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Najświętsze 
serce 
jezusa

Naświętsze Serce Pana Jezusa ogarniające grzeszników wielką i niepojętą miłością. „Nikt 
nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” ( J 15, 13) 

a właśnie za przyjaciół i nieprzyjaciół 
Jezus pozwolił się przybić do krzyża, 
aby ratować nas od naszych grzechów                        
i wynikającej z nich śmierci wiecznej, 
aby na oścież otworzyć przed grzesz-
nymi ludźmi bramy Bożego królestwa, 
aby również na oścież otworzyć przed 
nami zdroje swojego serca, które włócz-
nią żołnierza zostało na krzyżu przebite                       
i z którego wypłynęła krew i woda, i tam 
wzięły początek sakramenty kościoła. 

„Jezu cichy i pokornego serca, uczyń 
serca nasze według serca swego”. 

OtO słOwO PaNa:
„Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy 
czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak.” (Mk 4, 26)

Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii wskazuje na fenomen rozwoju królestwa 
Bożego. Jego wzrost porównuje do nasienia wsianego w ziemię bądź do ziarenka gor-
czycy, najmniejszego ze wszystkich, które rozrasta się i staje się wielkim drzewem. 
a zatem, od czego zależy rozwój królestwa Bożego? Czy może od apostolskiego 
zapału głosicieli, ich wysiłków, trudów i zmagań? Czy raczej od zaangażowania słu-
chaczy słowa Bożego i wprowadzania jego wskazań w życie codzienne? 
wzrost królestwa Bożego jest łaską niezasłużoną i całkowicie darmową. na tę łaskę 
mamy otwierać swoje serca, prosić o nią w modlitwie, chłonąć ją i z nią nieustannie 
współpracować, ale owoce rozwoju Bożego królestwa w naszym życiu i w życiu na-
szych bliźnich tak naprawdę bardzo nieznacznie będą zależały od nas. „Cóż masz, 
czego byś nie otrzymał? (1 kor 4, 7) „ojcze (…) przyjdź królestwo Twoje…”  
       ks.kz.
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EwangElia na co dziEń
14 czerwca  2015  - Xi niedziela zwykła
(Mk 4,26-34)
Jezus powiedział do tłumów: z królestwem Bożym dzieje się 
tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy 
czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie 
wie jak. ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, 
potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. a gdy stan zboża 
na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo. 
Mówił jeszcze: z czym porównamy królestwo Boże lub w ja-
kiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gor-
czycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszyst-
kich nasion na ziemi. lecz wsiane wyrasta i staje się większe 
od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne 
gnieżdżą się w jego cieniu. w wielu takich przypowieściach 
głosił im naukę, o ile mogli (ją) rozumieć. a bez przypowieści 
nie przemawiał do nich. osobno zaś objaśniał wszystko swo-
im uczniom.

15 czerwca 2015  -  poniedziałek 
wspomnienie bł. jolanty, zakonnicy
(Mt 5,38-42)
Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powie-
dziano: „oko za oko i ząb za ząb!” a Ja wam powiadam: nie 
stawiajcie oporu złemu. lecz jeśli cię kto uderzy w prawy 
policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się                                                                                                                        
z  tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! zmusza cię kto, 
żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! daj temu, kto 
cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od cie-
bie.

16 czerwca 2015 - wtorek 
(Mt 5,43-48)
Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powie-
dziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela 
swego będziesz nienawidził. a Ja wam powiadam: Miłuj-
cie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was 
prześladują; tak będziecie synami ojca waszego, który jest                            
w niebie; ponieważ on sprawia, że słońce Jego wschodzi nad 
złymi i nad dobrymi, i on zsyła deszcz na sprawiedliwych 
i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was 
miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie 
czynią? i jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególne-
go czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy 
doskonali, jak doskonały jest ojciec wasz niebieski.

17 czerwca 2015 - środa
wspomnienie św. alberta chmielowskiego, zakonnika
(Mt 6,1-6.16-18)
Jezu powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście 
uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby 
was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u ojca wa-
szego, który jest w niebie. kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb 
przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, 
aby ich ludzie chwalili. zaprawdę, powiadam wam: ci otrzy-
mali już swoją nagrodę. kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech 
nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna 
pozostała w ukryciu. a ojciec twój, który widzi w ukryciu, 
odda tobie. gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. oni 
lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, 
żeby się ludziom pokazać. zaprawdę, powiadam wam: otrzy-
mali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź 
do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do ojca twego, któ-
ry jest w ukryciu. a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda 

tobie. kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. przy-
bierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. 
zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, 
gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom 
pokazać, że pościsz, ale ojcu twemu, który jest w ukryciu.                           
a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

