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oTo słowo pana:
„Tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha 

Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, 
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.” 

( J 20, 22 – 23).

przeżywana dziś uroczystość zesłania ducha 
Świętego, to świętowanie narodzin kościoła. zesłany 
paraklet, zapowiadany pocieszyciel, zstępujący duch 
Święty, to moc apostołów i uświęcenie ludu Bożego, 
to nieustanny Towarzysz wszystkich uczniów pań-
skich, całej wspólnoty kościoła.

niesamowite znaki towarzyszyły zesłaniu ducha 
Świętego: Szum z nieba, jakby uderzenie gwałtownego 
wiatru, napełnił cały dom, w którym przebywali. Uka-
zały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, 
i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali na-
pełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi języ-
kami, tak jak im Duch pozwalał mówić. (dz 2, 2 – 4). 
odważne wyjście apostołów do świata, owocne nauki, 

liczne nawrócenia… to też niezwykłe znaki działania 
parakleta.

Jakże potrzeba mocy i świętości Bożego ducha dzi-
siejszemu światu, który nie słucha tak otwarcie gło-
su kościoła. zresztą jak pokazuje historia, zawsze się 
rozmijał „duch świata” z duchem Świętym. 

niech nasza malutka, prowizoryczna kaplica sta-
nie się dla nas wieczernikiem, gdzie z wielką mocą 
na naszą wspólnotę, trwającą jednomyślnie na modli-
twie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa  
i z braćmi Jego, (dz 1, 14) zstąpi duch Święty, paraklet 
i uświęciciel. niech on nas dalej poprowadzi, niech 
przemieni to, co w nas słabe, grzeszne i niedoskonałe, 
a wypełni nas swoją obecnością, abyśmy w Jego mocy 
mogli pójść do dzisiejszego świata ze słowem dobrej 
nowiny. 

Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój  
i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. (święty Jan paweł ii,  
por. ps 104).

ks. Konrad

Zesłanie
DUCHA 

ŚWIĘTEGO
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EwangElia na co dziEń
4 czerwca  2017 - Niedziela 
zesłania Ducha Świętego 
( J 20,19-23)

5 czerwca  2017 - poniedziałek
Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
( J 19,25-27)
obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki 
Jego, Maria, żona kleofasa, i Maria Magdalena. kiedy 
więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok niej ucznia, 
którego miłował, rzekł do Matki: niewiasto, oto syn 
Twój. następnie rzekł do ucznia: oto Matka twoja.  
i od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

6 czerwca 2017 - wtorek 
Dzień powszedni
(Mk 12, 13-17)
uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku fa-
ryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli po-
chwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego: 
„nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na ni-
kim Ci nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludz-
ką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno 
płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy 
nie płacić?”. lecz on poznał ich obłudę i rzekł do 
nich: „Czemu Mnie wystawiacie na próbę? przynie-
ście Mi denara; chcę zobaczyć”. przynieśli, a on ich 
zapytał: „Czyj jest ten obraz i napis?”. odpowiedzieli 
Mu: „Cezara”. wówczas Jezus rzekł do nich: „oddaj-
cie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, 
co należy do Boga”. i byli pełni podziwu dla niego.

7 czerwca  2017 - środa
Dzień powszedni
(Mk 12,18-27)
potem przyszli do niego saduceusze, którzy twier-
dzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go 
w ten sposób: nauczycielu, Mojżesz tak nam prze-
pisał: Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie 
zostawi dziecka, niech jego brat weźmie ją za żonę  
i wzbudzi potomstwo swemu bratu. otóż było sied-
miu braci. pierwszy wziął żonę i umierając, nie zo-
stawił potomstwa. drugi ją wziął i też umarł bez po-
tomstwa, tak samo trzeci. i siedmiu ich nie zostawiło 
potomstwa. w końcu po wszystkich umarła ta kobie-
ta. przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, któ-
rego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę. 
Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, 
że nie rozumiecie pisma ani mocy Bożej? gdy bo-
wiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani 
za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. 
Co zaś dotyczy umarłych, że zmartwychwstaną, czyż 
nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa 
„o krzaku”, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem 
Bóg abrahama, Bóg izaaka i Bóg Jakuba. nie jest on 
Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim 
błędzie.

8 czerwca 2017 -  czwartek
Jezusa chrystusa, Najwyższego  
i wiecznego Kapłana
(Mt 26,36-42)
Jezus z uczniami przyszedł posiadłości zwanej get-
semani, i rzekł do nich: „usiądźcie tu, Ja tymczasem 
odejdę i tam się pomodlę”. wziąwszy z sobą piotra  
i dwóch synów zebedeusza, począł się smucić i od-
czuwać trwogę. wtedy rzekł do nich: „smutna jest 
dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie 
ze Mną”. i odszedłszy nieco dalej do przodu, padł na 
twarz i modlił się tymi słowami: „ojcze mój, jeśli to 
możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. wszakże nie 
jak Ja chcę, ale jak Ty niech się stanie!” potem przy-
szedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do 
piotra: „Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać 
ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli 
pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe”. 
powtórnie odszedł i tak się modlił: „ojcze mój, jeśli 
nie może ominąć Mnie ten kielich i muszę go wypić, 
niech się stanie wola Twoja!”

9 czerwca 2017 - piątek
Dzień powszedni
(Mk 12,35-37)
Jezus nauczając w świątyni, zapytał: „Jak mogą twier-
dzić uczeni w piśmie, że Mesjasz jest synem dawida? 
wszak sam dawid mówi w duchu Świętym: Rzekł 
pan do pana mego: siądź po prawicy mojej, aż poło-
żę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje. sam dawid 
nazywa go panem, skądże więc jest [tylko] jego sy-
nem?” a wielki tłum chętnie go słuchał.

10 czerwca  2017 - sobota
wspomnienie bł. Bogumiła, biskupa
(Mk 12,38-44)
Jezus nauczając rzesze mówił: strzeżcie się uczonych 
w piśmie. z upodobaniem chodzą oni w powłóczy-
stych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze 
krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. 
objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają dłu-
gie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. potem 
usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum 
wrzucał drobne pieniądze do skarbony. wielu boga-
tych wrzucało wiele. przyszła też jedna uboga wdo-
wa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. wtedy 
przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę, 
powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej 
ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. wszyscy 
bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze 
swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe 
swe utrzymanie.
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Zesłanie

ducha świętego
Ze wspólnej z Ojcem Światłości
Zabłysnął Płomień wszechmocny,
By dusze uczniów Chrystusa
Napełnić słowem ognistym.

