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Jezus 
Chrystus

KRÓLEM
OtO słOwO Pana
czyli Bóg mówi dzisiaj do swoich dzieci

syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i zasiądzie na swoim tro-
nie, by dokonać sądu nad wszystkimi narodami. oddzieli jednych 
od drugich – dobrych od złych, kochających i służących bliźnim od 
samolubnych i zapatrzonych w siebie. Jednych nazwie błogosławio-
nymi, czyli szczęśliwymi, a drugich przeklętymi. Jednych zaprosi do 
swego królestwa, a drugich wyrzuci precz w ogień wieczny przygo-
towany diabłu i jego aniołom. a sąd dokona się na podstawie miło-
ści okazanej Jezusowi obecnemu w każdym człowieku. „Zaprawdę 
powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili (…) a czego nie uczyniliście jednemu 
z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili…”

    ks.kz.

Ostatnia niedziela roku liturgicznego jest przeżywana w Kościele jako Uroczystość Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata. 

Chrystus będąc synem Bożym jest panem 
i władcą całego wszechświata, wszystkich 
ludów i narodów. Jako najwyższy będzie 
sądził każdego człowieka z jego uczynków 
życiowych. Jednakże Jezus, zanim się objawi 
ponownie całemu światu i wszystkim naro-
dom, już dziś pragnie królować w ludzkich 
sercach. nie wdziera się na siłę jako Bóg                                                                                                     
(a mógłby…), ale szanuje naszą wolność, 
wolną wolę każdego człowieka i chce, abym 
to ja uczynił go królem swojego serca                                                                                    
i Jemu podporządkował swoje ziemskie 
życie.
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EwangElia na co dziEń
23 listopada 2014  - XXXIV niedziela zwykła
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla wszechświata 
(Mt 25,31-46)
Jesus powiedział do swoich uczniów: gdy syn Człowieczy 
przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z nim, wtedy za-
siądzie na swoim tronie pełnym chwały. i zgromadzą się przed 
nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych [ludzi] od dru-
gich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. owce postawi po 
prawej, a kozły po swojej lewej stronie. wtedy odezwie się król 
do tych po prawej stronie: pójdźcie, błogosławieni ojca mo-
jego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od 
założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem 
spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście 
Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a od-
wiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. 
wówczas zapytają sprawiedliwi: panie, kiedy widzieliśmy Cię 
głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? 
kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim                                                                   
i przyodzialiśmy Cię? kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w wię-
zieniu i przyszliśmy do Ciebie? a król im odpowie: zaprawdę, 
powiadam wam: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych bra-
ci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. wtedy odezwie się                                                                
i do tych po lewej stronie: idźcie precz ode Mnie, przeklęci,                                                                                   
w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem 
głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi 
pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie 
przyodzialiście mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwie-
dziliście Mnie. wówczas zapytają i ci: panie, kiedy widzieliśmy 
Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, 
kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? wtedy 
odpowie im: zaprawdę, powiadam wam: wszystko, czego nie 
uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie 
uczynili. i pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia 
wiecznego.

24 listopada 2014  -  poniedziałek
wspomnienie świętych męczenników 
andrzeja Dung-Lac, kapłana, i towarzyszy
(Łk 21,1-4)
gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofia-
ry do skarbony. zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła 
tam dwa pieniążki, i rzekł: prawdziwie powiadam wam: Ta ubo-
ga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. wszyscy bowiem 
wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku 
swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie.

25 listopada 2014- wtorek
(Łk 21,5-11)
gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięk-
nymi kamieniami i darami, powiedział: przyjdzie czas, kiedy                          
z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który 
by nie był zwalony. zapytali go: nauczycielu, kiedy to nastąpi? 
i jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: 
strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. wielu bowiem przyjdzie 
pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem oraz: nadszedł 
czas. nie chodźcie za nimi. i nie trwożcie się, gdy posłyszycie                   
o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz 
nastąpi koniec. wtedy mówił do nich: powstanie naród przeciw 

narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia 
ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska                        
i wielkie znaki na niebie.

26 listopada 2014 - środa
(Łk 21,12-19)
Jezus powiedział do swoich uczniów: podniosą na was ręce i będą 
was prześladować. wydadzą was do synagog i do więzień oraz 
z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiest-
ników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. 
postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja 
bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych 
prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.                        
a wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjacie-
le i niektórych z was o śmierć przyprawią. i z powodu mojego 
imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. ale włos z głowy 
wam nie zginie. przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.

27 listopada 2014  -  czwartek
(Łk 21,20-28)
skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedz-
cie, że jej spustoszenie jest bliskie. wtedy ci, którzy będą w Ju-
dei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego 
uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą! Będzie to 
bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. 
Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Będzie bowiem 
wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od 
miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie naro-
dy. a Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan 
przeminą. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na 
ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego 
nawałnicy. ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wy-
darzeń zagrażających ziemi. albowiem moce niebios zostaną 
wstrząśnięte. wtedy ujrzą syna Człowieczego, nadchodzącego 
w obłoku z wielką mocą i chwałą. a gdy się to dziać zacznie, 
nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze 
odkupienie.

28 listopada 2014 - piątek
(Łk 21,29-33)
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: patrzcie na 
drzewo figowe i na inne drzewa. gdy widzicie, że wypuszczają 
pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy uj-
rzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. 
zaprawdę, powiadam wam: nie przeminie to pokolenie, aż się 
wszystko stanie. niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie 
przeminą.

29 listopada 2014 - sobota
(Łk 21,34-36)
uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wsku-
tek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie 
przypadł na was znienacka, jak potrzask. przyjdzie on bowiem 
na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc                                                                                                                                    
i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego 
wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed synem Człowie-
czym.
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TEmaT z okładki

Uroczystość JezUsa chrystUsa Króla WszechśWiata zamyKa roK litUrgiczny, 
Który rozpoczyna się i niedzielą adWentU, a Kończy tą Właśnie Uroczystością. 
śWięto to, UKazUJe chrystUsa JaKo Króla UniversUm Kosmicznego – „alfa i omega, 
pierWszy i ostatni, począteK i Koniec” (ap 22,13). Jest to naJmłodsze śWięto                                                                              
W Kościele. zaWdzięcza sWoJe istnienie papieżoWi piUsoWi Xi (achille ratti), Który 
przeWodził KościołoWi na tronie piotroWym od 6 lUtego 1922r. do 10 lUtego 
1939r. papież UstanoWił to noWe śWięto encyKliKą QUas primas z 11 grUdnia 1925r. 