18 czerwca 2015  -  czwartek 
(Mt 6,7-15)
Jezu powiedział do swoich uczniów: na modlitwie nie bądź-
cie gadatliwi jak poganie. oni myślą, że przez wzgląd na swe 
wielomówstwo będą wysłuchani. nie bądźcie podobni do nich! 
albowiem wie ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw za-
nim go poprosicie. wy zatem tak się módlcie: ojcze nasz, któ-
ry jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! niech przyjdzie 
królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak 
jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; 
i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy 
przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale 
nas zachowaj od złego! Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich 
przewinienia, i wam przebaczy ojciec wasz niebieski. lecz je-
śli nie przebaczycie ludziom, i ojciec wasz nie przebaczy wam 
waszych przewinień.

19  czerwca 2015 - piątek 
(Mt 6,19-23)
Jezus powiedział do swoich uczniów: nie gromadźcie sobie 
skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje 
włamują się i kradną. gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie 
ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się 
i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. 
Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe 
twoje ciało będzie w świetle. lecz jeśli twoje oko jest chore, 
całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest                   
w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!

20 czerwca 2015 - sobota
(Mt 6,24-34)
Jezu powiedział do swoich uczniów: nikt nie może dwom 
panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugie-
go będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim 
wzgardzi. nie możecie służyć Bogu i Mamonie. dlatego po-
wiadam wam: nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co 
macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. 
Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż 
odzienie? przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani 
żną i nie zbierają do spichlerzy, a ojciec wasz niebieski je żywi. 
Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? kto z was przy całej 
swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego 
życia? a o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? przypatrz-
cie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. a po-
wiadam wam: nawet salomon w całym swoim przepychu nie 
był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które 
dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodzie-
wa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? nie troszczcie się 
więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? 
czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie 
zabiegają. przecież ojciec wasz niebieski wie, że tego wszyst-
kiego potrzebujecie. starajcie się naprzód o królestwo (Boga)                                   
i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. 
nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam 
o siebie troszczyć się będzie. dosyć ma dzień swojej biedy.
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TEmaT z okładki

na początku czerwca obchodzimy dwie uroczystości dotyczące serc – najświętszego 
serca pana jezusa oraz niepokalanego serca maryi panny; odpowiednio w piątek i sobo-
tę po ii niedzieli po zesłaniu ducha świętego. w tym roku będzie to 12 i 13 czerwca.

kult serca pana Jezusa mógł istnieć 
prywatnie od początków chrześci-
jaństwa. Ewangelie przekazują nam 

opis przebitego boku Chrystusa, z którego 
wypływa krew i woda. w średniowieczu 
pojawiły się interpretacje, że rana sięga ser-
ca zbawiciela. wydaje się, iż szczególne 
znaczenie w rozpowszechnieniu się kultu 
serca Jezusowego miały wizje mistyczki św. 
Mechtyldy z Hackborn, a także jej współ-
siostry i przyjaciółki, św. getrudy z Helfty. 
kobiety te żyły w Xiii w., obie były bene-
dyktyńskimi mniszkami. gertruda zredago-
wała księgę dotyczącą objawień Mechtyldy, 
dzieło pod tytułem „liber specialis gracia” 
(łac. księga szczególnej Łaski). z czasem 
zostało ono przetłumaczone na wiele języ-
ków i stało się znane w całej Europie.

kilkaset lat później wielkim propagato-
rem kultu serc stał się św. Jan Eudes, francu-
ski ksiądz, urodzony w 1601 roku. Był czło-
wiekiem pracowitym, wytrwałym katechetą 
i duszpasterzem, lecz chyba najbardziej ko-
jarzony jest ze stworzeniem liturgicznych 
podwalin pod dzisiejsze oddawanie czci 
sercu Jezusa i Jego Matki – on pierwszy 
odprawiał publiczne nabożeństwa. w 1650 
r. założył bractwo serca Jezusa i Maryi. 
wystawił też pierwszy kościół ku czci serca 
pana Jezusa i Matki Bożej. za przykładem 
wspólnot zakładanych przez Jana Eude-
sa inne zgromadzenia zaczęły obchodzić 
święto serca pana Jezusa (20 października) 
oraz święto serca Maryi (8 lutego). wg 
Eudesa istnieje więź między obu sercami: 
ktokolwiek kocha Maryję, miłuje syna; kto 
kocha Jezusa, darzy miłością Matkę. napi-
sał on między innymi traktat „przedziwne 

serce najświętszej Matki Bożej”. dzieła 
dotyczącego serca Jezusa nie zdążył przed 
śmiercią ukończyć.

