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Pierwsza 
Komunia święta 
w Parafii

oto słowo Pana:
„Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i za-
siadł po prawicy Boga.” (Mk 16, 20).

ostatnie wskazania pana Jezusa skierowane do uczniów, 
to posłanie ich na cały świat z misją głoszenia Ewange-
lii wszelkiemu stworzeniu, to zapewnienie otoczenia ich 
łaską i obecnością zbawiciela, współdziałanie we wszyst-
kim, aby ich pracę czynić bardziej owocną. uczniowie 
mają kontynuować dzieło swego Mistrza i z mocą Bożego 
ducha Świętego, poprzez sakramenty święte prowadzić 
kościół drogą zbawienia.

Jezus mimo, że odchodzi do ojca, nie zostawia nas sie-
rotami… „a oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż 
do skończenia świata.” (Mt 28,20). 

Pięknie wyglądają – jak Aniołowie w bieli, bo mają serca i dusze czyste i niewinne. To dzieci, które przeżywają 
Pierwszą Komunię świętą oraz o rok już starsze, w nieco przykrótkich strojach sprzed roku – dzieci, które przeży-
wają Rocznicę Pierwszej Komunii świętej.

wielka uroczystość dla całej naszej 
parafialnej wspólnoty. udekorowany 
kościół i piękna oprawa liturgiczna. 
wszystko po to, aby przychodzący 
do serca Jezus w komunii świętej 
został jak najlepiej przyjęty. 

Chcemy życzyć dzieciom i ich ro-
dzinom przeżywającym te wspania-
łe uroczystości, aby Jezus zawsze był 
tak pięknie i uroczyście przyjmo-
wany do waszych serc, abyście jak 
najowocniej przeżywały to Eucha-
rystyczne spotkanie z Bogiem i Jego 
miłością i zawsze swoje codzienne 
życie budowały na stabilnym fun-
damencie wiary w Boga i otwartości 
na Jego obecność i łaskę. / ks.kz.
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STRONA 2

EwangElia na co dziEń
17 maja 2015  - uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego, 
(Mk 16,15-20)
i rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszel-
kiemu stworzeniu! kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zba-
wiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy 
uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą 
wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, 
i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. na chorych 
ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. po rozmowie z nimi pan 
Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. oni zaś 
poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a pan współdziałał z nimi                                       
i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.

18 maja 2015  -  Poniedziałek 
( J 16,29-33)
uczniowie rzekli do Jezusa: oto teraz mówisz otwarcie i nie 
opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz 
i nie trzeba, aby Cię kto pytał. dlatego wierzymy, że od Boga 
wyszedłeś. odpowiedział im Jezus: Teraz wierzycie? oto nad-
chodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie - każdy 
w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. ale Ja nie jestem sam, 
bo ojciec jest ze Mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we 
Mnie mieli. na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam 
zwyciężył świat.

19 maja 2015- wtorek
( J 17,1-11a)
w czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, 
rzekł: ojcze, nadeszła godzina! otocz swego syna chwałą, aby 
syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez 
Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim 
tym, których Mu dałeś. a to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, 
jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa 
Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wy-
pełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. a teraz Ty, ojcze, 
otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, 
zanim świat powstał. objawiłem imię Twoje ludziom, których 
Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowa-
li słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, 
pochodzi od Ciebie. słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im 
przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie 
wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. Ja za nimi proszę, 
nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ 
są Twoimi. wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, 
i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale 
oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie.

20 maja 2015 - środa
( J 17,11b-19)
w czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, 
modlił sie tymi słowami: ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim 
imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. dopóki 
z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi 
dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna 
zatracenia, aby się spełniło pismo. ale teraz idę do Ciebie i tak 
mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie                   
w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znie-
nawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. 
nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złe-

go. oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. uświęć ich                        
w prawdzie. słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na 
świat, tak i Ja ich na świat posłałem. a za nich Ja poświęcam                                                                                                           
w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

21 maja 2015  -  Czwartek
( J 17,20-26)
w czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, 
modlił sie tymi słowami: ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, 
ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby 
wszyscy stanowili jedno, jak Ty, ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby 
i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie po-
słał. i także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili 
jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! oby 
się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał                            
i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. ojcze, chcę, aby 
także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby 
widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed 
założeniem świata. ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, 
lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. obja-
wiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty 
Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.

22 maja 2015 - Piątek
( J 21,15-19)
gdy Jezus ukazał sie swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, 
rzekł do szymona piotra: szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie 
więcej aniżeli ci? odpowiedział Mu: Tak, panie, Ty wiesz, że Cię 
kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. i znowu, po raz drugi, 
powiedział do niego: szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? 
odparł Mu: Tak, panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: 
paś owce moje. powiedział mu po raz trzeci: szymonie, synu Jana, 
czy kochasz Mnie? zasmucił się piotr, że mu po raz trzeci powie-
dział: Czy kochasz Mnie? i rzekł do niego: panie, Ty wszystko 
wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce 
moje. zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: gdy byłeś młodszy, opa-
sywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. ale gdy się zestarzejesz, 
wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie 
chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. 
a wypowiedziawszy to rzekł do niego: pójdź za Mną!

23 maja 2015 - sobota
święto św. andrzeja Boboli, kapłana i męczennika
( J 21,20-25)
gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem 
genezaret, piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, 
którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego 
piersi i powiedział: panie, kto jest ten, który Cię zdradzi? gdy 
więc go piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: panie, a co z tym będzie? 
odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co 
tobie do tego? Ty pójdź za Mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że 
uczeń ów nie umrze. ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, 
lecz: Jeśli Ja chcę, aby pozostał aż przyjdę, co tobie do tego? Ten 
właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał.                                                                                   
a wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele 
innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegóło-
wo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by 
trzeba napisać.
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strona 3

TEmaT z okładki

Jest ona początkiem i centrum Wspólnoty kościoła. pamiątką ostatnieJ Wieczerzy. 
Jedną z naJWiększych taJemnic chrześciJaństWa. teologiczną zagadką, któreJ pośWię-
cono Wiele dokumentóW magisterium i pism doktoróW kościoła. eucharystia – czy po-
trafimy zrozumieć, czym Jest?