O przyjdź już, Duchu Najświętszy,
I przemień serca w ołtarze,
Niech będą Twoim mieszkaniem
Przyozdobionym cnotami.
  (z liturgii godzin)

kolejna Boża obietnica staje się faktem. 
Tak, jak obiecał pan Jezus apostołom. 
„Kiedy nadszedł wreszcie  dzień Pięćdzie-
siątnicy, znajdowali się wszyscy razem na 
tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć  
z nieba szum, jakby uderzenie gwałtowne-
go wiatru, i napełnił cały Dom, w którym 
przebywali. Ukazały się im też języki jakby 
z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym 
z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali na-
pełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić 
obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał 
mówić” (dz. 2,1-4).

zapowiedziany duch Święty przybywa 
tu, na ziemię. To Bóg ojciec chce w ten 
sposób uwielbić syna przez ducha Świę-
tego. znamienne jest to, że wszyscy znaj-
dowali się w tym samym miejscu, stano-
wili jedność. Tak rodzi się kościół, który 
jest mistycznym Ciałem Chrystusa pana. 
uczniowie zostają wyposażeni w umie-
jętności, które pozwalają im na głosze-
nie dobrej nowiny. Już się nie obawiają  
o swoje życie. wyruszają na krańce ziemi, 
aby głosić Ewangelię. stają się świadkami 
Jezusa Chrystusa. duch Święty pocieszy-
ciel wlewa otuchę, usuwa słabość, doda-
je odwagi i męstwa. wkłada w ich usta 
słowa, które prowadzą innych do Boga. 
niejeden z głosicieli dobrej nowiny do-
znawał zniewag, wzgardy, cierpienia, tracił 
swe życie. wszystko w imię Jezusa Chry-
stusa, z miłości do niego i dla niego. 

znasz doskonale powyższy fragment 
nowego Testamentu, tyle razy słyszałeś, 
kiedy był cytowany w kościele, a może 
nawet sam czytałeś go wielokrotnie. To 
dobrze, że słowa pisma Świętego nie są 
Ci obce, ale pomyśl przez chwilę chociaż, 
jak te słowa przekładają się na Twoje co-
dzienne życie. Czy korzystasz z darów 
ducha Świętego, którymi zostałeś obda-
rzony podczas Chrztu Świętego i które 

zostały ponownie utrwalone w sakramen-
cie bierzmowania? Czy duch Święty, któ-
ry pragnie szczodrze obdarowywać tych, 
którzy go o dary proszą, ma okazję rów-
nież i Ciebie obdarowywać? duch Święty 
udziela różnych łask, obdarzając chary-
zmatami dla ewangelizacji, dla potwier-
dzenia nauki, dla budowania kościoła. 
Bóg jest dawcą tego co dobre i potrzebne.  

„poczuj moją miłość, poczuj mój ogień, 
poczuj moją siłę. poczuj moją radość, 
poczuj moje dary. poczuj moją prawdę, 
poczuj moje światło, poczuj moje łaski. 
poczuj je w swoim sercu, później rozdaj 
je innym.- duch Święty, 26 października 
1996 r.” (Carter a. ames, Różaniec eucha-
rystyczny). 

duch Święty jest darem, który przy-
chodzi do serca ludzkiego wraz z modli-
twą. „gdy bowiem nie umiemy się modlić 
tak, jak trzeba, sam duch przyczynia się 
za nami w błaganiach, których nie można 
wyrazić słowami.” (Rz 8, 26). 

w niedzielę zesłania ducha Święte-
go warto zastanowić się nad tym, jakim 
jestem uczniem Chrystusa. Czy często 
zwracam się do ducha Świętego o pomoc, 
o przymnożenie wiary i ufności do Boga? 

Jaka jest moja modlitwa, która powinna 
być rozmową z samym Bogiem. Czy roz-
ważając tajemnicę 3 chwalebną pamiętam 
o Matce Bożej, która była uczestnikiem 
wydarzeń w wieczerniku w dzień pięć-
dziesiątnicy? Matka Boża, która została 
nam dana za Matkę przez pana Jezusa  
w Testamencie krzyża. Ta, która zawsze 
była blisko Chrystusa, pełna pokory, za-
wsze w cieniu syna, a jednak uhonoro-
wana przez samego Boga. To ona trwała 
przy panu Jezusie do końca, to ona czu-
wała razem z Jego uczniami, to ona dawa-
ła przykład, jak być prawdziwą służebnicą 
pańską, to ona posyłana jest przez wieki 
przez samego Boga, aby ludzie nawraca-
li się.  To właśnie ona dała człowiekowi 
tę niesamowitą broń przeciwko szatano-
wi, jaką jest różaniec. Taka, zdawałoby się 
prosta modlitwa, a jakże skuteczna! 

w dzień pięćdziesiątnicy trwali jed-
nomyślnie razem, na modlitwie...  i my 
trwajmy! 

 

Iwona Choromańska
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DUcH ŚwIĘTY 
w PIerwszYcH wIeKacH 
cHrzeŚcIJaŃsTwa

opis zesłania ducha Świętego może 
nas zainteresować z tego powodu, 
iż pokazuje sposób, w jaki Bóg an-

gażuje się w zbawienie człowieka. w starym 
Testamencie spotykamy, mówiąc kolokwial-
nie, Boga ojca. w Ewangeliach centralną 
postacią jest naturalnie osoba syna Bożego. 
natomiast dzieje apostolskie to jak gdyby 
przekazanie pałeczki – rychło po wniebo-
wstąpieniu następuje zapowiedziane przyjście 
ducha pocieszyciela (por. J 14, 26). Mamy za-
tem całą Trójcę Świętą obecną w historii zba-
wienia. zrozumienie natury Jezusa, w pełni 
Boga i w pełni człowieka nie jest łatwe. Tutaj 
przynajmniej Jezus przychodził nam z pomo-
cą mówiąc np. „zanim abraham stał się, Ja 
JEsTEM” (J 8,58). duch jest tą osobą Trójcy, 
która pozostaje w nowym Testamencie niema 
(apostołowie zaś, napełnieni duchem, mówią 
wieloma językami, co jest intrygującym kon-
trastem). nietrudno zatem o pomyłkę, jeśli 
próbujemy się o nim wypowiadać.

Choćby poczynione przed chwilą spostrze-
żenie, że różne osoby boskie są mniej lub bar-
dziej widoczne w różnych miejscach pisma 
Świętego, może zostać opacznie zinterpre-
towane. pokusę rozdzielenia Boga na trzech 
bogów dostrzegał św. Cyryl z Jerozolimy  
(ur. 315). w jednej ze swoich katechez prze-
strzegał przed rozdzielaniem starego i nowe-
go Testamentu. „Jest Jeden ojciec, posyłający 
syna; jest syn, który obiecał przysłać pocie-
szyciela od ojca; jest jeden duch, który mówił 
przez proroków, i który zstąpił na apostołów w 
dniu pięćdziesiątnicy”. Św. Cyryl jako pierw-
szego człowieka, który nie rozumiał ducha, 
wskazywał szymona Maga, który pojawia się 
w dziejach apostolskich. Człowiek ten pra-
gnął kupić od piotra moc Bożą. Jego grzech 
polegał między innymi na tym, tłumaczy św. 
Cyryl, że pragnął potęgi, a nie przyjaźni z Bo-
giem. z kolei sekta marcjonitów, przed którą 
przestrzega Cyryl, mówiła właśnie o trzech 
bogach. Marcjon, jej założyciel, dość swobod-
nie potraktował teksty biblijne, np. pomija-
jąc starotestamentalne przepowiednie, które 
odnosiły się do Chrystusa. kaznodzieja jako 
kolejnego heretyka pokazuje człowieka, któ-
ry wręcz podawał się za ducha Świętego. po 

DZiałaniu Ducha Świętego poŚróD pierwsZych chrZeŚcijan poŚwięcony jest cały Drugi roZDZiał DZiejów 
apostolskich. wiDZimy tam wpływ Ducha na wspólnotę, chociaż roZumienie jego natury ksZtałtowało 
się w pierwsZych wiekach chrZeŚcijaństwa. w pismach ojców koŚcioła ZnajDujemy ŚlaDy poucZenia, mają-
ce na celu naprostować różnorakie błęDy.

