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Dzień  
Dziecka

1 czerwca wszystkim kojarzy się jednoznacznie – Międzynarodowy Dzień Dziecka. Dzieciom skła-
damy życzenia, robimy prezenty, niespodzianki. W mediach obserwujemy wzmożone zainteresowa-
nie tematyką dziecięcych problemów i różnorodnych zagadnień. Dla wielu dzieci jest to najwspa-
nialszy dzień w roku.

a przecież dzieci istnieją 365 dni w roku i codziennie ocze-
kują takiego samego zainteresowania, ciepła, czułości i miło-
ści ze strony osób dorosłych, potrzebują serca i stworzenia im 
dobrych i bezpiecznych warunków rozwoju. Tak bardzo nie-
zbędna jest rodzinna atmosfera w domu i w szkole, we wszyst-
kich miejscach, gdzie przebywają nasze pociechy.

pan Jezus błogosławił dzieci i chce je mieć zawsze blisko 
siebie. Mówił do swoich uczniów: „dopuście dzieci i nie prze-
szkadzajcie im przyjść do Mnie, do takich bowiem należy 
królestwo niebieskie.” (Mt 19, 14) / ks. kz.

4 czerwca
uroczystość 

najświętszego Ciała i krwii 
pana Jezusa

BoŻE CiaŁo
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EwangElia na co dziEń
31 maja 2015  - Niedziela Trójcy Przenajświętszej
(Mt 28,16-20)
Jedenastu uczniów udało się do galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. 
a gdy go ujrzeli, oddali Mu pokłon. niektórzy jednak wątpili. wtedy 
Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana Mi jest wszel-
ka władza w niebie i na ziemi. idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu w imię ojca i syna, i ducha Świętego. uczcie je za-
chowywać wszystko, co wam przykazałem. a oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata.

1 czerwca 2015  -  poniedziałek 
Wspomnienie św.  Justyna, męczennika
(Mk 12,1-12)
i zaczął im mówić w przypowieściach: pewien człowiek założył winnicę. 
otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. w końcu oddał ją 
w dzierżawę rolnikom i wyjechał. w odpowiedniej porze posłał do rolni-
ków sługę, by odebrał od nich część należną z plonów winnicy. Ci chwycili 
go, obili i odesłali z niczym. wtedy posłał do nich drugiego sługę; lecz 
i tego zranili w głowę i znieważyli. posłał jeszcze jednego, tego zabili. i 
posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jesz-
cze jednego, ukochanego syna. posłał go jako ostatniego do nich, bo sobie 
mówił: uszanują mojego syna. lecz owi rolnicy mówili nawzajem do sie-
bie: to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. i 
chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? 
przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. nie czytaliście tych 
słów w piśmie: właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się gło-
wicą węgła. pan to sprawił i jest cudem w oczach naszych. i starali się go 
ująć, lecz bali się tłumu. zrozumieli bowiem, że przeciw nim powiedział 
tę przypowieść. zostawili więc go i odeszli.

2 czerwca 2015 - wtorek 
Wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera
(Mk 12, 13-17)
uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenni-
ków Heroda, którzy mieli pochwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do 
niego: „nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim Ci nie 
zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie 
nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy 
nie płacić?”. lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: „Czemu Mnie 
wystawiacie na próbę? przynieście Mi denara; chcę zobaczyć”. przynie-
śli, a on ich zapytał: „Czyj jest ten obraz i napis?”. odpowiedzieli Mu: 
„Cezara”. wówczas Jezus rzekł do nich: „oddajcie więc Cezarowi to, co 
należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. i byli pełni podziwu dla 
niego.

3 czerwca 2015 - środa
Wspomnienie świętych męczenników 
karola Lwangi i towarzyszy
(Mk 12,18-27)
potem przyszli do niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmar-
twychwstania, i zagadnęli go w ten sposób: nauczycielu, Mojżesz tak 
nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi 
dziecka, niech jego brat weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swe-
mu bratu. otóż było siedmiu braci. pierwszy wziął żonę i umierając, nie 
zostawił potomstwa. drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa, tak samo 
trzeci. i siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. w końcu po wszystkich 
umarła ta kobieta. przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego 
z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę. Jezus im rzekł: Czyż 
nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie pisma ani mocy Bożej? 
gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż 
wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co zaś dotyczy umarłych, 
że zmartwychwstaną, czyż nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie 
mowa „o krzaku”, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg abraha-

ma, Bóg izaaka i Bóg Jakuba. nie jest on Bogiem umarłych, lecz żywych. 
Jesteście w wielkim błędzie.

4 czerwca 2015  -  czwartek 
Uroczystość Najświętszego ciała i krwi chrystusa (Boże ciało)
(Mk 14,12-16.22-26)
w pierwszy dzień przaśników, kiedy ofiarowywano paschę, zapytali Je-
zusa Jego uczniowie: gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowa-
nia, żebyś mógł spożyć paschę? i posłał dwóch spośród swoich uczniów 
z tym poleceniem: idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek, niosący 
dzban wody. idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiecie gospodarzowi: 
nauczyciel pyta: gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć paschę 
z moimi uczniami? on wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. 
Tam przygotujecie dla nas. uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie 
znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali paschę. a gdy jedli, wziął 
chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: Bierzcie, to 
jest Ciało moje. potem wziął kielich i odmówiwszy 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. po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę góry oliwnej.

5 czerwca 2015 - piątek 
Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika
(Mk 12,35-37)
Jezus nauczając w świątyni, zapytał: „Jak mogą twierdzić uczeni w piśmie, 
że Mesjasz jest synem dawida? wszak sam dawid mówi w duchu 
Świętym: Rzekł pan do pana mego: siądź po prawicy mojej, aż położę 
nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje. sam dawid nazywa go panem, 
skądże więc jest [tylko] jego synem?” a wielki tłum chętnie go słuchał.

6 czerwca 2015 - sobota
(Mk 12,38-44)
Jezus nauczając rzesze mówił: strzeżcie się uczonych w piśmie. z upodo-
baniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, 
pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. objadają 
domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy 
dostaną wyrok. potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak 
tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. wielu bogatych wrzucało 
wiele. przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden 
grosz. wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę, powia-
dam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli 
do skarbony. wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze 
swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie.

