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oTo słowo pana:
„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się 

Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.” 
(2 kor 13, 13).

w imię Trójcy przenajświętszej rozpoczynamy każdą 
modlitwę, w to samo imię sprawujemy sakramenty święte, 
rozpoczynamy podróż, posiłek, czy też udzielamy błogosła-
wieństwa…

główne prawdy wiary uświadamiają nam, że „są trzy oso-
by Boskie: Bóg ojciec, syn Boży i duch Święty.” Trójca 
przenajświętsza, którą dziś wielbimy w przeżywanej uro-
czystości, objawiła się podczas chrztu pana Jezusa w Jorda-
nie. „w chwili gdy ( Jezus) wychodził z wody, ujrzał rozwie-
rające się niebo i ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. 
a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój syn umiłowany,  
w Tobie mam upodobanie.” (Mk 1, 10 – 11). wielokrotnie 
na kartach nowego Testamentu możemy się wczytać w na-
ukę o Trójcy Świętej.

Fakt objawienia się Boga w Trzech osobach i świadectwo 
dane przez Jezusa to dopiero uchylenie rąbka tajemnicy. 
kościół głosi „prawdziwe i wiekuiste Bóstwo – odrębność 
osób, jedność w istocie i równość w majestacie” (prefacja  

o najświętszej Trójcy). sobór w konstantynopolu zdefinio-
wał dogmat o Trójcy Świętej, który wypowiadamy w do-
skonale nam znanym wyznaniu wiary: „wierzę w ducha 
Świętego, pana i ożywiciela, który od ojca i syna pocho-
dzi. który z ojcem i synem wspólnie odbiera uwielbienie  
i chwałę, który mówił przez proroków.”

wiara w Trójcę Świętą jest również wyrażana przez nas 
w codziennym życiu. gdy czynimy na sobie znak krzyża 
oddajemy cześć Bogu w Trójcy Świętej jedynemu. warto 
może przy tej okazji pomyśleć jak ten znak wykonujemy  
i zadbać zawsze o jego czytelność, aby nie było to podob-
ne do przysłowiowego „odganiania much” czy drapania się 
po klatce piersiowej. nie wstydźmy się przeżegnać w obec-
ności innych osób, w miejscu publicznym, na drodze czy  
w autobusie, widząć świątynię czy przydrożną kapliczkę. 
ktoś może spojrzy na nas zdziwiony, a może inny będzie 
zbudowany uczynionym w ten sposób naszym świadec-
twem wiary. 

niech na to codzienne dawanie świadectwa błogosła-
wi nas Bóg wszechmogący, ojciec i syn, i duch Święty. 
amen.

ks. Konrad

Niedziela 
Trójcy 

PrzeNajświęTszej



skała numer 21(351)          

STRONA 2

EwangElia na co dziEń
11 czerwca  2017 - niedziela 
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
( J 3,16-18)

12 czerwca  2017 - poniedziałek
Dzień powszedni
(Mt 5,1-12)
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. a gdy usiadł, 
przystąpili do niego Jego uczniowie. wtedy otworzył 
swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni 
ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem 
oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni 
na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łak-
ną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasy-
ceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosier-
dzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem 
oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wpro-
wadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami 
Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie 
dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy króle-
stwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ 
wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powo-
du mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się  
i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w nie-
bie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli 
przed wami.

13 czerwca 2017 - wtorek 
wspomnienie św. antoniego z Padwy, 
prezbitera i doktora Kościoła
(Mt 5,13-16)
wy jesteście solą dla ziemi. lecz jeśli sól utraci swój 
smak, czymże ją posolić? na nic się już nie przyda, chy-
ba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. wy jesteście 
światłem świata. nie może się ukryć miasto położone 
na górze. nie zapala się też światła i nie stawia pod kor-
cem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy 
są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludź-
mi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili ojca 
waszego, który jest w niebie.

14 czerwca  2017 - środa
wspomnienie bł. Michała Kozala, 
biskupa i męczennika
(Mt 5,17-19)
Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, że 
przyszedłem znieść prawo albo proroków. nie przy-
szedłem znieść, ale wypełnić. zaprawdę bowiem po-
wiadam wam: dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani 
jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, 
aż się wszystko spełni. ktokolwiek więc zniósłby jedno 
z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak 
ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. 
a kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki  
w królestwie niebieskim.

15 czerwca 2017 -  czwartek
Uroczystość Najświętszego ciała i Krwi chrystusa
( J 6,51-58)
Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, 
który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, bę-
dzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje 
ciało za życie świata. sprzeczali się więc między sobą 
Żydzi mówiąc: Jak on może nam dać /swoje/ ciało do 
spożycia? Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała 
syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie 
będziecie mieli życia w sobie. kto spożywa moje Ciało 
i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę 
w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym po-
karmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. kto 
spożywa moje Ciało i krew moją pije, trwa we Mnie,  
a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący ojciec, a Ja żyję 
przez ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył 
przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie 
jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a po-
umierali. kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

16 czerwca 2017 - piątek
Dzień powszedni
(Mt 5,27-32)
Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że 
powiedziano: nie cudzołóż! a Ja wam powiadam: każ-
dy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim 
sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe two-
je oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć 
od siebie. lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie je-
den z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało 
być wrzucone do piekła. i jeśli prawa twoja ręka jest 
ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. 
lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z two-
ich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do 
piekła. powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją 
żonę, niech jej da list rozwodowy. a ja wam powiadam: 
każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem nie-
rządu - naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną 
wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.

17 czerwca  2017 - sobota
wspomnienie św. alberta chmielowskiego, 
zakonnika
(Mt 5,33-37)
Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że 
powiedziano przodkom: „nie będziesz fałszywie przy-
sięgał, lecz dotrzymasz panu swej przysięgi”. a Ja wam 
powiadam: wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo 
jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem 
stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego 
króla. ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie mo-
żesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czar-
nym. niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. a co 
nadto jest, od złego pochodzi.
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TaJeMNIca 
TrÓJcY ŚwIĘTeJ

C. s. lewis w książce „Chrześcijaństwo 
po prostu” mówi, że prostota jest prze-
wagą wymyślonych religii nad chrze-

ścijaństwem. Chrześcijanie muszą poruszać się 
w obszarze pewnych prawd, które nie muszą 
być łatwe. wspomniany św. augustyn praco-
wał kilkadziesiąt lat nad traktatem „o Trójcy 
Świętej” (De Trinitate). znana jest anegdota,  
o tym, jak św. augustyn kontemplując tajem-
nicę Trójcy spotkał chłopca przelewającego 
wodę z oceanu do dołka na plaży. uwaga, że 
przecież niemożliwe jest przelanie oceanu do 
małego dołka, spotkała się z ripostą, że podob-
nie jest z próbą zrozumienia Trójcy ludzkim 
rozumem.

problem z Bogiem jednym w trzech oso-
bach jest zasadniczo taki, że brakuje w naszym 
stworzonym świecie przedmiotu lub zjawiska, 
które by mogło posłużyć jako metafora. pozna-
jąc świat opieramy się na pojęciach nam zna-
nych. doskonale to widać w przypadku dzieci. 
kiedy narysujemy maluchowi trzy figury, dwie 
małe i jedna dużą, prawie na pewno powie, że 
to mama i tata z dzieckiem. nasze skłonne do 
antropomorfizmu umysły nie są zdolne bez 
uproszczeń rozważać Trójcy Świętej.

