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Dzień  matki
OtO SłOwO Pana:
„Weźmijcie Ducha Świętego…” ( J 20, 23).

uroczystość zesłania ducha Świętego uświadamia nam 
wielki daR Jezusa – ducha Świętego, którego obecno-
ścią jesteśmy wypełnieni, którego mocą sprawujemy sa-
kramenty święte, którego łaską jesteśmy uświęcani. dla-
tego wiedząc, jak bardzo potrzebny jesteś duchu Święty 
w kościele i świecie, w naszej ojczyźnie w dniu wyborów 
i w codziennym życiu naszego narodu, w życiu osobistym 
i wspólnotowym wołamy z głęboką wiarą i ufnością po-
wtarzając za psalmistą z dzisiejszej liturgii oraz za świętym 
naszym Rodakiem: „niech zstąpi duch Twój! niech zstą-
pi duch Twój! i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! amen” 
( Jan paweł ii, warszawa, 2 czerwca 1979 r.) / ks.kz.

Kochane nasze MAMY!!!
zbliża się dzień Matki… To coroczna okazja do uświado-

mienia sobie, jak ważną rolę w życiu każdego z nas odegrała 
lub odgrywa Matka. To ta, która nosiła mnie pod swym ser-
cem, urodziła, wykarmiła, wychowała. Może nie wszystko się 
udało, tak jak sobie wymarzyła, ale… dziękuję Ci Mamo za 
Twe Matczyne serce – zawsze kochające, wspierające, otacza-
jące, zatroskane, czasem cierpiące bądź rozdarte… dziękuję 
za to, że jesteś i zawsze byłaś!

niech nasze Mamy w dniu ich święta i na całe życie cieszą 
się życzliwością i miłością swoich dzieci i mężów za codzienne 
trudy, za poświęcenie i bezgraniczną miłość.

niech Maryja – najlepsza i najcudowniejsza Matka otacza 
was swym Matczynym kochającym sercem, niech się opie-
kuje, pomaga i towarzyszy, niech wyprasza wam wszelkie po-
trzebne łaski i błogosławieństwo u swojego syna – Jezusa.

„oto Matka Twoja…” dziękuję Ci Jezu za moją Mamę                     
i za Twoją Mamę, którą dałeś także i mnie w Testamencie                   
z krzyża… / ks. kz.  
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EwangElia na co dziEń
24 maja 2015  - zesłanie Ducha Świętego
( J 20,19-23)
wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywa-
li uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, 
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam! a to 
powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. uradowali się zatem ucznio-
wie ujrzawszy pana. a Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam! Jak 
ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. po tych słowach tchnął 
na nich i powiedział im: weźmijcie ducha Świętego! którym od-
puścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane.

25 maja 2015  -  poniedziałek 
Święto najświętszej maryi Panny, matki kościoła
( J 2,1-11)
w kanie galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. 
zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. a kiedy za-
brakło wina, Matka Jezusa mówi do niego: nie mają już wina. Jezus 
Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czyż 
jeszcze nie nadeszła godzina moja? wtedy Matka Jego powiedziała 
do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. stało zaś tam sześć 
stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń,                                                                                                                                     
z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich 
Jezus: napełnijcie stągwie wodą! i napełnili je aż po brzegi. potem 
do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście wesel-
nemu! oni zaś zanieśli. a gdy starosta weselny skosztował wody, 
która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale 
słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego                       
i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, 
a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do 
tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej. 
objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego Jego uczniowie.

26 maja 2015- wtorek 
wspomnienie św. Filipa nereusza, prezbitera
(Mk 10,28-31)
piotr powiedział do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszli-
śmy za Tobą. Jezus odpowiedział: zaprawdę, powiadam wam: nikt 
nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu 
Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, 
w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prze-
śladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. lecz wielu pierw-
szych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

27 maja 2015 - środa
(Mk 10,32-45)
uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy, Jezus wyprzedzał 
ich, tak że się dziwili; ci zaś, którzy szli za nim, byli strwożeni. wziął 
znowu dwunastu i zaczął mówić im o tym, co miało go spotkać: 
oto idziemy do Jerozolimy. Tam syn Człowieczy zostanie wydany 
arcykapłanom i uczonym w piśmie. oni skażą go na śmierć i wy-
dadzą poganom. i będą z niego szydzić, oplują go, ubiczują i zabiją, 
a po trzech dniach zmartwychwstanie. wtedy podeszli do niego 
synowie zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: nauczycielu, chcemy, że-
byś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. on ich zapytał: Co chce-
cie, żebym wam uczynił? Rzekli Mu: daj nam, żebyśmy w Twojej 
chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie. Jezus 
im odparł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja 
mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony? od-
powiedzieli Mu: Możemy. lecz Jezus rzekł do nich: kielich, który Ja 
mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również 
przyjmiecie. nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stro-
nie prawej lub lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których zosta-

ło przygotowane. gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, poczęli 
oburzać się na Jakuba i Jana. a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do 
nich: wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, 
a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. nie tak będzie między wami. 
lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą 
waszym. a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie 
niewolnikiem wszystkich. Bo i syn Człowieczy nie przyszedł, aby 
Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

28 maja 2015  -  czwartek 
Święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana
(Mk 14,22-25)
a gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im 
mówiąc: Bierzcie, to jest Ciało moje. potem wziął kielich i odmówiw-
szy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. i rzekł do nich: To 
jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. zaprawdę, 
powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż 
do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym.

29 maja 2015 - piątek 
wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
(Mk 11,11-25)
Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. obejrzał wszystko, 
a że pora była już późna, wyszedł razem z dwunastoma do Betanii. 
nazajutrz, gdy wyszli oni z Betanii, odczuł głód. a widząc z dale-
ka drzewo figowe, okryte liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy 
nie znajdzie czegoś na nim. lecz przyszedłszy bliżej, nie znalazł nic 
prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. wtedy rzekł do drzewa: niech 
nikt nigdy nie je owocu z ciebie! słyszeli to Jego uczniowie. i przy-
szedł do Jerozolimy. wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, 
którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły zmie-
niających pieniądze i ławki tych, którzy sprzedawali gołębie, i nie 
pozwolił, żeby kto przeniósł sprzęt jaki przez świątynię. potem uczył 
ich mówiąc: Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem mo-
dlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z niego jaskinię 
zbójców. doszło to do arcykapłanów i uczonych w piśmie, i szukali 
sposobu, jak by go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed nim, gdyż cały 
tłum był zachwycony Jego nauką. gdy zaś wieczór zapadał, ( Jezus                                        
i uczniowie) wychodzili poza miasto. przechodząc rano, ujrzeli drze-
wo figowe uschłe od korzeni. wtedy piotr przypomniał sobie i rzekł 
do niego: Rabbi, patrz, drzewo figowe, któreś przeklął, uschło. Je-
zus im odpowiedział: Miejcie wiarę w Boga! zaprawdę, powiadam 
wam: kto powie tej górze: podnieś się i rzuć się w morze!, a nie wątpi                                                                                                    
w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. dla-
tego powiadam wam: wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie 
się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. a kiedy stajecie do modlitwy, 
przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także ojciec wasz, któ-
ry jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze.

