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oTo słowo pana:
„Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie.” ( J 14, 1).

dziś Jezus stawia swoim uczniom fundamentalne py-
tanie o wiarę. Czy wierzę w Boga? oraz… Czy wierzę 
Bogu? Czy Mu ufam w każdym swoim położeniu? 

syn Boży jako jedyny ma prawo uchylić rąbka tajem-
nicy dotyczącej Bożego królestwa, gdyż od Boga wyszedł 
i do Boga idzie… W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. 
Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież 
przygotować wam miejsce. ( J 14, 2). podaje nam tę zwię-
złą informację, abyśmy wiedzieli, w którą stronę mamy 
iść w życiu i jaka będzie nasza przyszłość. zbawiciel 
uświadamia uczniom, że śmierć nie jest kresem ludzkie-
go istnienia. dlatego pyta właśnie o wiarę, gdyż to ona 
zmienia całkowicie spojrzenie na ludzkie życie na tym 
świecie w perspektywie walki o szczęśliwą przyszłość po 
drugiej stronie śmierci. 

podążanie przez codzienność w ścisłej łączności  
i współpracy z Jezusem, korzystanie z sakramentów 
świętych, praktykowanie wiary i święte życie na zie-

mi, ma zapewnić uczniom łaskę zbawienia, to znaczy 
szczęście wieczne w radości obcowania z Bogiem w Jego 
świętym królestwie. Może niejednokrotnie zastanawia-
my się, jak dotrzeć do domu ojca… i na to zagadnienie 
Jezus dziś odpowiada Tomaszowi i nam wszystkim: Ja 
jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do 
Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. ( J 14, 6). dlatego Je-
zus ustanowił kościół święty, abyśmy przez codzienność 
podążali Bożą drogą do wyznaczonego celu. we wspól-
notę ludu Bożego zostaliśmy włączeni przez sakrament 
chrztu świętego i staliśmy się dziećmi Bożymi, o czym 
wspomina nam dziś również święty piotr: Wy zaś jesteście 
wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym 
narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście 
ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności 
do przedziwnego swojego światła. (1 p 2, 9)

idźmy zatem Chrystusową drogą powołania do świę-
tości, o nią walczmy w codziennym życiu i ją zdobywaj-
my, abyśmy spotkali się razem w wieczności i cieszyli się 
szczęściem Bożego królestwa na wieki.

ks. Konrad

pierwsza
komunia
święta
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EwangElia na co dziEń
14 maja  2017 - V Niedziela Wielkanocna
( j 14,1-12)

15 maja  2017 - Poniedziałek
Dzień powszedni
( j 14,21-26)
Jezus powiedział do swoich uczniów: kto ma przy-
kazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. kto 
zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez ojca 
mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu 
siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie iskariota: panie, 
cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie świa-
tu? w odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli Mnie 
kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec 
mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy 
u niego przebywać. kto Mnie nie miłuje, ten nie za-
chowuje słów moich. a nauka, którą słyszycie, nie 
jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, ojca. To wam 
powiedziałem przebywając wśród was. a pocieszy-
ciel, duch Święty, którego ojciec pośle w moim 
imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni 
wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.

16 maja 2017 - Wtorek 
Święto św. andrzeja Boboli, kapłana i męczennika
( j 17,20-26)
w czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy 
ku niebu modlił się tymi słowami: nie tylko za nimi 
proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą 
wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak 
Ty, ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili 
w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie po-
słał. i także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, 
aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja  
w nich, a Ty we Mnie! oby się tak zespolili w jedno, 
aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich 
umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. ojcze, chcę, aby 
także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie 
Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, 
bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. oj-
cze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja 
Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. 
objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby 
miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja 
w nich.

17 maja  2017 - Środa
Dzień powszedni
( j 15,1-8)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem 
prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest 
tym, który uprawia. każdą latorośl, która we Mnie 
nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi 
owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. wy 
już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedzia-
łem do was. wytrwajcie we Mnie, a Ja /będę trwał/  
w was. podobnie jak latorośl nie może przynosić owo-
cu sama z siebie - o ile nie trwa w winnym krzewie 

- tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. 
Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. kto 
trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, 
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, 
kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna 
latorośl i uschnie. i zbiera się ją, i wrzuca do ognia,  
i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje 
w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się 
spełni. ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc 
obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.

18 maja 2017 -  Czwartek
Dzień powszedni
( j 15,9-11)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umi-
łował ojciec, tak i Ja was umiłowałem. wytrwajcie 
w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje 
przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak 
jak Ja zachowałem przykazania ojca mego i trwam  
w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość 
moja w was była i aby radość wasza była pełna.

19 maja 2017 - Piątek
Dzień powszedni
( j 15,12-17)
Jezus powiedział do swoich uczniów: To jest moje 
przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak 
Ja was umiłowałem. nikt nie ma większej miłości od 
tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. 
wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, 
co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo 
sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was 
przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, 
co usłyszałem od ojca mego. nie wyście Mnie wy-
brali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, 
abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał 
- aby wszystko dał wam ojciec, o cokolwiek go po-
prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się 
wzajemnie miłowali.