łatwiej mówić, jaki Bóg nie jest, niż jaki 
jest. Bóg nie jest przykładowo jednym bogiem 
w trzech postaciach, na podobieństwo wody 
zmieniającej się w lód i parę. (Bo nie mówimy 
o jednym Bogu przemieniającym postać, lecz 
o trzech osobach). nie jest jak słońce, które 
emituje światło i ciepło. (Bo syn i duch nie 
są manifestacjami ojca, lecz są równe Jemu 
w boskości). nie jest wreszcie jak trójkąt, bo 
osoby Boskie nie stanowią jednej trzeciej ca-
łego bóstwa, bo jak mówi katechizm kościo-
ła katolickiego za soborem Florenckim: „oj-
ciec jest cały w synu, cały w duchu Świętym; 
syn jest cały w ojcu, cały w duchu Świętym; 
duch Święty jest cały w ojcu, cały w synu”. 
(kkk 255).

Tyle stwierdzeń negatywnych, którymi, jak 
pokazuje historia herezji oraz najróżniejszych 
sekt, można by zapełnić grubą księgę. Co 
możemy, bez popadania w błąd, powiedzieć 
o naszym Bogu, to to, iż osoby Boskie two-
rzące Trójcę rzeczywiście różnią się od siebie  
i pozostają we wzajemnych relacjach. na tym 
ostatnim słowie chciałbym się skupić. zwro-

św.  augusTyN NaPisał o Trójcy święTej: „Nigdzie iNdziej błąd Nie jesT bardziej NiebezPieczNy, PoszukiwaNia 
bardziej PracochłoNNe, zaś odkrycie bardziej owocNe”. Pojęcie Trójcy święTej jesT uNikalNe dla chrześci-
jańsTwa i Niezwykle NieiNTuicyjNe dla ludzkiego rozumu.

tem, wręcz frazesem, jaki słyszymy bezustan-
nie w kościele, jest powiedzenie „Bóg jest 
miłością”. Tak oczywiście jest. ale co to zna-
czy? Miłość może istnieć tylko wówczas, jeśli 
obecne są dwie osoby. Jest to właśnie relacja  
i może przybierać różne formy. Może być nie-
odwzajemniona, może być egoistyczna, może 
być niedoskonała. w przypadku Boga, jest to 
oczywiście jakaś – również dla nas nie do po-
jęcia – najwyższa forma miłości. Faktem po-
zostaje, że potrzebuje ona przedmiotu. kogo 
zatem kocha Bóg? na co dzień skupiamy się 
na doskonałej miłości Boga do człowieka, nie 
może być jednak ta miłość, która definiuje na-
turę Boga. oznaczałoby to, iż potrzebuje on 
nas do tego, by można powiedzieć o nim, że 
jest miłością; że potrzebuje człowieka jako ko-
goś, z kim można relacje nawiązać. Tutaj poja-
wia się konieczność istnienia drugiej osoby bo-
skiej. Jeśli pierwsza osoba Trójcy, kocha drugą 
osobę, to można powiedzieć o stwórcy, że jest 
miłością, relacja bowiem istnieje w samej Trój-
cy, nie jest potrzebne stworzenie. Taka miłość 
– ja kocham ciebie, ty kochasz mnie – nie jest 
jednak najbardziej doskonała. doskonalsze 
jest, jeśli ja wspólnie z drugą osobą, bezinte-
resownie kochamy kogoś. dwie zapatrzone 
w siebie pary oczu nie są tak dobre, jak dwoje 
ludzi patrzących wspólnie, z miłością, w czy-

jąś stronę. natomiast wprowadzenie kolejnych 
osób nie sprawia, że miłość staje się bardziej 
doskonała. z tego powodu nasz stwórca, który 
jest miłością doskonałą, jest też Jednym Bogiem  
w trzech osobach – aby mogła wiecznie i za-
wsze istnieć relacja doskonałej miłości. 

Jeśli mówimy, że Bóg jest obecny w rodzi-
nie lub we wspólnocie, to moim zdaniem też 
dlatego, że naśladujemy na swój ludzki (ni-
czym dzieci nieudolnie kopiujące tatę) model 
funkcjonowania Trójcy Świętej. Jeśli wspólnie  
z kimś patrzę z miłością na osobę trzecią, i je-
śli wiem, że ta osoba i mój towarzysz kochają  
z kolei mnie, to zbliżamy się nieco do tajemnicy 
Trójcy Świętej. okazuje się na końcu naszych 
rozważań, że pierwsze skojarzenie dziecka „Bóg 
jest jak rodzina; Bóg jest jak rodzice kochający 
dzieci” jest w pewien sposób bliższa prawdy niż 
porównanie do przemian stanów skupienia lub 
dzielenie trójkąta na części. Boki trójkąta, co by 
o nich nie mówić, nie miłują się wzajemnie. nie 
warto rozważań o Bogu oddzielać od prakty-
ki życia. Bezinteresowna miłość, budowanie 
wspólnoty, rezygnacja z siebie są według mnie 
działaniami, jakie powinny wspierać nasz inte-
lektualny wysiłek, jeśli takowy podejmujemy, by 
lepiej poznawać naturę Boga.

Janusz Matkowski
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V OgÓlNOPOlsKa PIelgrzYMKa 
ŻYwegO rÓŻańca 

z naszej parafii uczestniczyły w niej 22 
osoby, w tym 19 osób ze wspólno-
ty Żywego Różańca. wyjechaliśmy  

w piątek autokarem spod naszego kościoła  
o godz. 14.30 pobłogosławieni przez naszego 
ks. proboszcza.  pielgrzymka rozpoczęła się  
o 21.00 apelem Jasnogórskim, po którym 
było nocne czuwanie modlitewne, a następ-
nie o 23.00 Msza Św. w kaplicy Cudownego 
obrazu.

w pielgrzymce uczestniczyło ok. 15.000 
wiernych ze wszystkich polskich diecezji.

