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Objawienie 
Pańskie

Wszystkim naszym Parafianom 
i Czytelnikom „Skały” 

składamy najserdeczniejsze życzenia 
na cały Nowy Rok Pański 2015. 

Niech Bóg Wszechmogący hojnie błogosławi, 
obdarowuje potrzebnymi łaskami 

w codziennym życiu, a Święta Boża Rodzicielka 
Maryja niech otacza swoim Matczynym Sercem 

i opieką każdego z Was, 
polecających się i Jej zawierzających 

swoje radości i sukcesy oraz wszelkie trudy 
i zmagania życiowe.

Wasi duszpasterze 
i grono redakcyjne „Skały”
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EwangElia na co dziEń
4 stycznia 2015  - II niedziela po Narodzeniu Pańskim
( J 1,1-18)

5 stycznia 2015  -  poniedziałek
( J 1,43-51)
Jezus postanowił udać się do galilei. i spotkał Filipa. Jezus po-
wiedział do niego: pójdź za Mną! Filip zaś pochodził z Betsaidy, 
z miasta andrzeja i piotra. Filip spotkał natanaela i powiedział 
do niego: znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w prawie 
i prorocy - Jezusa, syna Józefa z nazaretu. Rzekł do niego na-
tanael: Czyż może być co dobrego z nazaretu? odpowiedział 
mu Filip: Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak natanael zbliżał się 
do niego, i powiedział o nim: patrz, to prawdziwy izraelita,                                                                                                        
w którym nie ma podstępu. powiedział do niego natanael: 
skąd mnie znasz? odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię 
zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. odpowiedział 
Mu natanael: Rabbi, Ty jesteś synem Bożym, Ty jesteś kró-
lem izraela! odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powie-
działem ci: widziałem cię pod drzewem figowym? zobaczysz 
jeszcze więcej niż to. potem powiedział do niego: zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam: ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów 
Bożych wstępujących i zstępujących na syna Człowieczego.

6 stycznia 2015- wtorek
Uroczystość Objawienia Pańskiego
(Mt 2, 1-12)
gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania kró-
la Heroda, oto Mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy                        
i pytali: gdzie jest nowo narodzony król żydowski? ujrzeliśmy 
bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu 
pokłon. skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim 
cała Jerozolima. zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczo-
nych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci 
mu odpowiedzieli: w Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok: 
a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród 
głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który 
będzie pasterzem ludu mego, izraela. wtedy Herod przywołał 
potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania 
się gwiazdy. a kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam 
i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy Je znajdziecie donieście 
mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon. oni zaś wysłu-
chawszy króla, ruszyli w drogę. a oto gwiazda, którą widzieli 
na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad 
miejscem, gdzie było dziecię. gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się 
uradowali. weszli do domu i zobaczyli dziecię z Matką Jego, 
Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. i otworzyw-
szy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.                                                                                                                
a otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, 
inną drogą udali się do swojej ojczyzny.

7 stycznia 2015 - środa
(Mt 4,12-17.23-25)
gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do 
galilei. opuścił jednak nazaret, przyszedł i osiadł w kafar-
naum nad jeziorem, na pograniczu zabulona i neftalego. Tak 
miało się spełnić słowo proroka izajasza: ziemia zabulona                                     
i ziemia neftalego, droga morska, zajordanie, galilea pogan! 
lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i miesz-
kańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. odtąd począł 
Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest 
królestwo niebieskie. obchodził Jezus całą galileę, nauczając                       
w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie                                                                                                              
i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.                                  

a wieść o nim rozeszła się po całej syrii. przynoszono więc do 
niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite cho-
roby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a on 
ich uzdrawiał. i szły za nim liczne tłumy z galilei i z dekapo-
lu, z Jerozolimy, z Judei i z zajordania.

8 stycznia 2015  -  czwartek
(Mk 6,34-44)
gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. zlitował się nad nimi, 
byli bowiem jak owce nie mające pasterza. i zaczął ich nauczać. 
a gdy pora była już późna, przystąpili do niego uczniowie                                                                                                           
i rzekli: Miejsce jest puste, a pora już późna. odpraw ich. niech 
idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedze-
nia. lecz on im odpowiedział: wy dajcie im jeść! Rzekli Mu: 
Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby im dać 
jeść? on ich spytał: ile macie chlebów? idźcie, zobaczcie! gdy 
się upewnili, rzekli: pięć i dwie ryby. wtedy polecił im wszyst-
kim usiąść gromadami na zielonej trawie. i rozłożyli się, groma-
da przy gromadzie, po stu i po pięćdziesięciu. a wziąwszy pięć 
chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławień-
stwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi; 
także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do 
sytości. i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków 
i ostatków z ryb. a tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy 
mężczyzn.

