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oTo słowo pana:
„Idź precz, szatanie!” (Mt 4, 10).

Jakże pouczający i przedziwny jest dialog pana Jezusa  
z szatanem w ewangelicznej scenie kuszenia na pustyni  
w 1 niedzielę wielkiego postu. 

Może niektórzy chcieliby tę historię odczytywać jak baj-
kę sprzed wielu lat, może ktoś inny nawet samego diabła 
umieściłby pomiędzy legendami i niedorzecznymi opo-
wiadaniami. z pewnością sam szatan właśnie tam chciał-
by mieć swoje miejsce, aby bez przeszkód móc działać  
w dzisiejszym świecie. Tymczasem widzimy, że jest on real-
nym zagrożeniem dla człowieka i trzeba z nim nieustannie 
walczyć… Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.  
(Mt 26, 41)

spójrzmy jak bardzo perfidne jest działanie diabelskie… 
Jezus pościł na pustyni 40 dni, a szatan rozpoczyna swo-
je działanie wówczas, gdy przepościł czterdzieści dni i czter-
dzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel…  
(Mt 4, 2). dlaczego szatan nie kusił Jezusa przez cały Jego 
pobyt na pustyni? zaczyna on swoje działanie wówczas, 

gdy Jezus odczuł głód, gdy był zapewne najsłabszy i wtedy 
uderzył ze swoimi pokusami. 

Jaka stąd płynie dla nas nauka? Mianowicie musimy sobie 
uświadomić, że skoro szatan odważył się kusić syna Boże-
go, to nie będzie się wahał, aby i nas poddać rozmaitym pró-
bom. uderzy z wielką siłą gdy uzna, że jesteśmy osłabieni. 
wykorzysta każdą sposobność, żeby nas pognębić, upodlić, 
upokorzyć, odsunąć od Boga i wprowadzić rozłam w rela-
cje międzyludzkie. i dlatego właśnie musimy być nieustan-
nie przygotowani i czujni, aby odeprzeć atak złego. Mamy 
być w pełni zjednoczeni z Bogiem przez komunię świętą, 
modlitwę, umartwienie, ascezę, wielkopostne wyrzeczenia 
i posty. Ten zaś rodzaj złych duchów można wyrzucać tylko 
modlitwą i postem. (Mt 17, 21). Mamy zatem doskona-
łą okazję, aby podjąć walkę z diabłem i jego zasadzkami, 
walkę o uświęcenie swojego życia i relacji międzyludzkich. 
nie zwlekajmy z podjęciem trudów i zmagań, z podjęciem 
mądrych wielkopostnych postanowień i wyrzeczeń. Jest  
o co walczyć i się starać. kolejny wielki post został rozpo-
częty – szansa i zadanie. niech nie będzie zmarnowanym 
czasem, który znów przeleci nam pomiędzy palcami.
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STRONA 2

EwangElia na co dziEń
5 marca 2017 - I Niedziela wielkiego postu
(Mt 5,17-37)

6 marca 2017 - poniedziałek
dzień powszedni 
(Mt 25,31-46)
Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy syn Człowieczy 
przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z nim, wtedy 
zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. i zgromadzą się 
przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych [ludzi] 
od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. owce 
postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. wte-
dy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie, 
błogosławieni ojca mojego, weźcie w posiadanie króle-
stwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem 
głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi 
pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi,  
a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; 
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. wówczas zapy-
tają sprawiedliwi: panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym  
i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? kie-
dy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub na-
gim i przyodzialiśmy Cię? kiedy widzieliśmy Cię chorym 
lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? a król im odpo-
wie: zaprawdę, powiadam wam: wszystko, co uczyniliście 
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczy-
nili. wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: idźcie 
precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany 
diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi 
jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przyby-
szem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzia-
liście mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście 
Mnie. wówczas zapytają i ci: panie, kiedy widzieliśmy Cię 
głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, 
kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? 
wtedy odpowie im: zaprawdę, powiadam wam: wszyst-
ko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, 
tegoście i Mnie nie uczynili. i pójdą ci na mękę wieczną, 
sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

7 marca 2017 - wtorek 
dzień powszedni
(Mt 6,7-15)
Jezus powiedział do swoich uczniów: na modlitwie nie 
bądźcie gadatliwi jak poganie. oni myślą, że przez wzgląd 
na swe wielomówstwo będą wysłuchani. nie bądźcie po-
dobni do nich! albowiem wie ojciec wasz, czego wam 
potrzeba, wpierw zanim go poprosicie. wy zatem tak się 
módlcie: ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci 
imię Twoje! niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja 
wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba nasze-
go powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze 
winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawi-
nili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj 
od złego! Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewi-
nienia, i wam przebaczy ojciec wasz niebieski. lecz jeśli 
nie przebaczycie ludziom, i ojciec wasz nie przebaczy wam 
waszych przewinień.

8 marca 2017 -  środa
dzień powszedni
(łk 11,29-32)
gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: To plemię 

jest plemieniem przewrotnym. żąda znaku, ale żaden znak 
nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jo-
nasz był znakiem dla mieszkańców niniwy, tak będzie syn 
Człowieczy dla tego plemienia. królowa z południa po-
wstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi 
ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mą-
drości salomona, a oto tu jest coś więcej niż salomon. lu-
dzie z niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu 
i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się 
nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.

9 marca 2017 -  czwartek
dzień powszedni
(Mt 7,7-12)
Jezus powiedział do swoich uczniów: proście, a będzie wam 
dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 
albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajdu-
je; a kołaczącemu otworzą. gdy którego z was syn prosi o 
chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? albo gdy prosi 
o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, 
umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej 
ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, któ-
rzy go proszą. wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam 
ludzie czynili, i wy im czyńcie! albowiem na tym polega 
prawo i prorocy.

10 marca 2017 - piątek
dzień powszedni
(Mt 5,20-26)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli wasza sprawie-
dliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i fary-
zeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. słysze-
liście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj; a kto by się 
dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. a Ja wam powiadam: 
każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi.  
a kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega wysokiej Ra-
dzie. a kto by mu rzekł: Bezbożniku, podlega karze pie-
kła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz  
i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw 
tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z 
bratem swoim. potem przyjdź i dar swój ofiaruj! pogódź się 
ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w dro-
dze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, 
i aby nie wtrącono cię do więzienia. zaprawdę, powiadam 
ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.