OTO SłOWO PaNa:
„Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, 
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.” (ap 1, 8)

uroczystość Trójcy przenajświętszej uświadamia nam najbar-
dziej podstawową prawdę naszej wiary: „są trzy osoby Boskie 
– Bóg ojciec, syn Boży i duch Święty.” oto wielka tajemnica 
naszej wiary. Mimo, iż wiele mądrych książek i traktatów napi-
sano, wykładów wygłoszono, sympozjów odbyto, to i tak Trójca 
Święta była, jest i będzie wielką i niezgłębioną tajemnicą dla 
ludzkiego umysłu. a jednocześnie tak prosta i jasna zasada – 
uczynienie znaku krzyża: „w imię ojca i syna, i ducha Świę-
tego” Tak rozpoczynamy dzień, modlitwę, podróż i każde inne 
ważne działanie, znak krzyża to najprostsza modlitwa, pełna uf-
ności i miłości do Boga, a jednocześnie wyznanie wiary w Boga 
w Trójcy Świętej Jedynego. zawsze zadbajmy o staranne wyko-
nywanie znaku krzyża, abyśmy w ten sposób oddawali chwałę 
panu Bogu – ojcu, synowi i duchowi Świętemu. / ks. kz.
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TEmaT z okładki

Nasza czTeroleTNia zosia mówi, że „bez dzieci rodzice mają łaTwiej”.  w każdej rodziNie 
wychowywaNie dzieci jesT wyzwaNiem. dla rodziców, kTórzy wychowują swoje dzieci Po 
kaTolicku, dochodzą jeszcze obowiązki związaNe z PrzekazywaNiem wiary.

Chcielibyśmy, z okazji dnia 
dziecka, podzielić się naszy-
mi spostrzeżeniami odnośnie 

wprowadzania dzieci w życie ducho-
we i religijne. na pewno najważniejsze 
jest dawanie świadectwa. Jeśli dziecko 
nigdy nie widzi rodziców modlących 
się, to chociaż będzie odmawiało pa-
ciorek, to nie wyrobi sobie przekona-
nia, że modlitwa jest czymś, co robią 
dorośli mężczyźni i kobiety. oczywi-
ście, może w toku formacji religijnej 
zachować lub nawet pogłębić praktykę 
osobistej  modlitwy, lecz widok ojca 
lub matki pogrążonych w modlitwie 
jest chyba najbardziej budujący. zro-
zumiałe jest, że szukamy odosobnienia  
podczas rozmowy z Bogiem, nie mo-
dlimy się na pokaz dla dzieci, ale jeśli 
robimy to regularnie, to będziemy na 
tej czynności niekiedy przyłapywani.

w podobny sposób działa przystę-
powanie do sakramentów – w naszej 
rodzinie pojawiały się spontanicznie 
pytania, czym jest Eucharystia i da się 
niekiedy wyczuć pewną tęsknotę i za-
zdrość. - Jeszcze nie możesz przystę-
pować do komunii - musimy mówić 
dzieciom. uczestnictwo we Mszy świę-
tej pokazuje też wymiar wspólnotowy 
chrześcijaństwa. warto też w miarę 
możliwości włączyć się w posługę przy 
ołtarzu. dzieci będą dumne, widząc                                                                      
i słysząc ojca czytającego słowo Boże 
w kościele. i znowu będzie to okazja 

do pokazania, że służba liturgiczna 
jest godna dorosłej osoby, a nie tylko 
ministrantów w wieku szkolnym.

zaangażowanie rodziców w życie 
religijne, w życie parafii jest podsta-
wą, dawaniem świadectwa, na którym 
opierać się będzie duchowość dzieci. 
oprócz tego bardzo ważne naszym 
zdaniem są dwie praktyki, już skiero-
wane stricte do dzieci: czytanie pisma 
Świętego oraz modlitwa rodzinna.

Ta pierwsza rzecz wydaje się nie 
wymaga komentarza. kontakt ze sło-
wem Bożym pozwala na pogłębienie 
zrozumienia istoty Boga, pokazanie 
dzieciom, w jaki sposób wkraczał on 
w historię narodu wybranego. na 
pewno będą się pojawiały pytania 
odnośnie przeczytanych fragmentów. 
niekiedy takie, które od rodziców 
będą wymagały poszukania odpowie-
dzi. w jaki sposób, w jakim wieku, 
prezentować pismo Święte dzieciom? 
Jest wiele metod. niektórzy rodzice 
polecają „Biblię właściwych wybo-
rów” lub wersje Biblii dostosowane do 
wieku dziecka. wszystkie takie opra-
cowania mają jedną wadę – mogą być 
zbyt infantylne lub zbyt skomplikowa-
ne akurat dla naszych dzieci. naszym 
zdaniem najlepiej samemu opowiadać 
biblijne historie dzieciom, omijając lub 
rozszerzając trudniejsze fragmenty, 
dostosowując przekaz. dla starszych 
przedszkolaków lub dzieci wczesnosz-

kolnych można już pomału czytać 
„normalne” pismo Święte. My naszym 
dzieciom czytamy wybrany fragment z 
czytań  przeznaczonych na dany dzień. 
pierwsze lub drugie czytanie, a jeśli 
oba z nich są bardzo skomplikowane 
– psalm. Jak powiedzieliśmy, wszystko 
zależy od wieku dzieci, ich zdolno-
ści skupienia, liczebności, rozpiętości 
wiekowej itd. Młodszym dzieciom 
czytajmy/opowiadajmy historie biblij-
ne, a na wspólnej modlitwie rodzinnej 
odczytujmy pismo Święte z tego wy-
dania, którym sami się posługujemy. 

wspólna modlitwa, po przeczyta-
niu fragmentu Biblii i jego ewentual-
nym omówieniu, ma u nas bardzo pro-
stą formę, głównie ze względu na wiek 
dzieci. każdy z domowników wymie-
nia swoje intencje, prosimy, przepra-
szamy i dziękujemy Bogu za rzeczy, 
które spotkały nas mijającego dnia. 
oprócz wartości formacyjnej, wspólna 
modlitwa ma walor integrujący rodzi-
nę oraz pozwala zajrzeć w świat dziec-
ka. o co się modli? Czy potrafi prze-
prosić? To ostatnie zależy, znowu, od 
naszego przykładu. Jeśli dziecko było 
świadkiem naszego niewłaściwego za-
chowania, warto publicznie przeprosić 
podczas wspólnej modlitwy. nie jest 
to publiczna spowiedź, lecz raczej po-
rządkowanie świata dziecka – rodzice 
mają prawo popełniać błędy, ale nie 

Joanna i Janusz Matkowscy

FORMacJa 
Dzieci

dokończenie na str. 10
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NAUCZANIE KOŚCIOŁA 
O ŻYCIU SPOŁECZNYM
Polska chadecja 
Na emiGracji 
Maciej Białecki, maciej@bialecki.net.pl

spośród stronnictw politycz-
nych uczestniczących w polity-
ce emigracyjnej polskich władz 

na uchodźstwie w latach 1939-1990 
tylko jedna partia wprost odwoływa-
ła się do chrześcijańskiej demokracji                      
i katolickiej nauki społecznej. Było to 
stronnictwo pracy, powstałe jeszcze 
w ii Rp, co opisywałem jednym z po-
przednich tekstów („skała” nr 5 z 15 
lutego 2015). 

