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Tuż za granicą naszej parafii dzieją się 
tak ciekawe rzeczy.
[nie mogę się doczekać klubu ojców]

OtO słOwO Pana
czyli Bóg mówi dzisiaj do swoich dzieci
Jakże częsta jest postawa zasługiwania na miłość, szcze-
gólnie na miłość Boga. Tak łatwo pozostać na poziomie 
czystej „rachunkowości”: jeżeli ja będę dobry, jeżeli będę 
chodził do kościoła i odmawiał modlitwy, jeżeli będę wy-
pełniał przykazania, Bóg odpłaci mi swoją łaską, da mi 
zdrowie, pomyślność, a nade wszystko wieczne zbawienie. 
(przy czym ‘wieczne’ oznacza tu takie, które dokona się 
dopiero po śmierci). wychodzi na to, że najpierw jest by-
cie dobrym, potem – w nagrodę – miłość Boga.
Jezus ustawia sprawę dokładnie odwrotnie – „Jeżeli Mnie 
miłujecie, będziecie zachowywać Moje przykazania”. naj-
pierw jest miłość, a z niej wynika pragnienie i decyzja pój-
ścia za Jego nauką.                czytaj s. 9

Być MaMą
Dzień Matki zwraca nasze serca i naszą pamięć do naszych Mam. Tych, co są z nami i tych, 
które już odeszły do Pana. DZIĘKUJEMY WAM I MODLIMY SIĘ ZA WAS
A dla mam to dzień szczególnej radości i zastanowienia…

MaMy KLUB MaM

XkJ
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EwangElia na co dziEń
25 MaJa 2014 VI niedziela wielkanocna
Dz 8,5–8.14–17; 1 P 3,15–18; J 14,15–21
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie mi-
łujecie, będziecie zachowywać moje przyka zania. Ja zaś 
będę prosił ojca, a  innego pocieszyciela da wam, aby 
z  wami był na zawsze, ducha prawdy, którego świat przy-
jąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. ale 
wy go znacie, ponieważ u  was przebywa i  w  was będzie.  
nie zostawię was sierotami. przyjdę do was. Jeszcze chwila, 
a świat nie będzie już Mnie oglądał. ale wy Mnie widzicie, 
po nieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. w owym dniu pozna-
cie, że Ja jestem w ojcu moim, a wy we Mnie i  Ja w was.  
kto ma przykazania moje i  zachowuje je, ten Mnie miłuje. 
kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez ojca mego, 
a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”.  

26 MaJa 2014 Poniedziałek
wspomnienie św. Filipa nereusza
Dz 16,11-15; J 15,26-16,4a
Jezus powiedział do swoich uczniów: „gdy przyjdzie po-
cieszyciel, którego Ja wam poślę od ojca, duch praw-
dy, który od ojca pochodzi, on będzie świadczył o  Mnie. 
ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.  
To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. wy-
łączą was z synagogi. owszem, nadchodzi godzina, w której 
każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. 
Będą tak czynić, bo nie poznali ani ojca, ani Mnie. ale po-
wiedziałem wam o tych rzeczach, abyście gdy nadejdzie ich 
godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem”.

27 MaJa 2014 wtorek
Dz 16,22-34; J 16,5-11
Jezus powiedział do swoich uczniów:  „Teraz idę do Tego, któ-
ry Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: «dokąd idziesz?» 
ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam 
serce. Jednakże mówię wam prawdę: pożyteczne jest dla was 
moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie 
do was. a jeżeli odejdę, poślę go do was. on zaś gdy przyj-
dzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. 
o grzechu, bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś, bo 
idę do ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie, bo wład-
ca tego świata został osądzony”.

28 MaJa 2014 Środa
Dz 17,15.22-18,1; J 16,12-15
Jezus powiedział do swoich uczniów:  „Jeszcze wiele mam 
wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. 
gdy zaś przyjdzie on, duch prawdy, doprowadzi was do całej 
prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, 
cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. on Mnie 
otoczy chwałą, ponieważ z  mojego weźmie i  wam objawi.  
wszystko, co ma ojciec, jest moje. dlatego powiedziałem, że 
z mojego bierze i wam objawi”.

29 MaJa 2014 Czwartek
wspomnienie Św. Urszuli Ledóchowskiej
Dz 18,1-8; J 16,16-20
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze chwila, a  nie 
będziecie Mnie oglądać, i  znowu chwila, a  ujrzycie Mnie”.  
wówczas niektórzy z  Jego uczniów mówili między 
sobą: „Co to znaczy, co nam mówi: «Chwila, a  nie bę-

dziecie Mnie oglądać, i  znowu chwila, a  ujrzycie Mnie»; 
oraz: «idę do ojca?»” powiedzieli więc: „Co znaczy ta 
chwila, o  której mówi? nie rozumiemy tego, co mówi”.  
Jezus poznał, że chcieli go pytać, i rzekł do nich: „pytacie się 
jeden drugiego o to, że powiedziałem: «Chwila, a nie będziecie 
Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie?» zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam: wy będziecie płakać i zawodzić, 
a świat się będzie weselił. wy będziecie się smucić, ale smutek 
wasz zamieni się w radość”.

30 MaJa 2014 Piątek
Dz 18,9-18; J 16,20-23a
Jezus powiedział do swoich uczniów: „zapraw-
dę, zaprawdę powiadam wam: wy będziecie pła-
kać i  zawodzić, a  świat się będzie weselił. wy będzie-
cie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w  radość.  
kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej go-
dzina. gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu 
z  powodu radości, że się człowiek narodził na świat.  
Także i  wy teraz doznajecie smutku. znowu jednak was 
zobaczę, i  rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt 
wam nie zdoła odebrać. w owym zaś dniu o nic Mnie nie 
będziecie pytać”.