30 maja 2015 - sobota
(Mk 11,27-33)
Jezus wraz z uczniami przyszli znowu do Jerozolimy. kiedy chodził 
po świątyni, przystąpili do niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi 
i zapytali go: Jakim prawem to czynisz? i kto Ci dał tę władzę, żeby 
to czynić? Jezus im odpowiedział: zadam wam jedno pytanie. od-
powiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy 
chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? odpowiedzcie 
Mi! oni zastanawiali się między sobą: Jeśli powiemy: z nieba, to nam 
zarzuci: dlaczego więc nie uwierzyliście mu? powiemy: od ludzi. 
lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali Jana rzeczywiście za 
proroka. odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. Jezus im rzekł: 
więc i Ja nie powiem wam, jakim prawem to czynię.
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TEmaT z okładki

Kim jest matKa? nosi DZiecKo poD sercem prZeZ DZiewięć miesięcy, potem wytrwale to-
warZysZy mu w poZnawaniu Świata. to ona na ogół wiDZi pierwsZy uŚmiech DZiecKa, jego 
pierwsZe KrocZKi. macierZyństwo jest roDZajem powołania, łasKi otrZymanej oD Boga.

Chciałabym dziś z okazji dnia Mat-
ki opowiedzieć o kilku znajomych 
matkach, które mam zaszczyt 

obserwować od kilku lat. są niezwykłymi 
matkami, bo ich dzieci są chore. Czasem 
od urodzenia, niekiedy na skutek wypad-
ku. kilkoro na skutek błędu lekarskiego 
zostało na zawsze pozbawione nie tylko 
zdrowia, ale także szansy na samodziel-
ne życie. Te matki rzadko można spotkać                      
z dziećmi na spacerze, bo czasem dziecko 
jest mocno upośledzone i tzw. leżące. Mat-
ka nie posiada wystarczającej siły (zwykłej, 
fizycznej) na znoszenie wózka i dorosłe-
go już syna z piątego piętra kamienicy. 
Często są zagrożone ubóstwem, bo żyją                                                                                         
z dzieckiem z niewielkiej renty. niestety,                                                                                       
w większości samotnie wychowują dzieci, 
bo ich mężowie nie byli w stanie udźwi-
gnąć ciężaru wychowywania niepełno-
sprawnego potomka. póki dziecko jest 
małe i choroba nie jest bardzo widoczna, 
ojcowie trwają. ale potem znikają, naj-
pierw na kilka dni lub miesięcy w po-
szukiwaniu lepszej pracy, potem na stałe. 
Jedna z mam powiedziała, że jej mąż od-
szedł, jak ich syn miał 26 kilogramów. sa-
motne matki boją się, że ktoś inny nie da 
rady prawidłowo zaopiekować się nimi, bo 
zabraknie głębokiej emocjonalnej więzi, 
która dla osób postronnych może nie być 
zauważalna. więź jest ważna z podstawo-
wego powodu – komunikacja z niepełno-
sprawną osobą może być bardzo trudna.

opieka nad dzieckiem zdrowym kie-
dyś się kończy; przeważnie liczymy, że                         
u jesieni życia to nam będą pomagać dzie-
ci i wnuki. w przypadku mam osób nie-

pełnosprawnych jest niestety inaczej. nie-
kiedy są już osobami wiekowymi, mają już 
ponad 80 lat, a ich dzieci dobiegają wieku 
emerytalnego. ich największym zmar-
twieniem jest to, kto zajmie się synem 
lub córką po śmierci matki. a przecież 
pełno jest też zmartwień codziennych. 
Chociażby kwestia socjalizacji osoby nie-
pełnosprawnej, która tak samo jak każdy 
ma potrzebę kontaktu z innymi ludźmi. 
okazję do takiego kontaktu dzieci znaj-
dują w przedszkolu i szkole, dorośli mogą 
już dowolnie poszerzać przestrzeń towa-
rzyską. z osobami niepełnosprawnymi nie 
jest tak prosto. problemem może być ich 
sama obecność. Matki czasem czują, że 
ich ukochane dzieci są przez innych od-
bierane jako kosmici, odbiegający wyglą-
dem od popularnych aktorek i modelek,                                   
a niepełnosprawni znani z mediów zawsze 
są nieco „upudrowani”. obawa przed 
kontaktem z niepełnosprawnym jest zro-
zumiała. pamiętam pierwsze spotkania                                                     
z ich dziećmi. przerażały mnie ich nie-
oczekiwane pokrzykiwania albo nagłe 
gesty. nie pojmowałam ich często niewy-
raźnej mowy. Teraz po kilku latach wspól-
nych wyjazdów i spotkań wiem, że w ten 
sposób wyrażają swoją radość. 

wspólne wyjazdy i spotkania są bar-
dzo ważne. nawet dla przeciętnej rodziny 
zorganizowanie w sposób mądry wolne-
go czasu wraz z dziećmi jest wyzwaniem. 
Rozrywka powinna być dostosowana do 
możliwości fizycznych i umysłowych po-
ciech, powinna chociaż w pewnym stop-
niu angażować dorosłego, a przy tym być 
do udźwignięcia dla domowego budżetu. 

w przypadku mamy z niepełnosprawnym 
jest to potrójnie trudna do osiągnięcia. na-
sze bohaterki znalazły na to sposób – or-
ganizują się i wspierają wzajemnie. Razem 
można zorganizować warsztaty muzealne 
z przewodnikiem, wspólnie wynająć auto-
kar. zaprosić na Boże narodzenie św. Mi-
kołaja. w organizacji takich wydarzeń nie 
pieniądze są najważniejsze. najważniejszy 
jest czas i wiedza, którymi można się po-
dzielić z innymi. Choćby czerpanie korzy-
ści z jednego procenta wymaga stworzenia 
odpowiedniej formy, a następnie prowa-
dzenia takiego przedsięwzięcia (organi-
zacji pożytku publicznego).  Myślę, że od 
moich znajomych mam można się wie-
le nauczyć. gdybyśmy wszyscy potrafili 
poświęcić cztery godziny tygodniowo, za 
darmo, dla wspólnego celu, ile mogliby-
śmy osiągnąć! pamiętajmy w naszych mo-
dlitwach o mamach niepełnosprawnych 
dzieci z naszej parafii i stawiajmy je sobie 
za wzór wytrwałości, bezinteresownej mi-
łości i umiejętności dawania.