w dokumencie tym, wydanym                        
w Jubileuszowym Roku Świę-
tym, papież podając motywację 

nowego święta, domagał się uznania kró-
lewskiego panowania Chrystusa jako środ-
ka ocalenia wobec niszczących mocy czasu 
tj. ówczesnej sekularyzacji, laicyzacji, ten-
dencji ateizujących (socjalizm-komunizm, 
faszyzm). 

ojciec Święty pisał w encyklice m.in.: 
„Jeżeli więc teraz nakazaliśmy, aby cały ka-
tolicki świat czcił Chrystusa jako króla, to 
przez to chcemy zaradzić potrzebom dzisiej-
szych czasów i podać szczególne lekarstwo 
na zarazę, jaka nawiedziła społeczeństwo 
ludzkie. a tą zarazą jest tzw. laicyzm, czyli 
zeświecczenie, jego błędy i niecne dążenia: 
a zbrodnia ta, jak wam wiadomo Czcigod-
ni Bracia, nie naraz dojrzała, lecz od dawna 
już kryła się wśród państw. zaczęto bowiem 
od zaprzeczenia panowania Chrystusa nad 
wszystkimi narodami; odmówiono kościo-
łowi władzy nauczania ludzi, ustanawiania 
praw, rządzenia narodami, którą to władzę 
otrzymał kościół od samego Chrystusa, by 
ludzi prowadzić do szczęśliwości wiekuistej. 
zaczęto tedy powoli zrównywać religię 
Chrystusową z innymi fałszywymi i sta-
wiać ją niegodziwie wprost w tym samym 
rzędzie; a następnie poddano ją władzy 
świeckiej i wydano ją prawie na samowolę 
panujących i rządów; dalej jeszcze poszli 
ci, którzy sądzili, iż należy zastąpić religię 
Boską jakąś religią naturalną, naturalnym 
jakimś poruszeniem duszy. nie brakło też 
państw, które uważały, że mogą obejść się 
bez Boga i że ich religia, to bezbożność                                                                                    
i lekceważenie Boga”. (Qp 24). 

pisząc te słowa w kilka lat po bolszewic-
kiej Rewolucji październikowej z 1917r., po 
zniknięciu po i wojnie Światowej dawnego 
porządku typowego dla świata monarchicz-
nego i w dobie panoszących się w Europie 
dyktatur, papież pius Xi ma świadomość 
wielkiej niepewności i lęków, jakie rodzą się 

w sercach i umysłach wiernych, co staje się 
w pełni zrozumiałe na tym właśnie tle hi-
storycznym. dlatego też przypomina: „(…)
Jeżeli panujący i prawowici przełożeni będą 
przekonani, że wykonują władzę nie tyle na 
mocy prawa własnego, ile z rozkazu i w za-
stępstwie Boskiego króla, to niezawodnie 
święcie i mądrze używać będą swej władzy 
i będą mieć na względzie dobro publiczne                 
i godność ludzką poddanych, skoro wyda-
wać będą prawa i domagać się ich wypeł-
nienia. wtedy zaiste, po usunięciu wszelkiej 
przyczyny zamieszek zakwitnie spokój i ład: 
chociaż bowiem obywatel patrzeć będzie na 
władców i innych rządców państw, jako na 
ludzi podobnych do siebie, lub nawet z ja-
kiejś przyczyny niegodnych i zasługujących 
na naganę, to jednak nie odrzuci ich roz-
kazów, skoro w nich będzie widział obraz 
i powagę Chrystusa Boga i Człowieka.(…)                                                                                              
o jakiejże szczęśliwości zażywalibyśmy, 
gdyby tak jednostki, jak rodziny i państwa 
pozwoliły, by Chrystus nimi kierował. „wte-
dy dopiero - że użyjemy słów, jakie przed 25 
laty wypowiedział do wszystkich Biskupów, 
poprzednik nasz leon Xiii - będzie moż-
na uleczyć tyle ran, wtedy wszelkie prawo 
odzyska swą dawną powagę, powróci pokój, 
wypadną z rąk miecze i broń, kiedy wszy-
scy chętnie przyjmą panowanie Chrystusa                   
i będą Mu posłuszni, kiedy wszelki język 
wyznawał będzie, iż pan nasz Jezus Chry-
stus jest w chwale Boga ojca” (Encyklika 
annum sanctum)”. (Qp 20).

zewnętrzną zaś okolicznością ustano-
wienia nowego święta Jezusa Chrystusa 
króla wszechświata, był jubileusz 1600-
lecia soboru nicejskiego (325r.), który 
uznał równość Jezusa z Bogiem ojcem, tzn. 
zdefiniował bóstwo Chrystusa jako pod-
stawę wszelkiego mówienia o Jego ogólnej, 
powszechnej, a nawet kosmicznej władzy 
królewskiej. 

pierwotnie święto to, obchodzono                       
w ostatnią niedzielę października, w celu 

ukazania w ten sposób jego związku z na-
stępującą tuz potem uroczystością wszyst-
kich Świętych: Chrystus jako król triumfuje                                   
w swoich świętych. „przeto powagą naszą 
apostolską, ustanawiamy święto pana na-
szego Jezusa Chrystusa króla, które ma być 
obchodzone na całym świecie corocznie,                     
w ostatnią niedzielę miesiąca października, 
tj. w niedzielę poprzedzającą uroczystość 
wszystkich Świętych. polecamy również, 
aby w tym dniu corocznie odnawiano po-
święcenie całego rodu ludzkiego najświęt-
szemu sercu pana Jezusa” (Qp 28) – pisze 
papież w encyklice.

Jednak wielbienie Chrystusa jako wy-
wyższonego pana jest treścią całego roku 
kościelnego. każda niedziela, dzień pański, 
może być określona mianem dnia Chry-
stusa króla. Myśl o królewskim panowaniu 
Chrystusa przenika także wszystkie świę-
ta w ciągu roku liturgicznego. dlatego też 
w roku 1970 przesunięto ową uroczystość 
na ostatnią niedzielę roku kościelnego, aby 
wyrazić w ten sposób znacznie lepiej i głę-
biej jej wymiar eschatologiczny, by ukazać                                                                             
o wiele bogaciej obraz Chrystusa jako 
władcy świata. Rok liturgiczny ukazuje 
owe święto, jako drogę znajdującą swój cel                                                                                                      
w królestwie Bożym, w powtórnym przyj-
ściu Chrystusa pana i króla. Chrystus 
jako król czasów ostatecznych, przybędzie                                                              
w mocy i majestacie, odda universum ko-
smiczne swojemu ojcu i będzie stano-
wił „wszystko we wszystkim i zgroma-
dzi wszystkich w powszechnym kościele                                                           
u ojca”(konstytucja o kościele – sobór 
watykański ii), dlatego godzien jest otrzy-
mać cześć i błogosławieństwo. 

uroczystość Jezusa Chrystusa króla 
wszechświata, przypomina nam, że celem 
kończącego się właśnie kolejnego roku li-
turgicznego, jak i całego czasu jako takiego, 
jest Chrystus pan wywyższony, zawsze ten 
sam: wczoraj, dziś i na wieki.