31 MaJa 2014 sobota
Święto nawiedzenia najświętszej Maryi Panny
so 3,14-18; łk 1,39-56
Maryja wybrała się i  poszła z  pośpiechem w  góry 
do pewnego miasta w  pokoleniu Judy. we-
szła do domu zachariasza i  pozdrowiła Elżbietę. 
gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, po-
ruszyło się dzieciątko w  jej łonie, a  duch Świę-
ty napełnił Elżbietę. wydała ona okrzyk i  powiedziała: 
„Błogosławiona jesteś między niewiastami i  błogosławio-
ny jest owoc Twojego łona. a skądże mi to, że Matka mo-
jego pana przychodzi do mnie? oto skoro głos Twego 
pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z ra-
dości dzieciątko w  moim łonie. Błogosławiona jesteś, któ-
raś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od pana”. 
wtedy Maryja rzekła:

„wielbi dusza moja pana,  
i raduje się duch mój w Bogu, moim zbawcy.  
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.  
oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą  
wszystkie pokolenia.  
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny.  
święte jest Jego imię,  
a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie  
nad tymi, co się go boją.  
okazał moc swego ramienia,  
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.  
strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.  
głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.  
ujął się za swoim sługą, izraelem,  
pomny na swe miłosierdzie.  
Jak przyobiecał naszym ojcom,  
abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.
 
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła 
do domu.
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TEmaT z okładki

Kariera? MatKa!
Joanna Matkowska

Trudno jest udzielić zwięzłej od-
powiedzi na pytanie, co oznacza 
bycie matką. zagadnienie to do-

tyka zjawiska tak intymnego, tak skom-
plikowanego, iż każda definicja byłaby 
niepełna. spróbuję przenieść pytanie na 
poziom bardziej osobisty - czym jest dla 
mnie macierzyństwo? Rodzajem po-
wołania. Bycie matką jest łaską daną od 
Boga. Rodzice mogą uznać, że jest już 
czas na zaproszenie dziecka do ich mał-
żeństwa, ale to Bóg powołuje je do życia. 
Matka nosi dziecko pod sercem przez 
dziewięć miesięcy, a potem towarzyszy 
dziecku w  poznawaniu świata. To ona 
na ogół widzi pierwszy uśmiech dziec-
ka, jego pierwsze kroczki. To mama uczy 
znaku krzyża i  pierwszych modlitw. 

Bycia matką nikt nie uczy, wiedza 
przychodzi z  doświadczeniem. i  para-
doksalnie łatwiej jest być mamą przy 
gromadce dzieci niż przy jedynaku. 
Jestem matką trójki dzieci. z koniecz-
ności, bo to mąż pracuje na utrzymanie 
rodziny, jestem opiekunką, nauczyciel-
ką, pielęgniarką, zaopatrzeniowcem, 
sprzątaczką dla naszych dzieci. Św. Jan 
XXiii napisał: „Jedna dobra matka jest 
tyle warta co stu nauczycieli”. staram się 
być dla nich przykładem. Bycie matką 
uczy cierpliwości, bo jak inaczej znieść 
codzienny schemat dnia, który jest tak 
bardzo ważny dla prawidłowego roz-
woju dziecka, a który męczy dorosłego. 
Codzienne przebywanie z  maluchami 
wyrabia wytrwałość, która koniecz-
na jest np. w  pokonywaniu u  dziecka 
wad wymowy. sto razy dziennie trzeba 

poprawić dykcję małego chłopczyka. 
wreszcie uczy kreatywności, bo czym 
zająć w  deszczowy dzień zasmarkane 
dzieciaki, którym znudziły się już posia-
dane zabawki. Czasem muszę być nego-
cjatorem pomiędzy rodzeństwem. 

a  co daje macierzyństwo? pierwsze 
bezzębne uśmiechy i  zaślinione poca-
łunki. przywiędnięte kwiatki przywie-
zione dla mnie w spoconej małej rączce 
z dalekiego spaceru. laurki z przeróż-
nych okazji. niedawno w starych książ-
kach znalazłam kilkanaście laurek od 
mojej prawie dorosłej córki. wstyd się 
przyznać, ale popłakałam się nad nimi. 
Trudno uwierzyć, że ta mała dziewczyn-
ka, która z zapałem pisała krzywe literki, 
niedługo będzie już dorosła. nigdy nie 
zapomnę, jaką dumę czułam, kiedy po 
raz pierwszy sama przeczytała książkę. 
nikt mi nie odbierze wspomnienia, kie-
dy moje młodsze dzieci po raz pierwszy 
publicznie zrobiły znak krzyża, którego 
wiele tygodni ich uczyłam. 

dzieci odbierają rodzicom egoizm. 
wyrabiają odporność fizyczną i  psy-
chiczną. spodobała mi się wypowiedź 
Joszko Brody, muzyka i  ojca ośmiorga 
dzieci: „kiedy budzę się rano, to nie 
muszę się zastanawiać nad tym, jaki sens 
ma moje życie, ponieważ przeważnie 
zanim otworzę oczy, przynajmniej jed-
no dziecko mi o tym przypomina”. 

dlaczego zatem polki nie chcą zo-
stawać matkami? według przeprowa-
dzonego przez CBos w  marcu 2013 
roku badania połowa ankietowanych 
kobiet odpowiedziała, że brakowałoby 

im pieniędzy na utrzymanie dziecka 
i jego późniejszą edukację. Jedna czwar-
ta obawiała się, że nie pogodzi pracy 
zawodowej z wychowywaniem dziecka, 
a  jedna siódma kobiet odpowiedziała, 
że w ogóle nie zamierza mieć potom-
stwa, gdyż nie odczuwa takiej potrzeby. 
Bardzo to smutne, tym bardziej, że od 
kilku lat w polsce rodzi się mniej dzieci 
niż umiera polaków. Być może państwo 
polskie zbyt mało wspiera rodzinę. in-
teresujący wydaje się fakt, że moje ro-
daczki emigrując np. do wielkiej Bry-
tanii dorównują liczbą urodzonych tam 
dzieci bardzo dzietnym muzułmankom.