20 maja  2017 - sobota
Dzień powszedni
( j 15,18-21)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli was świat 
nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. 
gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako 
swoją własność. ale ponieważ nie jesteście ze świa-
ta, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was 
świat nienawidzi. pamiętajcie na słowo, które do was 
powiedziałem: sługa nie jest większy od swego pana. 
Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześlado-
wać. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą 
zachowywać. ale to wszystko wam będą czynić z po-
wodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie 
posłał.
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EUCHaRYsTIa 
W ŻYCIU 
ŚWIĘTYCH

Święty paschalis Baylon, żyjący  
w XVi wieku, zasłynął z wielkie-
go umiłowania Eucharystii. we 

Francji, gdzie szerzyły się herezje, bro-
nił realnej obecności Chrystusa w naj-
świętszym sakramencie, za co o mało 
nie został ukamienowany. Jak opowia-
dają „Żywoty Świętych pańskich na 
wszystkie dni roku” autorstwa ks. pio-
tra skargi: „gdy ciało jego spoczywało  
w kościele, w czasie Mszy św. dwa razy 
podczas podniesienia podniosły się 
powieki jego, a oczy zwrócone były na 
przenajświętszą Hostyę, którą właśnie 
kapłan wznosił w górę.” Święty pascha-
lis jest patronem stowarzyszeń i kon-
gresów eucharystycznych. 

spektakularne są przypadki świętych, 
którzy zasłynęli z radykalnych postów, 
dosłownie żyjąc tylko Eucharystią. 
Taka była katarzyna ze sieny. Mie-
siącami jej jedynym pokarmem była 
tylko komunia święta. Błogosławiona 
kolumba z Rieti, żyjąca sto lat później, 
była jej naśladowczynią. Bł. kolum-
ba znana była wśród współczesnych  
z praktyk ascetycznych. katarzyna  
i kolumba nie były wyjątkami. w la-
tach 1200-1500 w Europie stosunkowo 
liczne były kobiety, które w szczególny 
sposób oddawały cześć najświętszemu 
sakramentowi, mając zarazem w po-
gardzie ziemskie jedzenie. zagadnie-

nie to opisuje Caroline walker Bynum  
w książce „Holy Feast and Holy Fast: 
The Religious significance of Food to 
Medieval women”. kobiety takie jak 
ida z nivelles czy agnes Blannbekin 
złożyły śluby zakonne powodowane 
pragnieniem, by częściej móc przystę-
pować do komunii. Święta Jadwiga 
Śląska w podobnym celu miała biegać 
od kościoła do kościoła. Święci męż-
czyźni, przeważnie kapłani, w hagio-
grafiach łączeni są z przemienionym 
Ciałem Chrystusa jako ci, którzy spra-
wują najświętszą ofiarę. Tam, gdzie 
Eucharystia pojawia się jako pokarm, 
dominują pobożne i święte niewiasty.

w przypadku świętych żyjących bli-
żej naszych czasów, możemy polegać na 
materiałach pisanych, z których uczymy 
się ich rozumienia Eucharystii. Święty 
Rafał kalinowski pozostawił po sobie 
ponad 1700 listów, z których wyczy-
tać można, jak wielką wagę przykładał 
do częstej spowiedzi i przystępowania 
do komunii. w listach pisanych z ze-
słania, ale też z innych okresów życia, 
dawał wyraz swojemu żalowi z racji 
niemożności przyjmowania komunii. 
Cenna była dla niego praktyka ducho-
wej komunii świętej, pisał: „…staram 
się co ranek duchownie łączyć z Chry-
stusem panem, i nieraz miewam chwile 
tak błogie, jak wtedy, kiedym w wilnie  

z kościoła św. katarzyny coraz czyst-
szym odchodził od stołu pańskiego”. 
Co w jego duchowości wydaje mi się 
ciekawe, to zwyczaj proszenia przyja-
ciół o wspominanie go podczas Mszy 
św. lub ofiarowanie w jego intencji ko-
munii. Był to dla św. Rafała najlepszy 
sposób łączenia się z przyjaciółmi: kie-
dy on i bliska mu osoba jednoczyli się  
w Bogu. osoby, które zostały mu po-
wierzone pod duchową opiekę, zachęcał 
gorąco do częstego, nawet codziennego 
przyjmowania Ciała pańskiego.

Święta Faustyna kowalska zanoto-
wała w „dzienniczku” najróżniejsze 
spostrzeżenia dotyczące Eucharystii. 
Jedną z jej refleksji chciałbym przypo-
mnieć jako rozważanie dla nas podczas 
Mszy Świętej:

„dziś zrozumiałam wiele tajemnic 
Bożych. poznałam, że komunia świę-
ta trwa we mnie do następnej komunii 
świętej. Żywa i odczuwalna obecność 
Boża trwa w duszy, ta świadomość po-
grąża mnie w głębokim skupieniu, bez 
żadnego z mej strony wysiłku... serce 
moje jest żywym tabernakulum, w któ-
rym się przechowuje żywa Hostia. ni-
gdy nie szukałam Boga gdzieś daleko, 
ale we własnym wnętrzu; w głębokości 
własnego jestestwa obcuję z Bogiem 
swoim.” (1302)

janusz matkowski

PierWsza komuNia ŚWięta jest dla dzieci Wielkim WydarzeNiem. W dorosłym życiu sakra-
meNt teN PoWszedNieje i NiekoNieczNie staje się Przedmiotem Wielkich Wzruszeń. W histo-
rii koŚcioła były PrzyPadki, kiedy eucharystia miała dla Przyjmujących ją osób szczególNe 
zNaczeNie.
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nasz paRaFianin  
PaWEŁ CHILCZUK  

przyjęcie święceń w stopniu diakonatu 
oznacza, że nieodwołalnie i na całe ży-
cie paweł, razem z 7 innymi klerykami, 

powiedział panu Bogu “tak”. w czasie uroczy-
stej Mszy św. miały miejsce kolejne wydarzenia 
związane z przyjęciem sakramentu. najpierw 
każdego z kandydatów wywołano po imieniu. 
następnie, wyrazili oni publicznie wolę przy-
jęcia święceń i wszystkich zobowiązań z nich 
wynikających. włożyli potem swoje ręce w ręce 
biskupa, wyrażając wolę trwania w posłuszeń-
stwie wobec niego i jego następców. następnie 
odmówiona została litania do wszystkich 
Świętych, podczas której kandydaci leżeli 

W sobotę 6 maja 2017 roku Nasz ParafiaNiN  PaWeł chilczuk, Przy-
jął ŚWięceNia diakoNatu z rąk kard. kazimierza Nycza W koŚciele 
semiNaryjNym WarszaWskiego metroPolitalNego semiNarium du-
choWNego. 

krzyżem na posadzce, wyrażając w ten sposób 
pełne poddanie się woli Bożej. wreszcie, kard. 
kazimierz nycz odmówił nad nimi modlitwę 
konsekracyjną, po czym nałożył na każdego 
ręce, czyniąc go diakonem. dopełnieniem sa-
kramentu było nałożenie nowym diakonom 
specjalnej szaty, tzw. dalmatyki, i wymienienie 
pocałunku pokoju z biskupem i pozostałymi 
diakonami.
kto to jest diakon i co robi? oto kilka informa-
cji dla średniozaawansowanych. diakon jest to 
osoba, która przyjęła pierwszy stopień święceń 
kapłańskich. podczas Mszy św. diakon czyta 
Ewangelię i może głosić homilię; posługuje przy 

ołtarzu; udziela komunii św., będąc jej zwyczaj-
nym szafarzem. poza Mszą św. może prowadzić 
nabożeństwa – również nabożeństwa euchary-
styczne, podczas których dokonuje wystawienia 
najświętszego sakramentu i udziela błogosła-
wieństwa najświętszym sakramentem; udziela 
sakramentu chrztu św. - jest jego zwyczajnym 
szafarzem; może asystować przy zawieraniu 
związku małżeńskiego jako urzędowy świadek; 
zanosi komunię św. chorym; przewodniczy ob-
rzędowi pogrzebu.
w niedzielę 7 maja 2017 roku diakon paweł 
odprawił nabożeństwo majowe w naszej parafii, 
na zakończenie którego udzielił nam błogosła-
wieństwa najświętszym sakramentem.
Życzymy diakonowi pawłowi wielu łask Bo-
żych w jego powołaniu kapłańskim i polecamy 
go modlitwie czytelników. 

małgosia jakubczyk

DIaKONEm
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NAUCZANIE KOŚCIOŁA 
O ŻYCIU SPOŁECZNYM

PaPIEsKa 
EKOLOGIa. częŚĆ XViii
Maciej Białecki, maciej@bialecki.net.pl

Rozważania o encyklice ojca Świę-
tego Franciszka «laudato si’» rozpoczę-
liśmy w pół roku po jej podpisaniu, co 
nastąpiło w uroczystość zesłania ducha 
Świętego 24 maja 2015 r. („skała” 22 li-
stopada 2015 nr 31), a kończymy niemal 
dokładnie w drugą rocznicę podpisania. 

Encyklika wzbudziła ogromne emo-
cje, była i jest czytana zarówno przez 
członków kościoła, jak i przedstawicieli 
innych wyznań, była również czytana z 
uwagą przez osoby niewierzące. po raz 
pierwszy nauczanie kościoła odniosło 
się w niej w tak szerokim zakresie bez-
pośrednio do problemów, którymi żyje 

świat w XXi wieku, a które w czasach 
soboru watykańskiego ii nie istniały 
bądź miały zupełnie inny rozmiar, ta-
kich jak globalizacja, konsumpcjonizm, 
zagrożenie środowiska, rozwarstwienie  
i wykluczenie ekonomiczne i cywiliza-
cyjne ludzi i całych narodów.

poszukując rozwiązań tych proble-
mów w katolickiej nauce społecznej, 
Franciszek stworzył pojęcia nawróce-
nia ekologicznego i ekologii integralnej,  
o których pisałem tu wielokrotnie. wy-
chodząc z zasady godności osoby ludz-
kiej papież stwierdza, iż nie jest możli-
wa naprawa świata, zarówno w aspekcie 
ekonomicznym jak i ekologicznym, bez 
naprawy człowieka, którego godność  
w dzisiejszych czasach bywa mocno nad-
wyrężana przez niepohamowany postęp 
technologiczny i konsumpcję. 