9 stycznia 2015 - piątek
(Mk 6,45-52)
kiedy Jezus nasycił pięć tysięcy mężczyzn, zaraz przynaglił 
swych uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzali go na drugi 
brzeg, do Betsaidy, zanim odprawi tłum. gdy rozstał się z nimi, 
odszedł na górę, aby się modlić. wieczór zapadł, łódź była na 
środku jeziora, a on sam jeden na lądzie. widząc, jak się trudzi-
li przy wiosłowaniu, bo wiatr był im przeciwny, około czwartej 
straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze, i chciał ich 
minąć. oni zaś, gdy go ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, 
że to zjawa, i zaczęli krzyczeć. widzieli go bowiem wszyscy                                
i zatrwożyli się. lecz on zaraz przemówił do nich: odwagi, Ja 
jestem, nie bójcie się! i wszedł do nich do łodzi, a wiatr się uci-
szył. oni tym bardziej byli zdumieni w duszy, że nie zrozumieli 
sprawy z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały.

10 stycznia 2015 - sobota
(Łk 4,14-22a)
Jezus powrócił w mocy ducha do galilei, a wieść o nim ro-
zeszła się po całej okolicy. on zaś nauczał w ich synagogach, 
wysławiany przez wszystkich. przyszedł również do nazaretu, 
gdzie się wychował. w dzień szabatu udał się swoim zwyczajem 
do synagogi i powstał, aby czytać. podano Mu księgę proroka 
izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było 
napisane: duch pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie na-
maścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więź-
niom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uci-
śnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od pana. 
zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich                                        
w synagodze były w nim utkwione. począł więc mówić do nich: 
dziś spełniły się te słowa pisma, któreście słyszeli. a wszyscy 
przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które 
płynęły z ust Jego. i mówili: Czy nie jest to syn Józefa?
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TEmaT z okładki

ŚwIętO ObjawIeNIa 
PańskIegO

ŚwIęto objawIenIa pańskIego, zwane dzIsIaj potocznIe ŚwIętem trzech kró-
lI, w pIerwszych wIekach chrzeŚcIjaństwa mIało wIększe znaczenIe nIż obecnIe. 
dzIsIaj bardzIej ŚwIętujemy boże narodzenIe, lecz kIedyŚ bardzIej uroczysty 
był dzIeń szóstego stycznIa.

najwcześniejsze wzmianki o świę-
cie objawienia pańskiego, czyli  
Święcie Epifanii (gr. Epiphanea 

„ukazanie się, objawienie, olśnienie”) 
pochodzą z połowy iV wieku. data ob-
chodów nie zmieniła się od czasów sta-
rożytnych. istnieje ścisły związek obja-
wienia pańskiego i Bożego narodzenia 
– pierwotnie wydarzenia dotyczące 
wcielenia, objawienia, chrztu Jezusa 
wspominano tego samego dnia. Był 
to dzień, w którym udzielano chrztów,                    
a okres przygotowania się katechume-
nów do tego sakramentu, przekształcił 
się później w dzisiejszy adwent. 

w polsce zwykło się podkreślać, 
choćby w nazwie święta, wizytę mę-
drców (magów). symbolizują oni, 
reprezentują, narody nie-żydowskie,                                                     
a ich rozpoznania w nowonarodzonym 
dziecku Boga - Człowieka oznacza 
objawienie boskiej natury Jezusa ca-
łemu światu, nie tylko izraelowi. Jak                                                                             
w przypadku wielu świąt, tak i tutaj 
biblijny przekaz jest połączony z tra-
dycją i folklorem. o ile w Ewangeliach 
nie znajdziemy dokładnej liczby od-
wiedzających mędrców, ani wzmianki 
o ich godności królewskiej, tradycyjnie 
mówimy o trzech królach. dlacze-
go? liczba jest oczywiście związana 
z trzema darami – kadzidłem, mirrą                                  
i złotem, nietrudno było przyjąć, iż je-
den gość przyniósł jeden dar. Jednak 
w tradycjach kościołów wschodnich 

często uważa się, że magów było dwu-
nastu. Jeśli chodzi o ich tytuły, stary 
Testament wspomina parokrotnie, że 
Mesjaszowi cześć oddawać będą kró-
lowie. przykładowo, w pslamie 72 mo-
żemy przeczytać, iż „królowie Tarszisz  
i wysp przyniosą dary, królowie szeby 
i saby złożą daninę. i oddadzą Mu 
pokłon wszyscy królowie, wszystkie 
narody będą Mu służyły.”  prawdopo-
dobnie dlatego, biblijne słowo „magoi”, 
określające, w uproszczeniu, perskiego 
astrologa, w tradycji zostaje rozwinięte 
jako król-mędrzec-mag.

liczbie magów oraz ich darom przy-
pisywano w starożytności i średniowie-
czu różne teologiczne znaczenia, albo 
niekiedy odwrotnie – dopowiadano 
nieobecne w  piśmie Świętym szcze-
góły znajdując dla nich uzasadnienie 
teologiczne. Jezus objawia się całej 
ziemi, więc królów rozumiano jako 
reprezentantów trzech części świata – 
azji, afryki i Europy, czyli obszarów 
znanych ludziom w wiekach średnich. 
Często też przypisuje się magom różny 
wiek – jeden jest starcem, drugi męż-
czyzną w sile wieku, trzeci młodzień-
cem. Ma to oznaczać, iż objawienie 
skierowane jest do każdego, niezależnie 
od wieku.