11 marca 2017 - sobota
dzień powszedni
(Mt 5,43-48)
Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że po-
wiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzy-
jaciela swego będziesz nienawidził. a Ja wam powiadam: 
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy 
was prześladują; tak będziecie synami ojca waszego, który 
jest w niebie; ponieważ on sprawia, że słońce Jego wscho-
dzi nad złymi i nad dobrymi, i on zsyła deszcz na sprawie-
dliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, 
którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż 
i celnicy tego nie czynią? i jeśli pozdrawiacie tylko swych 
braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie 
czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest oj-
ciec wasz niebieski.
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w trakcie trzeciego objawie-
nia w dniu 13 lipca 1917 r. 
Matka Boża wypowiedzia-

ła do łucji, Franciszka i Hiacynty m. 
in. następujące słowa „ofiarujcie się 
za grzeszników i powtarzajcie wie-
lokrotnie – zwłaszcza gdy będziecie 
czynić jakąś ofiarę – «o Jezu, czynię 
to z miłości dla Ciebie, w intencji 
nawrócenia grzeszników oraz jako 
zadośćuczynienie za grzechy popeł-
nione przeciwko niepokalanemu 
sercu Maryi»”. Matka Boża prosiła 
więc dzieci fatimskie, by pokutowały 
za grzeszników. po stu latach ta proś-
ba jest ciągle aktualna. do tej prośby 
nawiązuje właśnie główna myśl tego-
rocznego wielkiego postu, tj. wezwa-
nie do pokuty.

do uczynków pokutnych, któ-
re przybliżają nas do Boga i których 
praktykowanie jest szczególnie zale-
cane w wielkim poście, należą mo-
dlitwa, post i jałmużna. warto zwrócić 
uwagę, że każda z tych trzech form ży-
cia duchowego dotyczy innego rodzaju 
relacji. Modlitwa dotyczy naszej rela-
cji z Bogiem, post odnosi się do relacji  
z samym sobą, natomiast jałmużna do-
tyczy naszej relacji z drugim człowie-
kiem. warto także zwrócić uwagę, że 
w rozdziale 6 Ewangelii św. Mateusza 
Jezus wymienił i zestawił obok siebie 
modlitwę, post i jałmużnę jako trzy fi-
lary życia duchowego. Jest to więc dla 
nas cenne przypomnienie, aby życie 
duchowe traktować jako spójną całość, 
w której nie można oddzielać od siebie 
różnych elementów, widząc w nich je-
dynie jednostkowe praktyki religijne. 

pierwszy rodzaj uczynków pokut-
nych to modlitwa. z jednej strony sta-
nowi ona sposób pogłębiania osobistej 
relacji z Bogiem, zaś z drugiej strony 
prowadzi do otwarcia człowieka na 
plan, jaki Bóg ma wobec niego. nie-
którzy dzielą modlitwę na formalną 
i nieformalną. Modlitwa formalna 
to modlitwa poranna, modlitwa wie-
czorna i modlitwa w czasie praktyk 
religijnych. natomiast modlitwa nie-
formalna to noszenie obecności Jezusa  

w sobie i wspominanie jej m. in. po-
przez akty strzeliste. Taką modlitwę 
najprawdopodobniej miał na myśli, św. 
paweł, gdy pisał w pierwszym liście 
do Tesaloniczan „nieustannie się mó-
dlcie” (1 Tes 5,17).

drugim rodzajem uczynków pokut-
nych jest post. polega on na powstrzy-
maniu się z motywów religijnych  
i moralnych od spożywania niektórych 
potraw i na ograniczeniu ilości spoży-
wanego w ciągu dnia pokarmu. ale 
post to nie tylko umartwienie ciała. 
post to również umartwienie zmysłów, 
które ma na celu przypominać nam  
o naszej kruchości. 

Trzecim rodzajem uczynków pokut-
nych jest jałmużna. w wąskim zna-
czeniu stanowi ona datek przekaza-
ny osobie potrzebującej. w szerokim 
znaczeniu stanowi całościową postawę 
czynnej miłości chrześcijanina wobec 
innych ludzi. w tym znaczeniu jał-
mużna obejmuje więc także przeba-
czenie, pojednanie, wypełnienie obo-
wiązków wobec najbliższych, a także 
odkrywanie własnych talentów, aby 
służyć nimi osobom potrzebującym. 

Również metropolita warszaw-
ski kard. kazimierz nycz nawiązuje 
do tych trzech uczynków pokutnych  
w liście do wiernych na wielki post. 

proponuje w nim, by przyjęły one 
w tym roku postać konkretnej odpo-
wiedzi na wyzwania społeczne. na-
wiązując do postu, kard. nycz apeluje, 
aby w tym roku przybrał on również 
postać postu od hejtu i uspokojenia 
debaty publicznej. z kolei modlitwą 
proponuje otoczyć ludzi młodych. we-
dług niego, ubiegłoroczne Światowe 
dni Młodzieży pokazały bowiem, jak 
wielki potencjał ma polska młodzież. 
w związku z tym warto się zastanowić 
nad tym, jak lepiej wykorzystać dyna-
mizm młodego pokolenia polskich 
katolików, czy też jak w nowy sposób 
głosić stare ideały wierności, uczciwo-
ści, życzliwości i czystości. natomiast 
w ramach wielkopostnej jałmuż-
ny kard. nycz proponuje włączyć się  
w pomoc uchodźcom, w szczególności 
poprzez program pomocowy „Rodzi-
na Rodzinie”. Metropolita warszawski 
ukierunkował więc w tym roku post, 
modlitwę i jałmużnę na aktualne spra-
wy, którymi żyjemy, nadając im nowo-
czesny wymiar i współczesną formę.  
w liście pasterskim przypomniał tak-
że, że „wszyscy jesteśmy kuszeni, by 
zająć miejsce Boga”, a „wielki post 
jest po to, byśmy uczciwie nazwali do-
bro dobrem, a zło złem”.