Relację pomiędzy człowiekiem, Bo-
giem i innymi stworzeniami papież 
porównuje do relacji w Trójcy Świętej: 
„Świat stworzony na wzór Boga jest sie-
cią relacji. stworzenia skierowane są ku 
Bogu, a cechą wszystkich istot żywych 
jest dążenie do innego stworzenia tak, że 
we wszechświecie można znaleźć niezli-

czone, trwałe relacje, które wzajemnie ta-
jemniczo się przeplatają. zachęca to nas 
nie tylko do podziwiania wielu powiązań 
istniejących między stworzeniami, ale 
prowadzi także do odkrycia klucza na-
szej samorealizacji. Byt ludzki bowiem 
tym bardziej się rozwija, tym bardziej 
dojrzewa i tym bardziej się uświęca, im 
bardziej wchodzi w relacje, przekracza-
jąc siebie, aby żyć w komunii z Bogiem, 
z innymi i ze wszystkimi stworzeniami. 
[...] wszystko jest połączone, a to nas 
zachęca do dojrzewania w duchowości 
globalnej solidarności, która emanuje  
z tajemnicy Trójcy Świętej” (wszystkie 

cytaty z encykliki «laudato si’»).
w tym kontekście nowego znacze-

nia nabiera uczestnictwo w niedzielnej 
Eucharystii. niedziela „jest nam dany 
jako dzień uzdrowienia relacji człowieka 
z Bogiem, z samym sobą, z innymi i ze 

światem. [...] Człowiek ma tendencję, by 
sprowadzać kontemplacyjne wytchnie-
nie do dziedziny tego, co bezowocne 
czy zbędne, zapominając, że w ten spo-
sób odbiera się dokonywanemu dziełu 
to, co najważniejsze: jego sens. naszym 
obowiązkiem jest włączenie w nasze 
działania bezinteresowności i wymia-
ru receptywnego. Jest to coś innego, niż 
zwykła bezczynność. Chodzi o inny spo-
sób działania, stanowiący część naszego 
istnienia. w ten sposób ludzkie działanie 
chronione jest nie tylko od pustego ak-
tywizmu, ale także od niepohamowania 
oraz wyizolowania sumienia, co prowa-
dzi do dążenia tylko do własnych korzy-

ści. [...] odpoczynek jest poszerzeniem 
spojrzenia, umożliwiającym ponowne 
uznanie praw innych. w ten sposób 
dzień odpoczynku, którego centrum sta-
nowi Eucharystia, rzuca swoje światło 
na cały tydzień i sprawia, że opieka nad 
naturą i ubogimi staje się naszym osobi-
stym zadaniem.”

Encyklikę Franciszek zakończył - to 
też nie jest typowe w dokumentach na-
uczania papieskiego - ułożonymi przez 
siebie modlitwami: „Modlitwą za naszą 
ziemię” i, nawiązującą do pieśni wielkie-
go imiennika z asyżu, z której zaczerpnął 
tytuł encykliki, „Chrześcijańską modli-
twą wraz ze stworzeniem”. przeczytajmy, 
pomódlmy się:

„panie Boże w Trójcy Jedyny, piękna 
wspólnoto nieskończonej miłości, na-
ucz nas kontemplowania Ciebie w pięk-
nie wszechświata, gdzie wszystko mówi 
nam o Tobie. Rozbudź nasze uwielbienie  
i wdzięczność za każdą istotę, którą 
stworzyłeś. obdarz nas łaską poczucia się 
wewnętrznie zjednoczonymi ze wszyst-
kim, co istnieje. Boże miłości, ukaż nam 
nasze miejsce w tym świecie jako narzę-

dzi Twojej miłości dla wszystkich istot 
tej ziemi, bo żadna z nich nie jest przez 
Ciebie zapomniana. oświeć posiadają-
cych władzę i pieniądze, aby nie popadli  
w grzech obojętności, aby miłowali dobro 
wspólne, wspierali słabych i opiekowali 
się światem, w którym żyjemy. ubodzy 
i ziemia wołają: panie, obejmij nas swą 
mocą i światłem, abyśmy chronili wszel-
kie życie, przygotowali lepszą przyszłość, 
aby nadeszło Twoje królestwo sprawie-
dliwości, pokoju, miłości i piękna. po-
chwalony bądź, panie!”

„Byt ludzki tym bardziej się rozwija, dojrzewa i uświęca, im bardziej wchodzi 
w relacje, przekraczając siebie, aby żyć w komunii z Bogiem, z innymi i ze 
wszystkimi stworzeniami.”

„dzień odpoczynku, którego centrum stanowi Eucharystia, rzuca swoje 
światło na cały tydzień i sprawia, że opieka nad naturą i ubogimi staje się 

naszym osobistym zadaniem.”



skała numer 17(347)          

STRONA 6

co nam mówią Święci?