Joanna i Janusz Matkowscy

mamY BaRDzO 
PełnOSPRawne
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pragnienie stania się mamą towarZysZy mi oD BarDZo Dawna. myŚląc o prZysZłoŚci, o Za-
łożeniu roDZiny ZawsZe utożsamiałam się Z oBraZem matKi. nie wyoBrażałam soBie wła-
snego życia BeZ DZieci. Być może moje spojrZenie BierZe się Z  pragnienia stania się matKą, 
jaKą jest moja mama, wychowania własnych DZieci i ZBuDowania Domu, jaKiego samego 
DoZnałam. pochoDZę Z chrZeŚcijańsKiej, wieloDZietnej roDZiny. mam trójKę wspaniałe-
go roDZeństwa, Dwie siostry i Brata. Dlatego, też sama chciałaBym mieć co najmniej 
DwójKę DZieci. 

pragnienie bycia mamą towarzy-
szyło mi również przy wyborze 
studiów. wybierając kierunek, wy-

brałam pedagogikę. Mimo że wiele osób 
odradzało mi ten zawód, nie zmieniłam 
zdania, czego do dziś dnia nie żałuję. wie-
rząc, że nawet jeśli nie znajdę po nim pra-
cy, przyda mi się w wychowaniu własnych 
dzieci. obecnie jestem na studiach magi-
sterskich z pedagogiki specjalnej. niecały 
rok temu wyszłam za mąż. „po czym Bóg 
im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie 
płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludni-
li ziemię i uczynili ją sobie poddaną; aby-
ście panowali nad rybami morskimi, nad 
ptactwem powietrznym i nad wszystkimi 
zwierzętami pełzającymi po ziemi.” (Rdz 
1,28) i po raz kolejny rozważania... Czy 
chcesz zostać matką/ojcem? Tak, ale... . 
ale jeszcze studiuję; tak, ale mam za małe 

zarobki, żeby utrzymać trzy osoby; tak, 
ale nie mamy gdzie mieszkać; itp. „ale” 
przezwyciężyło. ustaliliśmy, że jeszcze nie 
teraz do momentu, kiedy dowiedzieliśmy 
się od lekarzy, że jest duże prawdopodo-
bieństwo, że nie będziemy mogli mieć 
dzieci. To był dla nas szok. Momentalnie 
wszystkie moje wyobrażenia, nasze plany 
prysły jak bańka mydlana. nasze życie to-
talnie zmieniło bieg. i ta świadomość, że 
być może nigdy nie będę mogła nosić wła-
snego dziecka pod swoim sercem, nie będę 
czuła jego bicia serca, pierwszego kopnię-
cia. nie będę mogła patrzeć na niego jako 
na owoc naszej wielkiej miłości. wielka 
pustka..., wyrzuty sumienia, zastanawianie 
się, co zrobiliśmy źle, że doznajemy takie-
go cierpienia. Jednak pan Bóg, nie zosta-
wił nas samych z tym problemem. zesłał 
nam księdza, który dał nam nadzieję, od-

prawiając w naszej intencji mszę świętą 
przed grobem św. Jana pawła ii w Rzy-
mie. To było dla nas wielkie przeżycie, ale 
i zarazem próba zaufania panu Bogu, bo 
przecież to on ma dla nas najlepszy plan                                                                                        
i to dla niego nie ma rzeczy niemożli-
wych.

To doświadczenie bardzo nas, jako mło-
de małżeństwo, zbliżyło i uświadomiło, że 
nie jest, aż tak ważna praca, studia, kariera, 
pieniądze w momencie, kiedy można nie 
mieć tego najważniejszego: radości życia, 
dopełnienia miłości małżeńskiej, jakim 
jest dziecko (oczywiście nie pomijając 
Boga, który jest na pierwszym miejscu).

kochane mamy, w dniu waszego święta 
życzę wam, abyście potrafiły czerpać jak 
najwięcej radości ze swoich pociech i wy-
trwałości w modlitwie za nie. 

paRaFianka

mOJe  PRaGnienie 
BYCia matkĄ

modlitwa matki

O Niepokalana Dziewico, Ty, która jesteś Matką Jezusa i moją, przez mi łość świętej Rity spójrz na mnie pono szącą 
słodką i ważną odpowiedzialność matki. Tobie, o Matko, polecam moje dzieci, które tak bardzo kocham, dla których 
tak wiele cierpiałam i za które odpowiadam przed Twoim Boskim Sy nem. Naucz mnie prowadzić je tak, jak to czy-
niła święta Rita, po pewnej drodze prowadzącej do Boga. Spraw, abym była pełna czułości, ale bez słabości, silna, ale 
bez surowości. Uproś dla mnie tę cierpliwość, która nigdy się nie kończy, wszystko znosi, gdyż ma jako ostateczny 
cel zbawienie moich dzieci. Matko Boża, pomóż mi w tym trudnym zadaniu! Ufor muj moje serce na podobieństwo 
Twoje go serca i spraw, aby moje dzieci widzia ły we mnie odblask Twoich cnót, abym umiała nauczyć je kochania 
Ciebie i słu żenia Tobie na tej ziemi, byśmy kiedyś mogli znaleźć się w niebie wychwalając Cię i błogosławiąc. Dlatego 
proszę Cię, Królowo Świętych, abyś otoczyła je opie ką świętej Rity z Cascia. Amen.
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„maRY ’S LanD” 
(„ziemia maRYi”)

F                           ilm łamie wszelkie konwencje i gatun-
ki. Jest w nim bowiem zarówno fabu-
ła, jak i dokument, jest współczesność                                                                                           

i historia, jest kino akcji i momenty komedio-
we, jest wielka epicka opowieść i kameralna 
historia jednostki z końca świata. Jednakże 
film ten wyróżnia się nie tylko oryginalną 
konwencją. Jest przede wszystkim pięknym 
filmem o Maryi, który porusza praktycznie 
każdego widza. 

Film jest oparty na faktach. adwokat dia-
bła, tj. agent M. J. otrzymuje nową misję. Ma 
odnaleźć kobietę, która wywiera wpływ na 
kolejne osoby i przez to dokonuje wielkich 
zmian w świecie. Czy możliwe jest oszustwo 
na skalę globalną? Czy jesteśmy elementami 
układanki, którą M. J. rozwiązuje? Film sta-
je się więc śledztwem, skoncentrowanym na 
poszukiwaniu kobiety, która ma władzę.

agent M. J. jeździ po całym świecie i roz-
mawia z wybranymi ludźmi: top modelką, 
politykiem, prostytutką i księdzem. począt-
kowo nie wierzy im, gdy opowiadają, co 
przeżyli. wszystkich palił tak ogromny ogień 
w sercu, że chcieli porzucić swoje dotychcza-
sowe życie i zacząć je na nowo. niestety, nie 
było to takie proste. nie mieli siły i wołali                                                                                      
o pomoc. Coś skierowało ich do domu ko-
biety mającej moc, by zmieniać ludzkie życie. 
zaryzykowali i weszli, a ona zmieniła ich ży-
cie. Tym „wejściem do domu” Maryi było dla 
niektórych wejście do kościoła, dla innych 
przyjazd do Medjugorje w Bośni i Hercego-
winie, a dla niektórych pielgrzymka do Mat-
ki Bożej z guadalupe w Meksyku.