stronnictwo pracy uczestniczyło 
w kolejnych polskich rządach pod-
czas ii wojny światowej. Ministrami 
z rekomendacji sp byli wtedy m. in. 
generał Józef Haller i karol popiel, 
prezes stronnictwa. działaczami sp 
było trzech spośród sześciu delega-
tów Rządu na kraj: Cyryl Ratajski, 
Jan stanisław Jankowski i Jerzy Braun. 
ich losy wpisały się w dramatyczną 
historię stronnictwa na ziemiach pol-
skich. Cyryl Ratajski zmarł w 1942 
r. Jan stanisław Jankowski został 
aresztowany przez nkwd w marcu 
1945 r. wraz z innymi przywódcami 
polskiego państwa podziemnego, 
wywieziony do Moskwy i skazany                                                                     
w „procesie szesnastu” na 8 lat więzie-
nia, a na dwa tygodnie przed końcem 
kary zamordowany. Jerzy Braun był 
torturowany i więziony przez polskie 
władze komunistyczne za działalność 
niepodległościową (podczas procesu 
prokurator żądał kary śmierci). Co 
ciekawe, Braun w 1940 r. stworzył                      
i prowadził Federację organizacji 
narodowo-katolickich „unia”, której 
członkami byli m. in. Jerzy Turowicz i 
karol wojtyła. 

po wojnie stronnictwo pracy pró-
bowało działać w kraju do 1950 r. 
prezes karol popiel był nawet krótko 
członkiem krajowej Rady narodowej. 
skończyło się to infiltracją organizacji 
przez agentów uB i aresztowaniami 
jej członków.

stronnictwo pracy aktywnie 
uczestniczyło natomiast w polskiej 
polityce na emigracji. nie było jednak 
partią dominującą, choć miało dwu-
krotnie premiera: w 1955 r. Hugona 
Hanke, który niestety był współpra-
cownikiem wywiadu pRl i objąwszy 
tekę premiera wrócił do pRl, spek-
takularnie popierając władze komu-
nistyczne, oraz zygmunta Much-
niewskiego w latach 1970-1972. inne 

partie emigracyjne nie nawiązywały 
wprost do katolickiej nauki społecz-
nej, choć formułując swoje programy 
obficie z niej czerpały. dlatego pisał 
stanisław sopicki, polityk sp i mi-
nister kilku rządów na uchodźstwie: 
„Ruch chrześcijańsko-społeczny nie 
posiada bynajmniej jakiegoś mono-
polu na reprezentowanie zasad ka-
tolickich. wiadomo zresztą, ze orga-
nizacje, np. stronnictwa, nie zawsze 
najlepiej reprezentują te idee, na które 
się powołują.”

Ten brak dużej partii chadeckiej 
odróżniał polskę od innych krajów, 
takich jak niemcy i włochy, w któ-
rych wtedy chrześcijańskie demokra-

cje były jedną z dwóch największych 
partii obok socjaldemokracji, i na 
przemian z nimi sprawowały władzę                                                                        
w państwie. prof. zygmunt Tkocz 
wyjaśnia, iż „w przeciwieństwie do 
tego, co widzimy [...] w Europie za-
chodniej, polskie programy politycz-
ne zawierają motywację chrześcijań-
ską, chociażby poprzez traktowanie 
chrześcijaństwa jako naturalnego po-
mostu łączącego ludzi ponad przeko-
naniami politycznymi. nie było więc 

nigdy specjalnej potrzeby, by na wzór 
zachodnioeuropejski tworzyć partie 
polityczne podkreślające odrębność 
chrześcijaństwa od innych kierunków 
politycznych” („Chrześcijańska myśl 
społeczna na emigracji”, londyn 
1991).

Trzeba pamiętać, że politycy na 
uchodźstwie, choć formowali rządy, 
biura i sekretariaty, nie dysponowali 
realną władzą służącą realizacji ce-
lów programowych. w rządzie nie 
było np. ministra spraw wewnętrz-
nych i administracji, lecz „minister 
odbudowy administracji publicznej”, 
planujący tylko urządzenie kraju po 
odzyskaniu niepodległości. stąd wy-
nika brak dynamiki formułowania 
nowych idei, a przecież współczesne 
zręby katolickiej nauki społecznej 
powstały w okresie soboru watykań-
skiego ii i pontyfikatu Św. Jana pawła 
ii. dlatego nie dziwi ostrość opinii ks. 
prof. Józefa Marii Bocheńskiego op, 
komentującego działalność polityków 
emigracyjnych, nie tylko zresztą cha-
deckich: „przekleństwo jakieś ciąży 
na naszej myśli politycznej, która za-
krzepła na poziomie z 1939 - jeśli nie 
z 1926 roku.”

stronnictwo pracy próbowano re-
aktywować w kraju w 1989 r., począt-
kowo pod nazwą „Chrześcijańsko-
demokratyczne stronnictwo pracy”, 

jednak nie odegrało ono istotnej 
roli. najbardziej znanym politykiem 
Chdsp był mecenas władysław si-
ła-nowicki, który w wyborach kon-
traktowych po okrągłym stole bez 
powodzenia ubiegał się o mandat po-
selski, kandydując na Żoliborzu prze-
ciwko Jackowi kuroniowi z komitetu 
obywatelskiego „solidarność”.

„Ruch chrześcijańsko-społeczny nie posiada bynajmniej jakiegoś monopolu 
na reprezentowanie zasad katolickich. wiadomo zresztą, ze organizacje, np. 
stronnictwa, nie zawsze najlepiej reprezentują te idee, na które się powołują.”

„polskie programy polityczne zawierają motywację chrześcijańską, chociaż-
by poprzez traktowanie chrześcijaństwa jako naturalnego pomostu łączące-

go ludzi ponad przekonaniami politycznymi.”
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co nam mówią Święci?

Joanna Matkowska

kSiĄDz aLekSY SOBaSzek 
– PaTRON PROBOSzczÓW
Przyszły błoGosławioNy urodził się 17 liPca 1895 roku w PrzyGodzicach wielkich 
w zaborze Niemieckim. ojciec wawrzyN był wiejskim lisToNoszem,  maTka kaTarzy-
Na z domu szlachTa zajmowała się domem. rodziNa sobaszków z czasem PrzeNiosła 
się do osTrowa; Tam w czasie i wojNy świaTowej zmarła maTka alekseGo.

w 1914 roku aleksy po zda-
niu matury wstąpił do se-
minarium duchownego. 