roman Łukasik

W dniu 1 marca 2017 r. przeżyWaliśmy środę popielcoWą, która rozpoczęła W koście-
le katolickim okres Wielkiego postu. W tym roku przypada on W przededniu roczni-
cy 100-lecia objaWień fatimskich. z tego Względu hasło proponoWane W tym roku, tj. 
„pokutujcie” – „fatima 1917 - Wielki post 2017”, naWiązuje do WezWań, które maryja 
skieroWała do trójki dzieci W trakcie objaWień W fatimie. 
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STRONA 4

droga krzYŻowa droga krzYŻowa
stacja I. Jezus na śmierć skazany

oto rozpoczyna się ostatni, najważ-
niejszy etap życia pana Jezusa na ziemi. 
ostatni etap Jego szczególnej misji. pan 
zostaje pojmany przez żołnierzy i za-
prowadzony przed wielką Radę, któ-
ra obmyśliwszy cały plan, postanowiła 
posłużyć się rękami piłata. skrzętnie 
przygotowali dowody oskarżenia. spre-
parowali przeciwko panu trzy zarzu-
ty, nazwane przez nich skargami, na 
udowodnienie których przedstawili po 
dziesięciu świadków. intryga Żydów 
była misterna, obmyślili bowiem, że 
przedstawią pana Jezusa jako zbrodnia-
rza występującego przeciwko cesarzowi, 
by w ten sposób zmusić piłata do wyda-
nia wyroku skazującego.

„najpierw więc wnieśli skargę, że Je-
zus jest uwodzicielem ludu, że zakłóca 
spokój i wichrzy w kraju; przytaczali za-
raz na to poszczególne dowody, poparte 
zeznaniami świadków.(..) treścią drugiej 
skargi było, że Jezus podburza lud, by 
nie płacił cesarzowi podatków. Tu już 
piłat uniósł się gniewem. uważać na ta-
kie rzeczy należało do zakresu władzy, 
więc pewny siebie zawołał:«Jest to pod-
łe kłamstwo; o tym ja wiedziałbym prę-
dzej niż wy». a Żydzi, widząc to wnieśli 
zaraz trzecią skargę. «niech będzie i tak 
– krzyczeli – ale w każdym razie jest on 
wrogiem cesarza i państwa.»” („pasja  
w wizji wielkiej mistyczki i stygmatyczki 
anny katarzyny Emmerich”, wrocław 
2004 s. 134). Żydzi czynili wszystko, aby 
skazać Jezusa na śmierć. Byli zawładnię-
ci ogromną nienawiścią, która całkowi-
cie ich zaślepiała. wydawało im się, że 
osiągnęli cel i sukces zarazem. pan Jezus 
został skazany przez strachliwego piła-
ta na okrutną śmierć na krzyżu. wydaje 
się, że to było tak dawno temu…

a dzisiaj? Jak często skazujesz na 
„śmierć innych”? Jak często twoje ob-
mowy, zniewagi, kłamstwa przyczy-
niają się do cierpienia bliźnich? ile jest  
w tobie miłości do drugiego człowieka, 
a ile jest nienawiści, czy nawet zwykłej 
niechęci? każde takie słowo, każdy taki 
czyn jest niczym innym, jak zeznaniem 
fałszywego świadka, który przyczynia 

się do zadania bólu i śmierci panu. Jak-
że często w osobie drugiego człowieka 
skazujemy pana Jezusa na śmierć. „za-
prawdę, powiadam wam: wszystko, co 
uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili”. (Mt. 
25, 40).

stacja II. Jezus bierze krzyż 
na ramiona

„«a więc skazuję Jezusa nazareńskie-
go, króla żydowskiego na śmierć, którą 
ma ponieść przez przybicie do krzyża». 
zaraz też rozkazał oprawcom przynieść 
krzyż.” („pasja” s. 169). 

w tej wyjątkowej, jakże trudnej chwi-
li pan Jezus podchodzi do drzewa krzy-
ża, które siepacze rzucili Mu pod nogi. 
„ujrzawszy przed sobą na ziemi krzyż, 
Jezus upadł na kolana, objął go rękoma 
i ucałował trzykroć, przy czym odmówił 
po cichu wzruszającą modlitwę do ojca 
niebieskiego, w której podziękował Mu, 
że już zaczyna się odkupienie ludzi. Jak 
kapłani w krajach pogańskich ściskali 
rękami nowo założony ołtarz, tak Jezus 
ściskał krzyż, wieczny ołtarz zadość czy-
niącej krwawej ofiary.” („pasja” s. 173).

Chrystus pan, pomimo nieprawdo-
podobnego bólu, który przenika każdy 
milimetr Jego Boskiego Ciała z miłością 
bierze na swe ramiona ciężar grzechów 
całej ludzkości. niemożliwym jest nawet 
wyobrazić sobie, jak ogromny to ból. 

Czy potrafisz sobie wyobrazić tę sce-
nę? Czy potrafisz w chwili cierpienia, 
które ciebie dotyka pomyśleć, że twój 
zbawiciel z miłości do ciebie podjął 
znacznie większy trud, prawdziwy ból 
i cierpienie? Czy w takiej chwili potra-
fisz powiedzieć w ślad za małymi pa-
stuszkami z Fatimy: „panie Jezu, czynię 
to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie 
grzeszników i za zadośćuczynienie za 
grzechy popełnione przeciwko niepo-
kalanemu sercu Maryi.” Czy potrafisz? 