w filmie pojawiają się postacie biblijne: 
Bóg ojciec, Jezus, Maryja, adam i Ewa, 
anioł i lucyfer. występują w nim także oso-
by związane z prowadzonym dochodzeniem. 
oprócz adwokata diabła są to: amanda Rosa 
(kolumbia), salvador iniquez (Meksyk), 
Francisco Verar (panama),  dr John Bruchal-
ski (usa), John Rick Miller (wielka Bryta-
nia), lola Falana (usa), Filka Mihalj (Bo-
śnia i Hercegowina), silvio Buso (włochy) 

oraz widzący z Medjugorje. w treści filmu 
przeplatają się wątki biblijne i współczesne, 
sceny ewangeliczne ze scenami śledztwa de-
tektywistycznego i świadectwami poszcze-
gólnych osób. spośród scen ewangelicznych 
najbardziej poruszającą jest scena stwarzania 
człowieka przez Boga, pokazująca miłość 
Boga do człowieka. 

osoby, z którymi rozmawia adwokat 
diabła, dają świadectwo, w jaki sposób Bóg 
działa w ich życiu, jak radykalnie odmienił 
ich sposób patrzenia na świat oraz na ich 
historię życia i jak wielki udział w tych prze-
mianach miała Maryja. szczególną uwagę 
zwraca świadectwo jednego z bohaterów na 
temat szukania i poznawania Boga. zostało 
ono wyrażone w następujących słowach: „Je-
żeli chcesz poznać Boga, zacznij go szukać 
w swoim sercu, [mówiąc]: oj-
cze, to ja, Twoje dziecko, proszę 
pomóż mi, jestem zagubiony, 
zraniony, rozbity. Boję się, nie 
wiem, nie rozumiem, próbuję 
kierować swoim życiem, ale mi 
nie wychodzi. w moim życiu 
i sercu czegoś brakuje. wiem, 
że chodzi o Ciebie, ale nie po-
trafię do Ciebie mówić, ani nie 
wiem, gdzie jesteś. ojcze, pro-
szę, usłysz moje wołanie. pro-
szę, pomóż mi. dla Boga taka 
modlitwa to najpiękniejszy ze 
wszystkich dźwięków”.

po obejrzeniu filmu w pa-
mięć zapadają również inne 
wypowiedzi bohaterów filmu 
takie jak np.: „Relacja matki                      
z dzieckiem na ziemi jest taka 
sama, jak relacja Matki Bożej 
z każdym z nas”. „nawróce-
nie to nie jest moment życia, 
to podróż”. „Trudno uwierzyć, 
że zdarzyło się to [objawienia 
w Medjugorje] w kraju mu-
zułmańskim pod rządami ko-

munistów”. „w ostateczności dawid zawsze 
zwycięża goliata”, „walka między Bogiem                 
a szatanem rzeczywiście się toczy, nawet je-
śli większość ludzi jej nie dostrzega”,  czy też 
„Jezus widzi każdą sekundę twojego życia                    
i czeka, byś powiedział Mu tylko jedno: dzię-
kuję, że tak bardzo mnie kochasz”. 

Film „Mary’s land” odpowiada na wiele 
kluczowych pytań w życiu człowieka. Jest 
jednak pozbawiony moralizowania. Film 
jest godny polecenia nie tylko dla ożywie-
nia i umocnienia wiary osób wierzących, 
ale przede wszystkim ku refleksji dla osób 
niewierzących lub wątpiących. Film stał się 
potężnym narzędziem ewangelizacji, które 
porwało tysiące serc za Matką najświętszą,                
a nawet mobilizowało ludzi do wspólnej 
modlitwy w kinach po seansach.

co roKu w Dniu 26 maja oBchoDZimy DZień matKi. w ten sZcZególny DZień warto pa-
miętać nie tylKo o nasZych ZiemsKich matKach, ale również o nieBiańsKiej matce, Któ-
ra opieKuje się całym Światem i KażDym cZłowieKiem. DosKonale prZypomina o tym film 
„mary’s lanD”  („Ziemia maryi”) hisZpańsKiego reżysera juana manuela cotelo. w uBie-
głym roKu w Kinach w całej polsce oBejrZało go ponaD 130.000 wiDZów, a oBecnie jest 
Dostępny na płytach DVD. 

Roman Łukasik

mOJe  PRaGnienie 
BYCia matkĄ
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co nam mówią Święci?

Joanna Matkowska

ŚwiĘta mOnika 
– wYtRwała matka
oBoK Świętej anny jest patronKą wDów. wraZ Ze Święta luDmiłą 
opieKuje się matKami, Które moDlą się o nawrócenie swoich DZieci. 
jaKo matKa moDliła się prZeZ wiele lat o nawrócenie syna. i ZroBiła to sKutecZnie! 
jej syn Święty augustyn stał się DoKtorem KoŚcioła. opowieDZiał taKże w „wyZna-
niach” o swojej DZielnej matce, Która nie ustawała w moDlitwie o Boże miłosier-
DZie Dla niego.

Monika urodziła się ok. 332 
roku w Tagaście (północna 
afryka) w rzymskiej rodzi-

nie chrześcijańskiej. Młodo wydano ją 
za mąż za patrycjusza - pogańskiego 
urzędnika. swoją łagodnością i troską 
miała wpłynąć na popędliwego męża, 
by przyjął chrzest. urodziła kilkoro 
dzieci: znamy tylko imiona synów: 
augustyna, nawigiusza.

 w wieku 39 lat została wdową. 
kolejnych 16 lat było pasmem zmar-
twień. ich powodem był najstarszy 
syn augustyn, który naśladując ojca 
żył bardzo swobodnie. wyznawał 
manicheizm. Miał nieślubne dziecko. 
Monika nie opuściła syna, przeniosła 
się za nim do kartaginy, gdzie augu-
styn objął katedrę wymowy. Ruszyła 
za nim do Rzymu i Mediolanu, gdy 
zapragnął poznać najwybitniejszych 
mówców swojej epoki. nie ustawała w 
modlitwie, prosząc Boga o nawrócenie 
pierworodnego. Modliła się wytrwale 
przez 17 lat, nawet wtedy, gdy mogło 
się wydawać, że Bóg nigdy nie wysłu-
cha jej próśb. 

pewien biskup, gdy poznał przy-
czynę jej łez i rozpaczy, miał zawołać: 
„Matko, jestem pewien, że syn tylu 
łez musi powrócić do Boga”. spełni-
ły się te słowa w 387 roku, gdy pod 
wpływem kazań świętego ambrożego 
w Mediolanie jej syn przyjął chrzest                       
i rozpoczął drogę ku świętości.

w 387 roku święta Monika w cza-
sie powrotu do rodzinnej Tagasty za-
chorowała na febrę i zmarła w ostii. 
została pochowana w kościele świętej 
aurei. na jej grobowcu umieszczono 

napis w sześciu wierszach nieznanego 
autora. Świadectwo jej życia dał au-
gustyn w „wyznaniach”. 

w 1162 roku augustianie zabra-
li jej trumnę do Francji i umieścili ją 
w arouaise pod arras. w 1430 roku 
przeniesiono ją do Rzymu i umiesz-
czono w kościele świętego Tryfona, 
który potem otrzymał nazwę świętego 
augustyna. 