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1919 
roku i rozpoczął pracę jako wikariusz 
w wągrowcu, słupach, Trzemiesznie       
i gnieźnie. studiował filozofię i peda-
gogikę na uniwersytecie poznańskim. 
Był prefektem seminarium w gnieź-
nie. pracując jako prefekt gimnazjum 
w szamotułach i Rogoźnie zyskał 
opinię wybitnego nauczyciela i opie-
kuna młodzieży. w 1933 roku został 
notariuszem dekanalnym w Jarocinie.

od 1931 roku ksiądz sobaszek peł-
nił posługę jako proboszcz w parafii                                                                             
w siedleminie pod Jarocinem. dokoń-
czył budowę kościoła i spłacił długi 
zaciągnięte przez poprzedniego pro-
boszcza. wybuch ii wojny światowej 
spowodował, że pod wpływem paniki 
opuścił swoją parafię. wrócił do niej 
po dwóch tygodniach i w czasie Mszy 
świętej ze łzami w oczach prosił pa-
rafian o wybaczenie, jednocześnie za-

pewniając, że już nigdy ich nie opuści. 
dotrzymał słowa, mimo że mógł wy-
jechać do swojego brata do niemiec. 
ksiądz aleksy opiekował się także 
sąsiednią parafią, której proboszcza 
niemcy aresztowali już wcześniej.

gestapo przyszło po księdza so-
baszka 6 października 1941 roku                      
w czasie, gdy odprawiał Mszę świę-
ta pogrzebową. niemcy zaczekali do 
końca pogrzebu i aresztowali go. wy-
wieziono samochodem z zarekwiro-
waną monstrancją w rękach. 

wraz z grupą księży został umiesz-
czony w Forcie Vii, obozie koncentra-
cyjnym posen (poznań). współwięź-
niowie zapamiętali jego rekolekcje 
i kazania o wartości cierpienia i na-
śladowania krzyża. 30 października 
1941 roku przewieziono go do obozu 
koncentracyjnego w dachau. ksiądz 
aleksy został numerem obozowym 
28086.

pozbawiony ciepłej odzieży, zmu-
szany do pracy ponad siły, bity i po-
niżany zachował ufność w wolę Bożą                                                                                        
i obowiązek cierpienia wraz z Chry-
stusem. Świadectwem tego były zacho-
wane listy obozowe księdza sobaszka. 
pisał w nich o tęsknocie za śmiercią: 
„Chciałbym już być u swojej Matki”. 
pisał po niemiecku - listy w tym ję-
zyku nie były tak mocno kontrolowa-
ne, dlatego w jego listach można było 
przeczytać o brutalnym traktowaniu 
więźniów przez obozowych strażni-
ków, głodzie i braku odzieży. 

 25 lipca 1942 roku został przenie-
siony do rewiru dla chorych. Cho-
rował na krwawą biegunkę. księdza 
zygmunta sroczyńskiego spowia-
dającego go przed śmiercią poprosił                                                   

o przekazanie wiadomości swoim 
parafianom. pomimo, iż musiał ich 
opuścić fizycznie, to nie opuścił ich 
duchowo: „wszystkie udręki i tortu-
ry, jakie przyszło mi znosić w obozie, 
ofiaruję Bogu za swoich parafian; […] 
błogosławię wszystkim i proszę ich 
o modlitwę za swoją duszę”. ksiądz 
aleksy sobaszek zmarł 1 sierpnia 
1942 roku. zwłoki księdza spalone 
zostały w miejscowym krematorium.

Jego portret znajduje się w galerii 
wybitnych wykładowców i wycho-
wanków i liceum ogólnokształcą-
cego w ostrowie wielkopolskim.                                    
w parafiach w siedleminie i słupach 
znajdują się poświęcone mu tablice 
pamiątkowe.

Święty Jan paweł ii w dniu 13 
czerwca 1999 roku podczas Mszy 
sprawowanej w warszawie beatyfi-
kował go  w gronie 108 polskich mę-
czenników ii wojny światowej.
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ks. rafał sikorski Pochodzi z Naszej Parafii. swoją mszę PrymicyjNą odPrawił w Naszej 
kaPlicy 29 maja 2005. Przez 6 laT PosłuGiwał Na ulrychowie w Parafii dobreGo PasTe-
rza, a od 4 laT jesT duszPasTerzem akademickim w kościele św. aNNy.

człowiEk numEru

kSiĄDz RaFał SikORSki

po raz pierwszy otworzyłem oczy 
17 czerwca 1980 roku w war-
szawie i robię to każdego ranka 

dziękując dobremu Tacie, że daje mi 
jeszcze jeden dzień na odkrywanie Jego 
cudownych planów, które ma dla swo-
jego osiołka. dlaczego osiołka? – o tym 
trochę później. 

Jeden z tych planów Bożej miłości 
odkryłem sześć lat temu. Rzeczywiście 
chodzi tu o miłość, bo to ona nadaje 
sens życiu - łatwo się o niej mówi, ale 
trudniej doświadcza, a chodzi właśnie 
o to, aby jej doświadczyć. kiedyś zna-
jomy ksiądz opowiadał mi, jak pewne-
go razu był z wizytą w domu dziecka. 
kiedy tam wszedł, jego uwagę przykuł 
mały chłopiec, który stał w łóżeczku                                         
z bardzo pogodną twarzą. zdziwiło go 
to bardzo. Mówił sam do siebie:  Jak 
można być tak radosnym w domu dziec-
ka - przecież ci, którzy powinni darzyć 
go największą miłością, zwyczajnie go 
porzucili. Radosna twarz tego chłopca 
nie dawał mu spokoju. postanowił więc 
podejść i spytać się, co jest źródłem tej 
jego radości. w odpowiedzi usłyszał:

- wie, ksiądz co?
- no, co? 
- no to, że na świecie jest sześć mi-

liardów ludzi a Bóg kocha mnie jakbym 
był jego jedynym dzieckiem!

Historia powołania to historia od-
krycia i doświadczenia takiej właśnie 
miłości - wyłącznej, jedynej i niepowta-
rzalnej.

zanim jednak to zrozumiałem, mu-
siało upłynąć trochę wody w wiśle. 

Choć od małego dziecka byłem ob-
darzany miłością rodziców, uczony pa-
cierza i prawd o Bogu, a od piątej klasy 
szkoły podstawowej służyłem w ko-
ściele jako ministrant, to nie znaczy, że 
jak dorastałem, wszystko było dla mnie 
proste i zrozumiałe. Ten dobry pan Bóg 
z lat dzieciństwa stawał się z biegiem 
czasu kimś odległym. wiedziałem, że 
on jest, ale na świecie jest przecież 
tylu ludzi, że dlaczego akurat miałby 
się interesować jakimś nastolatkiem                               
z blokowiska na górcach. do kościoła 
chodziłem nadal, ale raczej bym powie-
dział z czystego przyzwyczajenia niż                      
z potrzeby serca.