kult serc rozpowszechniał się. Jednak 
dopiero objawienia św. Małgorzaty Marii 
alacoque (1647-1690) sprawiły, że doszło 
do ustanowienia święta najświętszego ser-
ca pana Jezusa. dnia 27 grudnia 1673 roku, 
w trakcie pierwszego objawienia dotyczą-
cego tego nabożeństwa, Jezus rzekł do św. 
Małgorzaty: „Moje Boskie serce płonie tak 
wielką miłością ku ludziom, że nie może 
utrzymać dłużej tych gorejących płomieni, 
zamkniętych w moim łonie. ono pragnie je 
rozlać za Twoim pośrednictwem i pragnie 
wzbogacić ludzi swoimi skarbami”. pod-
czas kolejnych objawień przekazane zostały 
świętej obietnice związane z oddawaniem 
czci sercu Jezusowemu, zachęta do rozsze-
rzania kultu i żądanie ustanowienia święta 
– w pierwszy piątek po oktawie Bożego 
Ciała.

nabożeństwo to zostało przez papieża 
klemensa Xiii  ustanowione 6 lutego 1765, 
początkowo tylko dla królestwa polskiego. 
na cały kościół zostało rozszerzone prawie 
sto lat później, w 1856 roku przez piusa 
iX.

w przypadku kultu serca Maryi, to rów-
nież objawienia przyczyniły się do jego roz-
powszechnienia. katarzyna labouré, która 
związana jest z powstaniem Cudownego 
Medalika, umieściła na rewersie medalika 
właśnie serce Matki Bożej. Jej spotkanie z 
Maryją miało miejsce w 1830 roku, później 
w Fatimie w roku 1917, Bogurodzica zale-
ciła odprawianie nabożeństwa pierwszych 
sobót miesiąca do Jej niepokalanego serca. 

papież pius Xii wprowadził Święto nie-
pokalanego serca Maryi na całym świecie, 
pierwotnie było obchodzone 22 sierpnia.

Oto dwanaście obietnic Pana jezusa, 
przeznaczonych dla czcicieli Najświęt-
szego serca:
1. dam im łaski, potrzebne w ich stanie. 
2. ustalę pokój w ich rodzinach. 
3. Będę ich pocieszał w utrapieniach. 
4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szcze-
gólnie w godzinę śmierci. 
5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzię-
ciach. 
6. grzesznicy znajdą w mym sercu źródło 
i ocean miłosierdzia. 
7. dusze oziębłe staną się gorliwymi. 
8. dusze gorliwe prędko dojdą do dosko-
nałości. 
9. Będę błogosławił domom, w których wi-
zerunek serca mojego będzie czczony. 
10. osoby, które będą to nabożeństwo roz-
szerzały, będą miały imię swoje wypisane 
w sercu moim. 
11. dam kapłanom dar wzruszania serc na-
wet najzatwardzialszych. 
12. w nadmiarze miłosierdzia serca moje-
go przyrzekam tym wszystkim, którzy będą 
komunikować w pierwsze piątki miesiąca 
przez dziewięć miesięcy z rzędu w inten-
cji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli 
łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, 
ani bez sakramentów świętych, a serce 
moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej 
godzinie życia. 

Janusz Matkowski

HistOria KuLtu serc
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z życia parafii

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
po Mszy świętej sprawowanej o godz. 10.00, której 
przewodniczył o. Hieronim - franciszkanin, wyru-
szyła procesja eucharystyczna do 4 ołtarzy. Procesja 
kroczyła ulicami naszej parafii: Bolkowską, Konar-
skiego, Siodlarską, Ziębicką, Szlifierską, Górczewską, 
Konarskiego i Bolkowską. Wkład w budowę i piękną 
dekorację ołtarzy miały wspólnoty zaangażowane w 
życie naszej parafii: Krąg Żywego Różańca, Kościół 
Domowy, Skauci, Caritas i Rada Duszpasterska. 
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” wyżej wymienionym 
wspólnotom oraz wszystkim biorącym udział w tym 
wielkim świadectwie naszej wiary, a więc: Asyście 
procesyjnej, Dzieciom Komunijnym i Rocznicowym, 
Lektorom, Ministrantom, Bielankom i licznie zgro-
madzonym Parafianom i Gościom. 
A oto kilka pamiątkowych zdjęć z tego wydarzenia...”

urOczystOść 
BOżegO ciała
Foto Mirosława pałaszewska
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co nam mówią Święci?