stacja III. Jezus po raz pierwszy 
upada pod krzyżem

„nawet dzieci, podburzone zbierały 
do podołka sukienek kamienie i wy-
biegając na środek drogi, sypały je Je-

zusowi pod nogi, wyzywając przy tym 
i bluźniąc. Tak odwdzięczały się Temu, 
który dzieci najwięcej kochał, błogosła-
wił i błogosławionymi nazywał” („pasja” 
s. 176). wśród szyderstw, złorzeczeń, 
obelg, pogardy, potykając się idzie nasz 
pan. znosi cierpliwie ludzkie niegodzi-
wości… pan Jezus słabnie pod cięża-
rem krzyża, z minuty na minutę ciężar 
drzewa staje się coraz większy i nagle, 
na nierównych kamieniach pan potyka 
się o wystający kamień. Ciężki krzyż 
przygniata Ciało Jezusa. Czy rzeczywi-
ście kamień jest przyczyną tego upadku? 
Czy to ciężar krzyża jest tak ogromny? 
Cóż może być tym kamieniem, który 
pośrednio przyczynia się do kolejnej 
męki Boga zbawcy? a może to twój 
grzech? Może to były te czyny, których 
nie chciałeś popełnić, a „jakoś tak same 
się zrobiły”? a może to były słowa, któ-
rych tak naprawdę nie chciałeś wypo-
wiedzieć, ale w zdenerwowaniu, w zło-
ści, w zacietrzewieniu wypowiedziałeś 
je? Może to były słowa, myśli lub czyny, 
których żałujesz do dzisiaj? Ten Chry-
stusowy upadek uświadamia ci ciężar 
własnych grzechów. Jak pokonać własną 
śmierć, będącą skutkiem grzechu? nie 
musisz, pan Jezus to uczynił za ciebie 
i dla ciebie. Ty tylko pamiętaj o tym  
i dziękuj Mu każdego dnia. 

Iwona choromańska
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kącik zdrowia

Pieprz cayenne

cudowne właściwości pieprzu cayenne
chyba każdy kto choć trochę pichci W sWojej kuchni, darzy gotoWanie odrobiną sym-
patii, zna pieprz cayenne (papryczkę kajeńską) szczególnie z Wybitnej ostrości. zWykle 
bardzo ostrożnie zachoWujemy się dodając ostre papryczki do naszych potraW.„na 
ostro” po prostu trzeba lubić. poza ostrością i smakiem jaki Wnosi do potraWy Wyróż-
nia się bogactWem WłaściWości zdroWotnych.

Środowisko roślin jest tak różnorod-
ne i bogate, że przez całe życie nie 
jesteśmy w stanie poznać wszyst-

kich cudownych właściwości bogactwa 
naturalnego. pamiętamy, że pierwszymi 
lekarstwami były naturalnie występujące 
rośliny, z nich wyizolowano substancje 
lecznicze, które następnie zsyntetyzo-
wano w laboratorium, otrzymując dzi-
siejsze leki. wiele roślin do dziś stosuje 
się w celach terapeutycznych z bardzo 
dobrym skutkiem jak również wie-
le dzisiejszych preparatów na półkach 
aptecznych są zwyczajnymi wyciągami 
roślinnymi.

 
pieprz kajeński, papryka kajeńska 

– rodzaj ostrej papryki, bliska kuzyn-
ka papryki jalapeno. rozgryzając ją w 
ustach czujemy piekący żar na języku, 
właśnie w tym momencie uwalniania 
jest kapsaicyna.

według skali scoville’a (skala ostro-
ści) czysta kapsaicyna ma 15-30 mln 
sHu. wartość sHu mówi nam o kon-
kretnym rozcieńczeniu ekstraktu pa-
pryczki aż do momentu nie wyczuwalnej 
ostrości w roztworze. dla porównania 
papryczka kajeńska ma 30-50 tys sHu.

kapsaicyna jest alkaloidem odpowia-
dającym za ostry, piekący smak paprycz-
ki chilli, rozpuszczalna w tłuszczach. 
Jest bogactwem witamin i składników 
mineralnych, głównie witaminy a, B 
kompleks i C oraz wapnia i potasu.

 
wykazuje korzystne działanie:
1.   odchudzające
zwiększa spalanie ciepła przez zwięk-

szenie wydzielania adrenaliny i dopami-
ny. stosowana podczas kuracji odchu-
dzających. innymi słowy, przyspiesza 
spalanie tkanki tłuszczowej i zmniejsza 
apetyt.

2.   przeciwbólowe
wykazuje bezpośredni wpływ na 

(nocyreceptory – receptory bólowe) w 
błonach komórek nerwowych obwodo-
wego układu nerwowego. stosowana w 
postaci maści, plastrów z kapsaicyną na 
przewlekłe bóle mięśniowe i stawowe. 
pomaga również w migrenowych bólach 
głowy, bólach zębów i dziąseł. wykazuje 
działanie przeciwświądowe w łuszczycy. 

uśmierzając ból, działa uspokajająco i 
relaksująco.

3.   przeciwbakteryjne i przeciwgrzy-
biczne

Hamuje rozwój różnych gatunków 
bakterii np.: bakterie z rodzaju salmo-
nella i pseudomonas i grzybów. sto-
sowana do dezynfekcji ran po ukąsze-
niach, ugryzieniach, oparzeniach przez 
mieszkańców ameryki Środkowej. do-
skonały środek konserwujący.

4.   przeciwwrzodowe
Regularne spożywanie małych dawek 

kapsaicyny chroni żołądek przed wrzo-
dami. łagodzi również rozstroje żołąd-
ka i biegunki. 

5.   obniżające ciśnienie krwi
poprzez poszerzenie naczyń krwio-

nośnych. kapsaicyna rozrzedza krew, 
zapobiegając zakrzepom.

6.   przeciwutleniające
Jest naturalnym przeciwutleniaczem, 

redukuje stres oksydacyjny. Regularne 
przyjmowanie może opóźnić rozwój 
miażdżycy, która może doprowadzić 
do choroby wieńcowej serca lub zawału 
mięśnia sercowego.

7.   przeciwnowotworowe
niszczy komórki rakowe! powoduje 

apoptozę (zaprogramowaną śmierć) ko-
mórek nowotworowych oraz niszczy ich 
organelle energetyczne – mitochondria.

8.   oczyszczające
w przeziębieniu lub grypie idealnie 

oczyści górne i dolne drogi oddechowe z 
zalegającego śluzu oraz zlikwiduje opu-
chliznę błon śluzowych.

w przewodzie pokarmowym przy-
śpiesza perystaltykę jelit przez co ła-
twiej organizm pozbędzie się zalegają-
cych resztek pożywienia.

działając rozgrzewająco, powoduje 
zwiększoną ilość wydzielanego potu, a 
wraz z nim wydalane są toksyny (sto-
sowany na czczo Cayenne z miodem i 
sokiem z cytryny).

