30: śp. andrzej wojciechowski – 2 greg.;

18.00: w int. zmarłych;

14 lutego – wtorek:

7.00: o Boże błog. i łaski dla Marii w 79 rocznicę urodzin;

7.30: za dusze w czyśćcu;

18.00: śp. andrzej wojciechowski – 3 greg.;

15 lutego – środa:

7.00: śp. krystyna Jędrzejewska – 2 r.śm., karolina, Bronisław;

7.30: śp. krystyna Milczarek – Jakubowska – 4 r.śm.;

18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;

16 lutego – czwartek:

7.00: ………………………………;

7.30: śp. Julianna ostrowska w dniu imienin;

18.00: śp. andrzej wojciechowski – 5 greg.;

17 lutego – piątek:

7.00: ……………………………….;

7.30: śp. Józefat Byczkowski – 31 r.śm.;

7.30: śp. Tadeusz – 37 r.śm.;

18.00: śp. andrzej wojciechowski – 6 greg.;

18 lutego – sobota:

7.00: śp. Tadeusz karczmarczyk, Teresa i konstanty;

7.00: śp. Jadwiga, antoni i Jerzy dąbrowscy;

7.30: śp. Mieczysław – 34 r.śm., Bronisława i Feliks;

7.30: śp. stanisława podstawka – 1 r.śm.;

18.00: śp. andrzej wojciechowski – 7 greg.;

19 lutego – niedziela:

7.00: śp. Marian, Janina Bader;

8.30: śp. Feliksa, Czesław Maciejak, c.r. Maciejak, pasek;

10.00: śp. stefania, Franciszek Chmiel, genowefa, aleksander piszcz;

11.30: śp. paulina w r.śm., Feliks, piotr, Józefa wołczyńscy, władysława,  

 Tadeusz, Bolesław nowotnik, Marianna, Jan lorek;

13.00: w int. parafian;

16.00: śp. witold gajger – 3 r.śm.;

18.00: śp. andrzej wojciechowski – 8 greg.;

20.00: śp. Józef Troć, c.r. Troć i kulińskich;
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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: redakcja@swlukasz.waw.pl

ogłoszeNIa duszPasterskIe

do wspólnoty kościoła zostały włączone dzieci w sakramencie chrztu świętego:
aurelia wiktoria gondek i Hubert Podwojewski;

Zapowiedzi:
Przemysław Józef dziekański – kawaler i Justyna elżbieta Czubak – panna, oboje z parafii tutejszej.

1. w najbliższy wtorek, 14 lutego, przypada 
Święto św. Cyryla (826-869), mnicha, i św. 
Metodego (815-885), biskupa. Ci, urodzeni 
w Cesarstwie wschodnim bracia, bardzo wy-
kształceni, znający różne języki z hebrajskim, 
syryjskim i łaciną włącznie, piastujący różne 
godności kościelne, podjęli wiele udanych wy-
praw misyjnych, między innymi do kraju Cha-
zarów na krymie, do Bułgarii i na Morawy, 
gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański 
pisany alfabetem greckim (głagolicę). Cyryl 
przetłumaczył pismo Święte na język staro-
cerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal 
posługuje się kilkadziesiąt milionów braci pra-
wosławnych i kilka milionów grekokatolików. 
obaj święci są uważani za apostołów słowian. 
w 1980 roku papież św. 
Jan paweł ii ogłosił ich 
współpatronami Europy, 
podnosząc tym samym 
ich wspomnienie do ran-
gi święta.
2. Święto Cyryla i Me-
todego jest dniem Mo-
dlitwy za narody sło-
wiańskie. pamiętajmy, 
że kościół jest jeden, 
choć od wieków gro-
madzi rozmaite narody, 
tradycje i obrządki. Jako 
chrześcijanie, jesteśmy 
budowniczymi jedności, 
choćby poprzez codzien-
nie kierowaną do pana 
Boga prośbę o pokój na 
świecie, ład moralny,  
o zgodę między naroda-
mi i swobodę głoszenia 
Chrystusowej Ewangelii.
3. Tego samego dnia tra-
dycja wspomina św. wa-
lentego, kapłana rzym-
skiego, który w 269 roku 

poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur 
nie chciał się wyrzec Chrystusa. na zacho-
dzie, zwłaszcza w anglii i stanach zjednoczo-
nych, a od jakiegoś czasu także u nas, przyjęło 
się go czcić jako patrona zakochanych. niech 
to będzie okazja do radości i wspólnej zaba-
wy, wszak trwa jeszcze karnawał, ale także do 
modlitwy i podziękowania panu Bogu za mi-
łość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy 
nas kochają. pamiętajmy też o narzeczonych  
z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich 
wzajemna miłość się umacniała i aby z panem 
Bogiem weszli na wspólną drogę życia.
4. Jutro o godz. 1800 Msza św. wypominkowa. 
nasze modlitwy za zmarłych rozpoczniemy  
o godz. 1730.