Co takiego dzieje się podczas Mszy 
Świętej? próbę tłumaczenia moż-
na zacząć od początku historycz-

nego – ustanowienia tego sakramentu 
przez pana Jezusa. „Bierzcie i jedzcie, to 
jest Ciało moje” (Mt 26,26). Eucharystia 
jest obecna również później; to po tym 
rytuale poznali go uczniowie w Emaus: 
„gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął 
chleb, odmówił błogosławieństwo, po-
łamał go i dawał im.” (Łk 24, 30). Jesz-
cze w innym miejscu możemy przeczy-
tać: „Trwali oni w nauce apostołów i we 
wspólnocie, w łamaniu chleba i w modli-
twach” (dz 2, 42).

a można początku Mszy Świętej szu-
kać gdzie indziej, w osobistej historii ka-
płana ją sprawującego. dotykamy tutaj 
pewnej mistycznej tajemnicy – jakąż to 
moc posiada ksiądz, kim jest człowiek 
podnoszący kawałek chleba, który w jego 
dłoniach staje się Ciałem Boga? kapłan 
sprawuje Eucharystię nie w imieniu Jezu-
sa, nie symbolicznie, nie jest to teatr ma-
jący nam przypomnieć pewne historyczne 
wydarzenie sprzed dwóch tysięcy lat (a w 
każdym razie – nie tylko o upamiętnienie 
chodzi). kapłan działa w osobie Chrystu-
sa („in persona Christi”), jako Jezus i Bóg. 
ksiądz Jan Twardowski napisał: „wła-
snego kapłaństwa się boję,/ własnego ka-
płaństwa się lękam / i przed kapłaństwem                                                   
w proch padam,/ i przed kapłaństwem 
klękam”. zaś w liście apostolskim „domi-
nicae Cenae” (o tajemnicy i kulcie Eucha-
rystii) autorstwa św. Jana pawła ii, może-

my przeczytać, iż „Eucharystia jest główną 
i centralną racją bytu sakramentu kapłań-
stwa […] przez nasze święcenia - których 
udzielenie, jak na to wskazuje już pierw-
sze świadectwo liturgiczne, jest połączone                                                                      
z Mszą świętą - jesteśmy w sposób szcze-
gólny i wyjątkowy związani z Eucharystią. 
Jesteśmy niejako «z niej» i «dla niej»”. 

Tajemnica Eucharystii jest zatem nie-
rozerwalnie związana z tajemnicą kapłań-
stwa. katechizm kościoła katolickiego 
tłumaczy: „sam Chrystus, wieczny ar-
cykapłan nowego przymierza, działając 
przez posługę kapłanów, składa ofiarę 
eucharystyczną. sam Chrystus, rzeczywi-
ście obecny pod postaciami chleba i wina, 
jest również darem ofiarnym składanym w 
Eucharystii.” (kkk, 1410) a nieco dalej 
czytamy:  „pod konsekrowanymi postacia-
mi chleba i wina jest obecny żywy i chwa-
lebny Chrystus w sposób prawdziwy, rze-
czywisty i substancjalny” (kkk, 1413).

zastanówmy się nad tym przez chwilę. 
Jezus sprawował i sprawuje jedną Mszę 
i jedną ofiarę. włączamy się w nią, wy-
chodząc poza czas i przestrzeń ziemską. 
Jednoczymy się w ponadczasowej ofierze 
Chrystusa, „z aniołami i archaniołami i z 
wszystkimi chórami niebios głosimy Two-
ją chwałę”. nie jest to proste  do pojęcia dla 
współczesnego człowieka, wychowanego 
w myśleniu historycznym, zakorzenione-
go w bardzo fizycznym rozumieniu czasu. 
zresztą, czy dla kogokolwiek, zrozumienie 
ponad- i pozaczasowego wymiaru Eucha-
rystii, byłoby proste? katechizm wyraża to 

w następujący sposób: „liturgia chrześci-
jańska nie tylko przypomina wydarzenia, 
które dokonały naszego zbawienia, ale 
aktualizuje je i uobecnia. Misterium pas-
chalne Chrystusa jest celebrowane, a nie 
powtarzane. powtarzane są poszczególne 
celebracje; w każdej z nich następuje wy-
lanie ducha Świętego, który aktualizuje 
jedyne Misterium.” (kkk, 1104)

podczas Mszy Świętej możemy spo-
tkać się z prawdziwym, żywym Jezusem. 
najpierw Bóg nieskończony wkroczył w 
skończony, stworzony świat, w konkretny 
moment. dzięki temu, my dzisiaj może-
my zjednoczyć się z innymi uczestnikami 
ofiary Jezusa. stać się częścią wspólno-
ty wykraczającej poza nasze „tu i teraz”. 
Chwałę takiego kosmicznego kościoła 
i lęk jaki czuje przed nim diabeł wyraził 
C.s. lewis  „[…] kościoła, jak my go wi-
dzimy, rozpostartego wszędzie w czasie                     
i przestrzeni, zakorzenionego w wieczno-
ści, groźnego jak  armia  z  rozwiniętymi  
sztandarami.  przyznaję, że  to  jest  widok,  
który  niepokoi  naszych  najodważniej-
szych  kusicieli.”

Naukę dotyczącą Eucharystii, oprócz 
Katechizmu i wspomnianego listu apostol-
skiego można znaleźć np.  w encyklikach 
„Ecclesia de Eucharistia” i „Mirae Carita-
tis”, w konstytucji dogmatycznej „Lumen 
Gentium”. Dla mnie osobiście bardzo cen-
na była, również przy pisaniu niniejsze-
go tekstu, polecana już na łamach „Skały” 
książka Vinny’ego Flynna „7 tajemnic Eu-
charystii”.

Janusz Matkowski

PonaDCzasowY 
CHaraKter 

euCHarYstii
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STRONA 4

„Ja Jestem”

Film rozpoczyna się nagraniami z Je-
rozolimy z uroczystości wielkiego 
Tygodnia. w ich trakcie są czytane 

przez lektora fragmenty Ewangelii, doty-
czące Męki pańskiej. następnie pojawia się 
osoba Cataliny Rivas, współcześnie żyją-
cej mistyczki z  Chochabamby w Boliwii. 
otrzymuje ona przesłania od Boga zgodne 
z nauką kościoła i jest prowadzona przez 
miejscowego biskupa. 

dalej film opowiada o Cudzie euchary-
stycznym w lanciano z Viii wieku. Świa-
dectwem na temat obecności Jezusa dzieli się 
jeden z lekarzy włoskich. następnie przed-
stawione jest świadectwo jednego z polskich 
pallotynów z Rwandy na temat ocalenia 
ludzi modlących się w sanktuarium Jezusa 
Miłosiernego w Ruhago w trakcie masakry 
z 1994 r.  swoje świadectwo dała również 
siostra Jana Maria Ściga, która opiekuje się 
niewidomymi dziećmi. najpierw czyniła 
to w ośrodku w laskach pod warszawą, a 
obecnie w Rwandzie w afryce.