Co do darów natomiast, mogą 
one oznaczać uznanie w Jezusie kró-
la, jako że każdy z nich był godzien 
władcy. orygenes w piśmie „przeciw 

Celsusowi” proponuje nieco inną in-
terpretację – złoto dla króla, kadzidło 
dla bóstwa, mirra (używana do balsa-
mowania zwłok) dla człowieka. Jedna                                      
z wschodnich tradycji mówi, że ma-
gowie przywieźli je, aby przetesto-
wać Jezusa. w podobny sposób jak                                                                                    
w polskich domach niekiedy „wróży się”                                                                                     
w pierwsze urodziny dziecka – przy-
szłość uzależniona jest od tego, po jaki 
przedmiot maluch sięgnie najpierw,                
a kładzie się np. monetę, różaniec, ob-
rączkę, kieliszek... ku zaskoczeniu mę-
drców, mały Jezus zagarnął wszystkie 
trzy dary, ukazując się jako śmiertelny 
człowiek, jako król i jako Bóg.

dla ludzi średniowiecza ważne były 
symboliczne liczby, ezoteryczne po-
wiązania między fragmentami pisma 
Świętego. a co nam dzisiaj mówi pi-
smo Święte we fragmencie o wizycie 
trzech mędrców? Ja widzę tam nadzie-
ję, że każdy człowiek, niezależnie od 
tego, czy jest wychowywany w afryce, 
indiach czy Europie, jeśli szczerze szu-
ka Boga, jeśli gotów jest zdobyć się na 
wysiłek poznania go, odnajdzie go 
w osobie Jezusa Chrystusa. Magowie 
odnaleźli znaki Jego przyjścia w gwiaz-
dach, ich wiedza zamiast napełnić 
serca pychą zmusiła do rozumowego, 
a potem jak sądzę bardziej osobistego 
uznania zadziwiającego faktu – że to 
dziecko ubogich rodziców jest w istocie 
królem, Mesjaszem i Bogiem.

Janusz Matkowski
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NAUCZANIE KOŚCIOŁA 
O ŻYCIU SPOŁECZNYM

kobIeta 
we wspólnocIe 
Maciej Białecki, maciej@bialecki.net.pl

nie ma bardziej niesprawie-
dliwego stereotypu doty-
czącego chrześcijaństwa, niż 

twierdzenie o dyskryminacji kobiet 
w kościele katolickim. pisałem już 
w tym miejscu o olbrzymiej roli cy-
wilizacyjnej kościoła na przestrze-
ni dziejów, która przyczyniła się do 
przyznania kobiecie godności takiej 
samej, jaką jest obdarzony mężczy-
zna („skała” nr 10 z 16 marca 2014 r.). 
kościół „na przestrzeni wieków ja-
sno ukazywał jej zasadniczą równość 
- w różnorodności charakterów -                                                                            

z mężczyzną” (orędzie bł. pawła Vi 
na soborze watykańskim ii). dość 
powiedzieć, że prawo kanoniczne 
przez wieki jako jedyne traktowało 
na równi zdradę małżeńską męż-
czyzn i kobiet.

we wspólnocie społeczno-po-
litycznej bardzo ważne są prawa 
wyborcze, dające możliwość współ-
decydowania o dobru wspólnym 
miasta czy państwa. Ruch na rzecz 
praw wyborczych kobiet powstał 
pod koniec XiX w. pierwszym pań-
stwem, które przyznało prawa wy-
borcze obywatelom bez względu na 
płeć była australia w 1902 r. ojciec 
Święty Benedykt XV, jako pierwszy 
papież, opowiedział się za prawem 
do głosowania dla kobiet już w 1919 r. 
Możemy być dumni, że w polsce 
prawa wyborcze przyznano kobie-
tom u samego zarania nowoczesnej 
państwowości: dekretem Tymcza-
sowego naczelnika państwa Józefa 
piłsudskiego z 28 listopada 1918 
r. o ordynacji wyborczej do sejmu 
ustawodawczego. w wielu krajach, 
nawet uważających się za katolickie, 
trwało to znacznie dłużej (liech-
tenstein - 1984 r.) i nie obywało się 
bez walki, w której ważną rolę od-
grywali katolicy, np. błogosławiona 
Hildegarda Burjan (od 1919 r. po-
słanka do parlamentu austriackiego) 

czy służebnica Boża dorothy day 
(amerykańska działaczka femini-
styczna).

starania katolików we wło-
szech, gdzie prawa wyborcze kobie-
tom przyznano dopiero w 1946 r., 
opisuje giulia galeotti („potrzeb-
ne w życiu publicznym - katolicki 
wkład w walkę o prawa wyborcze 
kobiet”, l’osservatore Romano nr 6 
z 2013 r.). podobnie, jak w innych 
krajach, o prawa kobiet walczyli tam 
wyłącznie katolicy oraz socjaliści. 
„partie demokratyczne zerkają na 

feminizm, od czasu do czasu przyj-
mują postawę jego obrońców, ale 
nie wnoszą żadnego organicznego                                                                                 
i trwałego wkładu w postaci myśli 
ani działania. Jedynie partie klery-
kalna i socjalistyczna (...) przyzna-
ją miejsce kobiecie także w swoich 
organizacjach gospodarczych i po-
litycznych” - pisała włoska krajo-
wa unia kobiet w liście otwartym                     
w 1919 r.