UrOCzystOść 
ChrystUsa KróLa 
ks. Mariusz Bagiński
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w kościele katolickim wspól-
nota „przyjaciele oblu-
bieńca” wpisuje się w nurt 

nowych wspólnot, które wyrosły z do-
świadczenia odnowy Charyzmatycznej. 
wspólnota narodziła się w 2010 roku 
dzięki spotkaniu i współpracy wspól-
noty Charyzmatycznej z ożarowa Ma-
zowieckiego oraz ks. krzysztofa kralki 
saC – dyrektora pallotyńskiej szkoły 
nowej Ewangelizacji. 

wspólnota gromadzi katolików 
wszystkich stanów – świeckich żyją-
cych w małżeństwach lub samotnie, 
młodzież i studentów, kleryków, braci 
i siostry konsekrowane oraz księży –                                                              
w jedną rzeczywistość, będącą obrazem 
ludu Bożego w jego jedności i różno-
rodności powołań. Jej członkowie mają 
wspólne pragnienie rozkochiwania ludzi 
w Jezusie Chrystusie i jest to charyzmat 
wspólnoty. osoby należące do wspól-
noty tworzą duchowe przymierze 
katolików, którzy pragną odpo-
wiedzieć na nakaz Misyjny Jezu-
sa Chrystusa (por. Mk 16, 15-20;    
Mt 28, 18-20) oraz na wezwanie 
kościoła do podjęcia dzieła nowej 
Ewangelizacji (por. RM 2,3,5).

poprzez formację ewangelizato-
rów wspólnota pragnie umacniać 
kościół oraz budzić świadomość 
powszechnego powołania chrze-
ścijan do głoszenia Ewangelii. For-
macja członków wspólnoty opiera 
się na: codziennej medytacji słowa 
Bożego, spotkaniu modlitewnym 
odbywającym się raz w tygodniu, 
okresowych sesjach formacyjnych, 
kursach ewangelizacyjnych lub 
rekolekcjach formacyjnych oraz 
uczestnictwie w życiu sakramental-
nym parafii. 

patronem wspólnoty jest Jan 
Chrzciciel, który niewątpliwie był 

przyjacielem oblubieńca. w związku                                                                                   
z tym święto patronalne wspólnoty 
przypada 24 czerwca. od Jana Chrzci-
ciela członkowie wspólnoty chcą się 
uczyć ewangelizacji, właściwej relacji 
do Jezusa oraz odkrywania istoty życia. 
wspólnota ma również swoją ikonę „Je-
zus z przyjacielem”, znalezioną w XiX 
wieku w Egipcie. oryginał tej ikony 
można znaleźć w luwrze w paryżu. 

wspólnota pracuje obecnie nad spi-
saniem swojej duchowej drogi oraz za-
sad życia i formacji, które stanowić będą 
regułę wspólnoty i podstawę do jej ko-
ścielnego zatwierdzenia. w chwili obec-
nej każda wspólnota podlega probosz-
czowi parafii, przy której istnieje. więcej 
informacji na temat ruchu wspólnot 
„przyjaciele oblubieńca” w całym ko-
ściele można uzyskać na stronie interne-
towej „www.przyjaciele oblubienca.pl”

przymierze wspólnot „przyjacie-
le oblubieńca” jest podzielone na trzy 
regiony – lubelski, Białostocki i oża-
rowski. obecnie istnieje ok. czterdzie-
stu wspólnot, gromadzących łącznie 
ok. cztery tysiące osób, które rozważają 
codziennie słowo Boże i głoszą Ewan-
gelię. Ewangelizacja odbywa się przez 
zakładanie nowych wspólnot i umacnia-
nie już istniejących. i właśnie taką nowo 
założoną przed kilkoma miesiącami jest 
wspólnota „przyjaciele oblubieńca”                                                 
w parafii św. Łukasza Ewangelisty. 

w naszej parafii spotkania modlitew-
ne odbywają się w środy, rozpoczynają się 
ok. godz. 19:00 lub trochę później i trwa-
ją ok. 1,5-2  godziny. na każdym spotka-
niu jest miejsce na dzielenie się w małej 
grupie, konferencję, modlitwę i śpiew. 
w trakcie dzielenia członkowie wspól-
noty w niewielkich grupach opowiadają 
o osobistych przeżyciach związanych                                      

z rozważanym słowem Bożym 
w ciągu ostatniego tygodnia. 
Mówią o tym, jak Je zrozumieli, 
jakie znaczenie ma ono dla nich 
dzisiaj oraz jakie zastosowanie 
może mieć w ich życiu. 

działalność wspólnoty najle-
piej oddają trzy słowa: Modli-
Twa, FoRMaCJa i Ewan-
gElizaCJa. w naszej parafii 
formacja członków wspólnoty 
rozpoczęła się od seminarium 
odnowy wiary, następnie obję-
ła szkołę Modlitwy, natomiast 
obecnie polega na rozważaniu 
studium Ewangelii św. Mar-
ka. opiekę duszpasterską nad 
wspólnotą sprawuje ks. konrad 
zawłocki, poprzednio sprawo-
wał ją ks. krzysztof Jarosz. warto 
dodać, że nowe osoby zaintereso-
wane mogą dołączyć do wspól-
noty. 

wsPóLnOta „PrzyJaCIELE 
OBLUBIEŃCa”
Roman Łukasik 

W naszeJ parafii od KilKU miesięcy działa Wspólnota „przyJaciele oblUbieńca”. 
słoWo „oblUbieniec” W nazWie Wspólnoty Jest oKreśleniem samego JezUsa, 
natomiast pozostały człon nazWy odnosi się do Wiernych, Którzy chcą rozWiJać 
i Umacniać relacJę przyJaźni z chrystUsem. przy oKazJi Uroczystości chrystUsa 
Króla WszechśWiata Warto przybliżyć podstaWoWe informacJe o działalności teJ 
Wspólnoty zaróWno W całym Kościele, JaK i W parafii śW. łUKasza eWangelisty. 
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ŚwiadEcTwo

Jestem katoliczką niemalże od 
urodzenia, ponieważ moi Rodzice 
ochrzcili mnie w 19 dniu moje-

go życia, za co jestem im ogromnie 
wdzięczna. przez wiele lat  byłam 
przeciętną, średnio-ciepłą katoliczką, 
czasem mniej, a czasem bardziej gor-
liwą. Były nawet takie dni, kiedy zda-
rzyło mi się być dość daleko od pana 
Boga. Jednakże z upływem lat moje 
nastawienie do spraw doczesnych 
i tych „wyższych” ulegało przemia-
nom. Mniej więcej 23 lata temu za-
częłam przybliżać się do pana Boga, 
a pierwszym tego objawem było sys-
tematyczne uczęszczanie na Msze 
św. i udział we wszystkich uroczy-
stościach religijnych parafii, w któ-
rej mieszkałam w danym momencie. 
Już wtedy czułam się silną, niemalże 
wspaniałą katoliczką, taką wręcz bez 
skazy (cóż za ogromna pycha tkwiła 
we mnie!!!). 

Tak byłoby prawdopodobnie do 
dzisiejszego dnia, gdyby nie jedno, 
wyjątkowe wydarzenie w moim ży-
ciu. w dniu 6 lipca 2013r. uczestni-
czyłam w rekolekcjach na stadionie 
narodowym, które prowadził oj-
ciec John Bashobora. Tak, jak zde-
cydowana większość uczestników 
tych rekolekcji, ja również wyszłam                                     
z nich pełna uduchowienia, miłości 
do pana Boga i miłości do każde-
go człowieka. Radość, jaka wówczas 
mi towarzyszyła jest po prostu nie-
możliwa do opisania. Takie uczucie 
należy po prostu przeżyć. Jednakże 
towarzyszyła mi myśl, że brakuje mi 
„czegoś” w moim codziennym życiu, 
w mojej parafii. wówczas określiłam 
to jako potrzebę powrotu do kościo-
ła pierwotnego, takiego, jaki tworzyli 
pierwsi chrześcijanie. potrzebowa-
łam życia we wspólnocie. 

przez jakiś czas myślałam o przy-
łączeniu się do jakiejś wspólnoty 
działającej na terenie warszawy, ale 
wszędzie było mi „za daleko”.  kiedy 
w marcu b.r. zorganizowano w mo-
jej parafii Św. Łukasza Ewangelisty,  

seminarium odnowy wiary w du-
chu Świętym, dość ochoczo wzięłam 
udział w pierwszym spotkaniu, nie 
mając absolutnie pojęcia i wyobraże-
nia, cóż to takiego jest. 

Tak naprawdę od tej chwili zaczę-
ła się dla mnie niesamowita przygoda                                                                              
z panem Jezusem, która trwa do dziś 
i z dnia na dzień staje się dla mnie 
coraz bardziej ciekawa, frapująca                         
i pełna niespodzianek. wspomniane 
seminarium odnowy wiary w du-
chu Świętym zakończyło się po blisko 
3 miesiącach co środowych spotkań. 
wówczas większość uczestników 
podjęła decyzję, że w naszej parafii 
Św. Łukasza Ewangelisty utworzymy 
wspólnotę przyjaciół oblubieńca. 

Myślę, że jest to szczególna wspól-
nota - dla mnie taka właśnie jest. spo-
tykamy się w każdą środę wieczorem, 
rozmawiamy o naszych przeżyciach, 
jakich doznaliśmy w danym tygo-
dniu, czytając krótkie fragmenty pi-
sma Świętego. Modlimy się wspólnie, 
a modlitwa ta jest inna niż podczas 
Mszy Świętej, czy też tej prywatnej 
w „izdebce”. Jeżeli ktoś chciałby się 
przekonać, jak modlimy się podczas 
tych spotkań i jak one przebiegają, 
to serdecznie zapraszam. niektó-
re nasze spotkania stanowi wspólna 
Eucharystia zakończona agapą, co 
też jest szczególnym wydarzeniem, 
bo wówczas, po odejściu od stołu 
pańskiego, można sobie pogaworzyć 
z różnymi, sympatycznymi osobami, 
konsumując małe co nieco. 

oczywiście, będąc świeżo upie-
czonymi członkami wspólnoty, po-
trzebujemy wszelakiego wsparcia, 
zarówno duchowego, jak i meryto-
rycznego. Takie wsparcie otrzymu-
jemy. opiekunem naszej wspólnoty 
jest ks. konrad, natomiast pomoc 
ze strony osób świeckich przyby-
ła do nas ze wspólnoty w ożarowie 
Mazowieckim i wspólnoty w parafii 
opatrzności Bożej przy dickensa                                             
w warszawie. Jesteśmy prowadzeni 
jak małe dzieci i dzięki temu czujemy 

się bezpieczni i „zaopiekowani”, ma-
jąc pełną świadomość, że nad nami 
czuwa  Chrystus pan – nasz zbawi-
ciel i oblubieniec. 

nasza wspólnota przeżywa teraz 
pierwszy etap „wtajemniczenia”, ja-
kim są „podstawy Życia Chrześcijań-
skiego”. korzystamy z profesjonal-
nych publikacji pallotyńskiej szkoły 
nowej Ewangelizacji. 

uczestnicząc we wspólnocie od-
krywam zupełnie inny świat. zadzi-
wiające jest przede wszystkim to, że 
polubiłam lekturę pisma Świętego. 
Jestem w stanie podczas Mszy św. 
wysłuchać w skupieniu i ze zrozu-
mieniem(!) wszystkich czytań, prze-
widzianych na dany dzień. kiedyś 
było to dla mnie nie do zrealizo-
wania. Mało tego, codziennie roz-
ważając tzw. formacje, specjalnie 
przeznaczone dla członków wspól-
noty, poznających podstawy życia 
chrześcijańskiego, czytam z zainte-
resowaniem krótkie fragmenty pi-
sma Świętego, odkrywając niemal ze 
zdumieniem, że słowa napisane dwa 
tysiące lat temu (nowy Testament) 
i znacznie wcześniej (stary Testa-
ment) są tak bardzo aktualne dzisiaj. 
nie dość, że są aktualne, ale na doda-
tek skierowane są właśnie do mnie, 
przeciętnej kobiety, żyjącej spokojnie 
w blisko dwumilionowym mieście, 
w XXi wieku. niesamowita jest siła 
słowa Bożego. skąd pan Bóg zna nas 
tak doskonale? skąd??? Jest przecież 
panem Bogiem! 

do tej pory, dzięki spotkaniom 
wspólnoty dotarło do mnie, że pan 
Jezus kocha mnie taką, jaka jestem. 
z moimi wadami, przywarami, grze-
chem, który przylega do mnie jak 
błoto, a pomimo prób wymycia go, 
ciągle pojawiają się nowe „placki 
błotne”. nie bacząc na moje upadki, 
słabości, własne i głupie pomysły na 
życie, pan Jezus kocha mnie. Jest tym 
najlepszym Rodzicem, który podnosi 

Moja przygoda z paneM 
jezuseM we wspólnocie 
Przyjaciele Oblubieńca

dokończenie na str. 9
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co nam mówią Święci?