kolejnym świadectwem jest opowieść le-
okadii głogowskiej, polki z nowego Jorku 
o dwukrotnie uratowanym jej życiu. po raz 
pierwszy miało to miejsce 15 sierpnia 2001 
r., kiedy w jednej z wież world Trade Center 
urwała się winda i spadała przez 35 pięter. 
po tym wydarzeniu pani leokadia popro-
siła mamę w polsce o zamówienie Mszy 
św. dziękczynnej.  została ona odprawiona                                                  
w dniu 11 września 2001 r., gdyż wcześniej 
nie było wolnego terminu. w tym samym 
dniu miały miejsce zamachy na dwie wieże 
world Trade Center, a pani leokadia wów-
czas pracowała w jednej z nich. przypomnie-
nie sobie o Mszy św. dało jej siłę do wydosta-
nia się z walącej wieży. 

w końcowej części filmu została przed-
stawiona historia cudu eucharystycznego                                                                                       
w sokółce na podlasiu, gdzie na konsekro-
wanej hostii pojawiła się czerwona sub-
stancja. po badaniach patomorfologicznych 
okazało się, że jest to fragment mięśnia ludz-
kiego serca w agonii.

przez cały film przewijają się poruszające 
wypowiedzi mistyczki Cataliny Rivas. Mówi 
ona m.in., że Jezus w jednym z przesłań po-

wiedział: „Ja pozostałem w kawałku Chleba, 
bo nie chciałem, aby Ci, których tak kocham, 
stali się sierotami”. w innej wypowiedzi 
stwierdza z kolei, że „Jezus tam [w Eucha-
rystii] jest żywy, dlatego Hostie krwawią. 
To jest przyczyną, on chce nam pokazać, że 
żyje w tym kawałku Hostii. dlatego dzieją 
się cuda eucharystyczne, bo pan już sam nie 
wie, jak przywołać nas do swego ołtarza. nie 
wie, jak nam pokazać, że żyje. ale to nie on 
potrzebuje, byśmy się nim pożywiali. To my 
potrzebujemy pożywiać się nim. nikt nie 
może przeżyć i przeciwstawić się całemu złu, 
jakie jest na tym świecie, jeżeli nie karmi się 
Chlebem życia”.

zwracają uwagę również przytaczane 
przez nią słowa Jezusa, odnoszące się do 
postawy na zakończenie Mszy św. „kiedy 
już miałam wychodzić, pan powiedział do 
mnie: nie idź. zostań jeszcze chwilę, bo nie 
powinnaś wychodzić w pośpiechu po za-
kończeniu Mszy św. To jest chwila, w której 
potrzebuję, abyście Mnie wysłuchali. Chcę 
porozmawiać z wami. wy macie wszystko 
zaplanowane. planujecie, kiedy wyjedziecie 
na wakacje, gdzie będziecie 
podróżować, co będziecie robić 
w weekend, gdzie pójdziecie. 
planujecie odwiedzić przyja-
ciół albo dziadków. aż w koń-
cu nadchodzi dzień, w którym 
mówicie: dzisiaj jest dzień,              
w którym odwiedzimy Jezusa, 
wszyscy, całą rodziną. i mów-
cie mi w mojej obecności, opo-
wiadajcie. Ja wiem wszystko, 
ale chciałbym, abyście uczynili 
Mnie cząstką waszego życia. 
Bardzo potrzebujecie, abym Ja 
był centrum waszego życia”.

Catalina Rivas przytacza 
również inne przesłanie, które 
otrzymała od Jezusa na temat  
modlitwy „ojcze nasz”, mó-
wiąc: „oczyśćcie wasze serca 
przed modlitwą „ojcze nasz”. 
Módlcie się świadomi tego, co 
wypowiadacie. To modlitwa 
silniejsza od egzorcyzmów. 

„ojcze nasz” to najsilniejszy z egzorcyzmów, 
bo prosicie ojca, aby was uwolnił od złego”.

odnośnie kobiety, która była w trudnej sy-
tuacji życiowej i składała nieustanne prośby, 
Jezus powiedział Catalinie Rivas: „widzisz, 
ani razu nie powiedziała, że mnie kocha. ani 
razu nie podziękowała, że zniżyłem się do 
niej, aby ją wywyższyć i uczynić z nas jed-
no. ani razu. Tylko prosiła, prosiła, prosiła. 
nie chciała ze Mną rozmawiać. Ja jestem 
żebrakiem miłości. Żebrzę o waszą miłość. 
pragnę, abyście Mi powiedzieli, że mnie ko-
chacie. potrzebuję waszej miłości. nie chcę, 
abyście byli posłuszni przez grozę, przez 
strach, chcę, by to było przez miłość”. zaś 
innym razem Jezus powiedział do niej: „Czy 
może istnieć większy znak mojej miłości niż 
pozostawanie tutaj w oczekiwaniu na was. 
ludzie mogą otrzymać wszystkie potrzebne 
łaski, aby żyć w prawdziwym szczęściu, ta-
kim, jakie może osiągnąć człowiek, ale oni 
tego nie chcą. powiedz ludziom, że Ja Jestem 
tu w sakramencie miłości”.

W niedzielę 10 maJa 2015 r. ok. godz. 21:00 W naszeJ kaplicy miała mieJsce proJekcJa filmu 
dokumentalnego macieJa bodasińkiego i lecha dokoWicza „Ja Jestem”. została ona po-
przedzona osobistym śWiadectWem pierWszego z autoróW, przedstaWianym na mszach 
śWiętych. tematyka filmu koncentruJe się na pokazaniu, że Jezus rzeczyWiście Jest obec-
ny W naJśWiętszym sakramencie i W życiu ludzi. do teJ obecności naWiązuJe Właśnie ty-
tuł filmu.                                                                                     

Roman Łukasik



                      skaŁa numer 18(274)

strona 5

NAUCZANIE KOŚCIOŁA 
O ŻYCIU SPOŁECZNYM

dobra kultury część ii
Maciej Białecki, maciej@bialecki.net.pl

potrzeba granic ładu moralne-
go, w których są dopuszczalne 
działania związane z kulturą, 

wynika bezpośrednio z zasady godno-
ści osoby ludzkiej. granice te kształ-
tują się w dyskursie pomiędzy prawem 
do wolności wypowiedzi twórcy dóbr 
kultury a prawem każdego człowieka 
do godnego życia. Człowiek ma pra-
wo do życia i rozwoju w zgodności ze 
swym sumieniem i z prawem natural-
nym, ma również prawo do wychowa-
nia dzieci w swoim systemie wartości. 