potępieniu tych bluźnierstw św. Cyryl naucza,  
w jaki sposób duch Święty działa. Jednych ob-
darza darem wymowy („posługuje się językiem 
ku mądrości”); innych darem prorokowania. 
daje moc odpędzania diabłów, interpretacji 
pisma; wzmacnia samokontrolę, usposabia do 
dawania jałmużny. pozwala pościć i utrzymy-
wać dyscyplinę ciała. innych wreszcie przygo-
towuje do męczeństwa. w dalszej części kate-
chezy możemy się dowiedzieć, jakimi cechami 
charakteryzuje się duch Święty: przychodzi 
łagodnie, Jego brzemię jest lekkie. przybywa, 
by zbawiać, leczyć, nauczać, upominać, umac-
niać, nawoływać. Św. Cyryl pragnie, abyśmy nie 
podążali ślepo za obdarzonymi łaską liderami, 
lecz pamiętali o hierarchii w kościele: „usta-
nowił Bóg w powszechnym kościele − jak 
mówi paweł − najpierw apostołów, po wtóre 
proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie 
tych, co mają dar uzdrawiania, wspierania po-
mocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaity-
mi językami”. w innej z katechez mówił tak: 
„pomyśl o biskupach, kapłanach, diakonach, 
mnichach i dziewicach, i świeckich każdego 
narodu! i patrz na wielkiego przewodnika  
i dawcę łask. w całym świecie udziela on 
jednemu czystości, drugiemu stałego dziewic-
twa, innemu miłosierdzia, dobrowolnego ubó-
stwa lub daru wypędzania złych duchów. Jak 
światło jednym promieniem oświeca wszyst-
ko, tak i duch Święty oświeca tych, któ-
rzy mają oczy”. o powołaniu i wytrwa-
niu w czystości jako działaniu ducha św. 
Cyryl pisał w następujący sposób: „gdy 
w wolnym czasie przyszła ci myśl o czy-
stości lub dziewictwie, wiedz, że to była 
nauka ducha Świętego”. (Cytaty pocho-
dzą z dzieła „katechezy przedchrzcielne  
i mistagogiczne”).

o darach ducha nauczał też św. Hi-
lary z poitiers, biskup żyjący w tym sa-
mym czasie co św. Cyryl. w traktacie 
„o Trójcy Świętej” pisał następująco: 
„dar ducha przejawia się tam, gdzie 
mądrość przemawia i słowa życia dają się 
słyszeć, i gdzie jest wiedza pochodząca  
z wejrzenia danego przez Boga […]; 
dar ducha przejawia się też przez wiarę  
w Boga, abyśmy − nie wierząc w Ewan-

gelię Bożą − nie byli poza Ewangelią; albo przez 
dar uzdrawiania, byśmy przez leczenie chorób 
dawali świadectwo o Tym, który takich rzeczy 
udziela; albo przez czynienie cudów, by to, co 
czynimy, rozumiano jako moc Bożą; albo przez 
proroctwo, aby przez nasze rozumienie naucza-
nia jawne było, że przez Boga jesteśmy poucze-
ni; albo przez rozeznanie duchów, byśmy nie 
byli niezdolni do rozróżnienia, czy ktoś mówi z 
ducha Świętego, czy przewrotnego; albo przez 
różne rodzaje języków, by znak języków mógł 
być udzielony jako znak daru ducha Świętego; 
albo przez tłumaczenie języków, by wiara tych, 
którzy słuchają, nie była zagrożona, gdyż tłu-
macz języka wyjaśnia język tym, którzy go nie 
znają” (księga Viii, 30).

ojcowie kościoła pozostawali pod wraże-
niem charyzmatyków potrafiących czynić cuda, 
takich jak św. grzegorz czy św. antoni. na-
tomiast nie powinniśmy mieć wątpliwości, że 
charyzmaty były czymś wyjątkowym. działa-
niem ducha Świętego, poprzez które chrześci-
jaństwo pierwszych wieków przetrwało i roz-
winęło się, była pokorna wierność apostołom  
i ich następcom; praktykowanie ewangelicz-
nych cnót oraz ostrożności w rozeznawaniu, czy 
jakieś cudowne wydarzenia faktycznie pocho-
dzą od Boga.

Janusz Matkowski



                      skała numer 20(350) 

strona 5

z poradnika zakonnika 
zakonu bonifratrów wE wrocławiu

wsTrząsaJąco ProsTe 
PrzePIsY Na zDrowe żYcIe

Wróćmy znowu 100 lat wstecz do czasów, kiedy 
jeszcze nie było ani kombajnów, ani żadnych maszyn 
na polu pracujących i pradziadek z kosą wychodził  
o 3 rano na pole. A prababka nagotowała garnek 
grochu, drugi garnek kapusty, mięsa zmieszała to 
wszystko razem i zaniosła na pole. Wszyscy się na-
jedli i kosili jak obecne kombajny.

Kto jada groch regularnie raz w tygodniu, to do 
100 lat nic nie będzie wiedział o reumatyzmie. To 
już jest udowodnione. Ale znowu do grochu: kmi-
nek i masło. I ma być tak ugotowany jak fasola stoi  
w garnku. Kiedy potrzeba dodać do ziemniaczanki  
z posiekaną chudą kiełbasą, jeszcze troszkę majeran-
ku, tymianku i mamy łatwo strawną, wspaniałą 
grochówkę.

Dzieciństwo spędziłem w Azji, bo byłem sybira-
kiem 7 lat, mieszkałem na pograniczu mongolskich 
stepów Kirgizji. Poznałem herbatę… Jak Polako-
wi podano szklankę, to tubylcy mieli święty spokój, 
bo język mu skołowaciał i 3 godziny nic nie mówił. 
W Azji zwyczajowo na stole stoi duży samowar, na 
samowarze duży imbryk, a w tym imbryku wrze 
bez przerwy esencja herbaciana. I tak jest dobrze.  
A u nas, Polaków, jak się herbata gotuje, to uważa-
my, że straciła rzekomo wszystkie wartości. Tym-
czasem ona dopiero powyżej 100 st. C zaczyna być 
lekarstwem. Wyparzają się w niej garbniki wit. B1, 
B6 działające przeciw otyłości. Wyparza się puryna 
i rutyna, która uelastycznia naczynia krwionośne. 
Herbata posiada jeszcze masę garbników, które za-
stępują na Wschodzie jodynę. Narody Azji nie znają 

jodyny. Rany zalewają esencją herbacianą i owija-
ją gałgankiem z płatkami herbacianymi. Po dwóch 
dniach obrzęku nie ma i po tygodniu się goi.

Na kobiece problemy, jakiekolwiek by były, ze 
śluzówkami najlepsza jest esencja herbaciana, 
przechowywana w srebrnym dzbanuszku, bo  
w srebrze nie rozwijają się żadne bakterie jedno-
komórkowe. Robić płukanki, podmywania i nie 
będzie żadnych problemów. Esencja herbaciana 
działa dwa razy lepiej niż wywar z kory dębu do 
przemywania ran, do pielęgnowania odleżyn, do 
różnego rodzaju kłopotów ze błonami śluzowymi. 
Herbata zabezpiecza przed chorobami krążenia, ser-
ca, niewydolnością mózgu, wszelkiego rodzaju kłopo-
tami z zapaleniem śluzówki na tle ataku szczepów 
wirusowych.

Pijąc mocną herbatę Azjaci nie chorują nigdy na 
grypy i nie podlegają napromieniowaniu nawet 
bomby atomowej. Stwierdzono to w Japonii i po 
wybuchu czarnobylskim.

pod drzwiami jego gabinetu w klasztorze bo-
nifratrów we wrocławiu zawsze czekała kolejka 
ludzi. Chorych, ale też ciekawych słynnego za-
konnika i jego porad zdrowotnych, przepisów 
kulinarnych i tego, co sądził o współczesnym 
życiu i jego szalonym tempie.