9.   pobudzające trawienie
poprzez zwiększenie wydzielania śli-

ny, enzymów i soków trawiennych. uła-
twia również szybsze wydalenie gazów. 
zwiększa wchłanianie substancji od-
żywczych.

 
cayenne stosowany z innymi zio-

łami o podobnym działaniu zwiększa 
skuteczność ich działania!

 
pieprz Cayenne na urodę..
-wcierka do włosów ma za zadanie 

przyśpieszyć porost włosów
-preparaty na cellulit rozgrzewają i 

ujędrniają skórę.
monika
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co nam mówią Święci?

matka BoŻa koBIetą
postać matki Bożej jest tak zło-

żona jak liczne są wezwania do niej 
w litanii loretańskiej. podczas 
objawień w lourdes przedstawiła 
się mianem „Niepokalane poczę-
cie”. w wyobraźni polaków może 
mieć twarz częstochowskiej ikony,  
w apelu jasnogórskim powołujemy 
się na jej godność królowej polski. 
Jakże to wiele dla dziewczyny z ma-
łej żydowskiej wioski!

pan Bóg mógł na różne sposoby 
przyjść na ziemię. w rzeczy samej,  
w starym Testamencie objawił się np. 
jako krzak ognisty. wreszcie wybrał 
wcielenie w człowieka, wcielenie od 
momentu poczęcia. w tym momen-
cie pojawia się na scenie zbawienia 
ludzka kobieta, śmiertelniczka, która 
zgodziła się zostać Matką Boga. Czy 
gdyby młoda dziewczyna, jaką była 
w momencie zwiastowania Maryja, 
odmówiła, czy historia zbawienia 
potoczyłaby się inaczej? Myślę, że 
Bóg nie chce od nas, byśmy speku-
lowali w ten sposób. sądzę, że Bóg 
potrzebował Maryi tylko w taki 
sposób, w jaki potrzebuje każdego  
z nas do osobistego zbawienia. Ma-
ria z nazaretu stała się w pewnej 
chwili reprezentantką całej ludzko-
ści. wszechmogący nie działa wbrew 
woli człowieka, nie chce i nie może 
(byłoby to przeciwne Jego świętej 
naturze, sprawiedliwej i mądrej), 
porwać nikogo do nieba wbrew woli. 
Również wcielenie dokonuje się 
niejako za naszą zgodą dokonaną 
ustami Marii. 

Rola kobiety zostaje przepowie-
dziana niemal od samego początku 
historii ludzkości. zaraz po upadku 
Bóg zapowiada szatanowi, że po-
tomstwo niewiasty „zmiażdży mu 
głowę”. w piśmie Świętym i nauce 
kościoła znajdujemy bogactwo teo-
logicznych znaczeń Matki Bożej. o 
zwykłym jej życiu nowy Testament 
mówi tylko w sytuacjach, kiedy jej 
działania krzyżują się z działaniami 
syna. posiadamy źródła pozabilijne. 
przykładowo apokryf zwany „proto-
ewangelią Jakuba” mówi o rodzicach 
Matki Bożej, o ich długiej bezdziet-

ności i obietnicy poświęcenia dziec-
ka Bogu.

Tradycja przekazuje nam ciekawy 
fakt dotyczący Maryi. otóż miała 
ona złożyć śluby czystości. dziew-
częta w izraelu uważano za goto-
we do zamążpójścia w wieku 12 lat  
i 6 miesięcy. Maryja mniej więcej  
w wieku 13 lat została poślubio-
na Józefowi. ( Józef wg apokryfów 
miał byś starcem lub młodym męż-
czyzną, który też ślubował czystość. 
pismo Święte mówi tylko tyle, że 
był „człowiekiem sprawiedliwym”.) 
„poślubienie” nie oznaczało jednak 
małżeństwa w pełnym tego słowa 
znaczeniu. zawarcie związku było 
procesem dwuetapowym. Ceremo-
nię poprzedzał roczny okres, podczas 
którego młodzi nie mieszkali razem, 
choć legalnie byli już małżonkami. 
Chociaż nie wiemy tego z całą pew-
nością, bardzo prawdopodobne jest, 
iż to w tym okresie następuje zwia-
stowanie. Możemy zastanawiać się, 
czemu Maryja – ślubująca czystość - 
zaakceptowała tę sytuację. zgodnie 
z żydowskimi zwyczajami, jej mał-
żeństwo musiało być zaaranżowane 
przez rodziców Józefa. odmowa 
małżeństwa w izraelu po prostu się 
nie zdarzała. Był to naturalny etap 
życia, wzięcie na siebie obowiązków 
męża lub żony. Maryja zgodziła się 
zostać żoną Józefa, wierząc, że jest 
to zgodne z Bożą wolą; że jej dzie-
wictwo zostanie zachowane. nieza-
leżnie od tego, czy Maryja ślubowała 
czystość czy nie, faktem pozostaje, 
iż nie miała kontaktów seksualnych  
z Józefem i wiadomość od anioła 
była sporym zaskoczeniem.

Te aspekty jej życia, w których 
mogła realizować się kobiecość 
(współżycie, macierzyństwo) pod-
porządkowała Bogu i ofiarowała je 
Mu. w izraelitce z i wieku prze-
gląda się całe stworzenie – w jaki 
sposób Bóg potrafi posługiwać się 
naturą, naszą płciowością, naszymi 
ciałami, do realizacji swoich celów. 
Możemy też spostrzec, jak wszech-
mogący krzyżuje ludzkie plany. oto 
osoba ślubująca czystość zostaje po-

wołana do małżeństwa. Jak mamy 
to rozumieć? Czy dobry ojciec 
wymagał od niej złamanie ślubów? 
Czy zmuszał dziewczynę do wybo-
ru: wierność panu niebieskiemu czy 
poddanie się woli męża? (wiemy, że 
np. św. Cecylia pomimo złożonych 
ślubów czystości została zmuszona 
do małżeństwa. Jej mąż nawrócił 
się.) okazało się oczywiście, że Boży 
plan wobec Maryi był większy niż 
kiedykolwiek mógł przypuszczać. Jej 
pokora pozwoliła  boskiej mocy za-
jaśnieć, rozwiązać dylemat.