Centralnym punktem pielgrzymki była 
Msza Św. sprawowana w sobotę w południe 
na szczycie Jasnogórskim. Eucharystii prze-
wodniczył i homilię wygłosił  abp senior sta-
nisław nowak. słowa powitania skierował do 
pielgrzymów o. Jan poteralski osppE (pod-
przeor Jasnej góry). Mówił: „ukochani piel-
grzymi skupieni w kołach Żywego Różańca, 
którzy każdego dnia modlicie się na różańcu 
realizując prośbę Matki Bożej z Fatimy „od-
mawiajcie codziennie różaniec”, dziękujemy 
za waszą modlitwę i zaangażowanie w życie 
parafii i diecezji (…). niech tegoroczna piel-
grzymka jeszcze bardziej umocni waszą wiarę 
i pomoże odkryć piękno modlitwy różańco-
wej, dzięki której możemy wyprosić u miło-
siernego Boga tak wiele łask. niech różaniec 
będzie takim naszym przyjacielem w chwilach 
radosnych i bolesnych, niech towarzyszy nam 
przez całe życie. otoczmy różańcem naszą 
ojczyznę, rodzinę i każdego człowieka”.

natomiast abp stanisław nowak w homilii 
wychwalając modlitwę różańcową i nawiązu-
jąc do wielkich jubileuszy roku 2017 (jubile-
uszu 300-lecia koronacji Cudownego obra-
zu Matki Bożej Częstochowskiej koronami 
papieskimi papieża klemensa Xi,  140 rocz-
nicy objawień Matki Bożej w gietrzwałdzie,  
100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie) 
powiedział m. in.: „wspólnoty różańcowe 
mają wymiar ku Bogu, to są wspólnoty na 
kolanach, ale też ku człowiekowi. wspólnie 
odmawiamy różaniec i uczymy się nie tylko 
Boga, ale i człowieka. i tak ma być. kochamy 
Boga ponad wszystko, ale i bliźniego, tak jak 
siebie samego. i właśnie te różańcowe koła 
uczą tego społecznego wymiaru.” 

przestrzegał, że dzisiaj człowiek na wła-
sne życzenie komplikuje sobie życie, gubi się 
przez to, że odchodzi od pana Boga. dlate-
go potrzebuje Maryi, Jej pomocy, by ratować 

w dNiach 2-3  czerwca 2017 roku odbyła się Na jasNej górze V ogólNoPolska Pielgrzymka Żywego  
róŻańca Pod hasłem: „idźmy i głośmy jak maryja”. 

siebie samego, pomóc innym i ratować świat. 
Homilię zakończył słowami: „warto być czło-
wiekiem różańca”

zachęcam do wysłuchania tej przepięk-
nej i ważnej homilii trwającej aż 46 min. 
na stronie www.jasnagora.pl/biuro prasowe
/3.06.2017”Różaniec jest naszą pomocą”/ 

przed Mszą Św. uczestniczyliśmy w progra-
mie słowno-muzycznym oraz wysłuchaliśmy 
konferencji ks. Macieja Będzińskiego: „idźcie 
i głoście”. w czasie pielgrzymki dowiedzieli-
śmy się o ogólnopolskiej  inicjatywie „Żywy 
różaniec dla misji”. Tegoroczna składka będzie 
przeznaczona na dokończenie budowy ko-
ścioła św. antoniego na sri lance. w czasie 
Jasnogórskiego spotkania pielgrzymi zawie-
rzyli Matce Bożej wspólnotę Żywego Różań-
ca w polsce.

w drodze powrotnej nawiedziliśmy jeszcze 
sanktuarium krwi Chrystusa w Częstocho-
wie, gdzie wysłuchaliśmy wspaniałej ducho-
wej nauki o pojednaniu człowieka z panem 
Bogiem, bliźnim i samym sobą dzięki krwi 
Chrystusa i przyjęliśmy indywidualne błogo-
sławieństwo Relikwią krwi Chrystusa.

Modlitwa i adoracja krwi Jezusa, przybli-
ża nam śmierć i zmartwychwstanie Chry-
stusa. Tajemnica cierpienia Jezusa i przelanej 
krwi wzywa nas do pojednania się z Bogiem  
i przebaczenia każdej osobie. krew zbawiciela 
przyczynia się do naszego uwolnienia od każ-
dego grzechu oraz uzdrowienia każdej naszej 
rany duchowej i cielesnej.

zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi i wdzięczni 
panu Bogu za dar pielgrzymowania wróciliśmy 
w sobotę do naszych domów ok. 20.00.

szczęść Boże.
ewa Pogodzińska 

zelatorka kół Żywego Różańca



                      skała numer 21(351) 

strona 5

NAUCZANIE KOŚCIOŁA 
O ŻYCIU SPOŁECZNYM

sPOŁeczNa TrOsKa 
KOŚcIOŁa. częśĆ ii
Maciej Białecki, maciej@bialecki.net.pl

kontynuując rozważania o encyklice 
św. Jana pawła ii „sollicitudo rei socialis” 
z 1987 r., napisanej na dwudziestolecie 
encykliki bł. pawła Vi „populorum pro-
gressio”, zauważmy, że świat polityczny 
bardziej się zmienił pomiędzy rokiem 
2017 a 1987, niż pomiędzy 1987 a 1967. 
gwałtowny rozwój gospodarczy, jaki na-
stąpił w tym okresie, był przedmiotem re-
fleksji już w encyklice pawła Vi. zaczyna 
się ona nawet od słów „Rozwój ludów”,  
a kończy apelem: „wzywamy wszystkich 
ludzi dobrej woli, aby po bratersku połą-
czyli swoje siły z waszymi. skoro bowiem 
nikt dziś nie wątpi, że rozwój oznacza 

to samo, co pokój, któż wzbraniałby się, 
pytamy, poświęcić temu rozwojowi swo-
ich starań i swojego trudu?” („populorum 
progressio”). 

Tytułowy rozwój bowiem, wpisany  
w nauczanie kościoła, „nie ogranicza się 
jedynie do postępu gospodarczego. aby 
był prawdziwy, powinien on być zupeł-
ny, to znaczy winien przyczyniać się do 
rozwoju każdego człowieka i całego czło-
wieka.” Jego wyznacznikiem jest dosko-
nalenie „sprawiedliwości między ludźmi” 
(„populorum progressio”). Motywacją 
rozwoju na pewno nie może być egoizm 
osób i narodów, co zakładają liberalni teo-
retycy rozwoju ekonomicznego.

Jeżeli rozwój jest nowym imieniem 
pokoju, to największym jego wrogiem jest 
pokusa użycia przemocy w celu wyrówna-
nia niesprawiedliwości pomiędzy ludźmi 
i narodami. w czasach, gdy pisane były 
encykliki „populorum progressio” i „sol-
licitudo rei socialis”, świat podzielony był 
pomiędzy dwa bloki militarne, zdomino-
wane przez zsRs i usa, co zaciemniało 
linię najistotniejszego podziału: na pań-
stwa bogate i biedne, na narody korzy-
stające z owoców rozwoju gospodarczego 

i te, które zostały z niego wykluczone. 
pokusie użycia broni przez ludy szukające 
sprawiedliwości łatwo było nadać podłoże 
ideologiczne.

w 1967 r. w świecie bogatych panował 
dość naiwny optymizm zakładający, że  
z biegiem lat różnice rozwojowe po-
szczególnych części świata wyrównają się.  
w istocie pogląd ten był wygodnym na-
rzędziem usprawiedliwienia bierności 
wobec narastającej nędzy tzw. Trzeciego 
Świata i utrzymywania się, a nawet po-
większania, różnic pomiędzy bogatą pół-
nocą a biednym południem (określenia 
„północ” i „południe” nie mają znaczenia 