nowe technologie komunikacyjne 
mają coraz większy udział w kształto-
waniu otoczenia człowieka, wywiera-

jąc przemożny wpływ na jego emocje                                  
i myśli, a w konsekwencji na sposób 
postrzegania świata. przekaz, któ-
ry niosą nowe media, jest częstokroć 
oparty na dążności twórców dóbr kul-
tury do przekraczania granic moral-
nych i estetycznych. Jeżeli dzieje się to 
w przestrzeni publicznej, człowiek ma 
coraz mniej możliwości uchronienia 
siebie i swoich bliskich przed treścia-
mi wywołującymi zgorszenie i destru-
ującymi jego system wartości.

prawo do wolności wypowiedzi 
artystycznej, tak jak prawo do wol-
ności sumienia, nie jest prawem bez-
względnym. „warto przypomnieć 
prawdę, która nie zawsze jest po-
prawnie odbierana lub formułowana 
przez współczesną opinię publicz-
ną: prawo do wolności sumienia, 
a zwłaszcza do wolności religijnej, 
proklamowane w deklaracji digni-
tatis humanae soboru watykań-
skiego ii, opiera się na fundamencie 
ontologicznej godności człowieka,                                             
a nie wynika w żaden sposób z nie-
istniejącej równości religii i ludzkich 
systemów kulturowych” (nota dok-
trynalna kongregacji nauki wiary 
o niektórych aspektach działalności 

i postępowania katolikówb w życiu 
politycznym, 2002).

władza publiczna rozważając usta-
nawianie granic dla tworzenia dóbr 
kultury, musi postępować roztropnie, 
gdyż „kultura wypływa bezpośrednio 
z natury rozumnej i społecznej czło-
wieka, [dlatego] potrzebuje ona nie-
ustannie dla swego rozwoju należytej 
wolności oraz prawowitej możności 
samodzielnego działania wedle wła-
snych zasad. słusznym prawem więc 
domaga się ona poważania i cieszy 
się pewną nietykalnością, oczywiście 
przy zachowaniu praw osoby ludzkiej 
i wspólnoty czy to partykularnej, czy 

uniwersalnej w granicach dobra wspól-
nego. [...] To wszystko też wymaga, 
by człowiek, zachowawszy porządek 
moralny i wzgląd na powszechny po-
żytek, swobodnie mógł szukać prawdy                                                                         
i opinie swoją głosić i rozpowszechniać 
oraz uprawiać jakąkolwiek umiejęt-
ność, a wreszcie wymaga, żeby zgodnie 
z prawdą był informowany o wydarze-
niach publicznych” (konstytucja sobo-

rowa „gaudium et spes”). szczególnej 
roztropności władzy wymaga pokusa 
przejścia od ustanawiania granic do 
narzucania form tworzonym dobrom 
kultury. „do władzy zaś publicznej nie 
należy określanie właściwego charak-
teru form kultury ludzkiej, lecz dbanie 
o warunki i środki potrzebne do pod-
noszenia kultury wśród wszystkich, a 
w tym także wśród mniejszości naro-
dowych. przeto należy przede wszyst-

kim nalegać, żeby nie naginano kultu-
ry do służenia władzom politycznym 
czy ekonomicznym, odwracając ją od 
właściwego jej celu” („gaudium et 
spes”).

ważnym zadaniem władzy pu-
blicznej jest zapewnienie dostępno-
ści wytworzonych dóbr kultury dla 
członków wspólnoty. ojcowie sobo-
rowi ujęli to stanowczo, mając przy 
tym na względzie również dostęp do 
oświaty i nauki: „wszystkim należy 
zapewnić wystarczający zasób dóbr 
kulturalnych, zwłaszcza tych, które 
zapewniają kulturę tzw. podstawową, 
żeby dla tylu ludzi analfabetyzm i brak 
możności odpowiedzialnego działania 
nie stanowił przeszkody do udziału 
we współpracy naprawdę ludzkiej dla 
wspólnego dobra. [...] ponadto należy 
usilnie pracować nad tym, by wszyscy 
uświadomili sobie tak prawo do kul-
tury, jak i obowiązek pracy nad sobą                        
i pomagania w tym innym” („gau-
dium et spes”). 

dążenie do tworzenia dóbr kultu-
ry i do ich odbioru jest przyrodzone 
człowiekowi, lecz wymaga pracy nad 
sobą. nawet najszerszy dostęp do dóbr 
kultury i „wszystkie udogodnienia nie 
zdołają doprowadzić wychowania 
człowieka do pełni jego kultury, jeśli 
równocześnie zaniedba się głębokie 

pytanie o sens, jaki kultura i wiedza 
mają dla osoby ludzkiej” („gaudium 
et spes”). Celem i wyzwaniem dla 
chrześcijanina jest „obrona prawdy                                     
w kulturze [która] jest opatrznościową 
okazją do ustawicznego ćwiczenia się 
w wierze, nadziei i miłości” ( Jan paweł 
ii, posynodalna adhortacja apostol-
ska „Christifideles laici” o powołaniu                                                              
i misji świeckich w kościele i w świe-
cie, 1988).

„prawo do wolności sumienia, a zwłaszcza do wolności religijnej, 
opiera się na fundamencie ontologicznej godności człowieka, 
a nie wynika w żaden sposób z nieistniejącej równości religii i 
ludzkich systemów kulturowych.”

„kultura wypływa bezpośrednio z natury rozumnej i społecznej 
człowieka, słusznym prawem więc domaga się poważania i cie-
szy się pewną nietykalnością, oczywiście przy zachowaniu praw 

osoby ludzkiej i wspólnoty czy to partykularnej, czy uniwersalnej 
w granicach dobra wspólnego.”
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co nam mówią Święci?