Święty Franciszek salezy mówił do 
kobiet: „panie, jeśli chcecie być praw-
dziwie chrześcijańskimi matkami, 
utkwijcie wasz wzrok w świętej Mo-
nice. Czytajcie jej żywot, a znajdziecie                                                                      
w nim wiele rzeczy, które was pocie-
szą. patronka strapionych matek, za-
chęta do wytrwałości w modlitwach 
za kochanych ludzi, wytrwale sztur-
mująca niebo jak wdowa z ewange-
licznej przypowieści. gdyby więcej 
było takich kobiet, pewnie więcej by-
łoby i świętych mężczyzn – ich synów 
i mężów”.

Święta Monika jest patronką ko-
ścielnych stowarzyszeń matek oraz 
wdów. patronuje kobietom, które mają 
problemy z nieudanym małżeństwem 
oraz matkom, które zawiodły się na 
swoich dzieciach lub mają z nimi 
problemy. pierwotnie wspomnienie 
jej w kościele katolickim obchodzo-
no 4 maja w wigilię domniemane-
go nawrócenia świętego augustyna.                                   
w czasie reformy kalendarza w 1969 
roku zostało przeniesione na dzień 27 
sierpnia (wspomnienie św. augustyna 
przeniesiono na 28 sierpnia).

w ikonografii św. Monika przed-
stawiana jest w stroju wdowy. Jej atry-
butami są książka, krucyfiks, różaniec. 
niekiedy nawiązując do jej świętego 
syna przedstawia się ją jako augu-
stiankę. 

pomyślmy o własnych matkach, 
które nigdy w nas nie zwątpiły. i po-
módlmy się za nie! 

ModliTwy do Św. Moniki:

Boże, Ty, który dostrzegłeś szczere łzy i błagania św. Moniki i odpowiedziałeś 
na jej modlitwy nawróceniem jej męża i syna, udziel mi łaski, abym i ja potrafiła 
modlić się do Ciebie z takim samym szczerym zapałem i abym wyprosiła, tak 
jak ona, zbawienie własnej duszy oraz tych bliskich mi osób, za które jestem 
odpowiedzialna. przez Chrystusa, naszego pana, który z Tobą żyje i króluje                               
w jedności ducha Świętego. amen.

Święta Moniko, przez Twoje palące łzy i nieustające modlitwy ocaliłaś swego 
syna oraz męża od wiecznego potępienia. wyproś mi łaskę właściwego rozu-
mienia tego, co najbardziej jest potrzebne moim dzieciom i memu mężowi do 
zbawienia, abym mogła skutecznie powstrzymywać ich od życia w grzechu                                     
i poprzez własną cnotę i pobożność pokazywać im drogę do nieba. amen.
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Ks. prof. janusZ chwalucZyK po prZejŚciu na emeryturę prZyjechał Z KanaDy Do polsKi, 
ZamiesZKał na nasZym osieDlu i prZeZ KilKa lat pomagał nasZym Księżom w sprawowaniu 
nieDZielnej eucharystii. potem powrócił Do roDZinnej Białej poDlasKiej, gDZie miesZKa-
ła jego matKa KaZimiera.

człowiEk numEru

kS.  JanUSz CHwaLUCzYk
Mirosława pałaszewska

Mieczysław Janusz urodził się 
5 sierpnia 1930 roku w Bia-
łej podlaskiej. w tym mieście 

upływało jego dzieciństwo, tutaj cho-
dził do szkół, przeżył ii wojnę światową                           
i ukończył maturę. a cała rodzina miesz-
kała wtedy blisko św. antoniego. Tam się 
modlili wszyscy. Janusz chętnie też służył 
do Mszy świętej; a jak trzeba było, to ca-
łymi dniami pracował przy oczyszczeniu                               
i odnawianiu kościoła św. antoniego, 
zbezczeszczonego przez  nazistów. 

po maturze wybrał wyższe seminarium 
duchowne w warszawie. w tym czasie 
został internowany prymas polski ks. kard. 
stefan wyszyński.  kleryk  Janusz był jed-
nym z pierwszych ludzi, który dotarł do 
internowanego prymasa Tysiąclecia w ko-
mańczy. po latach zaś na wieść o śmierci 
księdza prymasa odwołał swoje zajęcia                
w kanadzie i przybył na pogrzeb. 

po ukończeniu seminarium i otrzyma-
niu święceń kapłańskich został skierowany 
na studia zagraniczne, najpierw w Rzymie, 
potem w szwajcarii, a następnie w paryżu. 
Był prefektem w seminarium  polskim na 
des irlandais w dzielnicy łacińskiej. pobyt 
w paryżu zaowocował jeszcze skończe-
niem studiów prawniczych na sorbonie. 
powrotu do polski nie miał. podjął  pracę 
wykładowcy, najpierw w stanach zjed-
noczonych, a od 1966 roku - w kanadzie, 
gdzie otrzymał katedrę profesora antro-
pologii na uniwersytecie laval w Quebec. 
To najstarszy uniwersytet na kontynencie 
amerykańskim, założony przez abpa Fra-
nçoisa lavala, wyniesionego na ołtarze 
przez św. Jana pawła ii.

uczył także w różnych instytutach za-
konnych. lubił tę pracę. pasjonowały go 
dyskusje dotyczące człowieka, jego miejsca 
w świecie i jego więzi z panem Bogiem. 
pamiętał o polsce, chociaż przez wiele lat 
nie mógł jej odwiedzać. 

nadeszła odwilż polityczna. i Janusz za-
czął przyjeżdżać do polski, którą jakby od-
krywał na nowo. na nowo pokochał swoją 
ojczyznę. powracał do gór, z którymi zżył 
się w młodości, kiedy śmiertelnie będąc 
chory na płuca, często przebywał w Mur-
zasichle. postanowił, korzystając z pomocy 

brata ratować dobra kultury polskiej. stąd 
się wziął ważny okres odbudowy dworku 
w Bożej woli i konserwacja licznych dzieł 
sztuki. nie chciał, aby cokolwiek zginę-
ło. zawsze też podkreślał, że chce, aby to 
wszystko pozostawało w polsce.

wyjątkowo boleśnie przeżył stan wojen-
ny i wówczas włączył się w prace różnych 
organizacji międzynarodowych, śpieszą-
cych z pomocą polsce. przeżył wyjątkowo 
pierwszą, podróż Jana pawła ii do kana-
dy. pisał o niej: „(…) wizyta papieska prze-
leciała. Sądzę, że bardzo się udała i nawet 
przeszła wszelkie oczekiwania! Cała Kana-
da siedziała przy telewizji przez 10 godzin 
dziennie. Dzięki sputnikom mieliśmy go na 
ekranie od morza do morza. Papież jakoś 
poruszył serca wszystkich, nawet pracowni-
cy telewizji byli jacyś inni niż zwykle” (list                                                          
z 14.10.1984). To w czasie tej pielgrzym-
ki ks. Janusz wziął udział w koncelebrze                
z ojcem Świętym, gdy przebywał w Qu-
ebec. pamiętał o niej zawsze, a na koniec 
wyraził życzenie, aby ubrać jego ciało po 
śmierci w tę albę i stułę,  które miał na so-
bie w czasie papieskiej koncelebry. speł-
niono jego wolę.