Był orędownikiem powrotu do tradycji, dba-
łości o rodzinę. w czasie jednego z wywiadów, 
narzekał, że współczesne polki nie rozumieją 
i nie doceniają znaczenia wspólnych posiłków, 
ważnych i dla zdrowia, i dla budowy więzi ro-

dzinnych. Był przeciwnikiem półproduktów  
i gotowego jedzenia ze sklepu. w głowie mu się 
nie mieściło, że tak wiele gospodyń kupuje dzisiaj 
pierogi, zamiast robić je samemu.

Jajka – lek przeciw miażdżycy
Wracamy do konstrukcji jaką Pan Bóg wybudo-

wał: nasza czaszka to jest, puszka na mózg, w niej 
dwa miejsca na osadzenie żarówek, oczu, oraz nosa 
do wciągania dużych ilości tlenu z powietrza i wy-
dychania.

Ale najważniejszy jest młyn, w którym Pan Bóg 
uszeregował zęby: najpierw siekacze, potem koła 
młyńskie, aby wszystko porządnie zemleć, językiem, 
taką łopatą delikatnie ruchomą poprzewracać. Spod 
języka wypływa ślina, jak z dwóch studzienek z pep-
syną i po wymieszaniu wszystkiego taką rurą wpa-
da do wielkiej betoniarki naszego żołądka, który jest 
strasznie unerwiony, trzy razy bardziej niż nasza 
twarz.

Zanim ktoś zauważy, żeśmy się zdenerwowali, 
to już żołądek ze złości stracił kolor różowy, zrobił się 
biały jak prześcieradło i skurczył się o 2/3. Niech tylko 
przez chwilę będzie pusty, to się tak skurczy, że wy-
twarza się w nim pompa ssąca, która wysysa z wo-
reczka żółciowego żółć, a żołądek, wbrew swojemu 
przeznaczeniu, wessie ją do środka.

Tymczasem żółci nie może być w żołądku ani jed-
nej kropli. A tu ze 2 łyżki żółci wlało się do środka. 
I tragedia; człowiek nie wie, co ma ze sobą zrobić, 
bo jak coś zje, wszystko zalane żółcią uniemożliwia 
pracę śluzową żołądka. Żołądek to wypycha do ki-
szek. Kiszki podrażnione żółcią i nie zmielonymi 
porządnie kawałkami strawy, wyrzucają to jak naj-
prędzej do ostatecznej fabryki przemiany do grubej, 
potężnej siwej kichy i ta dopiero jak się zirytuje, nie 
chce wcale pracować.

Wszystko tam zaczyna się odkładać, temperatura 
wzrasta. Zaczyna się proces gnilny, a powinien tra-
wienny. A biedne małe robotniki, czerwone krwinki, 
których nam Pan Bóg podarował przeciętnie aż 4,5 
mln zamiast wyszukać z pożywienia w cienkim  
i grubym jelicie i w wątrobie, to co nam jest potrzeb-
ne, aby zanieść to w wielkich workach na plecach tam 
gdzie potrzeba, nic nie mogą złapać, same są popa-
rzone żółcią, kurczą się i zaczyna się rozpacz.

Człowiek zamiast tyć, chudnie, traci siły i ma 
zaparcia. Dlatego abyśmy byli zdrowi, należy jadać 
przynajmniej 6 razy dziennie. To nie musi być za 
każdym razem zasiadanie za stół, wystarczy między 
normalnymi posiłkami jakiś sucharek, suche palusz-
ki, kawałek sera żółtego itp. 2-3 kęsy czegoś aby ten 
znerwicowany żołądek cały czas był zajęty trawie-
niem. Wtedy nie będzie miał czasu na skurczenie się, 
na zasysanie żółci.

Ciąg dalszy nastąpi…

Deus caritas est

ojciec Jan Grande Majewski, zajmował się ziołolecznictwem 
według starej, tradycyjnej szkoły petersburskiej, leczył ciała i dusze.

…ciąg dalszy-część III (część II w Skale z 21.05.2017r.)
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co nam mówią Święci?

BŁoGosŁawIoNY 
Ks. aNToNI 
zawIsTowsKI

Był wychowawcą kleryków, cenionym 
spowiednikiem i rekolekcjonistą. zginął 
w niemieckim obozie koncentracyjnym, 
bo był polskim księdzem.

urodził się w licznej rodzinie 
chłopskiej 10 listopada 1882 
roku we wsi Święck – strumia-

ny na podlasiu. ukończył 7 – klasowe 
gimnazjum Męskie w łomży, w 1899 
roku wstąpił do seminarium duchowne-
go w lublinie. studiował w akademii 
duchownej w sankt petersburgu, gdzie  
w 1906 roku przyjął święcenia kapłańskie. 
w 1907 roku otrzymał tytuł magistra teo-
logii. po powrocie do lublina przez trzy 
kolejne lata był wikariuszem w katedrze 
pw. świętego Jana Chrzciciela i święte-
go Jana Ewangelisty. Jednocześnie pełnił 
funkcje wykładowcy oraz wychowawcy  
w lubelskim seminarium duchownym. 
dużo publikował (m. in. w 1936 roku 
broszurę „Boska nauka Jezusa Chrystusa”).  
w latach 1918 – 1929 ks. zawistowski był 
prorektorem i wykładowcą w seminarium 
lubelskim, bardzo aktywnie prowadził 
działalność charytatywną, zyskał nawet 
przydomek „jałmużnika lublina”. Cenio-
no go jako spowiednika i rekolekcjonistę. 
od roku 1937 był dyrektorem i opieku-
nem stowarzyszenia pań Miłosierdzia św. 
wincentego a paulo (czyli sióstr szarytek) 
w kazimierzówce koło lublina. działał 
społecznie w ramach akcji katolickiej. 
za jego długoletnią pracę uhonorowano 
go godnością kanonika.

we wrześniu 1939 roku niemcy po zaję-
ciu polski rozpoczęli tzw. akcję „inteligen-
cja” (niem. „intelligenzaktion”), mającą na 
celu unieszkodliwienie (wymordowanie) 
jak największej grupy wykształconych po-
laków. lublin leżał w strefie przygranicz-
nej – cześć diecezji okupowali Rosjanie, 
sam lublin – niemcy. w ramach  akcji 
na tym terenie niemcy zabili około 2.000 
osób. 11 listopada 1939 roku niemiecka 

policja bezpieczeństwa 
weszła do katolickie-
go uniwersytetu lu-
belskiego, aresztując 
14 profesorów oraz  
3 księży profesorów  
z seminarium duchow-
nego (m. in. biskupa 
ordynariusza Mariana 
leona Fulmana, sufra-
gana biskupa włady-
sława gorala, kancle-
rza kurii ks. zdzisława 
ochalskiego). aresz-
towano też ks. anto-
niego zawistowskiego. 
23 listopada 1939 roku 
zostali aresztowani kle-
rycy jezuiccy. niem-
cy zatrzymali ok. 100 
duchownych, których 
więziono na zamku  
w lublinie, zamienio-
nym na ciężkie więzie-
nie gestapo.

27 listopada 1939 
roku grupa 13 kapła-
nów (w tym ks. zawi-
stowski) stanęła przed 
niemieckim sądem doraźnym. oskarżo-
no ich o organizowanie zbrojnego oporu. 
wszystkich skazano na śmierć. potem 
wyrok zamieniono na dożywotnie wię-
zienie.  4 grudnia 1939 roku ks. antoni 
został przewieziony do niemieckiego 
obozu koncentracyjnego kl sachsenhau-
sen. udało mu się tu 12 maja 1940 roku 
odprawić Mszę św., w czasie której po-
wiedział w kazaniu: „Jesteśmy tu za wiarę, 
kościół i ojczyznę; za tę sprawę świado-
mie oddajemy życie”. 