Joanna Matkowska

aDam BarGieLsKi 
„siewCa słowa 
CHrYstusoweGo”
przyszły błogosłaWiony urodził się 7 stycznia 1903 roku W kalinoWie koło łom-
ży W zaborze rosyJskim. Jego rodzicami byli franciszek i franciszka z domu Jan-
koWska. W 1924 roku adam bargielski ukończył państWoWe gimnazJum męskie im. 
tadeusza kościuszki W łomży. myślał o pozostaniu zaWodoWym WoJskoWym, dla-
tego Wstąpił do szkoły podchorążych piechoty polskich sił zbroJnych W ostro-
Wi mazoWieckieJ. poWołanie do kapłaństWa okazało się silnieJsze. 5 stycznia 1925 
roku Wstąpił do Wyższego seminarium duchoWnego W łomży. 25 lutego 1929 roku 
przyJął śWięcenia kapłańskie z rąk ordynariusza biskupa stanisłaWa kostki łukom-
skiego.

ksiądz adam był wikariuszem                        
w parafii pw. świętego wojciecha 
w poznaniu. w tej parafii spotkał 

się z księdzem narcyzem putzem - póź-
niejszym męczennikiem. przez kolejne 
lata pełnił posługę kapłańską w wielu 
parafiach. w 1936 roku ksiądz adam 
chciał wstąpić do zgromadzenia księ-
ży Marianów niepokalanego poczęcia 
najświętszej Maryi panny (marianów), 
ale biskup Łukomski nie wyraził zgody. 
ksiądz Bargielski decyzję biskupa przyjął 
z pokorą, mimo że miewał z nią kłopo-
ty. został bowiem ukarany nawet przez 
wspomnianego biskupa trzydniową karą 
suspensy za samowolne opuszczenie pa-
rafii.

od 1939 roku był wikariuszem parafii 
pw. Trójcy przenajświętszej we wsi My-
szyniec na kurpiach. parafia ta została 
zajęta przez niemców, którzy niemal 
natychmiast rozpoczęli represję wobec 
polskiego duchowieństwa. w kwietniu 
1940 roku w czasie kolejnej fali areszto-
wań kapłanów katolickich niemcy aresz-
towali proboszcza parafii Myszyniec 83-
letniego księdza klemensa sawickiego. 
księdza adama nie było wtedy na ple-
banii; był u chorego. po powrocie od razu 
udał się do lokalnego gestapo. ofiarował 
siebie zamiast starego proboszcza. niem-
cy się zgodzili. 

ksiądz Bargielski został przewieziony 
do niemieckiego obozu koncentracyjne-
go soldau (działdowo), który był obo-
zem przejściowym. 19 kwietnia 1940 
roku trafił do kl dachau. po miesiącu 

od poniedziałku trwa 
nawiedzenie obrazu 
matki Bożej Często-
chowskiej w naszych 
mieszkaniach.

Na zdjeciu rodzina, która 
uroczyście odebrała obraz 
we wtorek.

kolejnym transportem w grupie około 
300 polskich duchownych został prze-
wieziony do obozu Mauthausen - gusen 
w austrii. we wszystkich niemieckich 
obozach był zmuszany do niewolniczej 
pracy, lżono go i bito. 

w ramach gromadzenia polskich du-
chownych księdza Bargielskiego prze-
niesiono po raz kolejny do kl dachau. 
obóz ten był miejscem kaźni dla du-
chownych zwłaszcza polaków. Mimo że 
w obozie była kaplica, polskim duchow-
nym groziła surowa kara za odprawianie 
Mszy świętej, odmawianie brewiarza, 
modlitwy i posiadanie różańca. pozba-
wieni pożywienia, zmuszani do pracy 
ponad siły, byli poniżani i torturowani. 
ksiądz adam, podobnie jak wielu innych 
polskich kapłanów, niósł pomoc innym. 
Jego współwięzień kazimierz stefano-
wicz wspominał, że ksiądz adam był 
„nadzwyczaj prawym człowiekiem, bar-
dzo sympatycznym i miłym, od którego 

emanowała wprost niespotykana szla-
chetność i dobroć”. 

 15 września 1941 roku kapłani od-
mówili wpisania się na listę „volks-
deutschów” („etnicznych niemców” 
lub „folksdojczów”), nasiliły się wtedy 
niemieckie represje. Rozpoczęły się wy-
wózki w tzw. „transportach inwalidów” 
(osób uznanych przez niemców za nie-
zdolnych do dalszej pracy) do Hartheim, 
gdzie byli mordowani w samochodach 
zamienionych w komory gazowe. ksiądz 
Bargielski transportu uniknął. został                                                                            
8 września 1942 roku zamordowany 
przez obozowego strażnika. Ciało kapła-
na spalono w obozowym krematorium,                                            
a prochy rozrzucono po okolicznych po-
lach.

Święty Jan paweł ii beatyfikował księ-
dza adama Bargielskiego 13 czerwca 
1999 roku w gronie 108 polskich mę-
czenników ii wojny światowej.
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ks. michał Janocha został noWym biskupem pomocniczym archidiecezJi WarszaWskieJ.                 
o nominacJi papieża franciszka poinformoWał nuncJusz apostolski W polsce abp cele-
stino migliore. śWięcenia biskupie biskup nominat przyJmie W archikatedrze WarszaW-
skieJ, 14 czerWca 2015. Jako motto Wybrał sobie słoWa: „marana tha” (przyJdź, panie).

ks. Michał Janocha urodził się 27 października 
1959  w warszawie. ukończył lo im. stefana Ba-
torego. w latach 1978-1982 studiował historię sztuki 
na aTk w warszawie i tam uzyskał tytuł magistra 
teologii. w 1983 roku wstąpił do wyższego Metropo-
litalnego seminarium duchownego św. Jana Chrzci-
ciela w warszawie. Święcenia prezbiteratu przyjął 28 
maja 1987  w archikatedrze warszawskiej z rąk kard. 
Józefa glempa. pracował jako wikariusz w  izabeli-
nie. następnie podjął pracę w Muzeum archidiecezji 
warszawskiej, a w 1990 został kapelanem w zakła-
dzie dla niewidomych w laskach. w 1994 obronił 
pracę doktorską w zakresie historii sztuki, a w 2002 
uzyskał habilitację. w latach 1994-2010 pracował                                            
w instytucie Historii sztuki uniwersytetu kardynała 
stefana wyszyńskiego (wcześniej aTk) jako adiunkt, 
a następnie profesor, kierownik katedry Historii kul-
tury Chrześcijańskiego wschodu. od 2010  pracuje 
na uniwersytecie warszawskim, na wydziale artes 
liberales, w komisji speculum Byzantinum. Jego za-
interesowania naukowe koncentrują się wokół historii 
sztuki i tradycji bizantyjskiej w perspektywie porów-
nawczej wschodu i zachodu, a także teologii kultury. 
przez wiele lat organizował wyjazdy naukowo-dydak-
tyczne śladami wschodu i zachodu. Jego uczestnika-
mi byli studenci oraz klerycy.