ściśle geograficznego, jednak wobec za-
kończenia podziału państw na światy ko-
munizmu i kapitalizmu lepiej oddają po-
dział, o którym mowa, niż termin „Trzeci 
Świat”).

w 1987 r. Jan paweł ii stwierdzał, 

odnosząc się do encykliki pawła Vi: „na-
dzieje na rozwój, tak wówczas żywe, wy-
dają się dzisiaj bardzo dalekie od urzeczy-
wistnienia. [...] nie można powiedzieć, 
że rozmaite inicjatywy religijne, huma-
nitarne, ekonomiczne i techniczne były 
daremne, skoro zdołały osiągnąć pewne 
rezultaty. ale w ogólnych zarysach, bio-
rąc pod uwagę różnorodne czynniki, nie 
można zaprzeczyć, że obecna sytuacja 
świata z punktu widzenia rozwoju daje 
wrażenie raczej negatywne” („sollicitudo 
rei socialis”). Tymczasem optymizm elit 
świata bogatych trwał, choć do opinii pu-
blicznej zaczęły przenikać głosy alarmują-
ce o narastającej tragedii większości świa-

ta. Jednym z pierwszych i najważniejszych 
głosów było nauczanie papieskie. 

„obfitości dóbr i dostępnych usług 
w niektórych częściach świata, przede 
wszystkim w rozwiniętej północy, od-
powiada na południu niedopuszczalne 
zacofanie, a właśnie w tej strefie geopo-
litycznej żyje większa część rodzaju ludz-
kiego” - pisał św. Jan paweł ii. - „przegląd 
różnych dziedzin, jak produkcja i rozdział 
żywności, higiena, zdrowie i mieszkania, 
zaopatrzenie w wodę pitną, warunki pra-
cy, zwłaszcza kobiet, długość życia i inne 
wskaźniki ekonomiczne i społeczne daje 
w rezultacie niezadowalający obraz ogól-
ny, czy to rozpatrywany sam w sobie, czy 
w stosunku do odpowiednich danych  
z krajów najbardziej rozwiniętych. [...] 
w postępie krajów rozwiniętych i krajów 
na drodze rozwoju zaznaczył się w tych 
latach różny stopień przyspieszenia, co 
spowodowało powiększanie się dystansu. 
w ten sposób kraje na drodze rozwoju, 
zwłaszcza najuboższe, dochodzą do sytu-
acji wielkiego zacofania” („sollicitudo rei 
socialis”).

Ta diagnoza w kolejnych trzydziestu 

latach przybrała tylko na sile. w ency-
klice ojca Świętego Franciszka «lauda-
to si’» z 2015 r., o której wiele pisaliśmy  
w poprzednich miesiącach, została przed-
stawiona po raz kolejny i, podobnie jak 
nauczanie społeczne św. Jana pawła ii, 
trafiła nie tylko do wiernych, ale i „do 
wszystkich ludzi dobrej woli”, jak trady-
cyjnie adresują swoje nauczanie społeczne 
papieże.

„Rozwój nie ogranicza się jedynie do postępu gospodarczego. aby był praw-
dziwy, powinien on być zupełny, to znaczy winien przyczyniać się do rozwoju 
każdego człowieka i całego człowieka.”

„nadzieje na rozwój wydają się dzisiaj bardzo dalekie od urzeczywistnie-
nia. w ogólnych zarysach, biorąc pod uwagę różnorodne czynniki, nie 

można zaprzeczyć, że obecna sytuacja świata z punktu widzenia rozwoju 
daje wrażenie raczej negatywne.”
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co nam mówią Święci?

BŁOgOsŁawIONY 
Ks. aNTONI 
ŚwIaDeK

Był wybitnym wychowawcą mło-
dzieży. zmarł w niemieckim obo-
zie koncentracyjnym, bo wyspo-
wiadał w ojczystym języku kobietę, 
która doniosła na niego Niemcom. 
Do końca ukochał Maryję, umarł 
z różańcem św. w dłoni.

urodził się 27 marca 1909 
roku w pobiedziskach. 
Jego ojciec władysław był 

kołodziejem, matka władysława  
z domu Mieleszyńska zajmowała się 
domem. Rodzina dość szybko prze-
niosła się do kępna, gdzie antoni 
ukończył państwowe gimnazjum. 
Chętnie udzielał się w sodalicji 
Mariańskiej (został jej pierwszym 
prezesem) oraz w harcerstwie.  
w 1928 roku po zdaniu matury 
wstąpił do seminarium duchownego 
w poznaniu. Jego ojcem duchowym 
w seminarium był ks. Michał kozal, 
późniejszy biskup i błogosławiony. 
zapamiętano go jako studenta po-
bożnego i pracowitego. 10 kwiet-
nia 1933 roku otrzymał święcenia 
kapłańskie z rąk prymasa augusta 
kard. Hlonda i rozpoczął pracę jako 
wikariusz w bydgoskim farnym ko-
ściele św. Marcina i Mikołaja. Był 
kapelanem wojskowym i harcer-
skim, chętnie jeździł z młodzieżą 
na obozy harcerskie.

od 1937 roku pełnił jako zastęp-
ca funkcję proboszcza w kościele fi-
lialnym pw. św. stanisława Biskupa  
w Bydgoszczy. szybko zdobył 
uznanie wiernych jako oddany wy-
chowawca dzieci i młodzieży. zor-
ganizował duże zespoły „krucjaty 
Eucharystycznej”, które liczyły pra-
wie 1.500 dzieci. w latach 1937-
1939 wybudował plebanię przy ko-
ściele.

we wrześniu 1939 roku 
na ochotnika zgłosił się do 
polskiego wojska; był ka-
pelanem. uniknął interno-
wania i powrócił do okupo-
wanej Bydgoszczy, w której 
niemcy tylko w pierwszych 
miesiącach wojny w tajnych 
lub publicznych egzekucjach 
zabili około 5.000 polaków.  
ks. Świadek mimo zakazu 
władz niemieckich spra-
wował obrzędy liturgiczne  
w zakazanym języku polskim. 
zorganizował pomoc ubo-
gim, zwłaszcza rodzinom z małymi 
dziećmi. został zadenuncjowany 
przez kobietę o polskim nazwisku 
za to, że wyspowiadał ją po polsku. 
gestapo aresztowało go latem 1942 
roku i osadziło  w bydgoskim wię-
zieniu, gdzie był traktowany wyjąt-
kowo brutalnie (m.in. zmuszano go 
do pchania ciężkich wózków zała-
dowanych piaskiem, w rezultacie 
czego zachorował na przepuklinę).