Tym, co wówczas da-
wało mi szczęście, była 
„miłość” do muzyki he-
avy metalowej i moi 
koledzy, z którymi się 
bawiłem i chodziłem na 
koncerty naszych ulu-
bionych kapel. któregoś 
dnia była kolejna okazja 
do wspólnej zabawy. do 
warszawy przyjeżdżał 
jeden z naszych ulubio-
nych zespołów. Takiej 
okazji oczywiście nie 
można było przegapić. 
założyłem odpowiedni 
strój, a przed wyjściem na 
koncert zrobiłem dziwną 
rzecz. do kieszeni mo-
ich „bojówek” włożyłem 
mały metalowy krzyżyk, 
który dostałem kiedyś od 
śp. bpa Miziołka. włoży-
łem i wybiegłem szybko 
z domu, bo na przystanku 
czekali już na mnie moi koledzy. kie-
dy dotarliśmy na miejsce okazało się, 
że nasz ulubiony zespół nie przyjechał 
i.... pozostaliśmy na koncercie zespołu 
satanistycznego. gdy zaczynał się kon-
cert, nagle wydarzyło się coś niezwykłe-
go. Moi koledzy znikli mi gdzieś z oczu, 
zgasły wszystkie światła, puszczono 
dym, z głośników wydobywała się ja-
kaś mroczna muzyka a na koncertową 
salę zaczęli zbiegać się ludzie i wznosić 
okrzyki na cześć szatana. a ja stałem 
na środku nie mogąc się poruszyć, jak-
by ktoś przybił mnie gwoździami. na 
całym ciele poczułem chłód i zacząłem 
się bać. nagle moja ręka automatycznie 
znalazła się w kieszeni, w której był ten 
mały metalowy krzyżyk. Ścisnąłem go 
mocno i zawołałem w duchu: panie ra-
tuj. w tym momencie powrócił spokój                                                                       
a serce zabiło mocniej, bo doświadczy-
łem czegoś, co według mnie było nie-
możliwe. Ten odległy Bóg rzeczywiście 
się mną interesuje, jest przy mnie i mnie 
ochrania - mało tego kocha, jakbym był 
jego jedynym dzieckiem. To doświad-
czenie miłości sprawiło, że uchwyciłem 
się ręki dobrego pasterza i postanowi-
łem Mu zaufać. a on zaczął stawiać na 

mojej drodze wspaniałych ludzi, którzy 
zaczęli na nowo odkrywać przede mną 
piękno kościoła. pokazywać, że Bóg 
jest naprawdę blisko. każdego dnia 
przychodzi na ołtarz i daje nam siebie    
z miłości. Tej miłości mogę doświad-
czać każdego dnia. 

no dobrze, a co z moim powołaniem 
do kapłaństwa? Jak to się stało?

nie wiem! naprawdę! Bóg każdego 
dnia mnie czymś zaskakuje, a ja to lubię 
i wszystko przyjmuję, bo wiem, że robi 
to z miłości.

Jednak jedno mogę powiedzieć, co 
uważam, że w jakiś sposób opowiada 
moją drogę powołania. kiedy kilka lat 
temu głosiłem słowo Boże na ulicach 
kielc, jeden z księży nazwał mnie Bo-
żym osłem. zdziwiłem się dlaczego 
właśnie osłem, ale któregoś dnia czy-
tając książkę francuskiego księdza guy 
gilberta „dealer miłości”, zrozumiałem 
to.  w książce tej znalazłem „Modlitwę 
osŁa”, która przedstawiała historię 
mojego wybrania.

pozwoliłem się odwiązać i zabrać. 
noszenie Boga, tam gdzie on chce, jest 
najpiękniejszą rzeczą, jaka mogła mnie 
spotkać. dobrze być osłem pana!!!
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z życia parafii

Mirosława pałaszewska

piątek, 24 września 2004
dzisiaj rano o szóstej w radiu podali, że 

drewniany kościół przy ul. górczewskiej 
płonie. Jak przejeżdżałam o godzinie siód-
mej, już nie było kościoła. Tylko opary wody 
i dym unosiły się nad pogorzeliskiem. 

pierwszy z księży obudził się ks. Maciej. 
usłyszał alarm. w pierwszej chwili pomy-
ślał, że to włączył się alarm samochodu na 
pobliskim parkingu. Jednak kiedy po pół 
minucie usłyszał alarm po raz drugi, szyb-
ko się ubrał i wyszedł na zewnątrz. ogień 
był na całej długości dachu. pobiegł do 
kancelarii, by zadzwonić do straży pożar-
nej. nawet nie wie, czy się nagrał, bo stra-
żacy za chwilę przyjechali. obudził też ks. 
proboszcza i ks. Roberta.

uratowały się  tylko relikwie świętego 
ojca pio. Reszta spłonęła. Mam nadzieję, 
że o. pio będzie czuwał nad naszą parafią. 

Teren jest zamknięty i opasany taśmą                  
z napisem: policja. księża przypuszczają, że 
to było podpalenie. To już trzecie podpale-
nie. wcześniej kiedyś po południu podpa-
lono kiosk tuż przy kościele (znajdował się 
na terenie ogrodzonym). 

sobota, 25 września 2004
irenka powiedziała, że jedna z sąsiadek 

widziała na przystanku przy konarskiego                                                                                       
o 5.20 jak rozbłysł płomień na chodniku                                                                                                               
i za chwilę palił się już kościół. widocznie 
oblali kościół i ścieżkę czymś łatwopal-
nym.

gmina tego samego dnia wstawiła okna 
do budynku plebanii. dostaliśmy także od 
nich ławki do pomieszczenia w nowobu-
dowanym domu parafialnym. Firma nagła-
śniająca kościoły za darmo zainstalowała              
w tym pomieszczeniu nagłośnienie. Jeden 
głośnik umieszczono na zewnątrz. księża 
z innych parafii też okazali solidarność. po-
dzielili się z naszymi księżmi. Bo wszyst-
ko w kościele spaliło się: ornaty, kielichy, 
pateny, chorągwie.  ks. Marek przybylski 
podarował mszał.

Msza św. była odprawiona wczoraj wie-
czorem. Było tylu ludzi co na wielkanoc. 
po Mszy św. ministranci zbierali pieniądze. 
wszyscy kładli papierki i to dużo. do salki, 
gdzie była sprawowana Msza św., wniesio-
no osmalony krzyż. parafię odwiedził także 
ks. prymas Józef glemp i biskup odpowie-
dzialny za budownictwo sakralne.

dzisiaj rano zrobiłam kolejne zdjęcia 
zgliszcz. Robotnicy zakładali linię ener-
getyczną. widocznie wczoraj księża byli 
bez prądu. smutnie to wszystko wygląda. 
drzewo z jednej strony osmalone. dobrze, 
że pozostał krzyż, który stał poza ogrodze-
niem. 