Moi rodzice pochodzą z rodzin wie-
lodzietnych: mama miała pięcioro ro-
dzeństwa, tata dziewięcioro. Mam dwie 
młodsze siostry. Moje siostry mają tylko 
po jednym dziecku, podobnie zresz-
tą jak większość moich koleżanek. nie 
wiem, iloma wnukami obdarzą mnie 
moje córki i  syn, ale patrząc na nich 
mam wrażenie, że są dużo bardziej sa-
modzielne i  szczęśliwsze wychowując 
się może w skromniejszych warunkach, 
ale w towarzystwie rodzeństwa. 

KIM Jest MaMa?

Mama pomaga rozwijać się dziecku
 ( Jaś 5 lat)

Mama daje jeść. I przytula
 (zosia 3 lata)

Mama jest po to, żeby dawała przykład 
(Emilia 17 lat)
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w TRoScE o RodzinĘ

Marsz dla życia i rodziny

pokaŻ innyM, ŻE JEsTEŚ z niMi! zoBaCz, ŻE niE JEsTEŚ saM! 
Jeśli obawiasz się, że w polsce nie ma już osób, które cenią to, co dobre i prawdziwe, przyjdź na: 

Marsz dla życia i rodziny

1 czerwca zapraszamy wszystkich 
o  godzinie 15:00 na plac trzech 
krzyży, gdzie rozpocznie się kolej-

ny już Marsz dla życia i rodziny. Marsz 
przejdzie ulicami nowy Świat i  kra-
kowskie przedmieście na plac zamko-
wy, gdzie odbędzie się koncert rodzinny. 
Tegoroczne hasło Marszu to: Rodzina 
obywatelska. Rodzina, wspólnota, sa-
morząd.

Marsze dla Życia i Rodziny odbywa-
ją się od 2006 roku - 1 czerwca - i  są 
okazją do wyrażenia swojego przywią-
zania do wartości rodzinnych i szacun-
ku dla życia ludzkiego. z  roku na rok 
rośnie liczba miast, w których odbywają 
się Marsze jak i liczba ich uczestników 
– tym razem w inicjatywie ma uczestni-
czyć prawie 130 miast.

Tegoroczne Marsze mają zwrócić 
uwagę na to, że rodzina jest najważ-
niejszym dobrem, ale również jest bar-
dzo ważnym elementem wspólnot lo-
kalnych. To w  rodzinie wychowuje się 

obywateli, którzy będą później tworzyć 
lokalną społeczność i dlatego warto „po-
stawić na rodziny”. Marsze mają rów-
nież na celu zaktywizować same rodzi-
ny, aby brały udział w życiu społecznym, 
jak również – a może przede wszystkim 
– zachęcić rodziców do kształtowania 
postaw obywatelskich u swoich dzieci.

w czasach, gdy coraz częściej wma-
wia się nam, że tradycyjny model rodzi-
ny to przeżytek, a  rodzice mają ogra-

niczone prawo wpływania na to, jak 
szkoła kształtuje nasze dzieci, bardzo 
ważne jest pokazanie, że osób dla któ-
rych te właśnie wartości są najważniej-
sze jest znacznie więcej niż to sugerują 
media. niech liczba osób uczestnicząca 
w  Marszach w  tym roku nie pozwoli 
pominąć ich milczeniem jako nieistot-
nych. zapRaszaMy w imieniu or-
ganizatorów.

JJ/Fot. Jakub szymczuk/marsz.org



                      skaŁa numer 19(238)

strona 5

o polityce prorodzinnej
Maciej Białecki

polityka prorodzinna jest tą czę-
ścią nauki społecznej, w  której 
kościół najprecyzyjniej formułu-

je postulaty pod adresem administracji 
publicznej. nie jest przypadkiem, że 
problematyka polityki prorodzinnej 
w  katechizmie kościoła katolickiego 
znalazła się w komentarzu do czwarte-
go przykazania - jedynego spośród Bo-
żych przykazań, opisujących obowiązki 
człowieka wobec innych ludzi, mające-
go formę nakazu, a  nie zakazu (kkk 
2209-2211).