podobnie było w rzekomo postę-
powej Francji, w której prawa wy-
borcze kobietom przyznano też po 
wojnie, w 1944 r. „do feminizmu re-
wolucyjnego (...) dołączył się femi-
nizm chrześcijański (...). w senacie 
liczni katolicy, grupa z unii Repu-
blikańskiej, a z drugiej strony partie 
skrajnie lewicowe opowiadają się za 
przyznaniem prawa do głosu kobie-
tom: ale większość zgromadzenia 
jest przeciwna” - to fragment mani-
festu feministycznego „druga płeć” 
kontrowersyjnej pisarki i działaczki 
lewicowej simone de Beauvoir.

„po uzyskaniu, oprócz prawa do 
głosowania, biernego prawa wybor-
czego, wśród nielicznych kobiet za-

chodnich wybranych do parlamentu 
było wiele katoliczek. przeważnie 
ignorowane, w swej ważnej pracy 
napotykały podwójne przeszkody. 
Traktowane z nieufnością przez 
swoje partie, ponieważ były kobie-
tami, marginalizowane były tak-
że przez inne kobiety, jako że były 
katoliczkami, a w związku z tym 
podejrzewane o nadmierny kon-
serwatyzm” - podsumowuje giulia 
galeotti.

w 1995 r. ojciec Święty Jan pa-
weł ii wystosował na iV Światową 
konferencję o kobiecie w pekinie 
list do kobiet „a ciascuna di voi”. 
pisał w nim: „patrząc na tę długą 
drogę wiodącą do wyzwolenia ko-
biety, można powiedzieć, (...) że był 
to proces trudny i złożony, czasem 
nie wolny od błędów, ale zasadniczo 
pozytywny, choć do dziś nie zakoń-
czony z powodu licznych przeszkód, 
które w różnych częściach świata nie 
pozwalają na pełne uznanie i doce-
nienie szczególnej godności kobiety, 
oraz na zapewnienie jej należnego 
szacunku.”

w wielu krajach świata bowiem 
kobiety nadal nie mają możliwości 

pełnego włączenia się w życie spo-
łeczne, polityczne i gospodarcze. 
„z pewnością pozostaje wciąż jesz-
cze wiele do zrobienia, aby kobieta 
i matka nie była dyskryminowana. 
sprawą naglącą jest uzyskanie we 
wszystkich krajach rzeczywistej 
równości praw osób, a więc równej 
płacy za tę samą pracę, opieki nad 
pracującą matką, możliwości awansu 
zawodowego, równości małżonków 
z punktu widzenia prawa rodzinne-
go, oraz uznania tego wszystkiego, 
co wiąże się z prawami i obowiąz-
kami obywateli w ustroju demokra-
tycznym” („a ciascuna di voi”).

„w walce o prawa kobiet ważną rolę odgrywali 
zawsze katolicy.”

„pozostaje wciąż jeszcze wiele do zrobienia, aby kobieta                    
i matka nie była dyskryminowana.”
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co nam mówią Święci?

Joanna Matkowska

ŚwIęty 

sylwester
zasIadał na stolIcy pIotrowej 21 lat. nIewIe-
lu papIeży tak długo panowało. jego ImIenIem 
nazywamy huczne Imprezy, które organIzujemy 
ostatnIego dnIa roku.

imię sylwester pochodzi od łaciń-
skiego słowa silvestris, co oznacza 
„leśny, mieszkający w lesie”. sylwe-

ster był z pochodzenia Rzymianinem, 
urodził się prawdopodobnie za pano-
wania papieża świętego Marcelego. 
Jego ojcem miał być kapłan Rufin, to 
nie pomyłka - w tym czasie duchowień-
stwa nie obowiązywał jeszcze celibat. 
nic nie wiemy o młodości i wykształ-
ceniu przyszłego świętego. Historycy 
podają, że przyjął święcenia kapłańskie                              
w 284 roku jeszcze przed rozpoczęciem 
prześladowań chrześcijan przez cesarza 
dioklecjana.

sylwester wstąpił na tron papieski 
po świętym Milcjadesie 31 grudnia 
313 roku. Był to czas przychylny dla 
chrześcijan. sylwester i brał udział                                     
w organizacji kultu Bożego, m.in. nie-
dziela została uznana za święto pań-
stwowe, chrześcijańskie duchowieństwo 
zostało zwolnione z pełnienia funkcji 
pozakościelnych. aby zapobiec szerze-
niu się dwóch bardzo groźnych herezji 
donatyzmu i arianizmu, zwołał pierw-
szy sobór powszechny w nicei w roku 
325. papież co prawda z powodu po-
deszłego wieku nie brał w nim udziału, 
ale wysłał 256 legatów, a następnie na 
synodzie w Rzymie zatwierdził uchwa-
ły tego soboru. zatwierdzono wtedy 
m.in. wyznanie wiary, które recytujemy 
w czasie Mszy świętej oraz ogłoszono 
dogmat o boskości syna i Jego równo-
ści z ojcem. ponadto ujednolicono ob-
chodzenie świąt wielkanocy w całym 
kościele i ogłoszono 20 kanonów pra-
wa kościelnego dotyczących uprawnień 
jurysdykcyjnych biskupów Rzymu oraz 
sposobów obierania biskupów. sylwe-
ster i konsekrował bazyliki: laterańską 