7 października 1942 roku trafił 
do niemieckiego obozu koncen-
tracyjnego dachau, gdzie otrzymał 
numer obozowy 37193. początkowo 
pracował w komandzie zajmującym 
się sortowaniem odzieży. szybko 
zachorował na dur brzuszny. został 
przeniesiony do obozowego szpitala. 
w obozie krążyła plotka, że zmarł. 
ks. antoniemu udało się przeżyć 
dzięki paczkom żywnościowym. 
po wyzdrowieniu przeniesiono go 
do pracy przy zwożeniu wikliny, a 
potem pracował w obozowym ko-
mandzie transportowym (był prze-
łożonym tej brygady). pod koniec 
1944 roku ks. Świadek był izbowym 
w trzeciej izbie bloku chorych na 
tyfus. ponownie zapadł na tę cho-
robę. 8 stycznia 1945 roku został 

przeniesiony do szpitala obozowe-
go. Jego organizm był wyniszczo-
ny głodem, dołączyło się zapalenie 
płuc. nie rozstawał się z różańcem. 
Mimo zastrzyków z witaminy C  
z trudem zdobytych przez kolegów 
ks. antoni Świadek zmarł 25 stycz-
nia 1945 roku. ponieważ zabrakło 
koksu do krematorium, jego ciało 
po kilku dniach pochowano w zbio-
rowej mogile poza obozem w pobli-
żu wsi deutenhofen. 

w 1991 roku ks. Świadek znalazł 
się w grupie 108 polskich męczen-
ników za wiarę, zamordowanych 
podczas ii wojny światowej, obję-
tych postępowaniem beatyfikacyj-
nym. 13 czerwca 1999 roku został 
beatyfikowany w warszawie przez 
papieża świętego Jana pawła ii. 
wspomnienie liturgiczne ks. anto-
niego Świadka przypada 21 stycz-
nia.

Joanna Matkowska
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DrUgIe I TrzecIe 
    OBJawIeNIe FaTIMsKIe

według relacji siostry łucji, podczas 
drugiego objawienia obecne były 
również inne osoby. 13 czerwca 

1917 r. po odmówieniu różańca pastuszkowie 
zobaczyli znowu odblask światła, które się zbli-
żało, a następnie ponad dębem skalnym Mat-
kę Bożą, podobną do postaci z maja. wówczas 
łucja zapytała: – „Czego pani sobie życzy ode 
mnie?” – „Chcę, żebyście przyszli tutaj dnia 
13 przyszłego miesiąca, żebyście codziennie 
odmawiali różaniec i nauczyli się czytać. póź-
niej wam powiem, czego chcę”. następnie 
łucja przypomniała Matce Bożej, że prosiła 
o uzdrowienie jednego chorego. odpowiedź 
Maryi była następująca: – „Jeżeli się nawróci, 
wyzdrowieje w ciągu roku”. dalej łucja po-
wiedziała: – „Chciałabym prosić, żeby nas pani 
zabrała do nieba”. – Maryja odpowiedziała: 
„Tak! Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. 
Ty jednak tu zostaniesz przez jakiś czas. Jezus 
chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie pozna-
li i pokochali. Chciałby ustanowić na świecie 
nabożeństwo do mego niepokalanego serca. 
kto je przyjmuje, temu obiecuje zbawienie dla 
ozdoby Jego tronu”. – „ zostanę tu sama?” – 
zapytała łucja ze smutkiem. – otrzymała od-
powiedź: „nie, moja córko! Cierpisz bardzo? 
nie trać odwagi. nigdy cię nie opuszczę, moje 
niepokalane serce będzie twoją ucieczką  
i drogą, która cię zaprowadzi do Boga”.

w chwili, gdy Maryja wypowiadała te 
ostatnie słowa, otworzyła swoje dłonie i prze-
kazała powtórnie odblask niezmiernego świa-
tła. w nim pastuszkowie widzieli się, jak gdy-
by pogrążeni w Bogu. Hiacynta i Franciszek 
stali w tej części światła, które wznosiło się do 
nieba, a łucja w tej, które się rozprzestrzeniało 
na ziemię. przed prawą dłonią Matki Boskiej 
znajdowało się serce, otoczone cierniami, 
które wydawały się je przebijać. pastuszkowie 
zrozumieli, że było to niepokalane serce Ma-
ryi, znieważane przez grzechy ludzkości, które 
pragnęło zadośćuczynienia.

podczas trzeciego objawienia fatimskiego  
w dniu 13 lipca 1917 r. również byli obecni 
inni ludzie w dużej liczbie. po przybyciu pa-
stuszków do Cova da iria do dębu skalnego 
wszyscy odmówili różaniec, a potem pa-

stuszkowie zobaczyli znany już blask światła, 
a następnie Matkę Boską na dębie skalnym.  
– „Czego sobie pani ode mnie życzy?” – za-
pytała łucja. - „Chcę, żebyście przyszli tutaj 
13 przyszłego miesiąca, żebyście nadal co-
dziennie odmawiali różaniec na cześć Matki 
Boskiej Różańcowej, dla uproszenia pokoju na 
świecie i o zakończenie wojny, bo tylko ona 
może te łaski uzyskać”. – „Chciałabym prosić, 
żeby pani nam powiedziała, kim jest i uczyniła 
cud, żeby wszyscy uwierzyli, że nam się pani 
ukazuje”. – „przychodźcie tutaj w dalszym cią-
gu co miesiąc! w październiku powiem, kim 
jestem i czego chcę, i uczynię cud, aby wszyscy 
uwierzyli”. 

siostra łucja relacjonuje, że potem przed-
łożyła kilka próśb, ale nie pamięta, czego do-
tyczyły. przypomina sobie tylko, że Maryja 
powiedziała, iż trzeba odmawiać różaniec, aby 
w ciągu roku te łaski otrzymać. powiedziała im 
także: – „ofiarujcie się za grzeszników i mów-
cie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić 
ofiary: o Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, 
za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczy-
nienie za grzechy popełnione przeciwko nie-
pokalanemu sercu Maryi”.

przy tych ostatnich słowach Maryja zno-
wu rozłożyła ręce jak w dwóch poprzednich 
miesiącach. promień światła zdawał się prze-
nikać ziemię i pastuszkowie zobaczyli jakby 
morze ognia, a w tym ogniu zanurzeni byli 
diabli i dusze w ludzkich postaciach podobne 
do przezroczystych, rozżarzonych węgli, które 
pływały w tym ogniu. postacie te były wyrzu-
cane z wielką siłą wysoko wewnątrz płomieni 
i spadały ze wszystkich stron jak iskry podczas 
wielkiego pożaru, lekkie jak puch, bez ciężaru 
i równowagi wśród przeraźliwych krzyków, 
wycia i bólu rozpaczy wywołujących dreszcz 
zgrozy. na ten widok łucja krzyczała «aj»  
i inni ludzie to słyszeli. według relacji łucji, 
diabli odróżniali się od ludzi swą okropną  
i wstrętną postacią, podobną do wzbudza-
jących strach nieznanych jakichś zwierząt, 
jednocześnie przezroczystych jak rozżarzone 
węgle.