w  1980 r. odbył się w  Rzymie sy-
nod Biskupów, poświęcony sprawom 
rodziny. podsumowaniem synodu była 
adhortacja apostolska o  zadaniach ro-
dziny chrześcijańskiej w świecie współ-
czesnym św. Jana pawła ii „Familiaris 
consortio” z  1981 r. w  adhortacji zo-
stały spisane prawa rodziny: „prawo do 
istnienia i  rozwoju jako rodziny, czyli 
prawo [...] do założenia rodziny i  po-
siadania odpowiednich środków do 
jej utrzymania; prawo do wypełniania 
własnej odpowiedzialności w  zakre-
sie przekazywania życia i  wychowa-
nia dzieci; prawo do intymności życia 
małżeńskiego i  rodzinnego; prawo do 
stałości więzi i  instytucji małżeństwa; 
prawo do wyznawania własnej wia-
ry i  stawania w  jej obronie; prawo do 
wychowania dzieci wedle własnych 
tradycji i wartości religijnych i kulturo-
wych, przy pomocy koniecznych środ-
ków, narzędzi oraz instytucji; prawo do 
uzyskania zabezpieczenia fizycznego, 
społecznego, politycznego, ekonomicz-
nego, zwłaszcza dla ubogich i chorych; 
prawo do mieszkania, pozwalającego 
na godziwe życie rodzinne; prawo do 
wypowiedzi i  przedstawicielstwa wo-
bec publicznych władz gospodarczych, 
społecznych i  kulturalnych oraz władz 
niższego szczebla, bądź bezpośrednio, 
bądź za pośrednictwem stowarzyszeń; 
prawo do zrzeszania się z innymi rodzi-
nami i  instytucjami celem właściwego 
i  gorliwego wypełnienia swych zadań; 
prawo do ochrony nieletnich poprzez 
odpowiednie instytucje i  prawodaw-
stwo przed szkodliwymi środkami far-
makologicznymi, pornografią, alkoholi-
zmem itp.; prawo do godziwej rozrywki, 
która służyłaby również wartościom ro-

dziny; prawo osób starszych do godzi-
wego życia i umierania w sposób godny 
człowieka; prawo do emigrowania całej 
rodziny w  poszukiwaniu lepszych wa-
runków życia.”

na życzenie synodu, zapisane przez 
św. Jana pawła ii w adhortacji, w 1983 
r. powstała karta praw Rodziny, która 
przekłada powyższe prawa, które moż-
na nazwać podstawowymi, na postulaty 
wobec władz. pierwszy z postulatów to 

nakaz stanowiący, iż „władze publiczne 
winny wspierać instytucjonalną wartość 
małżeństwa” (art. 1). 

zasada godności osoby ludzkiej w od-
niesieniu do rodziny w karcie oznacza, 
iż władza publiczna ma obowiązek 
umożliwić rodzinie uzyskanie „takich 
warunków ekonomicznych, które za-
gwarantują odpowiadający jej godności 
poziom życia i  pełny rozwój” (art. 9) 
oraz „mieszkania odpowiedniego dla 
życia rodzinnego i  dostosowanego do 
liczby jej członków, w  miejscu zapew-
niającym podstawowe usługi konieczne 
do życia rodziny i wspólnoty” (art. 11).

karta szczególną uwagę poświęca 
dzieciom: „Rodzina ma prawo do po-
mocy ze strony społeczeństwa w  tym, 
co dotyczy wydania na świat i wycho-
wywania dzieci” (art. 3). szerzej i dobit-
niej brzmi zapis: „wszystkie dzieci, bez 
względu na to, czy narodziły się z mał-
żeństwa, czy też ze związku pozamał-
żeńskiego, posiadają takie same prawa 
do opieki społecznej i do troski o pełny 

rozwój ich osobowości” (art. 4).
prawa dzieci nie mogą jednak uszczu-

plać praw rodziców wobec nich: „Rodzi-
ce mają prawo do swobodnego wyboru 
szkół lub innych środków niezbędnych 
do kształcenia dzieci, zgodnie z  wła-
snymi przekonaniami. [...] Rodzice nie 
powinni, w sposób bezpośredni czy po-
średni, być zmuszani do dodatkowych 
wydatków, co stanowiłoby niesprawie-
dliwą przeszkodę lub ograniczenie moż-

liwości korzystania z tego uprawnienia”. 
karta podkreśla wagę „dopuszczenia 
obywateli do uczestnictwa w działalno-
ści szkoły oraz w określaniu i wprowa-
dzaniu w życie polityki wychowawczej”. 
dbałość o  dzieci obejmuje też prawo 
do ich ochrony przez państwo „przed 
ujemnymi wpływami i nadużyciami ze 
strony środków przekazu.”

karta praw Rodziny stanowi prak-
tyczną wykładnię nauczania społecz-
nego kościoła. nie zobowiązuje do 
niczego żadnej władzy, choć formalnie 
została wydana przez stolicę apostol-
ską, będącą podmiotem prawa między-
narodowego. karta jest adresowana do 
„wszystkich ludzi, instytucji i władz za-
interesowanych misją rodziny w świecie 
współczesnym”, a w szczególności „z ca-
łym zaufaniem” do organizacji między-
narodowych zajmujących się obroną 
praw człowieka, by dostrzegły, że łama-
nie praw rodziny zapisanych w  karcie 
jest także łamaniem praw człowieka.

naUczaniE koŚcioła o ŻYciU SPołEcznYm

„Władze publiczne winny wspierać 
instytucjonalną wartość małżeństwa.”
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z  okazji rocznicy dzieci dzięko-
wały rodzicom. Było to proste 
podziękowanie za to, co bardzo 

istotne. wzruszające słowa, które stano-
wią zarazem poważne wyzwanie. poka-
zują wielkie oczekiwanie, które – nawet 
jeśli dzieci nie do końca zdają sobie 
z tego sprawę – jest prawdziwe.

z ŻYcia PaRaFii

rocznica i KoMunii świętej 
 17 Maja

„kochana Mamusiu, kochany Tatusiu!
Mówicie, że urosłam przez ten rok.

Mówicie, że jestem mądrzejszy i lepszy.
Ja naprawdę coraz goręcej chcę wierzyć Jezusowi.

Ja naprawdę coraz bardziej chcę go kochać.
dziękuję Ci za to, że się za mnie modlisz,

że się ze mną spowiadasz,
że ze mną przystępujesz do komunii Świętej,

że patrząc na Twoją wiarę chciałbym Ciebie naśladować,
za to, że jesteście dla nas dobrzy, za to, że nas kochacie

chcemy wam powiedzieć dziękuJEMy!”