pokrzepiające może być pomyśleć 
o Marii jeszcze z czasów, zanim zo-
stała ukoronowana na królową nieba 
i ziemi. Bóg uczynił jej życie ciągiem 
paradoksów, przeszła od dziewictwa 
do macierzyństwa, od męki syna 
do zmartwychwstania. otrzymała 
wszystkie potrzebne łaski, lecz nie 
musiało to zmniejszać jej rozterek 
oraz cierpień. Bóg pokazał nam, że 
pragnie działać w ciele i poprzez na-
sze ciała, wykorzystując nasze natu-
ralne zasoby i biologiczne zdolności. 
uświęcenie kobiet może zatem do-
konywać się przez ich trud rodzenia 
i opieki nad dziećmi.

  Janusz matkowski
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podzIwIaĆ paNa w pIĘkNIe przYrodY 
WRAŻENIA Z  ZIMOWISKA

Ta niesamowita historia ma swój 
początek również w naszej ka-
plicy, bowiem 19 lutego, grupa 

uczestników  wraz z ks. Mariuszem, 
po Eucharystii o godz. 8.30 wyruszyła  
w dłuuugą podróż pod stolicę Tatr, za-
haczając po drodze o ursynowską para-
fię bł. władysława z gielniowa, gdzie 
czekali na nas pozostali uczestnicy wraz  
z ks. danielem i ks. zbigniewem.  przez 
cały czas pobytu w poroninie miesz-
kaliśmy w pensjonacie „limba”. wy-
poczynkowi w tym miejscu sprzyjał 
fakt położenia domu na uboczu dro-
gi. nie docierały tutaj żadne dźwięki  
z pobliskiej zakopianki. dla mnie, 
uczestnika, który był na tym obozie 
po raz trzeci, wielkim zaskoczeniem  
i pewną zmianą była świeżo wyremon-
towana stołówka, jasność ścian i figury 
bałwanków jeszcze bardziej potęgują-
ce zimowe, śnieżne widoki za oknem. 
liczne atrakcje jak komputery czy sala 
gier (z bilardem i ping – pongiem) spra-
wiły, że każdy mógł znaleźć coś dla sie-
bie w czasie wolnym.

dzień rozpoczynaliśmy śniadaniem 
o 8.30, a później ok. 9.40 ruszaliśmy 
na stok do Białki (oprócz pierwszego 
dnia, kiedy zjeżdżaliśmy w Bukowinie. 
Tam zresztą  wypożyczaliśmy narty). 
następnie wracaliśmy na obiad poprze-
dzony chwilą modlitwy i mieliśmy czas 
wolny. w godzinach popołudniowych 
uczestniczyliśmy w  różnych atrakcjach. 
w środę bawiliśmy się na dyskotece,  
w czwartek byliśmy na zakupach w za-
kopanem, a w piątek na ośrodkowym 
basenie. kulminacją każdego dnia była 
wspólna Msza święta. stanowiła ona dla 
nas swoistą klamrę i pozwoliła nam na 
chwilę zatrzymania i refleksji. polecali-
śmy zawsze panu Bogu nasze codzien-
ne sprawy, dziękowaliśmy i prosiliśmy  
o błogosławieństwo na noc i kolejny 
dzień, a ostatniego dnia dziękowaliśmy 
Bogu za pobyt i oddaliśmy pod Jego  
opiekę właścicieli, ich rodzinę i całą za-
łogę.

w czasie każdej Mszy świętej służy-
li na zmianę ministranci z obu parafii. 
dorośli włączali się w czytanie, a także 
5-osobowa schola wyjazdowa o wdzięcz-
nej nazwie „Trąby jerychońskie” (3 chó-
rzystki i 2 organistów). każdy dzień był 
pełen różnych doświadczeń, każdego 

dnia dziękowaliśmy Bogu za siebie na-
wzajem. zawiązaliśmy nowe przyjaźnie 
i zacieśniliśmy te stare.

wróciliśmy umocnieni duchowo i fi-
zycznie, aby z nowym zapałem zabrać 
się za naukę. dziękuję księżom: Ma-

W przedostatni dzień ferii (25 lutego 2017), W godzinach Wieczornych, pod naszą ka-
plicę zajechał autokar. to tu zakończyła się Właśnie nasza tygodnioWa, zimoWa przy-
goda W poroninie. każdy uczestnik Wrócił z niej z bagażem Wspaniałych Wspomnień, 
pamiątek, zdjęć i…. uśmiechem od ucha, do ucha. ale zacznijmy od początku.

riuszowi, danielowi i zbigniewowi, na-
szym wychowawczyniom pani oli i ani, 
wspomagającym ich  państwu olsztyń-
skim, a także wspaniałym właścicielom 
ośrodka „limba” panu piotrowi i pani 
Halinie.

Bartek Borkowski
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dziś - 5 marca - mamy dzień te-
ściowej. mało jeszcze popularne 
święto o całkowicie świeckiej pro-
weniencji, wymyślone zapewne 
przez amerykańskie sieci handlo-
we, ale warte rozpowszechnienia, 
jak każda okazja wzmocnienia 
więzi rodzinnych, napełnienia ich 
głębszą miłością. umilajmy szcze-
gólnie w tym dniu życie teściowych 
(czyli matek żon) i świekr (czyli 
matek mężów), ale także - teściów 
i świekrów. 

niestety bowiem, podob-
nie jak to było początkowo 
z dniem matki i dniem 
babci, o uczczenie analo-
gicznym świętem panów 
nikt nie zadbał. o ile jed-
nak swojego dnia w koń-
cu doczekali się i ojcowie,  
i dziadkowie, to dnia teścia 
nadal nie ma. Były pomysły, 
by świętować go następne-
go dnia po dniu teściowej, 
albo w tydzień później, ale 
najprościej przecież uczcić 
dzień taty współmałżon-
ka w tym samym dniu, co 
mamy współmałżonka, 
czyli dziś.