Joanna Matkowska

PatrOnKa tEśCIOwyCh
Marianna Biernacka

marianna biernacKa prosta, nieWyKształcona Kobieta nie zaWahała się oddać 
życie za sWoJą synoWą i JeJ nienarodzone dziecKo. zrobiła to z miłości. JeJ życie 
Wypełnione było ciężKą pracą na roli i cierpieniem spoWodoWanym przedWczesną 
śmiercią matKi, czWórKi dzieci, męża i dorosłego syna. oddała życie za synoWą, 
choć mogła ratoWać syna. JeJ podstaWa byWa często poróWnyWana z ofiarą życia 
śWiętego maKsymiliana marii Kolbego.

Marianna Biernac-
ka z domu Czo-
kało urodziła się 

w rodzinie grekokatolickiej 
prawdopodobnie około roku 
1888 w lipsku na Biebrzą. 
nie zachowały się żadne 
dokumenty potwierdzające 
datę dzienną jej urodzin. Była 
analfabetką. Jako 16 – latka 
wyszła za mąż za ludwika 
Biernackiego. Małżeństwo 
doczekało się szóstki dzieci, 
ale dorosłości dożyła tylko 
dwójka – córka leokadia                                                           
i syn stanisław. utrzymywa-
li się z dochodów z 20 hek-
tarowego gospodarstwa. w 
1925 roku umiera maż Ma-
rianny. zostaje na gospodarstwie 
z synem stanisławem, bo córka 
wyszła za mąż.

 11 lipca 1939 r. stanisław 
Biernacki ożenił się z anną szy-
mańczykówną. Młodzi zamiesz-
kali w rodzinnym domu stani-
sława. w 1940 roku urodziła się 
pierwsza wnuczka Henia (zmarła 
w niemowlęctwie), a w 1941 roku 
Eugenia. Mieszkańcy lipska 
wspominali, że Marianna bardzo 
przejęła się opieką na wnuczka-
mi. 

w pierwszych dniach lipca 
1943 roku w pobliży lipska na-
stąpiły masowe aresztowania po-
laków. Były zemstą niemców za 

zastrzelenie przez partyzantów 
niemieckiego policjanta. niemcy 
sporządzili listy osób przezna-
czonych do aresztowania, znaleźli 
się na nich stanisław Biernacki                                                                   
i jego brzemienna żona anna. 
kiedy o świcie 1 lipca w obejściu 
pojawili się żołnierze niemieccy, 
do stóp żołdaka kierującego aresz-
towaniem rzuciła się Marianna. 
Błagała go by oszczędził synową, 
będącą w ostatnich tygodniach 
ciąży. Marianna zaproponowała, 
że pójdzie z nimi za annę. 

Bohaterska teściowa wraz z sy-
nem i innymi aresztowanymi tego 
dnia zostali przewiezieni do wię-
zienia w grodnie. współwięź-

niowie wspominali, że kobieta 
modliła się i śpiewała godzin-
ki. prosiła bliskich o przesłanie 
różańca. 13 lipca 1943 roku na 
fortach za wsią naumowicze 
pod grodnem odbyła się eg-
zekucja około 50 mieszkańców 
lipska, wśród nich byli także 
Marianna i stanisław Biernac-
cy. ich ciała pochowano w nie-
znanym miejscu.

anna Biernacka urodziła 
syna stanisława, który zmarł 
w niemowlęctwie na zapalenie 
płuc. anna przeżyła wojnę. 

Błogosławiona Marianna 
Biernacka jest związana jest                                                                     
z dwiema diecezjami: łomżyń-
ską i ełcką. w lipsku obok 

domu, w którym mieszkała Ma-
rianna Biernacka, znajduje się 
poświęcony jej pomnik. Biskup 
pomocniczy diecezji ełckiej Ro-
muald kamiński zaproponował, 
aby uczynić ją patronką teścio-
wych. za jej wstawiennictwem 
kobiety proszą o dar macierzyń-
stwa.

Marianna Biernacka została 
beatyfikowana 13 czerwca 1999 r. 
przez św. Jana pawła ii w war-
szawie w grupie 108 błogosła-
wionych męczenników ii wojny 
światowej. dzień wspomnienia 
jej i 107 towarzyszy przypada na 
12 czerwca.
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Ks. rOBErt 
MIKOs 
Mirosława pałaszewska

człowiEk numEru

Urodził się  5 KWietnia 1971 roKU W szpitalU bielańsKim. 
mieszKał W parafii śW. stanisłaWa KostKi na żoliborzU. 
UKończył szKołę podstaWoWą nr 68. dUżym przeżyciem 
dla niego była WycieczKa z rodzicami do KraKoWa. na 
WaWelU zaproWadzono go do Krypty  pod Wieżą srebr-
nych dzWonóW,  gdzie znaJdUJe się trUmna ze zWłoKami 
Józefa piłsUdsKiego. ponieWaż był to roK 1982, gdy W 
polsce WproWadzono stan WoJenny, zapamiętał treść 
szarfy przy WieńcU złożonym przed trUmną: JóziU, Wyproś Wolną polsKę. na peWno 
rodzinna parafia miała sWóJ Udział W KształtoWaniU Jego osoboWości.

uczestniczył w Mszach Św. za oj-
czyznę sprawowanych przez ks.  
Jerzego popiełuszkę. spowiadał 

się także u tego kapelana robotników. za-
pamiętał, że ks. Jerzy oprócz pokuty pole-
cił mu także modlić się za ojczyznę.

lubił się modlić, chodzić na nabożeń-
stwa. ksiądz proboszcz namawiał go, by 
został ministrantem. Robert wolał jednak 
usiąść w ławce i modlić się z wiernymi. 
nie pociągała go jednak ministrantura. 