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto 
spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, 

jest moje ciało za życie świata. 
(J 6, 51)
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Pozwólcie dzieciom przychodzić do 
Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich 

bowiem należy królestwo Boże 
(Mk 10, 14)
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co nam mówią ŚwiĘci

święta urszula ledóchowsKa
Joanna Matkowska

Całe jej życie było służbą Bogu, 
polsce i  bliźnim. dużo podró-
żowała, uczyła innych radości 

niesienia pomocy innym – słabym, cho-
rym, niewykształconym, grzesznym. 

przyszła święta pochodziła z  religij-

nej, wielodzietnej rodziny hrabiowskiej. 
urodziła się jako Julia Maria 17 kwiet-
nia 1865 r. w loosdorf koło wiednia. 
Jej siostra Maria Teresa ledóchowska 
(beatyfikowana przez pawła Vi w 1975 
roku) – powszechnie nazywana matką 
czarnej afryki – założyła zakon sióstr 
klawerianek. ich brat włodzimierz le-
dóchowski był generałem jezuitów. inna 
siostra – Ernestyna, była zakonnicą.

Julia Maria ukończyła szkołę zakonną 
w austriackim sankt polten.  zamiesz-
kała w  majątku rodzinnym w  lipnicy 
Murowanej koło Bochni. Jako 21-latka 
wstąpiła do zakonu urszulanek, przyjęła 
imię Maria urszula od Jezusa. pierwsze 
śluby zakonne złożyła 28 kwietnia 1889 
roku. Była bardzo gorliwa w modlitwie 
i umartwieniach. wykazywała talent do 
wychowywania młodych. zajmowała 
się krakowskim internatem urszulanek. 
pasjonowała się malarstwem, ozdobiła 

kaplicę klasztorną obrazami i  malowi-
dłami ściennymi. 

urszula szczegól-
ną troską otaczała 
dziewczęta i  kobiety 
studiujące czy uczące 
się zawodu. w  1906 
r. założyła pierwszą 
na ziemiach polskich 
bursę dla studentek 
uniwersytetów, gdzie 
oprócz bezpieczne-
go miejsca do życia 
otrzymywały solid-
ną formację religij-
ną. z  jej inicjatywy 
w  1922 roku siostry 
urszulanki założyły 
w  poznaniu internat 
dla niezamożnych 
dziewcząt pracują-
cych zawodowo lub 
uczących się. po-
dobny dom powstał 
w warszawie. 

w 1907 r. wyjecha-
ła z dwiema siostrami 
do pracy do peters-
burga, gdzie pracując 

po cywilnemu (życie zakonne w  Rosji 
było zakazane) w ciągu roku doprowa-
dziła do świetności zaniedbany polski 
internat i liceum św. katarzyny. wybuch 
i wojny światowej powoduje wydalenie 
urszuli jako obywatelki austriackiej 
z  Rosji. przeniosła się do Finlandii, 
gdzie stworzyła gimnazjum dla dziew-
cząt. podjęła współpracę z komitetem 
pomocy ofiarom wojny, założonym 
w  szwajcarii przez Henryka sienkie-
wicza. w czasie i wojny światowej po-
dróżowała po krajach skandynawskich. 
głosiła wykłady o polsce, organizowała 
pomoc dla osieroconych polskich dzie-
ci, m. in. w danii założyła polską szkołę 
i dom opieki dla dzieci. 

w  1920 roku wróciła do polski. 
w majątku pniewy koło poznania za-
kupionym dzięki wsparciu finansowemu 
norweskiego konsula stolt-nielsena za-
łożyła zgromadzenie sióstr urszulanek 

serca Jezusa konającego, zwane urszu-
lankami szarymi. Członkinie tego za-
konu nazywane były amazonkami Boga 
lub lekką kawalerią z  racji szybkości 
działania i  łatwości przystosowywania 
się do nawet najtrudniejszych warun-
ków życia. zakon opiekował się ludźmi 
żyjącymi na marginesie społeczeństwa 
– ubogimi, chorymi i  bezdomnymi. 
zgromadzenie rozwijało się, w  1928 
roku w Rzymie powstał dom generalny. 
w roku 1930 otwarto dom zakonny we 
Francji. urszula tworzyła ośrodki pra-
cy wychowawczej, siostry uczyły dzieci 
z  ubogich dzielnic, wydawały książki 
i czasopisma dla dzieci i młodzieży.

pogodę ducha, uśmiech i  dobroć 
uważała za szczególnie wiarygodne 
świadectwo więzi z Chrystusem. uczyła 
siostry miłości do człowieka bez wzglę-
du na jego pochodzenie, wykształcenie 
czy pozycję społeczną. Była patriotką, 
powiedziała: „polska – śmiem powie-
dzieć z  dumą i  radością – jest jedną 
z najwierniejszych cór kościoła katolic-
kiego. w naszym kraju miłość ojczy-
zny i miłość kościoła łączą się w jedną 
żarliwą miłość. dwa te uczucia wpierają 
się nawzajem – jedno jest siłą drugiego. 
kochamy ojczyznę, bo takie jest przy-
kazanie kościoła, kochamy kościół, bo 
jest podwaliną i rękojmią naszego życia 
narodowego”. 

urszula zmarła w  Rzymie 29 maja 
1939 roku w opinii świętości. w 1989 
roku zachowane od zniszczenia ciało 
urszuli zostało przewiezione z Rzymu 
do pniew i złożone w kaplicy domu ma-
cierzystego. Jan paweł ii beatyfikował 
urszulę 20 czerwca 1983 w poznaniu, 
zaś 18 maja 2003 roku ogłosił ją w Rzy-
mie świętą. 5 marca 2009 roku senat 
Rzeczypospolitej polski podjął uchwałę 
w sprawie uczczenia 70. rocznicy śmieci 
świętej urszuli ledóchowskiej i  uzna-
nia jej za wzór patriotki.

w  ikonografii św. urszula przedsta-
wiana jest w szarym zakonnym habicie. 
od 2006 roku jest patronką sieradza. 
liturgiczne wspomnienie św. urszuli 
przypada 29 maja.