świętego Jana oraz watykańską święte-
go piotra. według legendy to właśnie 
papież sylwester i pozyskał dla wiary 
matkę konstantyna wielkiego - świę-
tą Helenę.

Święty sylwester i zmarł 31 grud-
nia 335 roku. Jego święto obchodzi 
się od V wieku - grecy obchodzą je                                    
2 stycznia. Śmiertelne szczątki papieża 
spoczęły w katakumbach świętej pry-
scylli, gdzie w Vii wieku wystawiono 
ku jego czci bazylikę. obecnie relikwie 
św. sylwestra i znajdują się niedaleko 
miasta Modena, którego jest patronem. 
uważany jest za patrona zwierząt do-
mowych, proszony jest o dobre zbiory 
paszy, a także o szczęśliwy i pomyślny 
nowy rok.

ikonografia przedstawia świętego 
sylwestra w papieskim stroju pon-
tyfikalnym lub jako papieża w tiarze                         
i czerwonym płaszczu. Jego atrybutami 
są: kościół, księga, trzyramienny krzyż, 
paliusz, tiara, wąż z książką, smok                                                                                     
u stóp.

 dzień świętego sylwestra jest ostat-
nim dniem w roku kalendarzowym,                     
w kościołach katolickich odprawia 
się wieczorem specjalne nabożeństwo 
dziękczynno – ekspiacyjno - błagalne. 
duszpasterze zdają wiernym sprawoz-
dania z całorocznej pracy w parafii. 

Rok kalendarzowy to 31 536 000 
sekund. Może warto się zastanowić                                                                       
u progu nowego roku, ile z nich po-
święciliśmy Bogu i drugiemu człowie-
kowi? 

Fresk w rzymskiej bazylice Czterech Koronowanych Świętych przedstawia cesarza (po prawej), który 
nadaje papieżowi Sylwestrowi (po lewej) władzę polityczną nad Europą Zachodnią. Jej symbolem jest 

korona, którą Konstantyn wręcza papieżowi. W rzeczywistości nic takiego nie miało miejsca.
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ks. proboszcz Jan popiel pochodzi z Raszyna. To 
pod Raszynem rozegrała się 19 kwietnia 1809 
roku podczas wojen napoleońskich bitwa sto-

czona przez wojska polskie i saskie dowodzone przez księ-
cia Józefa poniatowskiego z korpusem wojsk austriackich 
dowodzonych przez arcyksięcia Ferdynanda karola d’Este.                   
w bitwie poległ pułkownik wojska polskiego, poeta i pro-
zaik Cyprian godebski (pochowany na warszawskich po-
wązkach). w miejscu, gdzie pochowano poległych w bitwie 
żołnierzy, postawiono figurę Matki Bożej. ksiądz Jan pa-
mięta, że w okolicy prowadzone były prace wykopaliskowe. 
wraz z kolegami śledził postępy prac.

w latach 1976-1980 uczęszczał do Technikum poli-
graficznego na stawkach, jedynej takiej wówczas szkoły                               
w polsce. przed wojną patronem szkoły był marszałek Józef 
piłsudski. w okresie jego nauki patronem był wietnamski 
polityk Ho Chi Minh (1890-1969). 

Święcenia otrzymał w czerwcu 1986 roku m. in. razem 
z ks. Bogdanem Bartołdem proboszczem warszawskiej ar-
chikatedry, ks. prof. krzysztofem pawliną rektorem wyż-
szego Metropolitalnego seminarium duchownego w latach 
1997-2010.

Raz w roku w rocznicę świeceń dawni koledzy kursowi  
się spotykają. Razem odprawiają Mszę św. nie zawsze obo-
wiązki pozwalają wszystkim dojechać na spotkanie. 

ks. Jan popiel otrzymał skierowanie do rodzinnej pa-
rafii ks. zenona Trzaskowskiego (św. wita) w karczewie.                           
w 1989-1990 był wikariuszem w parafii św. wawrzyńca                  
w kutnie, następne 6 lat spędził w parafii św. Małgorzaty                                                                               
w Łomiankach. kolejna parafia to parafia św. Józefa w ursu-
sie. 16 czerwca 1998 roku otrzymał nominację na probosz-
cza w naszej parafii.

W pierwszym roku podczas kolędy sam odwiedzał swo-
ich parafian chcąc ich poznać. Zajęło mu to kilka miesięcy.

Będąc w mieszkaniu ministranta Marcina Cieślaka zażar-
tował:

- Teraz są takie śniegi. Mógłbyś rano poodgarniać śnieg 
przed kościołem.