14 grudnia 1940 roku ks. zawistowski 
przeniesiony został do niemieckiego obo-
zu koncentracyjnego kl dachau, gdzie 
był wielokrotnie bity i zmuszany do pra-
cy ponad siły. Mimo to nie tracił pogody 

ducha. w maju 1942 roku po raz kolejny 
został skatowany i trafił do obozowego 
„szpitala”, którym był nim tylko z nazwy. 
zmarł 4 czerwca 1942 roku w uroczystość 
najświętszego Ciała i krwi pańskiej - 
Boże Ciało. Ciało ks. zawistowskiego zo-
stało spalone w obozowym krematorium.

Beatyfikował go 13 czerwca 1999 roku 
w warszawie papież święty Jan paweł ii 
w gronie 108 polskich męczenników ii 
wojny światowej. wspomnienie liturgicz-
ne błogosławionego ks. antoniego za-
wistowskiego obchodzone jest w dzienną 
pamiątkę śmierci i w grupie błogosławio-
nych 12 czerwca.

Joanna Matkowska
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Św. HIacYNTa 
                       I Św. FraNcIszeK

Franciszek i Hiacynta urodzili się 
jako najmłodsze dzieci Manuela 
i olimpii Marto. Hiacynta uro-

dziła się 11 marca 1910 r. w aljustrel, 
miejscowości należącej do parafii Fa-
tima (portugalia). z jednej strony była 
bardzo ruchliwym i żywym dzieckiem, 
z drugiej zaś nie brakowało jej niewy-
stępującej często u dzieci powagi. Fran-
ciszek Marto urodził się 11 czerwca 
1908 r. również w wiosce aljustrel.  
w odróżnieniu od swej młodszej sio-
stry Hiacynty był bardziej spokojny  
i małomówny. odznaczał się głęboką 
wiarą, lubił kontemplować. Był opie-
kuńczy i zdolny do wielkich poświęceń. 

Rodzeństwo było analfabetami. 
dzieci od najmłodszych lat pomaga-
ły rodzicom w uprawie roli i wypa-
sie owiec. Rodzice zadbali o chrze-
ścijańskie wychowanie Franciszka 
i jego młodszej siostry Hiacynty.  
w domu panował zwyczaj wspól-
nego odmawiania modlitwy ró-
żańcowej. 

Jesienią 1916 r., kiedy troje pa-
stuszków Franciszek, Hiacynta 
oraz ich kuzynka łucja, pilnowa-
ło stada owiec w loca do Cabeco, 
objawił się im anioł, trzymający  
w rękach kielich, a nad nim ho-
stię, z której spływały krople krwi. 
anioł uklęknął obok dzieci i po-
wiedział im, by odmawiały mo-
dlitwę do Trójcy przenajświętszej, 
najświętszego serca Jezusowego 
i niepokalanego serca najświęt-
szej Maryi panny, przepraszając za 
wszelkie grzechy, świętokradztwo  
i obojętność wiernych. 

kilka miesięcy później, 13 maja 
1917 r., na pastwisku w Cova da iria 
dzieciom objawiła się Matka Boża 
i powiedziała im, żeby przychodzi-
ły na to miejsce każdego trzynaste-
go dnia miesiąca, aż do paździer-
nika. podczas kolejnych objawień 
Maryja przykazała pastuszkom 

często odmawiać różaniec i pokutować 
w intencji nawrócenia grzeszników, aby 
w ten sposób wynagrodzić za ich winy 
wobec niepokalanego serca Maryi.

od czasu objawienia anioła dzieci 
zaczęły gorliwie się modlić w inten-
cjach im przekazanych. natomiast 
objawienia Matki Boskiej wzbudziły  
w pastuszkach głęboką litość nad 
grzesznikami i współczucie na myśl  
o czekających ich po śmierci cierpie-
niach. Modlili się o nawrócenie grzesz-
ników i podejmowali pokutę w ich 
intencji. Franciszek spędzał wiele cza-
su na modlitwie przed tabernakulum.  
w ten sposób pragnął towarzyszyć 
Chrystusowi, jak twierdził „dla wyna-
grodzenia mu grzechów świata”. gorąco 
pragnął jak najszybciej przyjąć komunię 
św. i dostąpić wiecznej radości w raju.

w październiku 1917 r. Franciszek 
rozpoczął naukę w szkole podstawowej, 

która znajdowała się obok kościoła pa-
rafialnego. Często w drodze do szkoły 
zatrzymywał się w kościele na modli-
twie. we wrześniu 1918 r. wybuchła 
na półwyspie iberyjskim epidemia za-
palenia oskrzeli i płuc, na które oprócz 
ojca zachorowali wszyscy członkowie 
rodziny Marto. pod koniec marca 1919 
r. na swą prośbę Franciszek przyjął  
i komunię św. zmarł 4 kwietnia 1919 r.  
w domu rodzinnym i został pochowa-
ny na cmentarzu parafialnym. 13 marca 
1952 r. jego ciało przeniesiono do bazy-
liki w Cova da iria i pochowano w kapli-
cy po prawej stronie głównego ołtarza.

Hiacynta bardzo boleśnie przeżyła 
śmierć brata. z kolei ona sama zmarła 
po długiej chorobie 20 lutego 1920 r.  
w lizbonie. swe cierpienia w trak-
cie choroby ofiarowała za nawrócenie 
grzeszników, za pokój na świecie i w in-
tencji ojca Świętego. została pochowa-

na również na cmentarzu parafialnym. 
ostatecznie 1 maja 1951 r. ciało Hia-
cynty zostało złożone w specjalnym 
grobowcu w bazylice w Cova da iria 
w kaplicy po lewej stronie głównego 
ołtarza.

od dnia 13 maja 2017 r. św. Hia-
cynta i św. Franciszek stali się naj-
młodszymi świętymi w kościele 
katolickim, niebędącymi męczenni-
kami. w liturgii uczestniczył chłopiec  
z Brazylii lucas, którego niewytłu-
maczalne z medycznego punktu wi-
dzenia uzdrowienie wybrano jako cud 
do kanonizacji. lucas powrócił całko-
wicie do zdrowia po ciężkim urazie 
mózgu, którego doznał, gdy wypadł  
z okna podczas zabawy, a jego rodzina 
modliła się za wstawiennictwem Hia-
cynty i Franciszka.

roman Łukasik

oD 13 maja 2017 r. koŚciół ma Dwoje nowych Świętych. tego Dnia, w setną rocZnicę  
objawień fatimskich, papież francisZek kanoniZował Dwoje pastusZków, którZy byli 
ŚwiaDkami tych objawień, tj. hiacyntę i francisZka. stało się to w fatimie w obec-
noŚci ok. miliona wiernych. wcZeŚniej ich beatyfikacji Dokonał papież jan paweł ii 
również w fatimie w Dniu 13 maja 2000 r. ciała Dwojga pastusZków spocZywają w ba-
Zylice fatimskiej, a ich Święto jest obchoDZone 20 lutego.
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z historii parafii
niedziela, 5 września 2010 - w nowym 

roku szkolnym 2010/11 podczas Mszy św. 
o godz. 11.30 odbyło się poświęcenie torni-
strów, przyborów szkolnych i wszystkiego, 
co potrzebne będzie w nauce.

niedziela, 26 września 2010 – tego dnia 
świętowały małżeństwa obchodzące swoje 
jubileusze.

niedziela, 3 października 2010 - promo-
cja ministrantów. na stopień ministranta 
światła zostali promowani: Jan nowiński 
i paweł zaborek, na stopień ministranta 
księgi: Michał Świercz, kornel wójcik, pa-
weł Franckiewicz, na stopień ministranta 
ołtarza: adam solon, patryk kowalik, piotr 
sasin, Marcin adamski, kamil kamiński, 
wojciech Cięciera.