Już jako dziecko widział siebie przy 
ołtarzu, ale w roli księdza. w domu „od-
prawiał” Mszę Św. Jego siostra pełniła 
wówczas rolę siostry zakonnej. podczas 
wyjazdów na wieś w czasie wakacji zbie-
rał okoliczne dzieci i organizował „pro-
cesje” po polach. Tata podśmiewał się, że 
na Boże Ciało było w parafii pięć ołtarzy: 
cztery na ulicy i piąty u nich w domu, któ-
ry przygotowywał mały Robert.

kiedyś przeczytał, że prymas polski 
kardynał stefan wyszyński ukończył 
niższe seminarium duchowne we wło-
cławku. zapragnął pójść w jego ślady.                           
w sekretariacie Episkopatu polski po-
prosił o adresy niższych seminariów                                                                                   
w polsce. napisał wszędzie prosząc o in-
formacje. wówczas w kraju były tylko dwa 
seminaria diecezjalne w płocku i Często-
chowie, pozostałe były seminariami za-
konnymi. Te ostatnie sugerowały dalszą 
drogę życiową kandydatów w zgroma-
dzeniach, natomiast seminaria diecezjalne 

były bardziej otwarte. ukończenie ich nie 
oznaczało automatycznie, że maturzysta 
zostanie księdzem. wielu absolwentów 
wybrało później życie świeckie, założyło 
rodziny.

- Myślę, że w podjęciu decyzji do pój-
ścia do niższego seminarium duchow-
nego w Częstochowie pomógł mi także 
bp zbigniew kraszewski - wspomina ks. 
Robert – poznałem go w 1981 roku, gdy 
miałem 10 lat. Biskup święcił 21 kwietnia 
1981 roku sztandar nszz „solidarność” 
Huty warszawy w kościele św. stanisła-
wa kostki. zafascynowało mnie Jego ka-
zanie.

- Jaki świetny biskup - pomyślał wów-
czas.

w 1984 roku (był wtedy w klasie 7 lub 
8), Roku Jubileuszu odkupienia pojechał                                                                                     

z parafii z pielgrzymką na kamionek, 
gdzie była parafia Bożego Ciała, której 
proboszczem był ks. bp kraszewskiego. 
pielgrzymi wzięli udział we Mszy Św. 
sprawowanej przez ks. bpa i ks. prałata 
Teofila Boguckiego,  proboszcza parafii 
św. stanisława kostki. po Mszy Św. Ro-
bert poszedł do zakrystii poprosić ks. bi-
skupa o autograf na obrazku. ks. biskup 
poświęcił Robertowi sporo uwagi. po 
tej rozmowie nastąpiła wymiana listów, 
życzeń. znajomość i przyjaźń trwała do 
śmierci ks. biskupa (ks. biskup pomoc-
niczy diecezji warszawsko-praskiej zbi-
gniew kraszewski zmarł 4 iV 2004 po 
długiej chorobie w szpitalu w warszaw-
skim Międzylesiu w wieku 82 lat).

c.d.n.
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inicjatorem powstania rzeźby Chry-
stusa króla był proboszcz para-
fii - sanktuarium Miłosierdzia 

Bożego w Świebodzinie ks. prałat 
sylwester zawadzki. natomiast bez-
pośrednią inspiracją do rozpoczęcia 
tej inwestycji było wydarzenie z dnia 
26 listopada 2000 roku. w tym dniu                                                                                                 
w uroczystość Chrystusa króla wszech-
świata miasto i powiat Świebodzin za-
wierzył swój los Chrystusowi królowi. 
wybudowanie jego figury miało sta-
nowić pamiątkę tamtego wydarzenia                                                                                                  
i znak wiary na ziemi Świebodzińskiej 
oraz jednocześnie wotum wdzięczności 
za Rok Jubileuszowy 2000.

pomnik został zbudowany przy ul. 
sulechowskiej w Świebodzinie. Budo-
wa rozpoczęła się w 2005 r. zasadnicze 
prace budowlane rozpoczęto od usy-
pania 16,5 metrowego nasypu z ziemi, 
gruzu i kamieni. na początku Chry-
stus miał mieć 20 metrów wysokości.                                                           
z czasem ks. zawadzki doszedł do 
wniosku, że powinien być większy 
nawet od pomnika Chrystusa odku-
piciela w brazylijskim Rio de Janeiro.                                                
i choć budowa przeciągała się, to jed-
nak ksiądz osiągnął swój cel. 

pomnik został wykonany w techno-
logii siatkobetonu. koszty wykonania 
budowli zostały pokryte z dobrowol-
nych datków parafian, polonii amery-
kańskiej oraz lokalnych przedsiębior-
ców. obecnie cały czas trwają jeszcze 
prace przy zagospodarowaniu terenu 
przy pomniku.

poświęcenie figury odbyło się                                                                                      
w uroczystość Chrystusa króla wszech-
świata w dniu 21 listopada 2010 r. po-
święcenia dokonał biskup ordynariusz 
zielonogórsko-gorzowski stefan Reg-
munt, a polowej mszy św. przewodni-
czył ks. kardynał Henryk gulbinowicz. 
Homilię wygłosił metropolita szczeciń-
sko-kamieński ks. abp andrzej dzięga.

Całkowita wysokość pomnika wyno-
si 36 m, z czego 33 m przypada na figu-
rę Jezusa, a 3 m na wieńczącą pomnik 
koronę, która jest w całości pozłocona. 
natomiast łączna wysokość pomnika                                                                                      
i kopca wynosi 52,5 m. Całkowity ciężar 
pomnika to około 470 ton. sama głowa 
liczy 4,6 m wysokości i waży 3  tony bez 
korony. Ramiona mają rozpiętość 26 m           
i ważą 25,1 ton. z kolei dłonie liczą 3,5 
m długości i ważą łącznie 1,2 tony. 

swoim wyglądem budowla nawiązu-

je bezpośrednio do pomnika Chrystusa 
w Rio de Janeiro, od którego jest o 3 
metry wyższa. wysokość samej statui 
wraz z koroną jest aż o 6 m większa, 
gdyż pomnik w Rio de Janeiro liczy 
38 m, z czego 8 m stanowi cokół. 
Jeśli więc brać pod uwagę wyłącznie 
statuę, to obecnie statua pomnika                             
w Świebodzinie jest najwyższą rzeź-
bą przedstawiającą Jezusa Chrystusa 
na świecie.

do pomnika przybywają piel-
grzymki z całej polski, Europy,                           
a nawet z najdalszych krajów świa-
ta, takich jak: Chiny, korea, Meksyk, 
Rosja, Filipiny, australia. liczba piel-
grzymów osiąga miesięcznie nawet 80 
tys. osób. na ich potrzeby w czerwcu 
2012 r. została rozpoczęta budowa 
domu pielgrzyma i kaplicy. niestety 
dzieło to zostanie zakończone przez 
następców ks. sylwestra zawadzkie-
go, gdyż w dniu 14 kwietnia 2014 
r. inicjator budowy pomnika zmarł. 
warto odnotować, że w testamencie 
zapisał, by jego serce spoczęło pod fi-
gurą, a księża wypełnili jego wolę.