Naszą polityką jest miłość. I dla tej 
polityki jesteśmy gotowe poświęcić nasze 
siły, nasz czas i nasze życie.



                      skaŁa numer 19(238)

strona 9

Klub MaM
urszula piechura-zygert, sekretarz stowarzyszenia „Rodzice Razem”

klub Mam na Bemowie powstał 
w lutym 2009 roku. Jego założy-
cielką jest Marta puszakowska. 

Marta po urodzeniu dziecka szukała 
miejsca, do którego mogłaby pójść aby 
spotkać się z innymi mamami, a ponie-
waż takiego miejsca w okolicy nie zna-
lazła, postanowiła je stworzyć.

początkowo spotkania klubu Mam 
na Bemowie odbywały się w  Bemow-
skim Centrum kultury artBem. Rodzi-
ce z dziećmi spotykali się tam w dużej 
sali dwa razy w tygodniu po dwie godzi-
ny. szybko powstała strona internetowa 
z wszelkimi niezbędnymi informacjami 
o klubie Mam a także forum, na któ-
rym można było porozmawiać i wymie-
nić się informacjami. w tym czasie na 
zaproszenie odpowiedzieli i  przybyli 
z wizytą m. in. dorota zawadzka, paweł 
zawitkowski, Monika staszewska.

grono uczestniczek klubowych spo-
tkań postanowiło założyć stowarzy-
szenie „Rodzice Razem” po to, aby móc 
pozyskiwać środki na dalsze działania. 
od maja 2010 r. siedziba klubu Mam 
na Bemowie a  także stowarzyszenia 
znajduje się przy ul. konarskiego 83 na 
osiedlu przyjaźń. 

 
w chwili obecnej stowarzyszenie reali-
zuje kilka projektów: 

- Qkuryku – czas wolny ze znakiem 
jakości – w ramach funduszy z urzędu 
dzielnicy prowadzona jest tzw. Świe-
tlica, do której w określone dni (wtorek, 
środa, czwartek w  godzinach 10:00-

12:00) można przyjść z  dzieckiem po 
to aby pobyło ono w  gronie rówieśni-
ków. dla dorosłych to miejsce integracji 
i rozmów. 

- klub dobrych Rodziców V – w ra-
mach tego projektu odbywać się będzie 
cykl warsztatów dla rodziców (m.in. za-
rządzanie sobą w  czasie, rodzicielstwo 
przez zabawę, warsztaty zdrowego ży-
wienia, warsztaty dla ojców) 

- apetyt rośnie w  miarę jedzenia – 
projekt finansowany przez fundację 
nutricia, w ramach którego odbędzie się 
cykl wykładów i spotkań warsztatowych 
dla rodziców dzieci w wieku do 3 lat do-
tyczących zdrowego odżywiania. 

- Świetlica Montessori – zajęcia dla 
dzieci w wieku 2+

obecnie przygotowujemy ofertę na 
dzień dziecka. zapraszamy także do 
spędzenia z nami wakacji. przygotowa-
liśmy cykle tygodniowych zajęć ( pla-
styczne, ogólnorozwojowe, muzyczne), 
o  których informacja znajduje się na 
stronie internetowej. 

na większość spotkań można przy-
chodzić z dziećmi. o tym, co dzieje się 
w  klubie informujemy poprzez infor-
macje zamieszczane na stronie interne-
towej oraz poprzez facebooka.

proponujemy też rodzicom przycho-
dzącym do klubu Mam „założenie” 
karty klubowej. należy wypełnić de-
klarację a w zamian otrzymuje się kartę, 
dzięki której można uzyskać rabat w za-
przyjaźnionych punktach usługowo – 

handlowych.
Corocznie organizujemy urodziny 

klubu Mam na Bemowie, staramy się 
także brać udział w lokalnych wydarze-
niach organizowanych np. przez dom 
kultury.

 
klub Mam na Bemowie powstał po to, 
aby młode mamy nie musiały siedzieć 
zamknięte w czterech ścianach własne-
go mieszkania. Chcemy być miejscem, 
w  którym można uzyskać wsparcie, 
miejscem, w którym zawiązują się nowe 
znajomości i przyjaźnie, miejscem, gdzie 
zagubieni w  gąszczu porad rodzice 
mogą uzyskać fachową wiedzę poma-
gającą im we właściwy sposób wycho-
wywać swoje dzieci.

zachęcamy do aktywnego angażo-
wania się w  działania klubu Mam na 
Bemowie. Można otwierać świetlice 
lub wesprzeć przygotowanie jakiegoś 
wydarzenia. Można nas wspierać finan-
sowo poprzez wpłacanie darowizn, gdyż 
podobnie jak większość organizacji po-
zarządowych, część zadań finansujemy 
z wkładu własnego.

Chcielibyśmy aby klub Mam na Be-
mowie był prężnie działającym, znanym 
w całej dzielnicy i nie tylko, miejscem na 
waszej mapie miejsc ulubionych.

szczegółowe informacje o wydarzeniach 
w klubie Mam:

www.facebook.com/rodzicerazem
www.facebook.com/klubMamBemowo
http://rodzicerazem.org
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małE co niEco

Risotto z kRewetkami 
i seleRem naciowym

Pogoda nareszcie zrobiła się bardziej wakacyjna, Pora więc Pomyśleć o lżejszym 
letnim menu. nic nie kojarzy się bardziej z latem, wakacjami i ciePłymi Plażami niż 
owoce morza. ProPonuję zatem risotto z krewetkami.