Mimo działalności naukowej, 
uniwersyteckiej zawsze pamiętał, 
że jest kapłanem. podejmował 
różne prace duszpasterskie. poza 
polską pełnił funkcję duszpaste-
rza akademickiego, zwłaszcza na 
uniwersytecie laval. Cierpiał, 
kiedy w kościele akademickim 
urządzono bibliotekę, a on mu-
siał odprawiać Mszę św. na wiel-
kim holu. ale czynił to chętnie                
i z oddaniem.

dużo zajmował się formacją 
chrześcijańską młodzieży aka-
demickiej poprzez różne konfe-
rencje, a nawet rozmowy indy-
widualne. Był zawsze dostępny 
i nigdy nie brakowało mu czasu. 
najświętszą ofiarę sprawował ze 
szczególną godnością. Cieszył 
się, gdy ksiądz prymas Tysiącle-
cia pozwolił na otwarcie prywat-
nej kaplicy w Bożej woli.

kapłaństwo pojmował jako służbę czło-
wiekowi. i chociaż pod koniec życia nie 
podejmował większej działalności dusz-
pasterskiej, być może zdrowie na to nie 
pozwalało, to pozostała wciąż żywa więź 
z Jezusem, którą umacniał modlitwą. 
Cenił też ośrodki zakonne, poświęcone 
modlitwie. stąd jego bliskość z klaszto-
rem sióstr Benedyktynek - sakramentek                                      
w siedlcach i klasztorem sióstr karmeli-
tanek w kodniu. 

Miał wyjątkowe poczucie katolickości, 
dlatego bliskie były mu wszystkie ob-
rządki katolickie, a już szczególnie parafia                            
w kostomłotach. 

w testamencie swoim napisał: „...dzię-
kuję Bogu za dar życia i kapłaństwa, dzięku-
ję także  wszystkim ludziom, których spotka-
łem na drodze mego życia”.  

został pochowany 12 Vi 2004 w ro-
dzinnej Białej podlaskiej.

W tekście wykorzystano fragmenty kaza-
nia ks. bpa Antoniego Dydycza wygłoszonego 
12 czerwca 2004 roku podczas Mszy św. po-
grzebowej.
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ODPOCzYnek 
w ŚwiĘtYCH mieJSCaCH
s. wioletta ostrowska, loretanka

jestem nieZmiernie wDZięcZna panu Bogu Za nieocZeKiwany preZent w postaci 
13-Dniowej pielgrZymKi autoKarowej Do włoch, Którą prZeżyłam w Dn. 11-23 
Kwietnia 2015 r.

Moje serce przepełnia wdzięcz-
ność za wszystkie miejsca 
święte, które zobaczyliśmy, za 

prawdziwych i pokornych księży – na-
szych przewodników: ks. Ryszarda i ks. 
konrada, za oddanego pielgrzymom pana 
waldemara – organizatora, oraz za wspa-
niałych, życzliwych i niezwykle troskli-
wych pielgrzymów, dzięki którym wspól-
ne pielgrzymowanie nie było trudem, ale 
samą radością i rozkoszą duszy.

Pielgrzymka życia 
To była moja pielgrzymka życia, któ-

ra dostarczyła mi bardzo dużo nowych 
przeżyć i doświadczeń, gdyż w każdym                                
z odwiedzanych miejsc byłam pierwszy raz. 
To duży zastrzyk duchowy, który umocnił 
mnie w wybraniu na drodze podążania z 
Maryją za Jezusem, a także w wierze, na-
dziei i miłości. dodatkową radością był 
czas jej odbywania – Rok Życia konse-
krowanego – i okoliczności, które niejako 
sprawiały, iż nie mogłam wyjść z podziwu, 
zachwycając się dobrocią i miłością same-
go oblubieńca – Jezusa Chrystusa, a także 
czułością i bliskością Jego i mojej Matki – 
Maryi, strażniczki życia wewnętrznego.

program pielgrzymki był bogaty, ale                                                                              
i umiarkowany – tzn. niewyczerpujący 
do końca naszych sił fizycznych. odwie-
dziliśmy św. antoniego w padwie, św. 
Franciszka i św. klarę w asyżu, św. Ritę w 
Cascio, św. Michała archanioła na Monte 
san angelo, św. ojca pio w san giovanni 
Rotondo, św. Marka w wenecji. zwie-
dziliśmy Florencję, Rivotorto, a w drodze 
powrotnej Mariazell i kahlenberg w au-
strii. w pamięci pozostają niezapomniane 
krajobrazy i widoki – zarówno te, które 
podziwialiśmy podczas zwiedzania, jak 
i te widziane zza okna autokaru, którym 
pokonaliśmy tysiące kilometrów (czasem 
ponad 700 km jednego dnia).

piątego dnia naszym oczom ukazał 
się Rzym – tak drogie sercom chrześcijan 
miejsce, na które najbardziej czekałam. 
wielkie wrażenie wywarł na mnie już plac 
św. piotra – oglądany do tej pory jedynie 
w telewizji. kulminacyjnym momen-
tem była audiencja generalna i spotkanie                                      

z ojcem Świętym Franciszkiem. na-
stępnie zwiedziliśmy cudowne wieczne 
Miasto: koloseum, Forum Romanum, 
panteon, piazza navona i schody Hisz-
pańskie. kolejny, równie niezwykły dzień 
rozpoczęliśmy Mszą świętą sprawowaną 
przy grobie św. Jana pawła ii w kaplicy św. 
sebastiana. następnie czekało nas zwie-
dzanie – jak zawsze połączone z modlitwą, 
refleksją i krótkim zatrzymaniem się przy 
panu Jezusie czekającym na nas w każdej 
świątyni. widzieliśmy bazylikę św. piotra, 
groty watykańskie, bazylikę św. pawła 
za Murami, bazylikę św. Jana na latera-
nie, Święte schody i bazylikę Matki Bożej 
anielskiej.

Pod znakiem maryi
na naszym pielgrzymim szlaku nie 

brakowało też tak bliskich mojemu sercu 
śladów i akcentów maryjnych, które naj-
bardziej były widoczne w loreto, gdzie                 
w Świętym domku króluje Matka Boża 
loretańska – patronka naszego zgro-
madzenia. przepiękna też była procesja 
maryjna w san giovanni Rotondo, któ-
ra rozpoczęła się w sobotę o godz. 21.00.                           
z zapalonymi lampionami podążaliśmy za 
figurą Matki Bożej z dzieciątkiem, odma-
wiając różaniec, śpiewając pieśni maryjne, 
słuchając słowa Bożego i rozważając je. 
Maryja jeszcze bardziej stała mi się bliska. 
Bogu niech będą dzięki! Chwała panu!