opublikował szereg artykułów i pięć książek, w tym 
„Missa in arte polona. ikonografia mszy świętej w śre-
dniowiecznej i nowożytnej sztuce polskiej” (warszawa 
1998), „polonika artystyczne w zbiorach watykańskich 
(współautor: Janusz st. pasierb, warszawa 2000) oraz 
„ikony w polsce. od średniowiecza do współczesno-
ści” (warszawa 2008). za tę ostatnią otrzymał m.in. 
nagrodę główną XVii wrocławskich promocji do-
brych książek „pióro Fredry 2008” oraz nagrodę sto-
warzyszenia wydawców katolickich Feniks.

w latach 2009-2013 był ojcem duchownym w wyż-
szym Metropolitalnym seminarium duchownym                                                                                                     
w warszawie. w 2013 roku kard. kazimierz nycz 
mianował go dyrektorem biblioteki wMsd.

człowiEk numEru

Ks. miCHał JanoCHa
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i Komunia święta 
w naszeJ Parafii
agnieszka przybyszewska

i komunia śWięta Jest za-
Wsze Wielkim przeżyciem 
zaróWno dla dzieci, Jak i dla 
rodzicóW. pierWsza spo-
Wiedź, pierWsze spotkanie 
z Jezusem W sercu. to także 
Ważna uroczystość dla pa-
rafii, W tym roku WyJątkoWa, 
bo odbyła się niedługo po 
spotkaniu parafian z maryJą 
W kopii obrazu Jasnogór-
skiego.

ze względu na miejsce w ka-
plicy, pięknie przygotowa-
na uroczystość odbyła się                                                                           

w trzech turach: w dniu 9 maja                  
o 10:00 ( klasy iii c i iii e) i 12:00 
(klasy ii a i ii b) oraz 16 maja (kla-
sy ii c i ii d) o godzinie 10:00. na 
uroczystość przybyły także panie 
wychowawczynie klas pierwszo-
komunijnych oraz pani dyrektor                                                  
i wicedyrektor szkoły. liturgii 
przewodniczył ksiądz proboszcz 
Jan popiel. w homilii skierowanej 
do dzieci podkreślił jak ważne jest 
otwarcie serca człowieka na miłość 

pana Boga i to, że od tego dnia 
dzieci mogą już zawsze zapraszać 
pana Jezusa do swoich serc. przygo-
towaniem dzieci i rodziców (w ka-
techezach przed komunią) i orga-
nizacją uroczystości zajął się ksiądz 
Mariusz Bagiński. 

do tegorocznej Rocznicy i komu-
nii świętej przygotowywały się klasy 
iii a, b, d - ogółem 73 dzieci. uro-
czystość odbyła się 9 maja o godz. 
14.00. Mszy świętej przewodniczył 
ksiądz Mariusz Bagiński. przygoto-

waniem dzieci i tej uroczystej Mszy 
świętej zajęły się panie katechetki: 
Monika parda i agnieszka przyby-
szewska.
dzieci w zeszłorocznych strojach 
komunijnych, wydawały się i wyż-
sze, i dojrzalsze niż w drugiej kla-
sie, kiedy po raz pierwszy przyjęły 
pana Jezusa do swego serca. Cały 
rok przygotowań, już bardziej świa-
dome uczestniczenie we mszach 
świętych, nabożeństwach, spowie-
dzi były pomocne, by dzieci mogły 
zacząć lepiej rozumieć, co to znaczy 
być członkiem kościoła.
ogromny wkład wnoszą w to jak za-
wsze rodzice. To przykład ich wła-
snej wiary jest dla każdego dziecka 
najlepszą katechezą. Tam, gdzie 
tego nie ma, ani ksiądz ani kateche-
ta, nawet najbardziej kreatywny nie 
jest w stanie zaszczepić w sercu mi-
łości do Boga. 

dlatego jak wspomniał w homilii 
ks. Mariusz tylko wspólne starania 
rodziny, szkoły i kościoła mogą 
uczynić z naszych dzieci warto-
ściowych, pięknych i szlachetnych 
ludzi, co jest celem dla wszystkich 
tych instytucji.
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reKoLeKCJe 
w PorszewiCaCH

punktem wyjścia w naukach rekolek-
cyjnych było przypomnienie, że przez 
Chrzest każdy z nas staje się m.in. 

prorokiem. w związku z tym prowadząca                   
i uczestnicy starali się zrozumieć, co to zna-
czy być prorokiem we współczesnym świecie. 
naukom rekolekcyjnym towarzyszył obraz 
sieger koeder „kwiat z martwego pnia” oraz 
obraz „Jezus z przyjacielem” nieznanego au-
tora. do przesłania tych dwóch obrazów 
anna Maria kolberg często nawiązywała                                    
w trakcie głoszonych nauk.

prowadząca przypomniała, kim był przyja-
ciel oblubieńca w czasach starego Testamen-
tu. oblubieńcem był wówczas pan młody                        
i on albo jego ojciec wybierał przyjaciela. 
zadaniem takiej osoby było znaleźć przyszłą 
pannę młodą i przekonać ją, żeby wyszła za 
mąż za oblubieńca oraz że będzie to szczę-
śliwe małżeństwo. po ślubie taka osoba dalej 
pozostawała przyjacielem pana młodego. po-
dobnie Jezus chce, żeby każdy z nas był nie 
tylko Jego przyjacielem, ale pełnił również 
rolę przyjaciela oblubieńca, tj. przekonywał 
innych do Jezusa. przy czym decyzja, czy go 
przyjąć, należy już do tych osób. 

anna Maria kolberg podkreśliła, że Bóg 
pragnie przywrócić pokój we wszystkich 
dziedzinach życia człowieka. prorok jest po-
słany do tych, którzy żyją w cieniu śmierci                                                                                    
i nie mają tego pokoju. Życie proroka przy-
pomina więc antenę satelitarną, która przyj-
muje pewien sygnał z zewnątrz i ma go prze-
kazać odbiorcom. podobna jest rola proroka. 
przy czym do proroka nie należy ocenianie 
człowieka, lecz głoszenie słowa Bożego. Jed-
nocześnie, wypełniając swoją misję, prorok 
powinien pamiętać słowa Jana Chrzciciela: 
„potrzeba by on wzrastał, a ja się umniejszał” 
( J 3,30).