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

składniki na 6 osób:

1 kg surowych mrożonych krewetek black 
tiger
włoszczyzna
4-5 łodyg selera naciowego
1-2 papryczki chili
3-4 ząbki czosnku
400 g ryżu arborio (lub innego ryżu do 
risotto)
szafran
sól
pieprz
2 łyżki oliwy

wszystkie warzywa umyć. włoszczyznę 
obrać. krewetki po rozmrożeniu umyć, 
oczyścić i  obrać ze skorupek (zostawić 
tylko ogonki). skorupek nie wyrzucać. 
dodać je do włoszczyzny, zalać wodą 
i  ugotować bulion. gdy zacznie wrzeć, 
wrzucić do niego 3-4 krewetki na ok. 2-3 
min. po tym czasie krewetki wyłowić, 
a  bulion gotować, dopóki warzywa nie 
zmiękną. ugotowany bulion przecedzić.s

na patelni rozgrzać oliwę, na której pod-
smażyć posiekaną papryczkę chili wraz 

z  posiekanym czosnkiem i  szczyptą sza-
franu. dodać ryż. gdy zrobi się przezro-
czysty, wlać na patelnię 200 ml bulionu. 
dodać pokrojony na plasterki seler na-
ciowy. podlewać sukcesywnie bulionem 
w  miarę wchłaniania go przez ryż. gdy 

ryż zmięknie dodać krewetki i  gotować 
wszystko razem jeszcze 2-3 min. do mo-
mentu, aż krewetki się zaróżowią. krewet-
ki wcześniej ugotowane w bulionie można 
dołołożyć do risotto pod koniec gotowa-
nia lub zostawić do ozdobienia dania.

25 maja, godz. 13.00, sala koncertowa art.Bem, 
bilety 10 zł „podróże pana kalafiora” - teatralny poranek 
bajkowy (dla dzieci powyżej 3 roku życia)

30 maja, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, 
wstęp wolny, „East side story” - spektakl taneczny w reży-
serii Camilii Joanny pająk

31 maja, godz. 17.00-22.00, amfiteatr Bemowo, 
wstęp wolny, „orientalny koktajl na Bemowie Edycja V” 
- festiwal tańca orientalnego

1 czerwca, godz. 19.00, amfiteatr Bemowo, wstęp wolny
„księżniczka szeherezada i piraci” - przedstawienie 
dla dzieci w reżyserii anny wujkowskiej

DO zOBaCzenIa,  DO UsłyszenIa 
Paweł edward Dorenda, kawaler i Marta Kędziorska, 
panna, oboje z par. tutejszej

Dominik andrzej Ostrzycki, kawaler z par. zwiastowania 
pańskiego w warszawie i Katarzyna Marta Bocian, 
panna z par. tutejszej

Piotr andrzej Herzog, kawaler z  par. św. augustyna 
w warszawie i Monika Marianowicz, panna z par. tutej-
szej

Michał andrzej Malarowicz, kawaler z par. Świętego du-
cha w Łowiczu. i ewa Kosiorek, panna z par. tutejszej

Rafał Koziński, kawaler z  par. św. prokopa w  Błędowie 
i ewelina Olszak, panna z par. tutejszej

Piotr łukasz Dyoniziak, kawaler z par. tutejszej i  anna 
Kondek, panna z  par. najświętszego serca Jezusowego 
w warszawie

Maciej szydłowski, kawaler z  par. tutejszej i  Karolina 
Krzemińska, panna z  par. Matki Bożej wspomożycielki 
wiernych

zaPOwIeDzI
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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. Krzysztof i ks. Józef
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 – p. Barbara Tywonek
Opiekun – ks. Józef Petrynowski

Nr konta: 54 1240 2034 1111 0010 1985 5843
Grupa studencka

wt.  godz. 20.00  – ks. Krzysztof i ks. Józef
Studencki zespół muzyczny

niedz, godz. 18.00 - ks. Krzysztof Jarosz
Ministranci i lektorzy

wt.  godz. 19.00 - ks. Mariusz Bagiński
Skauci Europy

żeńska gromada wilczków
sb., godz. 10.00 - Zofia Tranda (695-091-304)

Spotkania biblijne dla dzieci 
ze śpiewem piosenek religijnych

wt. , godz. 16.40,  p. Maria Jastrzębska, ks. Mariusz

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. 664-10-99; fax 665-26-26
dyżur:

poniedziałek - ks. proboszcz
wtorek, czwartek - ks. Mariusz

środa, piątek -ks. Krzysztof
ks. jan pOpieL – proboszcz, tel. 665-19-71, 

xjan@poczta.fm
ks. Mariusz Bagiński – wikariusz, tel. 666-52-63
ks. Krzysztof jarosz – wikariusz, tel. 666-52-64, 

xkjarosz@poczta.onet.pl
ks. Grzegorz Mencel – rezydent, tel. 666-52-65
ks. józef petrynowski – rezydent, tel. 666-52-66

KOntO BUDOwY KOśCiOŁa 
31 1240 2034 1111 0000 0308 3439

Intencje mszalne

26 V – Poniedziałek
7.00  o łaskę wiary dla piotra, dominika i Tomka
7.00 dziękczynno-błagalna za rodziców urszulę i Edwarda
7.00 +genowefa i Henryk dąbrowscy, Józefa i Jan, Fabian 

guzowscy
7.30 +Jerzy karasiew – greg. 26
7.30 +Marianna korolczuk – greg. 26
7.30 +grażyna kubińska
18.00 +Tadeusz w 18. rocz. śmierci