pastuszkowie byli przerażeni tym widokiem 
i podnieśli oczy do Maryi, szukając u niej po-

mocy, a ona pełna dobroci i smutku rzekła do 
nich: – „widzieliście piekło, do którego idą 
dusze biednych grzeszników. Żeby je ratować, 
Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabo-
żeństwo do mego niepokalanego serca. Jeżeli 
się zrobi to, co wam powiem, wielu przed pie-
kłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na 
świecie. wojna zbliża się ku końcowi. ale jeżeli 
ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie 
pontyfikatu piusa Xl rozpocznie się druga woj-
na, gorsza. kiedy pewnej nocy ujrzycie niezna-
ne światło, wiedzcie, że jest to wielki znak od 
Boga, że zbliża się kara na świat za liczne jego 
zbrodnie, będzie wojna, głód, prześladowanie 
kościoła i ojca Świętego. aby temu zapo-
biec, przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji 
memu niepokalanemu sercu i o komunię św. 
wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje 
życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się 
i zapanuje pokój, jeżeli nie, bezbożna propa-
ganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, 
wywołując wojny i prześladowanie kościoła, 
dobrzy będą męczeni, a ojciec Święty będzie 
musiał wiele wycierpieć. Różne narody zginą. 
na koniec jednak moje niepokalane serce 
zatriumfuje. ojciec Święty poświęci mi Rosję, 
która się nawróci i przez pewien czas zapanuje 
pokój na świecie. w portugalii będzie zawsze 
zachowany dogmat wiary. Tego nie mówcie 
nikomu, Franciszkowi możecie to powiedzieć. 
kiedy odmawiacie różaniec, mówcie po każdej 
tajemnicy: „o mój Jezu, przebacz nam nasze 
grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, 
zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szcze-
gólnie te, które najbardziej potrzebują Two-
jego miłosierdzia”. nastała chwila ciszy, a po 
niej łucja zapytała: – „pani nie życzy sobie ode 
mnie niczego więcej?”  – „nie, dzisiaj już nie 
chcę od ciebie niczego więcej”. i Maryja unio-
sła się w stronę wschodu, aż znikła w nieskoń-
czonej odległości. 

warto dodać, że „nieznane światło”, o któ-
rym wspominała Maryja, rzeczywiście było 
widoczne w całej Europie, w tym także w pol-
sce, w nocy 25 stycznia 1938 r. siostra łucja 
uważała je za obiecany znak z nieba.

roman Łukasik

w roku 2017 PrzyPada seTNa roczNica objawień faTimskich, kTóre Trwały w okresie 
od maja do PaździerNika 1917 roku. TreśĆ objawień jesT zNaNa ze wsPomNień siosTry 
łucji, zaTwierdzoNych Przez biskuPa diecezji leiria, w kTórej zNajduje się faTima. 
Pierwsze objawieNie się maTki boŻej Trójce dzieci miało miejsce 13 maja 1917 r. Po 
raz drugi maTka boŻa objawiła się Trójce PasTuszków w dNiu 13 czerwca 1917 r., zaś 
Po raz Trzeci w dNiu 13 liPca 1917 r. 
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z życia parafii

Powoli staje się tradycją nocne czuwanie 
parafian w wigilię uroczystości zesłania 
Ducha Świętego. w tym roku wszystkie 
zespoły parafialne czynnie włączyły się do 
przygotowania nocnego czuwania.

wszystko rozpoczęło się w sobotę  
3 czerwca b.r. o godz. 21. w uroczystej 
procesji z pochodniami wspólnota ojców 
wniosła figurę Matki Bożej Fatimskiej; pro-
cesję zamykał ks. konrad. Figura  została 
ustawiona w prezbiterium, w miejscu prze-
znaczonym dla celebransa. Matka najświęt-
sza przez cały czas czuwała razem z nami, 
wspólnie na modlitwie, jak niegdyś przed 
dwoma tysiącami lat w wieczerniku. Tej 
nocy nasza kaplica była wieczernikiem, w 
którym wszyscy oczekiwaliśmy na przyjście 
ducha Świętego.

Modlitwę rozpoczęliśmy apelem Ja-
snogórskim. po apelu ks. konrad wystawił 
pana Jezusa w najświętszym sakramencie. 
Rozpoczęliśmy modlitwę różańcową. Część 
czwarta chwalebna różańca  odmawiana 
była przez ks. konrada  wspólnie z kołem 
Żywego Różańca. Modlitwa została przy-

gotowana w szczególnej oprawie, ponieważ 
przed każdą tajemnicą czytane były rozwa-
żania, przygotowane specjalnie na tę okazję, 
natomiast poszczególne zdrowaś Maryja 
tajemnicy 1, 3 i 5 odmawiane były z dopo-

wiedzeniami. Tajemnice 2 i 4 były 
wspólnie odśpiewane; modlitwie 
tej przewodniczyła pani Joanna. 
istotnym akcentem modlitwy 
różańcowej, po zakończeniu 
każdej tajemnicy, były odczytane 
przez ks. konrada akty zawie-
rzenia, począwszy od Ślubów 
narodu polskiego z 26 sierpnia 
1956 r., poprzez akt zawierzenia 
się najświętszej Maryi pannie 
św. Maksymiliana kolbe, modli-
twę oddania się Trójcy przenaj-
świętszej przez Ręce Maryi, akt 
zawierzenia biskupów polskich, 
kończąc na modlitwie pod Two-
ją obronę.

Modlitwę różańcową zakoń-
czyła krótka adoracja najświęt-
szego sakramentu w ciszy. 

kolejną częścią nocnego czu-
wania było czytanie słowa Bożego i przed-
stawiane świadectwa naszych parafian. 
siedem czytań nowego Testamentu i sie-
dem świadectw – jak siedem darów ducha 
Świętego. słuchaliśmy czytań i świadectw 
ze świecami w rękach, zapalonymi od pas-

chału. Był to szczególny i wyjątkowo piękny 
czas. każde ze świadectw pokazywało, jak 
wspaniale pan Bóg działa w życiu każde-
go człowieka, jak bardzo zależy Bogu na 
człowieku, na jego szczęściu, radości i życiu  
w obfitości. Tak różne świadectwa, a jedno-
cześnie wskazujące na to, co najważniejsze – 
na Boga i Maryję, która jest naszą najlepszą 
orędowniczką u pana Jezusa.

w taki oto sposób dotrwaliśmy do naj-
ważniejszego momentu nocnego czuwania, 
do Eucharystii, która była przygotowana  
w wyjątkowej oprawie. podczas Mszy świętej 
odczytywane były komentarze do kolejnych 
części Eucharystii. wyjątkowość komenta-
rzy zaczerpniętych wprost ze świadectwa  
o Mszy św. Cataliny Rivas polegała na tym, 
że każdy z uczestników miał możliwość do-
świadczyć, jak największy z cudów odbywa 
się podczas każdej Mszy świętej. dla wielu 
osób było to szczególne przeżycie. 