wieczorem poszłam na Mszę św. od-
prawianą przez wszystkich trzech księży 
z naszej parafii w towarzystwie dwóch 
diakonów adama i Rafała. w salce poło-
żono chodnik. sama sala nie ma podłogi, 
ściany nietynkowane. stoi stół, a obok nie-
go umieszczony bardzo nadpalony krzyż 
wydobyty ze zgliszcz. ludzie gromadzili 
się już przed godz. 18.00. kiedy przyszłam 

o 17.45, odmawiano trzecią tajemnicę ró-
żańca. Część wiernych pozostała także po 
Mszy św., by się dalej modlić. ks. proboszcz 
powiedział, że od momentu pożaru spotkał 
się z wieloma odruchami pomocy, nawet 
od ludzi mu nieznanych. wszyscy księ-
ża byli w nowych ornatach ofiarowanych 
przez księży z innych parafii dekanatu je-
lonkowskiego. ksiądz apelował o szafę, bo 
nie mają gdzie ich przechowywać. 

ks. proboszcz odczytał wiersz, który na-
pisała uczennica agnieszka krawczyk na 
wieść o pożarze:

  24.09. 2004 
ogniem chcieli zakryć nam Boga,
dymem chcieli zasłonić nadzieję,
gruzami chcieli przywalić nasza wiarę.
ale na próżno ich starania 
i wysiłki daremne.
otrzepaliśmy proch z butów,
podaliśmy sobie ręce wkoło
popłynęło morze słonych łez.
lech nikt nie utonął,
wyjęliśmy z gruzu krzyż

kaRTka z 
kaLeNDaRza

PO POŻaRze
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Bóg jest między nami.
Różaniec przebiegł między palcami 
Maryja też czuwa nad nami.
My się nie poddaliśmy
wiedzieliśmy, że musimy walczyć!
a powstaniemy jeszcze silniejsi
pełni nadziei, uśmiechu
ale to jeszcze nie teraz
Teraz jest czas budowania ...

kiedy lektor andrzej czytał pierwsze 
czytanie z księgi koheleta, przy słowach 
marność nad marnościami i wszystko mar-
ność -  rozpłakał się. zresztą wiele osób 
miało mokre oczy.

zaczynamy od zera.

sobota, 2 października 2004
w niedzielę po Mszy św. wierni mogli 

wejść na teren dawnego kościoła. Jeszcze 
wszystko pozostało, bo w poniedziałek 
miał przyjść ktoś z firmy ubezpieczeniowej. 
zrobiłam kilka zdjęć. w mojej obecności 
jeszcze pękła jedna szyba w blaszakach, 
gdzie mieszkają księża. nawet pośrodku 
widać ślady pożaru. Ciemniejsza blacha. 
na szczęście, pożar nie tknął kapliczki                      
z Matką Bożą. drzewo obok jest troszkę               
z jednej strony podpieczone. 

ktoś z parafian zaproponował, by wydać 
historię naszej parafii. ludzie mają przy-
nosić do ks. proboszcza zdjęcia robione 
w kościele. Może to być całkiem ciekawa 
kronika. Może by tak pokazać przy okazji 
wszystkie dzieci przystępujące do i komu-
nii  Św. 

przedstawiciel firmy ubezpieczenio-
wej orzekł, że pożar wzniecono w środku 
świątyni. Takie stwierdzenie wobec faktów 
jest absurdalne. ludzie widzieli przecież, 
że ogień najpierw był na zewnątrz, potem 
palił się kościół. ks. proboszcz ma poprosić 
o opinię pracowników politechniki war-
szawskiej.

poniedziałek, 11 października 2004
wczoraj w kościele pani kasia sprze-

dawała „Miejsca Święte” (2004 nr 10) po-
święcone św. Łukaszowi Ewangeliście. Jest 
tam też artykuł Marka połomskiego „Św. 
Łukasz na górcach” o naszym już nieist-
niejącym kościele. ks. proboszcz powie-
dział, że numer ten miał być dla parafian 
niespodzianką na odpust (przypadający                   
w przyszły poniedziałek). niestety, jest do-
kumentacją. wśród zdjęć jest eksponowana 
figurka św. ojca pio, która się nie zacho-
wała. natomiast w „gościu niedzielnym” 
(edycja Mazowsze) opublikowano artykuł 
Joanny Jureczko-wilk „spalił się nam ko-
ściół” z bardzo pięknym zdjęciem wnętrza 
kaplicy, chyba z 11 listopada. wszystkie 
egzemplarze wykupiono już po Mszy św. 
o 7.00. Chodziłam aż do kościoła Boguro-
dzicy, aby kupić tygodnik.

poniedziałek, 18 października 2004
w sobotę do godz. 2.00 w nocy Jan 

kiełtyk i andrzej Ślubowski  pracowali 
nad nowym wystrojem kaplicy. wymie-
niono tkaninę na ścianie (z jasnozielonej 
na ciemnozieloną. ładnie udrapowaną). na 
ścianie zawieszono figurkę św. Łukasza  po-
darowaną przez poprzedniego proboszcza 
ks. zenona Trzaskowskiego. na bocznej 
ścianie wisi już nowy obraz przedstawiają-
cy św. Łukasza – tak samo jak poprzedni 
- prezent od rodziny piekutów. podłogę 
wyłożono wykładziną.

w poniedziałek o godz. 18.00 była od-
prawiona Msza św. odpustowa, którą spra-
wował  ks. zenon Trzaskowski. w homilii 
mówił głównie o patronie św. Łukaszu, ale 
wspomniał o początkach naszej parafii. 

Był też  dziekan jelonkowski ks. pra-
łat stefan zembrzuski oraz dwaj alumni                                                                
z naszej parafii adam i Rafał. ks. pro-
boszcz powiedział, że na podobną sytuację 
(by mieć dwóch alumnów) możemy długo 
czekać. 

Śpiewałyśmy w chórze. Była Basia, sabi-
na, patrycja. pani ania grała na skrzypcach. 
Tak nam się dobrze śpiewało, że jeszcze po 
Mszy zaśpiewałyśmy dwie pieśni (Barkę                                                                               
i zapada zmrok – wszystkie zwrotki).

sobota, 6 listopada 2004
dziewczęta ze scholi razem z panią 

anią w niedzielę 24 października śpie-
wały podczas trzech Mszy Św. w kościele 
św. stanisława. uzbierały do puszek ponad 
1.800 zł.

Teren pogorzeliska został uprzątnię-
ty. pozostały tylko fragmenty, których nie 
mogła ruszyć koparka.

dopiero w dzisiejszym „naszym dzien-
niku” jest reportaż Joanny Śliwińskiej „po-
żar nie strawił wiary. sos dla parafii św. 
Łukasza” z licznymi zdjęciami. Także                                                                                        
w październikowym numerze „Bemow-
skiego informatora samorządowego” 
(2005 nr 5) jest artykuł „Trudne chwile pa-
rafii na górcach” ze zdjęciami pogorzeliska 
i dawnego kościółka. wszędzie są podane 
numery konta, na który można wpłacać 
darowizny.

niedziela, 14 listopada 2004
znowu sprzedawane są zioła  ojca  

grzegorza w salce bibliotecznej. wczoraj 
pracował spychacz na pogorzelisku usiłu-
jąc usunąć resztki fundamentów. pewnie 
skończą w poniedziałek.

niedziela, 21 listopada 2004
przez dwa tygodnie posunęły się roboty 

przy budowie prowizorycznej kaplicy. Już 
jest położona kostka i postawiono część 
filarów drewnianych, na których będzie 
wsparty dach.