Jest w Biblii opis teścia 
idealnego. księga sędziów 
zawiera historię lewity, 
czyli męża z pokolenia 
lewiego, zamieszkałego 
na górze Efraima (sdz 19, 
1-10). Mąż ów (nieznany 
nam z imienia) wziął so-
bie za żonę młodą kobie-
tę pochodzącą z Betlejem 
judzkiego, która wkrótce 
od niego odeszła i wróci-
ła do domu ojca swego w 
Betlejem. po czterech miesiącach 
daremnego wyczekiwania mąż jej 
udał się do Betlejem, aby „przeko-
nawszy ją sprowadzić z powrotem 
do siebie”. przekonywanie zakoń-

czyło się sukcesem, a najbardziej z 
odwiedzin lewity uradował się oj-
ciec kobiety, czyli teść. zatrzymał 
zięcia na trzy dni, ugaszczając go 
jedzeniem i piciem. gdy czwartego 
dnia o świcie teść zobaczył, że le-
wita zbiera się do wyjazdu, popro-
sił go: „posil się kawałkiem chleba, 
po czym wyruszycie!”. zasiedli do 
posiłku, a po jakimś czasie gospo-
darz rzekł do zięcia: „zostań, pro-
szę, jeszcze przez noc, a niech serce 
twoje się raduje!”. lewita chciał w 

końcu wstać od stołu, lecz gościnny 
gospodarz przymusił go, by został,  
i jedli i pili we dwójkę - teść z 
zięciem - do wieczora, tak że go-
ście zostali w Betlejem na jeszcze 

jedną noc. piątego dnia historia 
się powtórzyła. Rankiem teść na-
mówił zięcia na posiłek przed wy-
ruszeniem w drogę, biesiadowali 
cały dzień, a gdy lewita zebrał się  
w końcu do drogi, gospodarz rzekł 
do niego: „oto dzień się nachylił 
już ku wieczorowi, pozostań więc 
na noc tutaj, a niech serce twoje się 
raduje! Jutro wczesnym rankiem 
wyprawicie się w drogę i udasz się 
do swego domu.” Tym razem lewi-
ta nie dał się już przekonać i wy-

ruszył w drogę z żoną 
oraz swoim sługą. To 
nieskorzystanie z go-
ścinności teścia i nocna 
podróż stworzyły oko-
liczności, w których 
kobieta winna opusz-
czenia męża została 
straszliwie ukarana, ale 
to już inna historia... 

pamiętajmy, że 
otrzymaliśmy od te-
ściów/świekrów bez-
cenny dar: ich dziecko, 
które stało się naszym 
mężem lub żoną. nikt 
inny, poza naszymi ro-
dzicami, którzy nam 
samym dali życie, nie 
ofiarował nam więcej. 
podziękujmy im za to. 
Także za ich miłość, 
zrozumienie, wsparcie, 
za pomoc w wychowa-
niu dzieci i ofiarność 
w budowie wspólnej 
rodziny. dziś jest ta 
okazja. a kochajmy ich 
przez cały rok.

maciej Białecki, 
maciej@bialecki.net.pl

dzIeń 
teścIoweJ
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niedziela, 14 grudnia 2008
w naszej kaplicy odbył się koncert 

adwentowy w wykonaniu Męskiego 
zespołu Muzyki Cerkiewnej pod dy-
rekcję ks. Jerzego szubaka. kiedy na 
koniec chór wykonał cztery kolędy, po-
czuliśmy, że święta są już blisko.

25 grudnia 2008 
pasterkę odprawił ks. bp piotr Jarec-

ki.

29 marca 2009
Chór kameralny ab imo pecto-

re wystąpił z koncertem pasyjnym.  
w programie znalazły się utwory ta-
kich kompozytorów jak: giovanni 
pierluigi palestrina, Tomas luis de 
Victoria, grzegorz gerwazy gorczyc-
ki i Mateusz dębski. dyrygował Ma-
riusz latek.

w marcu 2010  pojawił się na terenie 
budowy nowej świątyni dźwig. znak, 
że budowa kościoła ruszy. 

i rzeczywiście, na terenie budowy 
pojawili się pracownicy w pomarań-
czowych kamizelkach. Mury zaczynają 
się powoli wznosić do góry.

10 kwietnia 2010 
narodowa tragedia. Rano o godz. 

8.49 pod smoleńskiem rozbił się samo-
lot wiozący prezydenta kaczyńskiego, 
jego małżonkę i osoby towarzyszące, 
udające się na uroczystości do katynia. 
zginęli wszyscy (96 osób). To tragedia 
niewyobrażalna.

Już wieczorem w naszej parafii  
o godz. 18.00 została odprawiona Msza 
św. w intencji ofiar wypadku. na osie-
dlu bardzo wiele osób na znak żałoby 
wywiesiło flagi państwowe z czarną 
wstęgą. Cały kraj pogrążył się w ża-
łobie. ludzie zaczęli przychodzić pod 
pałac prezydencki i składać tam kwiaty, 
zapalać znicze.

niedziela, 18 kwietnia 2010
o godz. 19.00 w 70 rocznicę zbrod-

ni katyńskiej w naszej kaplicy zapre-
zentowano program słowno-muzycz-
ny „Bądź wierny, idź”. znalazły się  
w nim  relacje i wspomnienia z okresu 
ii wojny światowej. Rozpoczęła je re-
lacja o trzech nalotach samolotów my-
śliwskich na wieluń w dniu 1 września 
1939 roku. dokonały one spustosze-

nia tego miasteczka w 75%. zginęły  
33 osoby, wielu było rannych. wstrzą-
sająca była relacja o tych wydarzeniach 
dra zygmunta patryna o ewakuacji 
rannych z płonącego budynku szpi-
talnego. następnie wysłuchaliśmy 
wspomnień żołnierzy z września 1939 
roku, 12 i 13-letnich dzieci deportowa-
nych wraz z rodzicami w głąb zsRR,  
o nieludzkiej podróży do kazachstanu, 
o ciężkiej pracy na posiołkach, gdzie 
pracowali za kawałek chleba, chorowali 
na cyngę, tyfus i czerwonkę. 
Był też tekst o walkach żoł-
nierzy gen. stanisława so-
sabowskiego na zachodzie. 
wstrząsająca była relacja 
Henryka gorzechowskiego, 
który wraz z ojcem (też Hen-
rykiem, od którego w lutym 
1940 dostał płaskorzeźbę 