Marcin wziął to na serio i codziennie rano przed Mszą 
św. brał łopatę do ręki i przekopywał ścieżki do kościoła.

Kiedyś z kolei powiedział do wikariusza ks. Francesca 
Faraci:

- Francesco, przecież to św. Franciszek zainicjował urzą-
dzanie szopek w okresie świąt Bożego Narodzenia. Mógł-
byś się i ty nią zająć.

I Francesco postawił tuż przed plebanią szopkę. 
Kościół na Górcach był wówczas jedyną w Warszawie 

drewnianą świątynią parafialną. Został podpalony w pią-
tek  24 września 2004 roku w godzinach rannych i spłonął 
doszczętnie. Dyrektor Muzeum w Łazienkach prof. Ma-
rek Kwiatkowski zaproponował księdzu proboszczowi, ze 
przekaże kolejny drewniany kościół, ale ksiądz Jan Popiel 
odmówił. Nie chciał już drewnianej budowli. 

Ponieważ  część plebanii i domu parafialnego była już 
zbudowana, ksiądz proboszcz zdecydował, że dobuduje 
dach na dziedzińcu i ścianę z przodu. I tak powstała kaplica, 
w której do tej pory odprawiane są Msze św. A ksiądz Popiel 
musiał się stać budowniczym nowej świątyni.

nasi duszpasterze

Mirosława pałaszewska

ksIądz PrObOszcz

jaN POPIel
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JÓzEF
ŚwięTEgo RzyMskiEgo koŚCioŁa

kaRdynaŁ glEMp 
zE zMiŁowania BoŻEgo i Łaski sToliCy aposTolskiEJ

aRCyBiskup METRopoliTa waRszawski
lEgaT uRodzony, pRyMas polski

nr 2029/ap/98

dekret nominacyjny na urząd proboszcza
Mając na względzie potrzeby duchowe i materialne archidiecezji warszawskiej, niniejszym, w oparciu o normy 

kanonów 515 - 552 i 1282 -1288 kodeksu prawa kanonicznego, mianuję wielebnego księdza jana Popiela 
proboszczem parafii św.  Łukasza ew. w warszawie w dekanacie jelonkowskim, udzielając Mu potrzebnej wła-
dzy, uprawnień i przywilejów, które z mocy prawa kanonicznego, statutów archidiecezjalnych i przyjętych zwycza-
jów przysługują proboszczom w naszej archidiecezji.

na podjęty trud z serca błogosławię.

warszawa, dnia 16 czerwca 1998 roku.
                      † Józef kardynał glemp
       arcybiskup Metropolita warszawski
        prymas polski
 ks. grzegorz kalwarczyk
        kanclerz kurii  

oTo Słowo Pana:
„na początku było słowo, a słowo było u Boga, i Bogiem było słowo.
słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.”

Trwamy w wielkiej radości z narodzenia Jezusa Chrystusa syna Bożego, a naszego zbawiciela. druga niedziela w okresie narodzenia 
pańskiego, którą dziś przeżywamy, ma nam uświadomić jak wielka jest miłość stwórcy do swojego stworzenia, jak bardzo Bóg umiło-
wał Ciebie i mnie, że dla ratowania nas – grzeszników syn Boży przyjął ludzkie ciało i stał się do nas podobny we wszystkim oprócz 
grzechu.
okres Bożego narodzenia – to czas pełen radości… a czy ja, człowiek potrafię się jeszcze cieszyć faktem, że jestem otoczony przez 
Boga Jego bezgraniczną miłością? że otrzymałem dar Bożego dziecięctwa? że dzięki narodzeniu Jezusa mam i ja szansę ponownie się 
narodzić dla nieba i wiecznego szczęścia w Bożej miłości?
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Pasterka
w NOwym 
kOŚcIele
tekst: ks. konrad zawłocki, zdjęcia: Tomasz pogorzelski

Tegoroczne świętowanie Bożego Narodzenia rozpoczęliśmy 
tradycyjnie Mszą świętą „Pasterką” o północy w murach na-
szej nowobudowanej parafialnej świątyni. Tej wyjątkowej                                                                                
i bardzo uroczystej Mszy świętej w podniosłej atmosferze 
przewodniczył vice-kanclerz Kurii Metropolitalnej War-
szawskiej ks. Piotr Odziemczyk. Kościół pomimo jeszcze braku 
okien i hulającego wiatru wypełnił się licznie przybyłymi 
parafianami i gośćmi oraz gorącą modlitwą i wielką radością                     
z narodzenia Pana Jezusa. 
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małE co niEco

Sałatka mekSykańSka
rozpoczął sIę karnawał. z własnego doŚwIadczenIa wIem, że w czasIe spotkań                      
w kręgu przyjacIół czy znajomych, zwłaszcza tanecznych, najlepIej sprawdzają 
sIę proste przekąskI np. sałatkI. proponuję zatem sałatkę meksykańską.