niedziela, 10 października 2010 
godz. 10.00. 

plac po spalonym kościele przy  
ul. górczewskiej. startuje po raz szó-
sty impreza „Bemowo na ludowo”. 
Twórcy ludowi rozstawili swoje sto-
iska. Było moje ulubione stoisko anny 
i Rajmunda kicmanów z karczewa, 
u których zawsze kupuję miniatu-
rowe aniołki z ceramiki. na innych 
stoiskach także pełno było aniołków 
rzeźbionych w drewnie. na kolejnym 
stoisku sprzedawano przepiękne bu-
kiety suchych kwiatów. 

wytwórcy potraw regionalnych zachęca-
li do degustacji i zakupu specjałów kuchni 
Mazowsza, kurpiów i podlasia. za 3 zł 
można było dostać pierekaczewnik, za 9 zł 
opakowanie smalcu z ziołami i czosnkiem. 
kanapka ze smalcem i ogórkiem kiszonym 
kosztowała 2 zł. panie, które w tym roku nie 

były na grzybobraniu, mogły kupić maryno-
wane podgrzybki z nadbużańskiego parku. 
na kolejnym stoisku „pasieka” swoje towary 
oferowali Jolanta i piotr witkowscy z puń-
ska (różne rodzaje miodu). obok „Raguolis” 
-  tradycyjne litewskie wypieki z puńska. 
Było także butelkowane psiwo jałowcowe  
kozicowe. Było też stoisko „kurpie zielone.  
produkty pszczele. Teresa i Czesław niedź-
wiecki, olszewo Borki” (zachęcali sloganem: 
Świeca woskowa nie tylko pokój rozjaśni, ale 
i przez to, że świeci – w domu mniej waśni). 
Można było zakupić tradycyjnie kozie sery, 
sery Honoraty, wyroby wędliniarskie (głów-
nie domowa kiełbasa, boczek wędzony, ka-
szanka pieczona). kolejne stoisko oferowało 
pierniczki (cena od 1,50 zł). 

Jak zwykle niedaleko dzwonnicy, było tak-
że stoisko przygotowane przez parafię św. 
łukasza Ewangelisty - w tym roku głównie 
przez członków rady parafialnej. pani Mał-

gosi, która była na posterunku 
przez cały czas, pomogli rodzice 
przygotowując wcześniej pierogi. 
Jej koleżanki gosia i Bernadetta 
(nawet nie z naszej parafii, ale 
z powiśla) przygotowały prze-
pyszny smalec (w zasadzie tylko 
z nazwy, bo głównym składni-
kiem tego rarytasu było mięso  
i boczek) i karkówkę do gril-
lowania.  pan piotr obsługiwał 
rożen. dużą popularnością cie-
szyły się pierogi ks. proboszcza.  
w ofercie stoiska były także 

pyszne ciasta domowe przy-
gotowane przez parafianki. Był 
pyszny sernik, makowiec, ba-
beczki z czekoladą, ciasto „Fale 
dunaju”. dla spragnionych – 
kawa i herbata. Cały dochód 
ze sprzedaży był przeznaczo-
ny na budowę kościoła. panie 

obsługujące to stoisko podkreślały, że każ-
dy zakup to cegiełka na budowę kościoła.  
w sumie panował spory ruch. Już przed 
14.00 sprzedano wszystkie ciasta. 

Cała impreza trwała do godz. 17.00. na 
scenie prowadziła ją pani agnieszka kornas 
przeprowadzając wywiady z twórcami ludo-
wymi. Mogliśmy posłuchać gry na lirze kor-
bowej w wykonaniu autentycznego twórcy 
ludowego andrzeja staśkiewicza z kadzi-
dła. w tym roku podczas festynu wystąpił 
zespół Folklorystyczny lazuRki z Be-
mowa. o godz. 14.00 tradycyjnie ogłoszo-
no wyniku konkursu fotograficznego „a to  
polska właśnie” organizowanego przez wy-
dział kultury urzędu dzielnicowego Be-
mowo m. st. warszawy (organizatora całej 
imprezy). Tym razem na placu nie pokazano 
prac konkursowych. Można je było oglądać  
w budynku ratusza przy ul. górczewskiej.

w jedną z niedziel październikowych 
2010 wierni przychodzący na Msze w całej 
polsce zostali policzeni do celów statystycz-
nych. oto jak wypadła nasza parafia:

na Mszach św. było obecnych 2312 osób 
dorosłych, 1421 kobiet i 891 mężczyzn.

najwięcej osób przychodzi na godz. 11.30, 
20.00 i 10.00, przy czym na 10.00 i 11.30 
przychodzi prawie dwa razy więcej kobiet, 
o godz. 20.00 takiej różnicy już nie ma.  
w naszej kaplicy najluźniej jest na Mszy św. 
o godz. 7.00 i 16.00.

przez całą niedzielę do komunii św. przy-
stąpiły 734 osoby (496 kobiet i 238 męż-

czyzn). procentowo najwięcej w pełni 
uczestniczących we Mszy św. osób 
było na Mszach o godz. 8.30 9.00 , 
13.00 – prawie połowa obecnych.

o godz. 7.00, 10.00 i 16.00 do ko-
munii św. przystąpiła 1/3 zgromadzo-
nych.

Mirosława Pałaszewska
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rozmowa babci z wnukiem

Dzieci bąDźcie 
posłuszne roDzicom

– Babciu, dlaczego mam być posłuszny 
rodzicom we wszystkich sprawach? – pyta 
wnuk.

– posłuszeństwo rodzicom nie ma  
w sobie nic z wojskowego obowiązku, czy 
przymusu. Mówiąc o posłuszeństwie moż-
na wyróżnić posłuszeństwo ze strachu, 
posłuszeństwo w nadziei wynagrodzenia, 
posłuszeństwo z miłości synowskiej. My-
ślę, że rodzicom należy się posłuszeństwo 
z miłości.

– Babciu, w Ewangelii znajduje się ta-
kie zdanie, zaraz je znajdę i przeczytam 
ci: „Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma  
w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzie-
ci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może 
być moim uczniem” (łk 14,26).

– Ewangelia czasem prowokuje, ale ni-
gdy nie jest niespójna. przewertuj Ewan-
gelię św. łukasza kilka rozdziałów dalej,  
a znajdziesz miejsce, gdzie Jezus przypo-
mina przykazanie czci wobec rodziców 
(łk 18,20 ), a o mężu i żonie mówi, że 
mają stanowić jedno ciało, i ze człowiek 
nie powinien rozdzielać tego, co złączy 
Bóg. Jak więc nagle może mówić, że trzeba 
nienawidzić ojca i matkę, żonę dzieci i ro-
dzeństwo? Musisz też wiedzieć o tym, że 
język hebrajski nie posiada stopniowania 
cechy „mniej” i „bardziej”, więc całą relację 
upraszcza i sprowadza do kochać bądź nie-
nawidzić. wystarczy przeczytać fragment 
Ewangelii św. Mateusza, gdzie nie ma he-
braizmu, a zdanie brzmi następująco: „Kto 
kocha ojca i matkę bardziej niż Mnie, nie jest 
Mnie godzien” (Mt 10,37).

– po twoim wyjaśnieniu, babciu rozu-
miem teraz znaczenie innego trudnego 
zdania z Ewangelii, w którym Jezus mówi 
do swoich uczniów „Nikogo też na ziemi nie 
nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest 
Ojciec Wasz, Ten w niebie” (Mt 23,9).