Matki Bożej ostrobramskiej) znalazł 
się w griazowcu. syn przeżył, ojciec 
odjechał ostatnim transportem i został 
rozstrzelany. nie zabrakło w progra-
mie przygotowanym przez Michała 
Muskata relacji z powstania warszaw-
skiego. zapamiętałam relację o pobycie 
grupy ludzi w piwnicy podczas nalo-
tów i przejmującą modlitwę kobiety 
powtarzającej słowa pieśni „kto się  

w opiekę odda panu swemu…” Śpiewa-
no także m. in. serce w plecaku, Czer-
wone maki, Teraz jest wojna. najbar-
dziej mniej ujął śpiew Ryszarda Morki 
(basa), który wykonał m. in. „Modlitwę 
obozową” (zwaną także hymnem ak  
ułożoną przez adama kowalskiego  
w październiku 1939 w obozie dla in-
ternowanych w Rumunii rozpoczyna-
jącą się od słów „o panie, który jesteś  
w niebie”) i „Marsz sybiraków” Maria-
na Jonkajtysa: 
Z miast kresowych, wschodnich osad 

i wsi, 
Z rezydencji, białych dworków i chat 
Myśmy wciąż do Niepodległej szli, 
Szli z uporem, ponad dwieście lat!

wśród wykonawców podziwialiśmy 
także katarzynę kozak. akompanio-
wał zbigniew Brzeziński. program 
został zrealizowane we współpracy  
z wydziałem kultury dzielnicy Be-
mowo m. st. warszawy.

mirosława pałaszewska

z historia parafii
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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

11 marca, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny

koncert uczniów i nauczycieli szkoły Muzycznej i stopnia presto

11 marca, godz. 19.00, klub karuzela, wstęp wolny

„autobus” - spektakl Teatru zgoda

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

„o rybaku i złotej rybce” - teatralny poranek bajkowy

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 startego 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
6 marca – poniedziałek:
7.00: śp. Józefa, Franciszek i irena;
7.30: śp. leon dubicki – 6 greg.;
7.30: śp. stefania szczech – 15 r.śm., kazimierz, zbigniew, Janina, wa-
cław, Franciszka;
18.00: śp. andrzej wojciechowski – 23 greg.;

7 marca – wtorek:
7.00: o Boże błog. i zdrowie dla Eryki łydka z okazji urodzin;
7.00: śp. wacław i zofia wróblewscy;
7.00: śp. Jacek Mach – 7 r.śm.;
7.30: śp. leon dubicki – 7 greg.;
18.00: śp. andrzej wojciechowski – 24 greg.;

8 marca – środa:
7.00: ……………………………..;
7.30: ……………………………..;
18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;

9 marca – czwartek:
7.00: śp. Elżbieta wojnowska – 5 r.śm.;
7.30: śp. leon dubicki – 9 greg.;
18.00: śp. andrzej wojciechowski – 26 greg.;

10 marca – piątek:
7.00: o zdrowie i Boże błog. dla wandy łydka;
7.00: śp. Tadeusz i jego rodzice;
7.30: śp. leon dubicki – 10 greg.;
18.00: śp. andrzej wojciechowski – 27 greg.;

11 marca – sobota:
7.00: …………………………….;
7.30: śp. leon dubicki – 11 greg.;
7.30: śp. Tadeusz grabosiński – 7 r.śm.;
18.00: śp. andrzej wojciechowski – 28 greg.;

12 marca – niedziela:
7.00: śp. Jerzy Czarkowski;
8.30: o nawrócenie andrzeja;
10.00: śp. kazimierz popiel – 3 r.śm.;
11.30: śp. Tadeusz zieliński – 24 r.śm. i Janina zielińska;
13.00: w int. parafian;
16.00: śp. kazimierz Malom i zmarli z jego rodziny;
18.00: śp. andrzej wojciechowski – 29 greg.;
20.00: śp. leon dubicki – 12 greg.;
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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:
lena wiktoria kaniewska i sara kosmalska.

Zapowiedzi:
tomasz terlikowski – kawaler z par. tutejszej i dorota Izdepska – panna z par. św. kazimierza w policach.
grzegorz wajda – kawaler z par. tutejszej i olga suchodolska – panna z par. kroczewo.

1. dziś i niedziela miesiąca. po Mszy św.  
o godz. 1300 wystawienie najświętszego sakra-
mentu i krótka adoracja.

2. w wielkim poście zapraszamy na tradycyj-
ne nabożeństwa tego czasu:  

w piątki  – droga krzyżowa:                                                                          
* dla dzieci o godz. 1700,                                                                                                                      
* dla młodzieży o godz. 2000                                                                                                                          
* i dla dorosłych o godz. 1830          
                                                                                             
w niedziele  o godz. 1700 – gorzkie Żale z ka-
zaniem pasyjnym.  znajdźmy czas, by uczest-
niczyć w tych nabożeństwach, by dzięki nim 
głębiej przeżywać tajemnicę męki, śmierci  
i zmartwychwstania naszego pana i lepiej ro-
zumieć Jego nieskończoną miłość do każdej  
i każdego z nas.  Rekolekcje wielkopostne roz-
poczniemy za 3 tygodnie 26 marca.

3. dziękujemy mieszkańcom bloków przy  
ul. ziębicka 2, 4, Jeździecka 1, 3, 4, zaborowska 
2, 4, 4a, 6, 15, Babimojska 11, 13, Bogatyńska 
4, 6, 6a, 8, strońska 1, 3 za życzliwe przyjęcie 
nas podczas kolędy i ofiary złożone na budowę 
nowego kościoła.

4. dziś o godz. 1600 zebranie kół Żywego Ró-
żańca

5. w kruchcie kościoła jest wyłożona prasa ka-
tolicka. zachęcamy do lektury.