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

Fasolę odcedzić, opłukać i odstawić, by dobrze odciekł. kukurydzę i cebulki dokładnie odcedzić. ważne jest, aby wszystkie składniki, 
które mają zalewy, były dobrze odcedzone, by sałatka potem nie była zbyt wilgotna. Marchewki, ogórki i pora pokroić na plasterki. 
połączyć wszystkie składniki, doprawić do smaku solą i pieprzem, dodać majonez i wszystko dokładnie wymieszać.

Składniki:

1 puszka czerwonej fasoli
1 puszka kukurydzy
1 słoiczek cebulki marynowanej
3 duże ugotowane marchewki
5 ogórków konserwowych
1 por
2 łyżki majonezu
sól
pieprz

dO zObaczeNIa, dO UsŁyszeNIa
4 stycznia, godz. 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 10 zł
„kłopoty pieska ambrożego” - teatralny poranek bajkowy

jeśli myślisz, że k+m+b, które piszemy na drzwiach naszych domów 
oznacza imiona trzech króli, to jesteś w błędzie.
 
w ogóle to prawidłowy zapis na naszych drzwiach powinien wyglądać 
tak: C † M † B 2015 (tudzież inny rok). znaczy to „Christus Mansionem 
Benedicat” - czyli „niech Chrystus błogosławi ten dom (mieszkanie)” 
(niektórzy tłumaczą to: „Chryste błogosław temu domowi/mieszkaniu”).
 
w związku z powyższym trzeba też powiedzieć, że dwukrotne pojawiają-
ce się „+”, to nie „plusiki”, tylko „krzyżyki” - znak błogosławieństwa.
 
k M B wzięło się stąd, że ludzie zaczęli łacińskie „C” zastępować polskim 
„k”. w średniowieczu, kiedy pojawiła się legenda o trzech królach, któ-
ra w kolejnych wiekach zyskała sporą popularność ludzie zaczęli coraz 
bardziej utożsamiać owe „k M B” z inicjałami imion trzech mędrców. 
dlatego warto powrócić do chwalebnej tradycji chrześcijańskiej i już dziś 
na drzwiach naszych domów zapisać C†M†B 2015 prosząc świadomie 
Jezusa Chrystusa o jego błogosławieństwo.

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

dyżury:
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
5 stycznia – poniedziałek:

7.00: śp. Bohdan i Jadwiga dmochowscy;
7.00: o uwolnienie leszka od konsekwencji za przeszłość przodków;
7.00: o podjęcie dobrej decyzji;
7.30: ……………………………………..;
18.00: śp. andrzej Chmielewski – 5 greg.;

6 stycznia – wtorek:
7.00: śp. stanisława;
8.30: śp. andrzej Chmielewski – 6 greg.;
10.00: o Boże błog. i łaski dla kacperka z okazji imienin;
11.30: śp. zbigniew w 9 r.śm. i Janina szczech;
13.00: w intencji parafian;
16.00: śp. Bohdan i Jadwiga dmochowscy;
18.00: śp. krzysztof nowicki w 21 r.śm., Jan, stanisław 
 i Feliksa, c.r. Jackiewicz;

7 stycznia – środa:
7.00: o uwolnienie leszka od konsekwencji za przeszłość przodków;
7.00: śp. wacław wróblewski w 7 r.śm.;
7.00: śp. andrzej Chmielewski – 7 greg.;
7.30: śp. Bohdan i Jadwiga dmochowscy;
7.30: śp. Elżbieta Bujak – 1 greg.;
18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;

8 stycznia – czwartek:
7.00: o uwolnienie leszka od konsekwencji za przeszłość przodków;
7.00: śp. Bohdan i Jadwiga dmochowscy;
7.30: śp. Elżbieta Bujak – 2 greg.;
18.00: śp. andrzej Chmielewski – 8 greg.;

9 stycznia – piątek:
7.00: śp. andrzej Chmielewski – 9 greg.;
7.00: o uwolnienie leszka od konsekwencji za przeszłość przodków;
7.30: śp. Elżbieta Bujak – 3 greg.;
7.30: śp. Bolesława pawłowska – 6 r.śm.;
7.30: śp. alfreda 3 r.śm., daniel, Tadeusz, c.r. gastołów, 
 Helena i Tomasz;
18.00: śp. Bohdan i Jadwiga dmochowscy;

10 stycznia – sobota:
7.00: o uwolnienie leszka od konsekwencji za przeszłość przodków;
7.00: śp. Elżbieta Bujak – 4 greg.;
7.00: śp. Jadwiga w 4 r.śm. i antoni dąbrowscy;
7.30: śp. andrzej Chmielewski – 10 greg.;
7.30: śp. Helena Twardziak – 11 r.śm.;
18.00: śp. Bohdan i Jadwiga dmochowscy;

11 stycznia – niedziela:
7.00: śp. Jadwiga i leon Ciachera i c.r. Ciacherów;
8.30: śp. andrzej Chmielewski – 11 greg.;
10.00: śp. Bohdan i Jadwiga dmochowscy;
11.30: dziękczynno – błagalna z prośbą o łaskę wiary i błog. Boże 
 dla natalii i przemysława oraz ich córeczki antosi;
13.00: w int. parafian;
16.00: śp. Elżbieta Bujak – 5 greg.;
18.00: rez.;
20.00: śp. Barbara i stanisław zamyłkowie;
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PISMO REDAGUJE ZESPÓŁ Z PARAFII ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY  POD OPIEKĄ KS. KONRADA ZAWŁOCKIEGO
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania koniecznych zmian  w  publikowanych tekstach. 