ŚWIĘTY maCIEj
aPOsTOŁ

maciej był jednym z pierwszych 
uczniów jezusa. Został wybrany 
przez apostołów do ich grona na 
miejsce judasza, który po wydaniu 
kapłanom jezusa popełnił samobój-
stwo (Dz 1, 15-26). maciej otrzymał 
święcenia biskupie oraz udzielono 
mu władzy apostolskiej przez nało-
żenie rąk.

piotr i inni apostołowie byli 
przekonani, że tak jak stary 
Testament opierał się na 12 

synach Jakuba patriarchy, tak i nowy 
Testament miał się opierać na 12 
apostołach. Jeśli zabrakło jednego, 
należało wybrać kogoś nowego przez 
losowanie. Co ciekawe, rozstrzyga-
nie spornych spraw przez losowanie 
było wówczas powszechnym zwycza-
jem. nie była to jednak przypadkowa 
czynność lub zabobon, odzwiercie-
dlała wiarę w nadprzyrodzoną inter-
wencję ducha Świętego. wskazują 
na to słowa piotra: „Ty, panie, znasz 
serca wszystkich, wskaż z tych dwóch 
jednego, którego sobie wybrałeś, by 
zajął miejsce w tym posługiwaniu i w 
apostolstwie, któremu sprzeniewie-
rzył się Judasz, aby pójść swoją drogą” 
(dz 1, 24).

poza opisem powołania nie posia-
damy o tym apostole żadnych pew-
nych informacji. według Euzebiusza 
z Cezarei, uważanego za twórcę dzie-
jopisarstwa chrześcijańskiego, święty 
Maciej był jednym z 72 uczniów Je-
zusa. prawdopodobnie był Żydem, 
jak pozostali apostołowie i ucznio-
wie. Również jego imię - hebrajskie 
imię teoforyczne Mattatyah (greckie 
Theodoros lub łacińskie adeodatus 
- dar Jahwe) wskazuje na żydowskie 
pochodzenie tego apostoła.

niewiele wiemy o jego posłudze 
apostolskiej. według legendy miał 
głosić Ewangelię w Judei, w Etiopii, 

wreszcie w kolchidzie, 
a więc dotrzeć aż na 
ziemie słowian. doko-
nywał wielu uzdrowień 
wśród Żydów. został 
skazany przez san-
hedryn, miał umrzeć 
śmiercią męczeńską  
w Jerozolimie, gdzie 
został ukamienowany 
i ścięty toporem jako 
wróg i zdrajca narodu 
żydowskiego. według 
jeszcze innej legendy 
Juda Tadeusz i Maciej 
zginęli wspólnie w per-
sji. klemens aleksan-
dryjski, żyjący w latach 
150 - 212, uważał, że 
Maciej zmarł śmier-
cią naturalną w roku 
50 (inni żyjący później 
historycy podają jako 
datę śmierci rok 80). 
do naszych czasów 
zachowały się jedynie 
fragmenty apokryficz-
nej tzw. „Ewangelii świętego Macie-
ja” oraz „dziejów świętego Macieja”. 
Jako że posiadają charakter gnostycki 
(heretycki), zostały odrzucone przez 
papieża gelazego. 

Relikwie tego apostoła miała odna-
leźć według podania cesarzowa świę-
ta Helena, matka konstantyna wiel-
kiego. zostały rozdzielone między 
wiele kościołów. obecnie znajdują 
się w Rzymie w bazylice Matki Bożej 
większej, w Trewirze w niemczech  
i w kościele świętej Justyny w padwie. 
natomiast tradycja grecka jako miej-
sce przechowywania relikwii tego 
świętego przyjmuje zamek gonio - 
apsaros w gruzji.

Święty Maciej jest patronem Ha-
noweru oraz m. in. budowniczych, 
kowali, cieśli, stolarzy, cukierników i 

rzeźników oraz alkoholików i cho-
rych na ospę. wzywają go niepłodne 
małżeństwa oraz chłopcy rozpoczy-
nający szkołę.

w ikonografii święty Maciej 
przedstawiany jest w długiej, przepa-
sanej tunice i w płaszczu. Jego atry-
butami są: halabarda, księga, krzyż,  
a także kamienie, miecz, topór, włócz-
nia - którymi miał być dobity. Jego 
wspomnienie liturgiczne przypada  
14 maja.

Joanna Matkowska
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TAJEMNICA 5 rAdosNA 
odNAlEzIENIE 
PANA JEzusA 
w świątyni 

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go  
w świątyni, gdzie siedział  między nauczy-
cielami, przysłuchiwał się im i zadawał py-
tania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli 
zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowie-
dziami. Łk 2, 46-47

Tajemnica 5 radosna pięknie wpisuje się 
w jedną z najważniejszych chwil w życiu 
każdego człowieka, a szczególnie dziecka, 
które po raz pierwszy przyjmuje do swo-
jego serca pana Jezusa. 

i komunia Święta jest szczególnym 
dniem. oto bowiem człowiek po raz 
pierwszy ma możliwość otrzymania łaski 
bezpośredniego kontaktu z Chrystusem 
panem, jest to wyjątkowe zjednoczenie  
z samym Bogiem. w taki właśnie cudow-
ny sposób, niemożliwe staje się możliwym. 
Bóg daje człowiekowi siebie samego. To 
wyjątkowe spotkanie jest na swój sposób 
odnalezieniem Chrystusa i zaproszeniem 
go do własnego serca. 

odnalezienie Boga prawdziwego, daje 
człowiekowi niepowtarzalną szansę sta-
nia się prawdziwie dzieckiem Bożym, 
jest szansą na oczyszczenie, oświecenie  
i wreszcie na zbawienie. 