według prowadzącej każdy prorok żyje                                                                                           
w dwóch światach, tj. żyje w dzisiejszym 
świecie i żyje życiem wiecznym, które jest 
jego udziałem. Jeżeli więc chce innym mówić, 
że mają życie wieczne, musi być sam przeko-

nany, że je ma. natomiast, aby być prorokiem, 
należy przyjąć swoją misję i uznać swoją 
grzeszność. Bycie prorokiem jest bowiem do-
świadczeniem grzechu swojego i innych, ale 
również doświadczeniem miłosierdzia Bo-
żego. pan Bóg bowiem oczyszcza nas przez 
całe swoje życie w sakramencie pokuty. Mi-
łosierdzie Boga objawia się nie tylko w prze-
baczeniu grzechów, ale też w inny sposób, np. 
taki, jak wspominała Matka Teres z kalkuty. 
zapytana o to, w jaki sposób w swoim życiu 
doświadczyła miłosierdzia Bożego, odpo-
wiedziała: „Bóg uchronił mnie przed całym 
złem, które mogłam popełnić, i w ten sposób 
objawił mi swoje miłosierdzie”. 

anna Maria kolberg poruszyła również 
kwestię środowiska proroka (z greck. – oikos), 
czyli przede wszystkim rodziny, ale również 
innych kręgów, w których przyszły prorok 
funkcjonuje. stwierdziła, że jesteśmy powo-
łani do bycia prorokami w tym miejscu, gdzie 
żyjemy. przy okazji odpowiedziała na pytanie, 
co jest ważniejsze: rodzina, czy ewangelizacja. 
wskazała, że „ewangelizacja jest ważniejsza 
od rodziny, ale pierwszym miejscem ewange-
lizacji jest rodzina”.

drugiego dnia rekolekcji uczestnicy zostali 
podzieleni na grupy i otrzymali zadanie do 
wykonania. najpierw każda grupa losowała 
proroków starego Testamentu, a następnie  
musiała przygotować i odegrać scenkę powo-

łania wylosowanego proroka, umiejscawiając 
ją we współczesnych realiach. zadanie to 
pozwoliło przybliżyć okoliczności powoła-
nia proroków starego Testamentu, ale rów-
nież służyło integracji członków wspólnoty 
„przyjaciele oblubieńca”. 

na koniec rekolekcji członkowie wspól-
noty dzielili się publicznie świadectwami na 
temat tego, w jaki sposób przeżyli rekolekcje 
i co było dla nich najistotniejsze. wiele osób 
odkryło, że ich misja we wspólnocie nie po-
lega tylko na rozwijaniu swojej relacji z Jezu-
sem, ale również na przekonywaniu innych 
do Jezusa, czyli byciu prorokiem we współ-
czesnym świecie. Część osób uświadomiła 
sobie, że dorastała we właściwym środowisku 
i dziękowała za nie Bogu. inne osoby porów-
nywały swoją sytuację do sytuacji proroków 
starego Testamentu. Mianowicie, większość 
tych proroków nie była gotowa na przyjęcie 
misji prorockiej i początkowo wzbraniała się 
przed nią, by jednak ostatecznie ją przyjąć. 
uświadomiło to niektórym osobom, że są                    
w podobnej sytuacji, gdyż bycie prorokiem 
ich przerasta, ale postarają się podjąć tą misję. 
Jednak najbardziej zapadło w pamięć świa-
dectwo jednej z osób, która odkrycie swojej 
misji prorockiej wyraziła następującymi sło-
wami „po tych rekolekcjach jak spotkam ja-
kiegoś ateistę, to będzie biedny”.

W parafii śW. łukasza działa Wspólnota „przyJaciele oblubieńca”. formacJa JeJ człon-
kóW opiera się m. in. na codzienneJ medytacJi słoWa bożego, cotygodnioWym spotka-
niu modliteWnym oraz rekolekcJach formacyJnych. W tym roku rekolekcJe dla człon-
kóW Wspólnoty  odbyły się W dniach 24-26 kWietnia 2015 r. W porszeWicach k. pabianic                                   
W ośrodku „uroczysko”. rekolekcJe były proWadzone przez annę marię kolberg, któ-
reJ pasJą Jest formoWanie innych eWangelizatoróW. W trakcie rekolekcJi opieką duszpa-
sterską otaczał uczestnikóW ks. konrad zaWłocki.

Roman Łukasik
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małE co niEco

TARTA SZPARAGOWA Z ŁOSOSIEM
maJ to miesiąc szparagóW! to Jedno z tych sezonoWych WarzyW, na które czeka się 
cały rok i którym można delektoWać się tylko przez kilka tygodni. młode szybko 
się gotuJą i nie są Jeszcze łykoWate. ze szparagami ide-
alnie komponuJe się szynka parmeńska, ale także łosoś! składniki:

1/2 kg surowego łososia (bez skóry)
1 pęczek zielonych szparagów
3 jajka na twardo

Ciasto francuskie:
250 g mąki pszennej
1 kostka zimnego masła 
1 jajko
50 ml wody
5 łyżek cukru
szczypta soli

Sos:
200 g śmietany 22 proc.
150 g sera camembert
gałka muszkatołowa
sól
pieprz

Ciasto francuskie
z mąki, jajka i wody, z dodatkiem szczypty soli, zagnieść ciasto - jak na pierogi. wstawić do 
lodówki na ok. 10-15 min. Masło rozwałkować przez ściereczkę na prostokąt o grubości ok. 2 
cm i również wstawić do lodówki, aby się dobrze schłodziło. Ciasto z mąki rozwałkować, roz-
łożyć na nim prostokąt z masła, brzegi ciasta nałożyć na masło na wzór koperty i wałkować od siebie (zawsze tylko w jednym kierunku). 
następnie złożyć ciasto na 3 części i znów rozwałkować. Czynność tę powtórzyć kilka razy, po czym włożyć ciasto do lodówki na ok. 30 
min. po upływie tego czasu przełożyć ciasto do formy na tartę.

Rybę umyć i pokroić na plastry. ułożyć na cieście francuskim. szparagi umyć, odciąć twarde końcówki i ułożyć na warstwie łososia. na 
wierzchu ułożyć plasterki jajka na twardo.

sos
zagotować śmietanę. dodać do niej pokrojony camembert. Mieszać, aż ser się roztopi. doprawić do smaku gałką muszkatołową, solą         
i pieprzem. wlać sos do tarty, przykryć folią aluminiową i piec 40 min. w temp. 200o C. 15 min. przed końcem pieczenia zdjąć folię, by 
wierzch się zrumienił.