środa, 24 listopada 2004
górale pracują do późna chcąc jak naj-

szybciej położyć dach. Jest jednak zimno 
i wieje ostry wiatr. wczoraj wymurowa-
no ścianę frontową do wysokości prawie                        
1 metra. wierni wchodzący na teren mu-
sieli się schylać i przechodzić pod  po-
przeczką poziomującą cegły.

niedziela, 5 grudnia 2004
kaplica jest już zadaszona. ks. proboszcz 

ma nadzieję, że rozpoczynające się w przy-
szłą niedzielę rekolekcje (będzie je prowa-
dził pallotyn z Mazur) już będą się odbywa-
ły w tym pomieszczeniu. apelował o pomoc 
przy sprzątaniu w poniedziałek i piątek.

wieczorem  o 19.00 odbył się spektakl 
słowno-muzyczny traktujący o wydarze-
niach z 24 września 2004 roku w wykona-
niu parafialnej grupy teatralnej Św. Łukasza 
Ewangelisty „z prochu powstałeś i w proch 
się obrócisz”. Bardzo ekspresyjne przed-
stawienie. dziewczęta były ubrane w białe 
bluzki lub sweterki i czarne spódnice.
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małE co niEco

PARZYBRODA Z MŁODEJ KAPUSTY
w sPrzedaży Pojawiły się już młode warzywa: kaPusTa, oGórki, boTwiNa. To NajleP-
szy momeNT Na wioseNNe daNia sezoNowe. do Takich Należy zuPa ze słodkiej kaPu-
sTy, w NiekTórych reGioNach Polski zwaNa Parzybrodą. 
młoda kaPusTa jesT NajlePsza do jej PrzyGoTowaNia, bo-
wiem bardzo szybko się GoTuje.

Składniki:
1/2 kg mięsa na rosół
 (szponder, łata, pręga)
1/2 kg wędzonych żeberek 
lub boczku
2 marchewki
2 pietruszki
1 mały seler (lub 1/2 dużego)
1 por
4 ziarenka ziela angielskiego
4 ziarenka czarnego pieprzu
1 liść laurowy
1/2 średniej wielkości główki 
                                           kapusty
4-5 ziemniaków
sól
pieprz

surowe oraz wędzone mięso i obraną włoszczyznę zalać 1,5-2 l zimnej wody (tak, by 
woda przykryła mięso). gotować początkowo na dużym ogniu, a gdy zacznie wrzeć, 
zmniejszyć płomień i dalej powoli gotować. w międzyczasie zebrać szumowiny                           
i dodać przyprawy. gdy mięso i warzywa zmiękną, wyjąć je i przecedzić wywar. do zupy dodać obrane i pokrojone w kostkę 
ziemniaki oraz obraną z wierzchnich liści pokrojoną kapustę bez głąba (najlepiej pokroić ją w dłuższe kawałki, od których 
zupa wzięła swoją nazwę, bowiem właśnie długie kawałki kapusty parzyły brodę podczas jedzenia). Mięso z żeberek lub 
boczek pokroić w kostkę i również dodać do zupy. gotować do momentu aż kapusta i ziemniaki będą miękkie (dosłownie 
kilka minut). na koniec doprawić do smaku solą i pieprzem.

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

DO zOBaczeNia, DO USłYSzeNia 
6 czerwca, godz. 17.00, amfiteatr Bemowo, park górczewska, wstęp wolny
„orientalny koktajl” - festiwal tańca
7 czerwca, amfiteatr Bemowo, park górczewska, wstęp wolny

„spin summer show” - występ uczniów studia Tańca spin Freekies

udają, że to, co zrobili, było dobre. po 
wymieniu intencji modlimy się wspól-
nie słowami popularnych modlitw np. 
ojcze nasz. 

podczas modlitwy, w czysto prak-
tycznym wymiarze, uczymy, jak się 
modlić. Małe dzieci modlą się za 
zabawki, albo „za pana Boga”, albo 
czasem – żeby nielubianego kolegę z 
przedszkola spotkała krzywda. o ile 

na pewne rzeczy można przymknąć 
oko (z modlitw za zabawki dziecko 
wyrośnie), o tyle czasem trzeba wy-
tłumaczyć, skorygować intencje. Mo-
dlitwa osobista dziecka na pewno też 
zyska, bo będzie opierała się na modli-
twie rodzinnej. 

skupialiśmy się na dzieciach ma-
łych, co jednak ze starszymi? starsze 
dzieci mogą się buntować, mogą nie 
chcieć modlić się razem. Jeśli zasta-
nawiamy się nad wprowadzeniem 

praktyki rodzinnej modlitwy – im 
wcześniej tym lepiej. nie oczekujmy 
od malucha udziału, ale wyrabiamy w 
sobie nawyk i kształtujemy plan dnia, 
w którym ma się znaleźć miejsce na 
modlitwę. Młodsze dzieci stanowczo 
zachęcajmy, jeśli starsze dzieci będą się 
buntować – polecajmy ich w modli-
twach i dawajmy świadectwo, ale nie 
zmuszajmy na siłę. Może przed egza-
minem maturalnym przyjdą się pomo-
dlić razem z nami.

Formacja dzieci
dokończenie ze str. 3
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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
1 czerwca – poniedziałek:

7.00: śp. zofia petrynowska – 8 greg.;
7.00: śp. Jerzy Bugała – 1 greg.;
7.00: o zdrowie, Boże błog. i wszelkie potrzebne łaski dla stanisławy 
 oraz dla dzieci;
7.30: śp. zbigniew gładysek – 1 greg.;
7.30: za dusze w czyśćcu cierpiące;
7.30: śp. stefan w 30 r.śm. i Marianna w 19 r.śm. osińscy;
18.00: śp. anna Mroziewicz i Mieczysław drab;

2 czerwca – wtorek:
7.00: śp. zofia petrynowska – 9 greg.;
7.00: śp. Jerzy Bugała – 2 greg.;
7.30: śp. zbigniew gładysek – 2 greg.;
7.30: śp. Bogdan Cichomski w miesiąc po śmierci;
18.00: śp. Józef kizlich w 30 r.śm.;

3 czerwca – środa:
7.00: śp. zofia petrynowska – 10 greg.;
7.00: śp. zbigniew gładysek – 3 greg.;
7.30: śp. Jerzy Bugała – 3 greg.;
7.30: dziękczynna za narodziny antoniego z prośbą o Boże błog. i łaski;
18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;