„Ujrzałem kościół, a w nim szeroko otwar-
te tabernakulum. Wewnątrz znajdowała się 
lśniąca białym światłem hostia. Jezus rzekł: 
«Gdzie możecie Mnie znaleźć, jeśli nie  
w domu Mojego Ojca?»” (C.a. ames, Róża-
niec eucharystyczny, kraków 2015, s. 33).

odnajdywanie pana Jezusa jest niczym 
innym, jak ciągłym nawracaniem się. 
wszyscy jesteśmy grzeszni, ale pan Jezus 
wciąż daje każdemu z nas szansę na zba-
wienie. nie ocenia człowieka, nie kryty-
kuje, nie wyśmiewa, nie szydzi, nie gardzi. 
on doskonale wie, jak wiele trudów  do-
świadcza każdy z nas żyjąc tu na ziemi. on 
doskonale rozumie, co to jest ból, krzywda 
ludzka, zapomnienie, odepchnięcie, czy 
nawet wyrzucenie człowieka poza margi-
nes życia. on żył tu wśród ludzi, doświad-
czał upokorzeń, zhańbienia, pogardy, bólu 
fizycznego i psychicznego. on wszystkie-
go doświadczył, oprócz grzechu. on był, 
jest i na zawsze będzie Bogiem, ale też, 
jak obiecał, będzie z tobą i mną, aż do 

skończenia świata. zwraca się do każdego  
z nas słowami pełnymi miłości: Przyjdźcie 
do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciąże-
ni jesteście, a Ja was pokrzepię. (Mt 11, 28). 
Jakże nie skorzystać więc z zaproszenia 
samego Boga? dlatego trzeba go szukać, 
aby z nim być. on jest prawdą, drogą  
i Życiem, a kto w niego wierzy, choćby  
i umarł, żyć będzie na wieki. dlatego wła-
śnie warto go szukać. Codziennie…

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, 
czym jest dla ciebie Eucharystia? Jakie 
bogactwo jest w niej zawarte? Czy my-
ślałeś kiedykolwiek, że idąc na niedziel-
ną Mszę Świętą, idziesz odnaleźć same-
go Boga, idziesz na spotkanie z Bogiem 
prawdziwym i rzeczywistym? w momen-
cie, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę  
z tak ogromnej Bożej łaski, pozostaje mu 
tylko wielbić Boga za Jego bezgraniczną 
miłość i miłosierdzie. 

dlatego właśnie warto jest szukać Boga 
samego, bo w nim jest jedyna nadzieja! 
Tylko on potrafi odpowiedzieć na każ-
de zawołanie człowieka, na każde pytanie 
i wątpliwość. Tylko on. staraj się więc 

wsłuchiwać w słowo Boże, staraj się go 
słuchać, on naprawdę mówi do ciebie. 

warto też pamiętać, że najłatwiej jest 
znaleźć go w tabernakulum i u kratek 
konfesjonału. Czyż nie jest to proste?

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć,
wzywajcie Go, dopóki jest blisko!
Niechaj bezbożny porzuci swą drogę
i człowiek nieprawy swoje knowania.
Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad 

nim zmiłuje,
i do Boga naszego, gdyż hojny jest w prze-

baczaniu.
Bo myśli moje nie są myślami waszymi
ani wasze drogi moimi drogami –
wyrocznia Pana. 
Bo jak niebiosa górują nad ziemią,
tak drogi moje - nad waszymi drogami
i myśli moje - nad myślami waszymi. 
(Iz. 55, 6-9)

Iwona Choromańska
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z życia parafii

PIERWsZa KOmUNIa ŚW. 
PO RaZ PIERWsZY 
W NOWYm KOŚCIELE
W sobotę, 6 maja 2017 roku, dwie grupy dzieci przyjęły w naszej parafii Pierwszą Komunię św. 

uroczystość była naprawdę wspaniała i szczególna z kilku względów. pierwszy i oczywisty powód to przyjęcie Ciała pana Jezusa przez dzieci po raz 
pierwszy w ich życiu i rozpoczęcie przez nie kolejnego etapu wzrastania w wierze. po drugie, w wyniku połączenia dwóch roczników do komunii przystąpiła 
rekordowa ilość 190 dzieci. dzieci przeszły staranne przygotowania pod okiem ks. Mariusza (siedem klas) i katechetki, pani anny przybyły (dwie klasy). 
po trzecie, po raz pierwszy ta uroczystość odbyła się w naszej nowej świątyni. Mimo, że jest ona ciągle w budowie, to dzięki staraniom rodziców była ona 
wysprzątana i pięknie udekorowana. 

w uroczystości wzięła udział pani dyrektor szkoły, panie kate-
chetki i panie wychowawczynie klas. dzieciom towarzyszyli liczni 
goście. nasz nowy kościół był pełny! więcej zdjęć w galerii na stro-
nie internetowej parafii (http://www.swlukasz.waw.pl/galeria). 
serdeczne Bóg zapłać dla wszystkich, którzy przyczynili się do 
uświetnienia tej uroczystości na chwałę pana!