POMnIK 
ChrystUsa 
KróLa 
w śwIEBODzInIE

Roman Łukasik

W dniU 23.11.2014 r. W litUrgii Kościoła KatolicKiego przypada Uroczystość JezUsa 
chrystUsa, Króla WszechśWiata. Jest to Jednocześnie ostatnia niedziela roKU 
Kościelnego.  Wiara W KróloWanie chrystUsa była obecna W Kościele przez WieKi, 
czego doWodem Jest m.in. modlitWa „Przez Chrystusa, Pana naszego, który z tobą 
żyje i króluje na wieki wieków. amen”. W czasach Współczesnych o teJ praWdzie Wiary 
maJą przypominać róWnież oKazałe pomniKi staWiane chrystUsoWi.  naJbardzieJ 
znanym przyKładem Jest figUra chrystUsa odKUpiciela W rio de Janeiro W brazylii. 
JednaK Warto pamiętać, że róWnież W polsce od KilKU lat obecny Jest imponUJący 
znaK KróloWania JezUsa, tJ. pomniK chrystUsa Króla W śWiebodzinie.
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z hisTorii parafii

KartKa 
z Kalendarza
Mirosława pałaszewska

sobota, 14 września 1996
w dniach 14-15 września 
parafię p.w. M.B. ostro-
bramskiej na Bemowie 
nawiedziła Matka Boża 
Fatimska. Jej Figura pere-
grynowała po całej polsce. 
spotkaliśmy się przed ko-
ściołem i stamtąd ruszy-
liśmy całą grupą. szliśmy 
wzdłuż linii tramwajowej 
cały czas śpiewając i niosąc 
zapalone świece. przybyli-
śmy na stadion wojskowej 
akademii Technicznej, 
gdzie o godz. 19.00 była 
sprawowana Msza św. po-
witalna. wcześniej, o godz. 
16.30 nastąpiła uroczystość 

powitania Figury MB Fatimskiej w kościele na Bemowie, potem 
zebrani wysłuchali koncertu pieśni maryjnych i następnie w uro-
czystej procesji przeniesiono Figurę na stadion waT. podczas ko-
munii Św. wierni mogli z bliska podziwiać w ciszy  tę przepiękną 
Figurę. nową pieśń „Fatimska pani” śpiewał pan o bardzo pięk-
nym głosie. 

1997 
w Telewizji polskiej była emitowana w programie  „Raj” zapre-
zentowano trzech ministrantów z naszej parafii: piotra, adama 
i stanisława kiełtyków. w czasie kręcenia materiału ich matka 
irena była nieobecna  i chłopcy razem z ojcem wystąpili w roli 
gospodarzy przyrządzając kotlety schabowe. niewątpliwie gwiaz-

dą programu był najmłodszy z braci staś, wówczas uczeń klasy 
szóstej, który wypadł bardzo naturalnie. adam był uczniem iii kl. 
lo, a piotr studentem; obaj ukończyli kurs lektorski.
- stasiu, dlaczego zostałeś ministrantem?
- ano, byłem kiedyś  w kościele razem z mamą. Moi starsi bracia 
byli ministrantami. zrobiło mi się smutno. podszedłem do nich 
bliżej i usiadłem na bocznej ławce przy ołtarzu. i tak było przez 
10 dni. aż w końcu, jak przechodził ksiądz do konfesjonału, po-
wiedział:  stasiu, przyjdź jutro, to dostaniesz komżę. i zostałem  
ministrantem.
na kolejne pytanie odpowiedział:
- Miałem pierwszą funkcję – ręczniczek. podchodzi się do księdza 
i się trzyma w ręce ręczniczek, w który ksiądz wyciera ręce, i się 
odchodzi.
na filmie pokazano także innych ministrantów służących do Mszy 
św. sprawowanej przez ks. Trzaskowskiego.

z kolan zapłakane dziecko, kiedy ono 
upadnie i podrapie sobie kolana. 

przy czym ociera również łzy                      
z twarzy tego dziecka i pociesza... 
wciąż, niestrudzenie pociesza, przy-
tulając do serca. 
To jest dopiero początek mojej przy-
gody z panem Jezusem. nie wiem cóż 
jeszcze przygotował dla mnie mój 
pan, ale jestem pewna, że są to wy-
jątkowe niespodzianki. wyjątkowe, 

bo okażą się po prostu oczywistością, 
której nie potrafię jeszcze odkryć. 
Taką, jak ta, że pan Jezus naprawdę 
kocha mnie.
dziękuję panu Bogu każdego dnia, 
że był dla mnie tak łaskawy i zechciał 
przyjść do mnie z ofertą wspólnoty 
przyjaciół oblubieńca, bo ... mnie 
nie chciało się jeździć po warszawie 
w szukaniu „kościoła pierwotnego”.   
   iWona

Moja przygoda z paneM jezuseM 
we wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca

dokończenie ze str. 5

Trzej bracia kiełtykowie, 2005
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małE co niEco

Wiejskie kanapki ze sztuką mięsa
dziś proponUJę KanapKi W WieJsKm stylU. KUpUJę nieWiele Wędlin, ponieWaż te ze 
sKlepU są niesmaczne. staram się robić Własne np. boczeK pieczony, schab pieczo-
ny czy gotoWaną szynKę, róWnież gotoWana WołoWina (naJlepieJ Jeszcze ciepła, 
dopiero co WyJęta z zUpy) dosKonale pasUJe do śWieżego, szczególnie WieJsKiego 
pieczyWa. można Ją Jeść z chrznem lUb mUsztardą i rozmaitymi WarzyWami.