przedstawiając przebieg nocnego czu-
wania, nie sposób przemilczeć homilię wy-
głoszoną przez ks. konrada. Tu również to-
warzyszyła „niecodzienność”, ponieważ ks. 
konrad miał poważny problem z głosem. 
Jednakże, pomimo tak istotnej trudności, 
homilia była piękna, chwytająca za serce,  
a momentami przeplatana słowami wzbu-
dzającymi ogólną radość i wesołość. oczy-
wiście niemożliwym jest, chociaż pożąda-
nym, przytoczenie całej homilii. ks. konrad 

czUwaNIe w wIgIlIĘ 
UrOczYsTOŚcI 

zesŁaNIa DUcha 
ŚwIĘTegO
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odniósł się do czytań oraz do Ewangelii. 
najważniejszym przesłaniem zawartym  
w jego słowach było zachęcenie do otwarcia 
się przez każdego z nas na ducha Święte-
go, na Jego dary. ksiądz nawiązał do sied-
miu świadectw, które jak powiedział były 
ważne jak siedem darów ducha Świętego. 
„Jesteś spragniony  mocy ducha Świętego, 
Jego miłości i działania - mówił ksiądz - to 
przyjdź i zaczerpnij z tych zdrojów łaski, bo 
ta świątynia jest wieczernikiem. Jesteśmy tu 
zebrani we wspólnotach, w których mamy 
wzrastać. pragniemy robić miejsce duchowi 
Świętemu w naszych duszach. on przyjdzie 
do twojego serca, żebyś mógł zanieść Boga 
do najbliższych, do znajomych i przyja-
ciół, do pracy, do szkoły, na uczelnię. Może 
nie będzie spektakularnych zjawisk, może 
przyjdzie w lekkim powiewie, może w szu-
mie… on tu już jest,  może właśnie teraz 
przemienia twoje serce i twoją rodzinę, ale 
pozwól Mu na to, bo on jest tak delikatny, 
że szanuje twoją wolność”. słowami pisma 
Świętego ksiądz konrad zakończył mówiąc 
„Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie 
– niech przyjdzie do Mnie i pije!”. przybądź 
duchu Święty.

przypominając sobie słowa homilii, jesz-
cze teraz odczuwam tę niezwykłą moc dzia-
łania słowa Bożego.

 po zakończeniu Eucharystii każdy miał 
możliwość błogosławieństwa indywidualne-
go wraz z nałożeniem rąk przez ks. konrada. 
Chyba wszyscy skorzystali z tej sposobności. 
podczas nakładania rąk diakonia animacji 
modlitwy wspólnoty przyjaciół oblubień-
ca prowadziła modlitwę uwielbienia. na 

zakończenie, wszyscy uczestnicy czuwania, 
modlili się nad ks. konradem.

przez cały okres czuwania towarzyszyła 
nam przepiękna oprawa muzyczna, która 
została przygotowana przez diakonię  mu-
zyczną wspólnoty przyjaciół oblubieńca, 
studentów a wszystkiemu przewodniczy-
ła niezawodna pani Joanna kiełczewska-
włodarczyk. 

nocne czuwanie w wigilię uroczystości 
zesłania ducha Świętego zakończyła agapa 
– uczta miłości. 

Czas czuwania był dla nas wszystkich 
pięknym przeżyciem. z całą pewnością 
wspólne oczekiwanie na przyjście ducha 
Świętego przybliżyło do siebie wszystkie 
zespoły parafialne. Byli wśród nas przed-
stawiciele kół Żywego Różańca, wspólno-
ty przyjaciół oblubieńca,  Caritas, kręgów 
domowego kościoła, wspólnoty ojców, 
grupy studenckiej. oby pan Jezus pozwo-
lił nam w przyszłym roku spędzić taką noc 
jeszcze raz.

  Iwona choromańska
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małE co niEco

SAŁATKA Z WINOGRONAMI 
I FETĄ NA UPALNE DNI

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

PołączeNie słodkich owoców ze słoNym serem i oliwkami To jedNa z moich ulu-
bioNych komPozycji smakowych. a Poza Tym Taka sałaTka, schłodzoNa, ProsTo  
z lodówki, idealNie Nadaje się Na lekki obiad w uPalNe dNi.

składniki:
1 główka sałaty
1 duża kiść winogron
1 czerwona papryka ramiro
1 biała podłużna papryka
kilkanaście czarnych oliwek
1/2 cebuli
150 g sera feta

sos vinegret:
1 łyżka soku z cytryny
2 łyżki oliwy
1 łyżeczka musztardy
1 łyżeczka miodu
sól
pieprz

warzywa i winogrona umyć. liście sałaty porwać na drobne kawałki. dodać wino-
grona. z papryk usunąć gniazda nasienne i pokroić je na plasterki. Cebulę obrać i pokroić na półplasterki. oliwki przekroić na 
połówki. ser pokroić w kostkę. połączyć wszystkie składniki. wstawić do lodówki, by sałatka dobrze się schłodziła.

w międzyczasie przygotować sos: musztardę wymieszać z sokiem z cytryny, dodać sól, pieprz i miód do smaku, następnie do-
lewać powoli oliwę i mieszać aż powstanie jednolity sos. dodać sos do sałatki i całość delikatnie wymieszać. od razu podawać.

DO zOBaczeNIa, DO UsŁYszeNIa
11 czerwca, godz. 10.00, klub karuzela, wstęp wolny 
otwarta próba z grupą śpiewu tradycyjnego osiedla przyjaźń
11 czerwca, godz. 11.00-15.00, ośrodek pomocy społecznej, ul. Rozłogi 10, wstęp wolny 
„aktywnie i zdrowo wpadaj na Bemowo” - piknik rodzinny
11 czerwca, godz. 12.00-17.00, automobilklub polski, wstęp wolny 
„Bezpieczne Bemowo” - piknik rodzinny
11 czerwca, sala widowiskowa pod kościołem pw. Matki Bożej królowej aniołów, wstęp wolny 
i Międzyszkolny przegląd amatorskich Teatrów nauczycieli - „królewna Śnieżka” (godz. 14.30) i „nie ma tego złego...” (godz. 15.30)
11 czerwca, godz. 16.00, amfiteatr w parku górczewska, wstęp wolny 
Maraton kabaretowy - kabarety smile i kałamasz
12 czerwca, godz. 18.30, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny 
„namibia – kraj kontrastów i przygód” - spotkanie z Małgorzatą i Markiem dominko
18 czerwca, godz. 11.00 i 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 12 zł 
„Buziak Mamusi” - teatralny poranek bajkowy
18 czerwca, amfiteatr w parku górczewska, wstęp wolny 
„Muzyka pochodzi z Bemowa vol. 1” - koncert kwartetu smyczkowego Time Quartet (godz. 14.00), zespołu „15 cm above the ground” 
(godz. 17.30) i sekstetu Jana „ptaszyna” wróblewskiego (godz. 19.00)
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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
12 czerwca – poniedziałek:

7.00: śp. Jerzy kamiński, Józefa, Tadeusz kwasik;
7.30: śp. Felicja Żmiejko – 29 greg.;
7.30: o Boże błog. i łaski dla piotra i wiesławy w 11 rocznicę ślubu i Marii w 6 uro-
dziny;
18.00: w int. zmarłych;

13 czerwca – wtorek:
7.00: dziękczynna dla Ewy i Bogusława w 53 rocznicę ślubu;
7.30: śp. Felicja Żmiejko – 30 greg.;
18.00: śp. Roman i włodzimierz kizlich;

14 czerwca – środa:
7.00: dusze czyśćcowe;  
7.30: śp. władysław wróblewski – 1 greg.;
7.30: dziękczynna z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla Edyty i Bartosza w rocznicę 
ślubu;
18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;

15 czerwca – czwartek:
7.00: śp. władysław wróblewski – 2 greg.;
8.30: śp. antoni w dniu imienin i urodzin;
10.00: w int. parafian;
17.00: ślub Mieczysława i Michał;
18.00: śp. Feliks Chada – 10 r.śm.;

16 czerwca – piątek:
7.00: śp. Janina – 7 r.śm., stanisław gajowiak i zm. z rodz.;
7.00: dusze czyśćcowe;
7.30: śp. władysław wróblewski – 3 greg.;
18.00: śp. Józefa, paweł pokrywka;

17 czerwca – sobota:
7.00: ………………………………;
7.30: śp. władysław wróblewski – 4 greg.;
7.30: śp. Eugeniusz Martynko – 25 r.śm.;
13.00: ślub patrycja i Maciej;
17.00: ślub aleksandra i Emil;
18.00: śp. Emilia – 5 r.śm., wincenty, c.r. ościmiuków;

18 czerwca – niedziela:
7.00: o Boże błog. i zdrowie dla adama, ani i kamilka;
8.30: śp. Marianna, Czesław w r.śm. duda, Janina, Józef Trzeciak;
10.00: o Boże błog. dla Moniki i krzysztofa – 9 rocznica ślubu;
11.30: śp. Jan kwiatkowski, Jan stompora, krzysztof grzyb;
13.00: za parafian;
16.00: śp. stefania ziółkowska – 16 r.śm.;
18.00: o Boże błog. i łaski dla anny i Tomasza – 21 rocznica ślubu oraz dla córek 
weroniki i wiktorii;
20.00: śp. władysław wróblewski – 5 greg.;
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OgŁOszeNIa DUszPasTersKIe

Do wspólnoty Kościoła zostały włączone dzieci w sakramencie chrztu świętego:
weronika skwira i Nina wierzgała.

Zapowiedzi:

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.
rafał cichy – kawaler z par. tutejszej i Justyna Dawidczyk – panna z par. Trójcy przenajświętszej w Czerwinie.
Mariusz rafał Piskur – kawaler z par. św. Michała archanioła w warszawie i agata Magda – panna z par. tutejszej.
Damian Michałowski – kawaler i Pola Jolanta sałapa – panna, oboje z par. tutejszej.
Paweł Dariusz herisz – kawaler i Dominika Julia Kawalec – panna, oboje z par. tutejszej.
Łukasz Feliks czajński – kawaler i Malwina anna zduniuk – panna, oboje z par. tutejszej.
agnieszka Urszula Niewińska – panna z par. tutejszej i rafał lewicki – kawaler z par. wniebowzięcia nMp w Białymstoku.

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.
Koszt: 750 pln

wszelkie informacje u ks. Konrada 

w ramach Rodzinnego Świętowania niedzieli  
zapraszamy 18 czerwca 2017 roku  

na Mszę św. o godz. 11.30, a po niej na 
PIKNIK rODzINNY, 

który odbędzie się na placu po spalonym kościele.  
w programie gry i zabawy dla całej rodziny,  
nie zabraknie też czegoś dla podniebienia.

1. wiarę w jednego Boga w Trzech osobach wyznajemy za każdym 
razem, kiedy czynimy znak krzyża świętego. niech zatem każdy znak 
krzyża będzie wykonywany właśnie z tą świadomością, że dotykamy 
niepojętej tajemnicy, niech będzie zawsze naszym odważnym wyzna-
niem wiary w ojca i syna, i ducha Świętego – jednego Boga w Trójcy 
osób.

2. Jutro o godz. 1800 Msza św. wypominkowa. nasze modlitwy za 
zmarłych rozpoczniemy o godz. 1730.

3. Codziennie po Mszy wieczornej zapraszamy na nabożeństwo 
Czerwcowe. 

4. w czwartek, 15 czerwca będziemy obchodzić Uroczystość 
Najświętszego ciała  i Krwi chrystusa. Uczestnicząc w tym dniu  
w procesji publicznie wyznajemy wiarę w ukrytego w hostii Jezusa 
chrystusa. Msze Święte zostaną odprawione o godz. 700, 830, 1000  
i 1800. Po eucharystii o godz. 1000 wyruszymy w procesji z Jezusem eu-
charystycznym do czterech ołtarzy po ulicach naszej parafii. Prosimy  
o przygotowanie ołtarzy, sztandarów, feretronów i chorągwi, udeko-
rowanie naszych domów i trasy procesji. Do udziału w procesji za-
praszamy dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe w swoich strojach. 
Dziewczynki pierwszokomunijne i rocznicowe, ale też i te trochę 
młodsze i starsze zapraszamy do sypania kwiatków. Przypominamy, 
że jest to uroczystość, w którą katolicy są zobowiązani do uczestnic-
twa we Mszy Świętej. 

5. Tegoroczna trasa procesji prowadzi ul. Bolkowską, konarskiego, 
siodlarską – i ołtarz naprzeciw apteki, dalej ul. dębicką, zaborowską, 
szlifierską, górczewską – ii ołtarz w bramie d. filii szkoły podstawo-
wej, konarskiego, Bolkowską – iii ołtarz na placu po spalonym kościele 
i iV ołtarz w murach nowopowstającej świątyni. za poszczególne oł-

tarze odpowiedzialne są grupy: i – kŻR , ii – skauci, 
iii – Caritas, iV – kosciół domowy. proszę wszystkich 
parafian o włączenie się w budowę i przygotowanie oł-
tarzy w środę po nabożeństwie Czerwcowym/.   

6. w czasie oktawy Bożego Ciała, po Mszy św. wie-
czornej śpiewamy nieszpory o najświętszym sakra-
mencie.                             

7. we wtorek o godz. 1900 próba dla dziewczynek, któ-
re w procesji Bożego Ciała będą sypać kwiaty.

8. Tradycyjnie za tydzień - w niedzielę przed wakacja-
mi – po Mszach św. będziemy błogosławić pojazdy.

9. w tym tygodniu mamy jeszcze wolne intencje 
mszalne.

10. Bóg zapłać za ofiary składane na budowę nowego 
kościoła, te dzisiejsze złożone  na tacę, wpłacane na ban-
kowe konto budowy, czy przekazywane osobiście. 

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