To Maryja, która prowadzi nas zawsze 
do Jezusa, pod opiekę której ciągle się po-
wierzaliśmy, pokazała nam też prawdziwe 
oblicze swego syna, m.in. w lanciano, 
Manopello i w Turynie, gdzie widzieliśmy 
Całun Turyński – płótno, w które według 
tradycji zostało owinięte po śmierci Ciało 
pana Jezusa.

wyrazem troski opatrzności Bożej 
nad nami była piękna słoneczna pogoda 
(temperatura każdego dnia wynosiła po-
nad 20°C, nie musieliśmy więc w zasadzie 
w ogóle używać parasoli, które – jak się 
dowiedzieliśmy – po czesku to szmaticz-
ka na paticzku) i nieodzowne duchowe 
zaplecze pielgrzymkowe – opieka dusz-
pastersko-modlitewna naszych kapłanów. 
nieustannie posilaliśmy się codzienną 

Eucharystią – tym cudownym pokarmem 
na życie wieczne. To właśnie ona była naj-
ważniejszym punktem programu każdego 
dnia. pięknym i nowym doświadczeniem 
była Msza święta odprawiana z wielkim 
namaszczeniem w hotelu i na cmentarzu 
na Monte Cassino. poza tym każdego po-
ranka wzywaliśmy wstawiennictwa Maryi, 
śpiewając godzinki. ponadto codziennie 
modliliśmy się różańcem, koronką do Bo-
żego Miłosierdzia, litanią za wstawiennic-
twem św. Jana pawła ii i śpiewając Barkę. 

oprócz wspaniałej obsługi kulinar-
nej  w autokarze mieliśmy własne kino, 
a w nim wiele cennych filmów, które nas 
wprowadzały w bogactwo miejsc, które 
zwiedzaliśmy, lub przybliżały postaci, do 
których jechaliśmy.

Jednak pielgrzymki by nie było, gdyby 
nie jej organizator – pan waldemar – nasz 
oficer i związana z nim musztra, która 
sprawiała, że chodziliśmy jak w zegarku, 
stanowiąc niesamowicie zgraną grupę. 
Często dźwięczały nam w uszach jedno-
znaczne słowa wypowiadane kategorycz-
nym tonem: „wszyscy do dziupli” (auto-
karu); „odliczamy przez odklepywanie”. 
Były również żarty, np. przy sprawdzaniu 
obecności: „i siostra jest? a już myśleli-
śmy, że uda się nam siostrę zgubić”, a także 
słowa pełne troski: „siostra marnieje nam                    
w oczach…”, wówczas lądowały przede 
mną kolejne kanapki do spożycia.

Dar od Boga 
pielgrzymka autokarowa szybko dobie-

gła końca, ale pielgrzymka życia trwa. „Jest 
ważne dla nas, aby pamiętać o dobroci 
pana. pamięć staje się siłą nadziei” – pisał 
Benedykt XVi. 

„Ta pielgrzymka to dar od Boga” – usły-
szałam po powrocie od osoby, dzięki której 
mogłam uczestniczyć w tym niezwykłym 
duchowym przeżyciu. Mam nadzieję, że 
nadal będę żyć pielgrzymką, tym wszyst-
kim, czego podczas niej doświadczyłam; że 
przyniesie błogosławione owoce widocz-
ne w apostolstwie słowem drukowanym                                                                                        
i świadectwie życia; że przyczyni się wresz-
cie do pogłębienia mojej więzi z Jezusem.
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Dzień
PatROna SzkOłY

w dniu 13 maja w święto Matki Bożej Fatimskiej 
i rocznicę zamachu na papieża Jana pawła ii w szko-
le podstawowej nr 82 z oddziałami integracyjnymi, 
cała społeczność szkolna obchodziła Święto szkoły 
– dzień jej patrona. od trzech lat, gdy dokonano 
zmiany imienia patrona, co roku organizowane jest 
to święto. Tym razem uczniowie mogli poznać pa-
pieża Jana pawła ii  jako człowieka teatru. powstał 
projekt przeznaczony dla starszych klas „Bawimy się 
w teatr”, w którym uczniowie sami, albo z inspiracji, 
przygotowywali przedstawienia teatralne. laureaci 
pokazali swoje umiejętności przed publicznością 
zgromadzoną na uroczystym apelu w sali widowi-
skowej art. Bem. na ten apel przybyli zaproszeni 
goście: wiceprzewodnicząca klubu Radnych „dla 
Bemowa”  wiesława szubert-Figarska, proboszcz 
parafii p.w. Św. Łukasza Ewangelisty ks. Jan popiel, 
ks. Mariusz Bagiński. goście, przedstawiciele klas 
wraz ze sztandarem szkoły,  dyrektor Barbara Ma-
kowska – opala, wicedyrektor  grażyna krawczyk 
złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową. 

w apelu uczniowie przedstawili postać karola 
wojtyły, który był miłośnikiem teatru i jak w póź-
niejszym swoim życiu kapłańskim, także jako papież 
wykorzystywał umiejętności, których nabył grając 
na deskach teatru i pod okiem Mieczysława ko-
tlarczyka założyciela Teatru Rapsodycznego. zapre-
zentowali także swoje umiejętności jako recytatorzy, 
tancerze i wokaliści.   

agnieszka przybyszewska
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małE co niEco

KAVARMA - BUŁGARSKIE DANIE Z GARNKA
KaVarma to potrawa roDem Z Bułgarii, jeDno Z najBarDZiej typowych Dań Kuch-
ni tego Kraju - mięso, najcZęŚciej wieprZowe, DusZone wraZ Z warZywami (ceBulą, 
marchewKą, papryKą, cZasem ZiemniaKami). ile gospo-
Dyń, tyle prZepisów na to pysZne i sycące Danie. Składniki:

ok. 1 kg wieprzowiny
2 cebule
1-2 marchewki
niewielki kawałek selera
1 por
2-3 ostre papryczki chili + 6-8 do 
dekoracji (po 1 na porcję)
2 łyżki przecieru pomidorowego
sól
pieprz
słodka papryka w proszku
1 liść laurowy
150 ml czerwonego wina
olej do smażenia

Mięso pokroić w średniej wielkości kostkę i podsmażyć na 3-4 łyżkach rozgrzane-
go oleju. warzywa obrać i pokroić na plasterki. dodać do mięsa wszystkie warzywa 
oprócz papryczek i chwilę smażyć wszystko razem. następnie dodać przecier pomi-
dorowy, doprawić do smaku solą, pieprzem i papryką. dusić na wolnym ogniu ok. 15-20 min. po tym czasie wlać wino, 
dodać liść laurowy i posiekane papryczki chili. dusić dalej, do momentu aż warzywa prawie całkiem się rozgotują, a potrawa 
będzie gęsta i zawiesista.

przełożyć do miseczek i udekorować każdą porcję surową papryczką chili w całości.