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

przygotować sos chrzanowy: chrzan wymieszać z majonezem i sokiem                    
z cytryny.
pieczywo posmarować masłem, ułożyć na nim sałatę, następnie po kilka 
plasterków mięsa. posmarować sosem chrzanowym. Jajko i umyte rzod-
kiewki pokroić w plasterki. na warstwie sosu położyć plasterki jajka, a na 
nim rzodkiewkę. posypać solą i pieprzem i ozdobić natką pietruszki.

Składniki na 4 kanapki:

4 kromki swojskiego chleba
masło
gotowana wołowina z rosołu 
(np. rostbef lub antrykot) pokro-
jona w plastry
2 jajka ugotowane na twardo
kilka rzodkiewek
4 liście sałaty
2 łyżki chrzanu
2 łyżeczki majonezu
1 łyżeczka soku z cytryny
sól
pieprz
natka pietruszki

DO zOBaCzEnIa, DO UsłyszEnIa
23 listopada, godz. 11.00 i 13.00, sala koncertowa art.Bem, 
bilety 10 zł
„podróż z pchłą szachrajką” - teatralny poranek bajkowy w reży-
serii anny seniuk

23 listopada, godz. 12.30, sala widowiskowa ośrodka Michael, 
wstęp wolny
„Jak powstaje utwór muzyczny?” - spotkanie muzyczne dla dzieci 

29 listopada, godz. 18.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp 
wolny
„andrzejki w komedzie” - koncert uczniów autorskiej szkoły 
Muzyki Rozrywkowej i Jazzu i i ii st. im. krzysztofa komedy

30 listopada, godz. 18.00,  sala koncertowa art.Bem, wstęp 
wolny
„aron szyls i przyjaciele” -  koncert arona szylsa, agnieszki 
Chyczewskiej i kamili kosińskiej

JuŻ za TydziEń

adwEnT
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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. 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. Konrad i ks. Józef

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 Oblubienca”

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. 664-10-99; fax 665-26-26

dyżur:
poniedziałek - ks. proboszcz

wtorek, czwartek - ks. Mariusz
środa, piątek -ks. Konrad

ks. jan pOpieL – proboszcz, tel. 665-19-71, 
xjan@poczta.fm

ks. Mariusz Bagiński – wikariusz, tel. 666-52-63
ks. Konrad zawłocki – wikariusz, tel. 666-52-64
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
24 listopada – poniedziałek:

7.00: śp. Marian obalski – 24 greg.;
7.30: śp. Robert puchalski – 8 greg.;
18.00: śp. stanisława w 30 r.śm. i Jerzy korput;

25 listopada – wtorek:
7.00: o Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla zuzanny 
garbaś w 4 rocznicę urodzin;
7.00: śp. Robert puchalski – 9 greg.;
7.30: śp. Marian obalski – 25 greg.;
18.00: śp. Marek Jan Młynarz;

26 listopada – środa:
7.00: śp. Marian obalski – 26 greg.;
7.00: śp. grażyna kubińska;
7.30: …………………………………;
18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;
• śp. Robert Puchalski – 10 greg.;

27 listopada – czwartek:
7.00: śp. Robert puchalski – 11 greg.;
7.30: śp. Marian obalski – 27 greg.;
7.30: śp. Edward i wanda pałaszewscy, 
 Maria i wojciech Byra;
7.30: śp. wacława, Eugeniusz i konrad dębiccy;
18.00: śp. Bogusław w 5 r.śm., c.r. sołowiej i Chojnaccy;

28 listopada – piątek:
7.00: śp. Robert puchalski – 12 greg.;
7.30: śp. Marian obalski – 28 greg.;
18.00: śp. grzegorz Tokaryn w 2 r.śm.; 

29 listopada – sobota:
7.00: w intencji Bogu wiadomej;
7.30: o szczęśliwy przebieg operacji i zdrowie dla andrzeja;
7.30: śp. Robert puchalski – 13 greg.;
18.00: śp. Marian obalski – 29 greg.;

30 listopada – niedziela:
7.00: śp. Robert puchalski – 14 greg.;
8.30: śp. andrzej Chmielewski;
10.00: o Boże błog. i potrzebne łaski dla rodziny stasiuk;
11.30: śp. Mieczysław drab w 20 r.śm., anna Mroziewicz;
13.00: w int. parafian;
16.00: śp. zbigniew garncarzyk w 10 r.śm.;
18.00: śp. Marian obalski – 30 greg.;
20.00: w intencji Bogu wiadomej; 



skaŁa numer 33(252)          

STRONA 12

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

OgłOszenia duszpasterskie

1. zuzanna przybyłowicz;
2. agata grad;
3. Helena Regulska;
4. Tomasz Rzewnicki; 

chrzty
Włożenie białej szaty:
Stałeś(aś) się nowym stworzeniem i przyoblekłeś(aś) się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą 
szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomagają ci zachować godność dziecka Bożego nieska-
laną aż po życie wieczne. Amen.

w ostatnim tygodniu do wspólnoty kościoła zostały włączone dzieci:

1.dzisiejsza Uroczystość Jezusa Chrystusa, Kró-
la wszechświata, to ostatnia niedziela roku litur-
gicznego przed adwentowym wyciszeniem. do ka-
lendarza liturgicznego została wprowadzona przez 
papieża piusa Xi w 1925 roku, na zakończenie 
przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. 

2.dziś, w niedzielę Jezusa Chrystusa, króla 
wszechświata, po Mszy św. o godz. 1300 wystawia-
my najświętszy sakrament i odmawiamy litanię 
do najświętszego serca pana Jezusa oraz akt po-
święcenia rodzaju ludzkiego sercu pana Jezusa. za 
udział w tym nabożeństwie możemy uzyskać od-
pust zupełny pod zwykłymi warunkami.

3.Również dziś o godz. 1800 Msza św. ku czci św. 
o. pio.

4.Czas przygotować się do adwentu – okresu ra-
dosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście 
pana Jezusa. wejdźmy w ten piękny, choć krótki 
czas wyciszeni  i odpowiednio duchowo przygo-
towani.

5.po i niedzieli adwentu we wtorek 2 grudnia roz-
poczniemy kolędę. w tym roku od  mieszkańców 
bloków przy ul. Budy.

6.„Bóg zapłać” za ofiary składane na potrzeby 

budowy nowego kościoła.  Te dzisiejsze złożone 
na tacę, wpłacane na bankowe konto budowy, czy 
przekazywane indywidualnie. dziękujemy rów-
nież za kolejne kupione okna do nowopowstającej 
świątyni.