małgosia jakubczyk
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PIERWsZa KOmUNIa ŚW. 
PO RaZ PIERWsZY 
W NOWYm KOŚCIELE
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małE co niEco

SAŁATKA ŚRÓDZIEMNOMORSKA 
Z GRILLOWANYMI WARZYWAMI

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

chciałoby się NaPisaĆ, że dNi są coraz dłuższe i coraz ciePlejsze, a maj to NajlePszy 
momeNt, by otWorzyĆ sezoN grilloWy. Niestety Pogoda Płata figle i raz ŚWieci 
słońce, a raz... Pada ŚNieg! coraz bliżej jedNak do Wakacji, Więc Pora PrzejŚĆ Na 
lżejszą dietę, bogatszą W WarzyWa, uboższą W PotraWy mięsNe. dziŚ ProPoNu-
ję sałatkę z grilloWaNymi WarzyWami iNsPiroWaNą kuchNią ŚródziemNomorską. 
NajlePiej byłoby WarzyWa faktyczNie PrzygotoWaĆ Na grillu, ale jeŚli aura Na 
to Nie PozWoli, możNa to zrobiĆ z WykorzystaNiem PatelNi grilloWej.

składniki:
1 mała cukinia
1 mały bakłażan
1 czerwona papryka
1 cebula
1 zielony ogórek
2 pomidory
2 garście ciemnych oliwek kalamata
oliwa w przypadku smażenia wa-
rzyw na patelni grillowej
150 g sera feta

warzywa umyć i osuszyć. Cukinię, cebulę i ogórka obrać, z papryki usunąć gniazda 
nasienne. Cukinię i bakłażana pokroić w kostkę i usmażyć na grillu lub patelni grillowej  
z niewielką ilością tłuszczu, żeby warzywa go nie wchłonęły. pozostałe, świeże jarzyny 
również pokroić w kostkę. dodać oliwki.

grillowane warzywa ostudzić i dodać do świeżych.
przygotować sos: pesto wymieszać z musztardą oraz z octem, następnie dodać oliwę 

i drobno posiekany czosnek. doprawić do smaku miodem, solą i pieprzem. dodać do 
sałatki.

Całość dokładnie wymieszać i posypać pokruszonym serem feta.

sos:
2 łyżki oliwy
1 łyżeczka zielonego pesto 
(z rukoli)
1 łyżeczka octu winnego
1 łyżeczka miodu
1 łyżeczka musztardy
2-3 ząbki czosnku
sól, pieprz

DO ZOBaCZENIa, DO UsŁYsZENIa
14 maja, godz. 11.00 i 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 12 zł 
„Trzej Muszkieterowie i tajemnica królewskiego klejnotu” - teatralny poranek bajkowy
14 maja, godz. 17.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 13 zł
„wszystkie rządy kłamią” - film dokumentalny, reż. Fred peabody (festiwal Millenium docs against gravity)
14 maja, godz. 20.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 13 zł
„amatorzy w kosmosie” - film dokumentalny, reż. Max kestner (festiwal Millenium docs against gravity)
17 maja, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
„Historia kin na Bemowie” - wykład historyczny 
20 maja, godz. 12.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny (obowiązują zapisy)
warsztaty muzyczne z zespołem lautari
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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
15 maja – poniedziałek:

7.00: śp. Barbara Brzozowska – 15 greg.;
7.00: śp. Felicja Żmiejko – 1 greg.; 
7.00: śp. zofia i dobiesław;
7.30: śp. Regina, krystyna, Jacek, Marian, zygmunt;
7.30: śp. piotr Ciecierski – 7 greg.;
7.30: śp. zofia i piotr szymańscy i zmarli z rodziny;
18.00: śp. zmarli;

16 maja – wtorek:
7.00: śp. Barbara Brzozowska – 16 greg.;
7.00: śp. Felicja Żmiejko – 2 greg.;
7.00: śp. zofia krystosik, zofia Elert;
7.30: śp. apolonia grodzka – 21 r.śm., Mieczysław Żach – 4 r.śm.;
7.30: śp. piotr Ciecierski – 8 greg.;
7.30: śp. Regina, krystyna, Jacek, Marian, zygmunt;
7.30: o Boże błog. i łaski dla oli z okazji 19 urodzin;
18.00: o Boże błog. i łaski dla sabiny i sławomira w 2 r. ślubu;

17 maja – środa:
7.00: śp. Barbara Brzozowska – 17 greg.;
7.00: śp. Roman piekut; 
7.30: śp. Regina, krystyna, Jacek, Marian, zygmunt;
7.30: śp. piotr Ciecierski – 9 greg.;
7.30: śp. zofia, piotr i bracia z rodziną;
14.00: Msza św. – 55 lecie szkoły;
18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;

18 maja – czwartek:
7.00: śp. Barbara Brzozowska – 18 greg.;
7.00: śp. Felicja Żmiejko – 4 greg.;
7.00: o uzdrowienie i błog. Boże, opiekę Matki Bożej dla Bartosza;
7.30: śp. Regina, krystyna, Jacek, Marian, zygmunt;
7.30: śp. piotr Ciecierski – 10 greg.;
18.00: dziękczynna w 50 urodziny iwony;