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

DO zOBaCzenia, DO USłYSzenia
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
24 maja, godz. 12.30, sala widowiskowa ośrodka Michael kościoła pw. Matki Bożej królowej aniołów, wstęp wolny
„wspaniałe bale i zabawy” - spotkanie muzyczne dla dzieci
24 maja, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
„niech żyje bal” - koncert uczniów Maryli gralczyk, poświęcony twórczości agnieszki osieckiej
26 maja, godz. 19.00, ii piętro art.Bem, wstęp wolny
„kilimandżaro - na dachu afryki” - spotkanie z anną i stanisławem szloser
28 maja, godz. 18.00, sala 124 art.Bem, wstęp wolny
„Bemowski klub książki” - warszawa czyta „Chamowo” Mirona Białoszewskiego
29 maja, godz. 11.30 i 20.00, sala koncertowa art.Bem
„Bogowie” - film w reżyserii Łukasza palkowskiego, laureat złotych lwów na ostatnim festiwalu filmowym w gdyni
30 maja, godz. 18.30 i 20.30, biblioteka przy ul. konarskiego 6, wstęp wolny
„noc Bibliotek” - impreza dla dzieci (szczegóły na stronach urzędu dzielnicy www.bemowo.e-bp.pl)
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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
25 maja – poniedziałek:

7.00: śp. zofia petrynowska – 1 greg.
7.00: o nawrócenie i życie w prawdzie dla sylwii
7.00: śp. Helena król w 3 miesiące po śmierci
7.30: śp. Jan gołębiowski
18.00: śp. Maria wyrzykowska – 25 greg.

26 maja – wtorek:
7.00: śp. zofia petrynowska – 2 greg.
7.00: śp. urszula Rudzińska w 25 r. śm., zygmunt kruszewski, zofia 
 i apolonia dąbrowscy, alina Choińska
7.00: śp. zenon górski w 1 r. śm.
7.30: śp. Tadeusz w 18 r. śm.
7.30: śp. zofia i stanisław Małuszka w 25 r. śm.
7.30: śp. Maria wyrzykowska – 26 greg.
18.00: śp. Mariusz Bogusz w 17 r. śm. i c. r. Jaworskich i Boguszów

27 maja – środa:
7.00: o nawrócenie i życie w prawdzie dla sylwii
7.00: śp. zofia petrynowska – 3 greg.
7.00: śp. Teresa pawlak
7.30: śp. wanda i Edward pałaszewscy;
7.30: dziękczynna w 15 rocznicę święceń kapłańskich ks. artura 
 z prośbą o Boże błog. i łaski;
18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy

28 maja – czwartek:
7.00: śp. zofia petrynowska – 4 greg.
7.00: za dusze w czyśćcu cierpiące
7.00: śp. Halina paluszewska w 4 r. śm. i c. r.
7.30: o nawrócenie i życie w prawdzie dla sylwii
7.30: śp. kazimierz i władysław strzałkowscy
18.00: śp. Maria wyrzykowska – 28 greg.

29 maja – piątek:
7.00: śp. zofia petrynowska – 5 greg.
7.00: o nawrócenie i życie w prawdzie dla sylwii
7.30: śp. Teodozja Łodyga
18.00: śp. Maria wyrzykowska – 29 greg.

30 maja – sobota:
7.00: śp. zofia petrynowska – 6 greg.
7.00: śp. Feliksa, Józef, Jerzy augustowscy, artur Rieff
7.30: o nawrócenie i życie w prawdzie dla sylwii
7.30: śp. Roman domański w 39 r. śm. i c. r. domańskich
18.00: śp. Maria wyrzykowska – 30 greg.

31 maja – niedziela:
7.00: śp. weronika i aleksander Boużyk
8.30: dziękczynna z prośbą o zdrowie, błog. Boże i łaski dla agnieszki 
 i Marcina w 6 r. ślubu oraz syna Janka i całej rodziny
10.00: śp. Halina, adolf wicińscy, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o błog. 
 Boże dla całej rodziny zawadka i jej dobroczyńców
10.00: śp. Jan Jędrasiak w 5 r. śm.
11.30: o Boże błog. i łaski dla Renaty w rocznicę urodzin
13.00: w intencji parafian;
16.00: śp. Tadeusz w 3 r. śm. i c. r. gala
18.00: śp. kazimiera Biernat
20.00: śp. zofia petrynowska – 7 greg.
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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, zostały włączone dzieci:

Sakrament chrztu świętego

zoja katarzyna Jabłońska,
Jan Franciszek Bosak.

• 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,
• Marcin Brewczuk – kawaler i Ewelina Kalenik – panna, oboje z par. tutejszej.

Modlitwa 
do ducha Świętego
Duchu Święty, proszę cię
o dar mądrości do lepszego poznawania 
ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, 
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u ciebie szukał rady
i u ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Maje-
statowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, 
który ciebie, o Boże, obraża.

 
Modlitwy tej nauczył Jana Pawła II jego ojciec Karol Wojtyła, kie-
dy pewnego dnia zauważył, że syn niezbyt gorliwie wypełnia obo-
wiązki ministranta.Tak to zdarzenie po latach wspominał papież: 
„W wieku dziesięciu, dwunastu lat byłem ministrantem, ale niezbyt 
gorliwym. Mój ojciec, spostrzegłszy moje niezdyscyplinowanie, 
powiedział pewnego dnia: «Nie jesteś dobrym ministrantem. Nie 
modlisz się do Ducha Świętego». I pokazał mi jakąś modlitwę. Nie 
zapomniałem jej… Z jakim on przekonaniem do mnie mówił! Jesz-
cze dziś słyszę jego głos”.

jan paweł ii polecał właśnie tę modlitwę młodzieży na spo-
tkaniu przy kościele św. anny w warszawie podczas pierwszej 
pielgrzymki do polski w 1979 roku. powiedział wtedy: „przyj-
mijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec                   
i pozostańcie jej wierni”.

„własnego kapłaństwa się boję, 
własnego kapłaństwa się lękam 
i przed kapłaństwem w proch padam, 
i przed kapłaństwem klękam.”
(ks. Jan Twardowski)

Czcigodnym Jubilatom 
– księdzu Mariuszowi (w 10 rocznicę święceń kapłańskich) 

i księdzu Józefowi (w 5 rocznicę święceń) 
życzymy wielkiej gorliwości w posłudze ludowi Bożemu 

we wspólnocie parafialnej, do której dobry Bóg was 
przeznaczył i posłał, w sprawowaniu sakramentów  

i udzielaniu Bożej łaski, jak również ciągłego wzrastania 
duchowego w przyjaźni z Jezusem Chrystusem 

– najwyższym i wiecznym kapłanem. 
on to bez waszych zasług powołał was do tak pięknej  
i wzniosłej służby, abyście głosili Jego miłość i świadczyli 

o niej całym swoim życiem.

wdzięczni za dar waszego powołania 
i pamiętający w modlitwie   

        
parafianie i Redakcja „skały”