Kwestie merytoryczne pozostawiamy rzetelności autorów.
oprawa graficzna i skład - Jacek Owczarz

OgłOszenia duszpasterskie

„To dziecko, odrodzone przez chrzest święty, nazywa się dzieckiem Bożym 
i jest nim rzeczywiście…”

do wspólnoty kościoła, przez chrzest święty, zostały włączone dzieci:
 1. igor karpiński;
 2. zofia Hanna wolak;
  3. zuzanna Maria lewandowska;
  4. kamil Chęciński;
   5. aleksander Tokarski;
   6. Hubert laskowski;
    7. Julia padalewska;
    8. Jakub stanisław Rybacki;

Sakrament chrztu świętego

1. dziś druga niedziela po narodzeniu pańskim.                    
w dalszym ciągu pochylamy się nad tajemnicą wcie-
lenia słowa Bożego i narodzenia zbawiciela. z racji 
pierwszej niedzieli miesiąca po Mszy Św. o godz. 1300 
adoracja najświętszego sakramentu.

2. Również dziś o godz. 1600 zebranie kół Żywego 
Różańca.

3. we wtorek przypada Uroczystość Objawienia 
Pańskiego, zwana popularnie Świętem trzech kró-
li, misyjny dzień dzieci. msze św. będą prawowane 
o godz. 700, 830, 1000, 1130, 1300, 1600 i 1800. nie będzie 
Mszy św. o godz. 2000. 

4. w  uroczystość objawienia pańskiego,  po Mszy 
wieczornej o godz. 1800 koncert Świąteczny w wyko-
naniu chóru Bemcanto.  zapraszamy.

5. w tym tygodniu mamy jeszcze wolne intencje 
mszalne.

6. za tydzień będziemy obchodzić Święto chrztu 
Pańskiego i zakończenie okresu narodzenia pańskiego 
w liturgii kościoła rzymskokatolickiego. ofiary składa-
ne na tacę przeznaczone będą na budowę nowego ko-
ścioła.

7. dziękujemy mieszkańcom bloków przy ul.  kazu-
bów 2, 4, 10, ziębickiej 5 i 7 za życzliwe przyjęcie nas 
podczas kolędy i ofiary złożone na budowę nowego ko-
ścioła.

ŚwiaTowy dziEń MisyJny dziECi 

w uroczystość Objawienia Pańskiego 6. stycznia (lub w naj-
bliższą tej dacie niedzielę) Papieskie dzieło misyjne dzieci 
obchodzi swoje patronalne święto. 
      Światowy dzień Misyjny dzieci ustanowił w 1950 r. pa-
pież  pius Xii. w polsce po raz pierwszy dzieci świętowały ten 
dzień 8 stycznia 1984 r. z tej okazji ojciec Święty każdego roku 
spotyka się z dziećmi pdMd, aby złożyć im osobiście swoje 
życzenia i podziękować za to, co czynią. 
     Tego dnia dzieci na całym świecie łączą się razem w modli-
twie. nie oczekują na prezenty, ale same starają się coś ofiarować 
swoim rówieśnikom z krajów misyjnych. przede wszystkim jest 
to modlitwa. dzieci przygotowują liturgię Mszy św. przebierają 
się w stroje symbolizujące 5 kontynentów, na znak solidarności 
z wszystkimi dziećmi świata. 

z listów dzieci: 

      kochani przyjaciele z polski! Cieszę się bardzo, że mogę do 
was napisać. Jesteśmy małymi misjonarzami pdMd z parafii 
Quemado de giunes na kubie. Co robimy? staramy się prze-
kazywać miłość, dobroć i przyjaźń osobom chorym, które od-
wiedzamy. przygotowujemy przedstawienia i uczymy się bar-
dziej kochać naszych rodziców, braci i siostry. Modlimy się za 
wszystkie dzieci świata i staramy się wspierać pdMd tak, jak 
potrafimy. najbardziej lubię pisać opowiadania i uczestniczyć w 
konkursach rysunkowych. w Misyjny dzień dzieci będziemy 
wspólnie modlić się za wszystkie rodziny świata, osoby starsze i 
chore i za wszystkie dzieci, które potrzebują miłości pana Boga. 
Czekamy na ten dzień z wielką radością. zaniesiemy wtedy ob-
razek dzieciątka Jezus do wielu rodzin naszej parafii. dzieciąt-
ko Jezus jest patronem pdMd. Chcemy, aby Jezus mieszkał w 
domach i sercach wszystkich ludzi. pozdrawiam was i czekam 
na list od was. niech dzieciątko Jezus was błogosławi! 

Claudia saint daz, 10 lat, 
Quemado de guinnes, kuba
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