– Jezus nie zabrania dzieciom używania 
słowa „ojciec” w odniesieniu do rodzica, ale 
chce powiedzieć, że najwyższą władzę oj-
cowską ma nad nami nie nasz ojciec ziem-
ski, ale ojciec niebieski. Ewangelia nie 
usuwa przykazania Bożego: „Czcij swe-
go ojca i swoją matkę”, ale je potwierdza.  
w Biblii znajduje się piękny komentarz do 
tego przykazania: 

Albowiem Pan uczcił ojca przez dzieci (…) 
Kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. 
Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci (…) 
Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie 
zasmucaj go w jego życiu (syr 4,2-12).

– Ja, babciu wiem, co oznacza czcić ojca i 
matkę: należy ich szanować, nie odrzucać z 
góry ich rad, nie odpowiadać źle.

– no i przy specjalnych okazjach, ta-
kich jak urodziny, imieniny, rocznice ślubu, 
dzień Matki i ojca powiedzieć im „dzię-
kuję” w jakiś wyjątkowy, szczególnie miły 
sposób.

– wiem. przede wszystkim powinienem 
podziękować nie za taką czy inną rzecz, ale 
za dar życia.

– słusznie, i nie czekaj z tym do chwili, 
gdy będziesz to musiał to zrobić ze łzami  
w oczach nad ich grobem. 

– Masz rację, babciu.
– pamiętaj, że są dzieci, które chętnie 

spełniłyby te wszystkie powinności wobec 

rodziców…, gdyby ich mieli. są sieroty ta-
kie, które nigdy nie widziały ojca ani mat-
ki. Być może ich sytuacja jest smutniejsza 
niż tych, którzy zostali sierotami z powodu 
śmierci rodziców. Tak jednym, jaki i dru-
gim pismo Święte przypomina, że Bóg 
jest „ojcem dla sierot i wdów opiekunem  
(ps 68,6).

– wiesz Mikołaju, kto jest patronem oj-
ców?

– Święty Józef.
– Tak, bo ojcem jest nie tylko ojciec bio-

logiczny dziecka, ale również ten, kto przy-
jął je jako własne, wyżywił pracą swoich rąk 
i wziął za niego odpowiedzialność. 

– Tak jak postąpił św. Józef.
– Tak. Jan paweł ii w adhortacji apo-

stolskiej Redemptoris custos napisał o św. 
Józefie, że jego ojcostwo wyraziło się  
w tym, że ze swego życia uczynił służbę, 
złożył całkowity dar z siebie, ze swego ży-
cia, ze swej pracy. Józef był na ziemi cichym, 
ukrytym wizerunkiem ojca niebieskiego, 
niektórzy określają św. Józefa wyrażeniem: 
„cień ojca”.

– ładnie, podoba mi się.
– Można być biologicznym ojcem wielu 

dzieci i jednocześnie nie być „ojcem”’ żad-
nego z nich, jeśli po ich urodzeniu zaraz 
zapomina się o nich albo znika z życia ro-
dziny, pozwalając, aby cały ciężar rodziciel-
stwa spadł na matkę.

babcia Basia
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małE co niEco

PARÓWKI W CIEŚCIE 
FRANCUSKIM (BŁYSKAWICZNE)

i.z 
Więcej przepisów znajdą państwo na moim blogu kulinarnym:  www.pocztowkizkuchni.blogspot.com

wiem, że parówki nie są najZDrowsZą prZekąską Dla DZieci, jeDnak oD Święta 
można nieco mniej restrykcyjnie poDejŚć Do tego, co się je. sZcZególnie Z okaZji 
Dnia DZiecka. parówki w cieŚcie francuskim to Danie, które Da się barDZo pro-
sto Zrobić Z gotowych półproDuktów, a maluchy bęDą Zachwycone.

składniki:
1 opakowanie mrożonego ciasta 
francuskiego
8 parówek
8 plasterków żółtego sera
8 plasterków wędzonego boczku

Ciasto rozmrozić i pokroić na prostokąty o długości parówki i szerokości ok. 6-7 cm. każdą parówkę zawinąć w plasterek sera 
i plasterek boczku, następnie w ciasto. ułożyć na blasze na papierze do pieczenia. piec ok. 30 min. w piekarniku nagrzanym do 
180°C. Można jeść na ciepło lub na zimno.

Do zoBaczeNIa, Do UsŁYszeNIa
4 czerwca, godz. 18.00, amfiteatr w parku górczewska, wstęp wolny 
koncert zespołu lemon i kasi kowalskiej
5 czerwca, godz. 20.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny 
3275 kg orchestra – koncert specjalny – trzy projekty autorskie
6 czerwca, godz. 18.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny 
koncerty duetu andrzej korycki i dominika Żukowska oraz opium string Quartet
7 czerwca, godz. 18.00, amfiteatr w parku górczewska, wstęp wolny 
„kalejdoskop barw polski” - koncert zespołu Mazowsze
7 czerwca, godz. 20.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny 
„subkultury na Bemowie w latach 80 i 90” - wykład historyczny
8 czerwca, godz. 16.00, wypożyczalnia nr 119, ul. pełczyńskiego 28C, wstęp wolny 
„Magiczny świat cyrku” - przedstawienie dla dzieci
8 czerwca, godz. 18.00, biblioteka, ul. powstańców Śląskich 17, wstęp wolny 
„porozmawiajmy o...” - spotkanie z wiktorem zborowskim
8 czerwca, godz. 18.00, amfiteatr w parku górczewska, wstęp wolny 
kabaret „szczęśliwa 60” i koncert zespołu „Cała praga Śpiewa”
9 czerwca, godz. 10.00, amfiteatr w parku górczewska, wstęp wolny 
Festiwal Młodych Talentów
9 czerwca, godz. 18.00, amfiteatr w parku górczewska, wstęp wolny 
koncert sidneya polaka i łukasza zagrobelnego,
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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
5 czerwca – poniedziałek:

7.00: śp. Felicja Żmiejko – 22 greg.;
7.30: śp. Regina, krystyna, Jacek, Marian, zygmunt;
7.30: śp. piotr Ciecierski – 28 greg.;
7.30: śp. stanisław gręda w r.śm., c.r. grędów, sopyłów, sokołowskich,  
 Brzezińskich, wójcików;
18.00: śp. Bogdan i kazimierz łabęda;

6 czerwca – wtorek:
7.00: śp. stefania;
7.00: śp. Felicja Żmiejko – 23 greg.;
7.30: śp. piotr Ciecierski – 29 greg.;
7.30: śp. Regina, krystyna, Jacek, Marian, zygmunt;
18.00: dziękczynna w 30 r. ślubu Marty i zbigniewa Fejcher z prośbą 
 o Boże błog. i łaski dla Jubilatów i całej rodziny;

7 czerwca – środa:
7.00: śp. wacław i zofia; 
7.00: śp. Franciszka;
7.30: śp. piotr Ciecierski – 30 greg.;
18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;

8 czerwca – czwartek:
7.00: śp. kazimierz – 23 r.śm. i Czesława wolscy
7.30: śp. Felicja Żmiejko – 25 greg.;
18.00: śp. wiesław dobryjanowicz – 19 r.śm., rodziców z obydwu stron;

9 czerwca – piątek:
7.00: śp. Janina, Tadeusz;
7.00: śp. Eugenia – 14 r.śm., Tomasz – 28 r.śm. Tyczyńscy;
7.30: śp. Felicja Żmiejko – 26 greg.;
7.30: śp. wilhelm – 3 r.śm., sława klus, Bogusław Jarzyna, c.r. klus i Chodkowskich;
18.00: dziękczynna za dar życia i powołania kapłańskiego w dniu urodzin z prośbą 
 o błog. Boże i o świętość życia;