19 maja – piątek:
7.00: śp. Barbara Brzozowska – 19 greg.;
7.00: śp. Tadeusz, Józefa kwasik, Jerzy kamiński;
7.30: śp. Felicja Żmiejko – 5 greg.;
7.30: śp. Regina, krystyna, Jacek, Marian, zygmunt;
7.30: śp. piotr Ciecierski – 11 greg.;
18.00: śp. Bronisław Rybaczyk i Helena drozdowska – 6 r.śm.;

20 maja – sobota:
7.00: dziękczynna z prośbą o Boże błog. i łaski dla krzysztofa w 41 urodziny;
7.00: śp. Barbara Brzozowska – 20 greg.;
7.00: śp. Mieczysław Jezierski – 18 r.śm., iwona smela – 6 r.śm.;
7.30: śp. Felicja Żmiejko – 6 greg.;
7.30: śp. Regina, krystyna, Jacek, Marian, zygmunt;
7.30: śp. piotr Ciecierski – 12 greg.;
18.00: śp. Małgorzata i Jan;

21 maja – niedziela:
7.00: śp. Barbara Brzozowska – 21 greg.;
8.30: śp. piotr Ciecierski – 13 greg.;
10.00: śp. Regina, krystyna, Jacek, Marian, zygmunt;
11.30: śp. Maria samoraj, Franciszek doroszuk;
13.00: za parafian;
16.00: śp. Felicja Żmiejko – 7 greg.;
18.00: śp. Janina, stanisław, Marian, andrzej wojciechowscy;
20.00: śp. Jadwiga – 6 r.śm., wiesław – 24 r.śm., krzysztof, Eleonora, 
 wacław Rzewuscy;
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OGŁOsZENIa DUsZPasTERsKIE

Do wspólnoty Kościoła zostały włączone dzieci w sakramencie chrztu świętego:

alicja Lucyna Panocka, Kacper Osiński (na zdj.) 

Zapowiedzi:
michał Kowalski – kawaler z par. tutejszej i magdalena Piwowarczyk – panna z par. św. Bar-
tłomieja w Brzózie.

Bartosz Dziedzic – kawaler z par. tutejszej i justyna Iwona Pawlik – panna z par. błog. karoli-
ny w Tarnowie.

Rafał mroczek – kawaler z par. tutejszej i aleksandra Dramińska – panna z par. zwiastowania nMp w Czerwińsku.

Rafał sebastian Gmernicki – kawaler z par. tutejszej i agnieszka małgorzata Danilczuk – panna z par. św. apostołów 
Jana i pawła w warszawie.

Bartosz andrzej Rylski – kawaler z par. tutejszej i Kinga marta Byra – panna z par. wniebowzięcia nMp w Babicach 
starych.

Wojciech Borawski – kawaler z par. św. Rafała kalinowskiego w Ełku i Hanna Laura sołtys – panna z par. tutejszej.

maciej Litwiniec – kawaler z par. tutejszej i monika Barbara Borsz – panna z par. nMp z góry karmel w Bydgoszczy.

Ogłoszenie o pielgrzymce do Gietrzwałdu:
Parafia organizuje autokarową pielgrzymkę do sanktuarium matki Bożej Gietrzwałdzkiej w dniu 20 maja. Wyjazd o godz. 
6.30, powrót w godzinach wieczornych (około 20.00). Pragniemy tą pielgrzymką włączyć się w uroczyste obchody 100-lecia 
objawień matki Bożej w Fatimie, jako że Gietrzwałd jest jedynym na polskiej ziemi miejscem uznanych przez Kościół obja-
wień maryi. Ponadto chcemy uczestniczyć w jubileuszu 140 rocznicy objawień matki Bożej na Gietrzwałdzkiej ziemi oraz 
50 rocznicy koronacji obrazu matki Bożej koronami papieskimi. serdecznie zapraszamy. Opiekunem pielgrzymki jest ks. 

Konrad. Bliższe informacje po mszach świętych w zakrystii bądź w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania.

1. zapraszamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy z Maryją, naszą Matką, królową i orędow-
niczką. Codziennie po Mszy św. o godz. 1800 spotykamy się w kościele na nabożeństwie Majowym.

2. dziś podczas Mszy św. o godz. 1300 uroczyście wprowadzimy i poświęcimy figurę Matki Bożej 
Fatimskiej.

3. Bóg zapłać za ofiary złożone na budowę nowego kościoła. Te dzisiejsze złożone na tacę, wpłacane 
na bankowe konto budowy, czy przekazywane osobiście. 

4. dziękuję rodzicom dzieci komunijnych i dzieci rocznicowych za dar ołtarza.
5. od 19 maja na ekranach kin można oglądać wyjątkowy film „Teraz i w godzinę śmierci”. To wielka 

opowieść o sile modlitwy różańcowej, splecionych z nią losach świata i losach pojedynczych ludzi. pro-
dukcja powstawała na czterech kontynentach przez kilka lat. ukazuje, że różaniec to modlitwa, dzięki 
której na świecie dzieją się rzeczy niezwykłe. gorąco zachęcamy do wybrania się do kin.

6. w kruchcie kościoła jest wyłożona prasa katolicka. przed kościołem ministranci rozprowadzają 
kolejny nr parafialnego tygodnika: ”skała”:. zapraszamy do lektury.