4 czerwca – czwartek:
7.00: śp. zofia petrynowska – 11 greg.;
8.30: śp. Jerzy Bugała – 4 greg.;
10.00: w intencji parafian;
18.00: śp. zbigniew gładysek – 4 greg.;

5 czerwca – piątek:
7.00: śp. zofia petrynowska – 12 greg.;
7.30: śp. zbigniew gładysek – 5 greg.;
17.00: śp. Jerzy Bugała – 5 greg.;
18.00: śp. krzysztof i Bogdan Łabęda;

6 czerwca – sobota:
7.00: śp. zofia petrynowska – 13 greg.;
7.00: śp. Jerzy Bugała – 6 greg.;
7.30: śp. zbigniew gładysek – 6 greg.;
8.00: koło Żywego Różańca;
14.00: ślub katarzyna i artur;
17.00: ślub Justyna i Łukasz;
18.00: śp. zygmunt w 12 r.śm. i zenon w 6 r.śm.;

7 czerwca – niedziela:
7.00: śp. antonina i Janusz obryccy;
8.30: śp. wacław wróblewski;
8.30: śp. zofia petrynowska – 14 greg.;
10.00: rez.;
11.30: śp. zbigniew gładysek – 7 greg.;
13.00: w int. parafian;
16.00: śp. Henryk – 1 r.śm. i genowefa – 2 r.śm. zaraś;
18.00: śp. Jerzy Bugała – 7 greg.;
20.00: śp. Jerzy wójkowski – 11 r.śm.;
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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

anna kondratowicz; agata górecka (na zdj. 1); Barbara Hanna 
skwarska; Bartosz Franciszek ziółek;  Franciszek Mucha; 

grzegorz kobus; Elena domagała (na zdj. 2)

• Jakub Gibes – kawaler i Jagoda Szerszenowicz – panna, oboje z par. tutejszej;
• Konrad Pałka – kawaler z par. Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie i Katarzyna Roszkiewicz 
           – panna z par. tutejszej;
• Bartosz Doczekalski – kawaler z par. św. Teresy w Warszawie i Marta Zając – panna z par. tutejszej;
• Grzegorz Robert Zaręba – kawaler z par. tutejszej i Karolina Zych – panna z par. św. Klemensa w Klembowie;
• Paweł Wrzosek – kawaler z par. tutejszej i Justyna Gąsińska – panna z par. św. Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie Dużym;
• Jarosław Paweł Mazur – kawaler z par. tutejszej i Marta Katarzyna Piętka – panna z par. św. Jana Chrzciciela w Michalinie;

OgłOszenia
duszpasterskie

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

Jest to rok wyjątkowych rocznic świę-
ceń naszych kapłanów – zacznę od 
najmłodszych: ks. Józef (5 rocznica), 
ks. Mariusz (10 rocznica), ks. konrad 
(15 rocznica), ks. grzegorz (30 rocz-
nica) – rachunek jest prosty: 5 + 10 
+ 15 = 30! gratulujemy ks. grzego-
rzowi tej wspaniałej rocznicy święceń 
kapłańskich i doświadczenia, które 
nabył przez 30 lat pełnienia posługi, 
doświadczenia, jakie my nieco młodsi kapłani razem wzięci 
dopiero zdobywamy…

Czcigodnemu Jubilatowi – księdzu grzegorzowi (w 30 rocz-
nicę święceń kapłańskich) życzymy wielkiej gorliwości w po-
słudze ludowi Bożemu naszej parafii, do której dobry Bóg 
księdza przeznaczył i posłał, w sprawowaniu sakramentów i 
udzielaniu Bożej łaski, jak również ciągłego wzrastania du-
chowego w przyjaźni z Jezusem Chrystusem – najwyższym i 
wiecznym kapłanem. on to powołał księdza do tak pięknej 
i wzniosłej służby, aby głosił ksiądz Jego miłość i świadczył o 
niej całym swoim życiem. niech dobry Bóg hojnie księdzu 
błogosławi!!!

wdzięczni za dar powołania, posługę i księdza obecność pośród 
nas – pamiętający w modlitwie – parafianie i Redakcja „skały”.

1. dziś obchodzimy uroczystość najświętszej Trójcy. wyznajemy 
wiarę w Jednego Boga w Trzech osobach, pochylamy się nad tajem-
nicą wewnętrznego życia Boga i dziękujemy Mu za chrzest święty, 
który daje nam udział w tym życiu. dziś po Mszy św. o godz. 1800 
ostatnie nabożeństwo Majowe.  
2. Jutro – dzień dziecka i rozpoczęcie nabożeństw Czerwcowych. 
litanię do najświętszego serca pana Jezusa odmawiać będziemy co-
dziennie po Mszy Św. o godz. 1800. 
3. W czwartek – Uroczystość Najświętszego ciała i krwi Pańskiej, 
nazywana dawniej Uroczystością Bożego ciała. Msze Święte                                                                                                                        
w naszym kościele o godz. 700, 830, 1000 i 1800. Nasza parafialna pro-
cesja Bożego ciała wyruszy  do czterech ołtarzy po Mszy Świętej 
o godzinie 1000. Tegoroczna trasa procesji prowadzi ul. Bolkowską, 
konarskiego, Siodlarską – i ołtarz naprzeciw apteki, dalej ul. zię-
bicką, Szlifierską, Górczewską – ii ołtarz w bramie d. filii Szkoły 
Podstawowej, konarskiego, Bolkowską – iii ołtarz na placu po 
spalonym kościele i iV ołtarz w murach nowopowstającej świą-
tyni. za poszczególne ołtarze odpowiedzialne są grupy: i – kŻR, 
ii – kościół Domowy i skauci, iii – caritas, iV – Rada Duszpa-
sterska. Proszę wszystkich Parafian o włączenie się w budowę i 
przygotowanie ołtarzy / w środę po Nabożeństwie czerwcowym/.  
zapraszamy asystę procesyjną, dzieci z klas ii i iii w strojach ko-
munijnych, bielanki, ministrantów, lektorów i pozostałe grupy pa-
rafialne do czynnego udziału w procesji. Proszę o udekorowanie 
okien w całej parafii, zwłaszcza na trasie procesji, na znak naszego 
szacunku dla chrystusa eucharystycznego. 
4.w czasie oktawy Bożego Ciała, po Mszy św. wieczornej śpiewamy 
nieszpory o najświętszym sakramencie.
5.w tym tygodniu przypada i piątek i i sobota miesiąca. w piątek 
spowiedź od godz. 700 i po południu od godz. 1630. po Mszy wieczor-
nej adoracja najświętszego sakramentu do godz. 2100. w i sobotę                   
o godz. 800 Msza św. ku czci niepokalanego serca Maryi poprzedzo-
na modlitwą różańcową.
6.w tym tygodniu mamy jeszcze wolne intencje mszalne