10 czerwca – sobota:
7.00: śp. Roman domański – 41 r.śm., c.r. domańskich;
7.30: śp. Ewa gala – drożdż;
7.30: śp. Felicja Żmiejko – 27 r.śm.;
7.30: śp. denis Masgutow – 1 r.śm.;
18.00: śp. kunegunda;

11 czerwca – niedziela:
7.00: śp. Felicja Żmiejko – 28 greg.;
8.30: śp. Michał kowalak – 2 r.śm., c.r. kowalaków, ładowskich;
10.00: o pokój, bezpieczeństwo, Boże błog. i potrzebne łaski i dary ducha Świętego 
 dla polaków, szczególnie dla rządzących w naszej ojczyźnie 
 i za wszystkich naszych zmarłych;
11.30: śp. Franciszka – 34 r.śm., wacław, stefania, kazimierz, Janina, zbigniew;
13.00: za parafian;
16.00: śp. alicja – 2 r.śm., zdzisław, Tomasz;
18.00: śp. antonina siemianowska;
20.00: o Boże błog. i łaski dla Mariusza w 28 r.śm.;
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PISMO REDAGUJE ZESPÓŁ Z PARAFII ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY  POD OPIEKĄ KS. KONRADA ZAWŁOcKIEGO
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania koniecznych zmian  w  publikowanych tekstach. 
Kwestie merytoryczne pozostawiamy rzetelności autorów.
oprawa graficzna i skład - Jacek Owczarz
adres redakcji: redakcja@swlukasz.waw.pl

oGŁoszeNIa DUszPasTersKIe

Do wspólnoty Kościoła zostały włączone dzieci 
w sakramencie chrztu świętego:
Izabela suchecka, emilia Marta Turek, Bruno Dzadz.

Zapowiedzi:

Grzegorz osowski – kawaler z par. tutejszej i Katarzyna Długoszewska – panna z par. tutejszej.

Maciej Dzięgielowski – kawaler i Patrycja czagowiec – panna, oboje z par. tutejszej.

sven Heininger – kawaler z par. tutejszej i ewa Joanna stadnik – panna z par. narodzenia najświętszej 
Maryi panny w warszawie;

Michał Jędrzej Utych – kawaler z par. tutejszej i Monika Justyna sidor – panna z par. wniebowzięcia najświętszej Maryi panny  
w stoczku łukowskim

Parafia św. Łukasza ewangelisty pomaga 10 rodzinom 
w aleppo.

od marca 2017 r., parafia św. łukasza Ewangelisty uczestniczy w akcji Ca-
ritas polska „Rodzina – Rodzinie. Rodziny polskie – rodzinom syryjskim.”.  
w i niedzielę marca 2017 roku po raz pierwszy składaliśmy ofiary na rzecz 
pomocy rodzinom mieszkającym w aleppo w syrii. na podstawie złożonych 
datków zadeklarowaliśmy pomoc materialną dla 10 rodzin. Caritas przydzieliła 
nam konkretne 10 rodzin, które przez najbliższe pół roku będą na całkowitym i 
wyłącznie naszym utrzymaniu. przypominamy, że w każdą i niedzielę miesiąca 
zbieramy datki na kolejne wpłaty dla tych rodzin. Fundusz wsparcia można też 
zasilić każdego dnia wrzucając datki do skarbonek na filarach kaplicy. Można 
też wpłacać na ten cel na bankowe konto parafii z zaznaczeniem „Rodzinom  
w aleppo”  na stronach internetowych Caritas polska można już odnaleźć na-
szą parafię w wykazie darczyńców. od i niedzieli kwietnia 2017 r. w „skale” 
przedstawiamy kolejne rodziny z aleppo, którym pomagamy:

5.  ID 2319 Mouna aboud saba
Mouna aboud saba jest wdową. Ma 69 lat. Mieszka w aleppo. Jest to bar-

dzo biedna kobieta, bez źródeł dochodu i wsparcia członków rodziny. w wojnie 
straciła cały swój dobytek oraz dom. potrzebuje żywności, która w aleppo jest 
obecnie bardzo droga. potrzebuje również opłacić koszty związane z wynaj-
mem mieszkania oraz opału na zimę. dużym wydatkiem jest także dostęp do 
prądu z generatorów, który sukcesywnie drożeje w związku z przedłużającą się 
wojną.  

6.  ID 2320 Jouliana Ismaeel ayoub
Jouliana ismaeel ayoub jest samotną kobietą. Ma 58 lat. Mieszka w aleppo. 

Jest biedna, bez rodziny i źródeł dochodu. w wojnie straciła cały swój dobytek 
oraz dom. potrzebuje żywności, która w aleppo jest obecnie bardzo droga. po-
trzebuje również opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania oraz opału 
na zimę. dużym wydatkiem jest także dostęp do prądu z generatorów, który 
sukcesywnie drożeje w związku z przedłużającą się wojną.

BIeszczaDY
Na dobry początek wakacji

chwilę przemyśleń
aktywny relaks

super regeneracja sił
odpoczynek  i  fajna zabawa

Kolonie  dla  dzieci  i  młodzieży (6 – 16 lat)
 zapraszamy do Myczkowców

w dniach 25 czerwca – 1 lipca 2017 r.
cena: 750 pln

wszelkie informacje u ks. Konrada 

1. obchodzimy dziś święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym 
duch Święty zstąpił na apostołów zebranych na wspólnej mo-
dlitwie. wspominamy początek kościoła i dziękujemy, że duch 
Święty towarzyszy wiernym ze swoim światłem i swoją mocą. 
wyrażamy również wdzięczność za dar ducha Świętego otrzy-
many w sakramentach chrztu i bierzmowania. 

2. dziś też przypada jubileuszowe X Święto Dziękczynie-
nia. obchodzimy je pod hasłem Dziękujemy za chleb. w sposób 
szczególny wyrażamy nasze dziękczynienie Bogu za życie i posłu-
gę św. Brata alberta Chmielowskiego, który dla najbiedniejszych 
stał się prawdziwym chlebem, a także za wszystkie dzieła chary-
tatywne oraz ludzi włączających się w posługę potrzebującym.

3. dziś kończy się czas komunii Świętej wielkanocnej.
4. zapraszamy codziennie na nabożeństwa Czerwcowe, które 

odprawiane są po wieczornej Mszy św.   
5. w najbliższy czwartek oddamy cześć Jezusowi Chrystusowi, 

najwyższemu i wiecznemu kapłanowi. To nowe święto, wpisa-
ne do kalendarza liturgicznego na polecenie papieża Benedykta 
XVi, od 2013 roku jest obchodzone w naszej ojczyźnie.

6. w następny czwartek 15 czerwca przypadnie Uroczystość 
Najświętszego ciała i Krwi chrystusa.

7. Trzy miesiące temu parafia nasza włączyła się w akcję Ca-
ritas polska ”Rodzina – rodzinie”. na podstawie złożonych wte-
dy datków zadeklarowaliśmy utrzymanie dla 10 rodzin. Caritas 
przydzieliła naszej parafii konkretne 10 rodzin, które przez  pół 
roku będą na całkowitym i wyłącznym naszym utrzymaniu. dziś 
przed kościołem zbieramy datki na trzecią wpłatę dla tych ro-
dzin. Fundusz wsparcia można też zasilić każdego dnia wrzucając 
ofiary do skarbonek na filarach kaplicy. Można też wpłacać na 
bankowe konto parafii z dopiskiem: „Rodzinom w aleppo”.

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

9. w kruchcie kościoła jest wyłożona prasa katolicka. przed 
kościołem ministranci rozprowadzają kolejny nr parafialnego ty-
godnika Skała. zapraszamy do lektury.