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

Do zoBaCzenia, Do usłYszenia
17 maja, godz. 12.30, sala kościoła pw. podwyższenia krzyża Świętego, wstęp wolny
„Muzyka na łące” - spotkanie muzyczne dla dzieci
17 maja, godz. 12.30, parafialny klub Marta kościoła pw. Bogurodzicy Maryi, wstęp wolny
„wspaniałe bale i zabawy” - spotkanie muzyczne dla dzieci
22 maja, godz. 18.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
„Bemciaki” - wiosenny koncert dziecięcego zespołu wokalnego prowadzonego przez izabelę Białecką
23 maja, godz. 13.00-15.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
warsztaty muzyczno-wokalne z zespołem „dzikie Jabłka” (dla dzieci 7-16 lat; uczestnicy wezmą udział w koncercie o godz. 19.00; 
opiekunowie dostaną zaproszenia)
23 maja, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 20 zł (15 zł ulgowe)
„dzikie Jabłka” - koncert laureatów 17. Festiwalu Muzyki Folkowej polskiego Radia „nowa Tradycja”
24 maja, godz. 11.30 i 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 10 zł
„gdzie moja bajka” - teatralny poranek bajkowy
24 maja, godz. 12.30, sala kościoła pw. Św. Łukasza, wstęp wolny „z ludowym przytupem” - spotkanie muzyczne dla dzieci
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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
18 maja – poniedziałek:

7.00: śp. Maria Żebrowska – 29 greg.;
7.30: o nawrócenie i życie w prawdzie dla sylwii;
17.00: …………………………;
18.00: śp. Maria wyrzykowska;

19 maja – wtorek:
7.00: śp. Maria Żebrowska – 30 greg.;
7.00: o nawrócenie i życie w prawdzie dla sylwii;
7.00: dziękczynno – błagalna w 8 r.ślubu Macieja i Ewy z prośbą 
 o Boże błog. i potrzebne łaski;
7.30: śp. Tadeusz, Józefa kwasik, Jerzy kamiński;
17.00: …………………………;
18.00: śp. Maria wyrzykowska – 19 greg.;

20 maja – środa:
7.00: o nawrócenie i życie w prawdzie dla sylwii;
7.00: dziękczynna za otrzymane łaski w 39 r.urodzin krzysztofa;
7.30: śp. wieńczysławę w 22 r.śm. i władysława wolf, zofię 
 i Tadeusza pirogowicz;
17.00: …………………………;
18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;

21 maja – czwartek:
7.00: o nawrócenie i życie w prawdzie dla sylwii;
7.30: ………………………..;
17.00: ………………………;
18.00: śp. Maria wyrzykowska – 21 greg.;

22 maja – piątek:
7.00: śp. Helena Twardziak z okazji imienin;
7.00: śp. Józef i lucyna;
7.30: o udany przeszczep dla Jadwigi;
7.30: o nawrócenie i życie w prawdzie dla sylwii;
17.00: …………………………;
18.00: śp. Maria wyrzykowska – 22 greg.;

23 maja – sobota:
7.00: o nawrócenie i życie w prawdzie dla sylwii;
7.30: o zdrowie i błog. Boże dla iwony z okazji imienin;
7.30: o łaskę zdrowia dla alicji Miazki;
18.00: zbiorowa św. ojca pio;

24 maja – niedziela:
7.00: dla uczczenia i uwielbienia ducha Świętego 
 w sercach wszystkich ludzi świata;
8.30: o błog. Boże i łaski dla Mariusza i agnieszki w 1 r.ślubu;
10.00: o Boże błog. i łaski dla iwony i zbigniewa w 8 r.ślubu;
11.30: śp. Maria wyrzykowska – 24 greg.;
13.00: w int. parafian;
16.00: dziękczynna w 12 r.urodzin sebastiana z prośbą o Boże błog. 
 i łaski, o dary ducha Świętego i opiekę Matki Bożej;
18.00: śp. Julianna godzik w r.urodzin;
20.00: śp. Marianna Tkaczyk w 10 r.śmierci;
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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

Zapowiedzi przedślubne

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego…” (Mt 28, 19)

Do wspólnoty Kościoła, przez chrzest święty, zostało włączone dziecko:

Sakrament chrztu świętego

karol Marszałek

• Radosław Przemysław Danikowicz – kawaler z par. tutejszej i Aleksandra Agnieszka Ciotakowska – panna z par. św. Jakuba 
w skierniewicach;
• Michał Józwik – kawaler par. tutejszej i Zuzanna Teresa Obrębska – panna z par. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w starych Babicach;
• Michał Paweł Twarowski – kawaler z par. tutejszej i Karolina Edyta Borowiecka – panna z par. św. Wojciecha w Rogowie;
• Jakub Obiedziński – kawaler z par. św. Jana Pawła II w Warszawie i Inga Komorowska – panna z par. tutejszej;
• Sebastian Kowalski – kawaler z par. Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w Warszawie i Katarzyna Maria Wykowska – panna 
z par. tutejszej;
• Arkadiusz Dariusz Gietka – kawaler z par. Miłosierdzia Bożego w Ząbkach i Małgorzata Elżbieta Dulny – panna z par. 
tutejszej;
• Marek Kmieć – kawaler z par. tutejszej i Renata Jackowska – panna z par. św. Michała w Kamionie;

OgłOszenia 
duszpasterskie
wnieBOwstąpienie pana jezUsa  
17 Maja 2015 r. 

1. nabożeństwo majowe sprawujemy codziennie po mszy św.                               
o godz. 1800. 
2. dziś Mszą św. o godz. 1130 rozpoczynamy Rodzinne Świętowanie 
niedzieli. w ramach spotkania przy kawie dla dorosłych, konferencja 
o tematyce rodzinnej, a dla dzieci gry i zabawy.
3. Jeszcze dziś o godz. 1800 Msza św. sprawowana w języku łacińskim 
ubogacona śpiewem chorału gregoriańskiego.
4. dzieci, które przyjęły w minioną sobotę i komunię św. przez 
cały tydzień będą uczestniczyły we mszy św. Białego Tygodnia                                                
o godz. 1700.
5. w sobotę, 23 maja o godz. 1800 Msza św. ku czci św. o. pio. po Mszy 
adoracja relikwii Świętego.
6. za tydzień uroczystość zesłania Ducha św. dni powszednie mię-
dzy uroczystościami wniebowstąpienia pańskiego i zesłania ducha 
Świętego, mają specjalne znaczenie; są dniami nowenny – przygoto-
wania na przyjęcie ducha Świętego pocieszyciela. nowennę odma-
wiamy codziennie w czasie nabożeństwa Majowego
7. za tydzień ofiary składane na tacę przeznaczone będą na potrzeby 
budowy nowej świątyni.
8. w kruchcie kościoła jest wyłożona prasa katolicka. przed kościołem 
ministranci rozprowadzają kolejny nr parafialnego tygodnika „skała”. 