27 V – wtorek
7.00 +wanda i Edward pałaszewscy
7.00 +Jan gołębiowski w 30. rocz. śmierci
7.30 +Jerzy karasiew – greg. 27
7.30 +Marianna korolczuk – greg. 27
18.00 +Julianna godzik w rocz. śmierci

28 V – środa
7.00 za dusze w czyśćcu cierpiące 
7.30 +Halina paluszewska w 3. rocz. śmierci i zmarli z rodzi-

ny
7.30 +Marianna korolczuk – greg. 28
7.30 +Jerzy karasiew – greg. 28
18.00 nowEnna do MaTki BoŻEJ

29 V – czwartek
7.00 
7.30 za dusze w czyśćcu cierpiące
7.30 +Jerzy karasiew – greg. 29
18.00 +Marianna korolczuk – greg. 29

30 V – piątek
7.00 +Feliksa, Józef, Jerzy augustowscy, karolina wrzosek
7.30 +Edward seta, Józefa Radosz
7.30 +Jerzy karasiew – greg. 30
7.30 +Tadeusz gala w 2. rocz. śmierci
18.00 +Marianna korolczuk – greg. 30

31  – sobota
7.00 
7.30 o Boże błogosławieństwo i łaski dla agnieszki i Marci-

na w 5. rocz. ślubu
7.30 +anna Mroziewicz, Mieczysław drab
18.00 +Eleonora, kazimierz, Ewa z rodz. puszkarskich

1 VI – niedziela
7.00  
8.30 +władysława w 6. rocz. śmierci i stanisław surawscy
10.00 +Jan Jędrasiak w 4. rocz. śmierci
11.30 +Eugeniusz wesołowski w rocz. śmierci
13.00  w intencji parafian
o zdrowie, bezpieczeństwo i światło ducha Świętego w życiu 
osobistym i zawodowym oraz o założenie kochającej katolickiej 
rodziny dla Jakuba
16.00 +zofia, zenon Balcerzak
18.00 +Henryk popiński w 10. rocz. śmierci
20.00 o Boże błogosławieństwo, łaski i zdrowie dla pawła 

w 40. urodziny
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OgłOszenIa 
DUszPasteRsKIe

waRsztaty BĘDą
Chętni się zgłosili – jest jeszcze trochę wolnych miejsc. 
zapraszam – xkjarosz@poczta.onet.pl

piątek 13 Vi, g. 18.00 - 21.00 (sesja dla ojców i matek) 
sobota 14 Vi, g. 9.00 - 18.00 (sesja dla ojców)
więcej o warsztatach czytaj na www.tato.net

1. przed nami ostatni tydzień maja. zapraszamy na na-
bożeństwa Majowe codziennie po Mszy św. wieczornej 
o godz. 18.00 

2. Jutro obchodzimy Dzień Matki. serdeczną pamięcią 
obejmujemy nasze drogie mamy, te żyjące i  te, które pan 
Bóg przywołał już do siebie. dziękujemy za ich dobre serca 
i ręce, a także prosimy o potrzebne łaski w ich codziennym 
trudzie. 

3. w środę, 28 maja, przypada 33. rocznica śmierci sługi 
Bożego stefana Kardynała wyszyńskiego. pamiętajmy, 
że ten prymas polski kolejny raz w  naszej historii oddał 
nasz naród w  macierzyńską niewolę Maryi. starajmy się 
wypełniać jego testament,   a  jednocześnie módlmy się 
o jego rychłą beatyfikację.

4. w  przyszłą niedzielę przypada Uroczystość wniebo-
wstąpienia Pańskiego, po której poprzez specjalną nowen-
nę będziemy się przygotowywali do uroczystości zesłania 
ducha Świętego.  

5. Również za tydzień w niedzielę 1 czerwca po raz kolejny 
będziemy obchodzić Święto Dziękczynienia.

6. Bóg zapłać za ofiary składane na budowę nowego ko-
ścioła. Te dzisiejsze złożone na tacę, wpłacane na bankowe 
konto budowy, czy przekazywane indywidualnie. Bóg za-
płać za ofiary złożone przez rodziców dzieci klas komunij-
nych i  rocznicowych, oraz ofiary złożone przez młodzież 
i dorosłych przyjmujących sakrament Bierzmowania. 

7. w nadchodzącym tygodniu mamy jeszcze wolne inten-
cje mszalne.

t yDzIeń teMU 
Była 94. ROCznICa 

URODzIn 
KaROLa wOJ t yły…

konsTanTy ildEFons gaŁCzyŃski

MODLItwa za POMyŚLny 
wyBÓR PaPIeŻa

domu złotego, arki i niebieskiej 
Bramy i gwiazdy! — grzmię słowy litanii, 

bo tak się ongiś praszczur w watykanie 
modlił sarbiewski.

na przyszłych wieków nadchodzącą sławę 
zwróć, o królowo tej polskiej korony, 

serca wyborców, spuść promień złocony 
w święte conclave.

daj kardynałom natchnienia i hartu,
ażeby nowy papież mocniej jeszcze 

ścisnął ster świata, co świta w boleści 
na zgubę czartu.

Maryjo, gwiazdo dla piotrowej łodzi, 
w Tobie jedynie i trud, i zapłata, 

uczyń watykan nową wiosną świata, 
który nadchodzi!

o to, królowo, schodząc w serca głębię, 
błagam, słuchając, co mówi duch Boży: 

nowe papiestwo jak dąb się rozłoży 
przy polskim dębie.

[1939]

Matka i syn lolek - 
karol wojtyła