Joanna Matkowska

OBLuBieNica 
serca jezusOwegO
małgorzata relacjonując prywatne objawienia napisała: „to boże serce jest 
niezgłębioną otchłanią wszelkich dóbr, do której ubodzy mają się zwracać we 
wszystkich swoich potrzebach. ono jest otchłanią radości, w której przepadają 
wszystkie nasze smutki. jest otchłanią pokory przeciwko naszej pysze; jest otchła-
nią miłosierdzia dla nieszczęśliwych, jest wreszcie otchłanią miłości, w której 
powinniśmy ukryć cała naszą nędzę” (liturgia godzin, t. iV, s. 1264).

Małgorzata Maria alacoque 
urodziła się 22 lipca 1647 
roku w Burgundii we Fran-

cji. Była piątym dzieckiem i drugą 
córką. Była żywym dzieckiem, a mimo 
to potrafiła przez wiele godzin trwać 
w milczącym bezruchu przed taber-
nakulum. Czteroletnia Małgorzata 
złożyła ślub dozgonnej czystości. po 
śmierci ojca klaudiusza, który był no-
tariuszem i sędzią, ośmioletnią Mał-
gorzatę wysłano do kolegium klarysek 
w Charolles. gdy ciężko zachorowała, 
trafiła pod opiekę wuja i ciotek, którzy 
byli wobec niej bardzo surowi. w cza-
sie czteroletniej choroby Małgorzata 
dojrzała duchowo, zapragnęła służyć 
Bogu. w zamian za wyzdrowienie jej 
matka ofiarowała życie córki Matce 
Bożej. Małgorzata dopiero w wieku 
24 lat wstąpiła do zakonu sióstr na-
wiedzenia (wizytek) w paray-le-Mo-
nial. założycielami tego zakonu byli: 
św. Franciszek salezy i św. Joanna 
Chantal, a przez 40 lat kierownic-
two duchowe nad nim sprawował św. 
wincenty à paulo. Małgorzata zało-
żyła zakonny habit 25 sierpnia 1671 
roku. 6 listopada 1672 roku złożyła 
śluby zakonne. dwukrotnie była asy-
stentką przełożonej, a w latach 1685-
1687 była mistrzynią nowicjuszek.

pan Jezus w wielu prywatnych ob-
jawieniach od 1673 do 1689 roku 
przedstawiał jej swoje kochające ludzi 
serce. Chrystus zalecał jej jak naj-
częstsze przystępowanie do komunii 
św., zwłaszcza w pierwsze piątki mie-
siąca. polecał także, aby w każdą noc 

z czwartku na pierwszy piątek uczest-
niczyła w Jego śmiertelnym konaniu 
w ogrójcu między godziną 23 a 24 
tymi słowami: „upadniesz na twarz                          
i spędzisz ze Mną jedną godzinę. Bę-
dziesz wzywała miłosierdzia Bożego 
dla uproszenia przebaczenia grzesz-
nikom i będziesz się starała osłodzić 
mi choć trochę gorycz, jakiej dozna-
ło”. początkowo nikt nie uwierzył za-
konnicy, nawet jej matka przełożona, 
Małgorzata doznała wiele nieprzy-
jemności. dopiero w 1683 roku wraz 
z wyborem nowej przełożonej Mał-
gorzata uzyskała zgodę na 
głoszenie otrzymanego 
orędzia oraz zabieganie 
o ustanowienie święta 
czczącego  najświętsze 
serce Jezusa. przyszła 
święta zachęcała tak-
że do przystępowania 
przez 9 miesięcy do ko-
munii świętej wynagra-
dzającej. od 1686 roku 
święto najświętszego 
serca Jezusa rozszerzy-
ło się  na inne klaszto-
ry sióstr wizytek. z jej 
inicjatywy wybudowano 
w paray-le-Monial ka-
plicę poświęconą sercu 
Jezusa.

Małgorzata zmarła 17 
października 1690 roku 
w wieku 43, po 18 la-
tach profesji. 

w 1864 roku be-
atyfikował ją pius iX,                            

a w 1920 roku kanonizował Benedykt 
XV. wraz ze św. Janem Eudesem jest 
nazywana „świętą od serca Jezusowe-
go”. kult najświętszego serca pana 
Jezusa został uznany oficjalnie w 1765 
roku przez klemensa Xiii. liturgicz-
ny obchód ku czci świętej Małgorzaty 
Marii alacoque przypada na dzień 14 
października i ma charakter wspo-
mnienia dowolnego.

w ikonografii św. Małgorzata Ma-
ria przedstawiana jest w czarnym ha-
bicie wizytek, w rękach trzyma prze-
bite serce.



                      skaŁa numer 22(278)

strona 7

od 1 października 2014 roku w akademiku sarna na 
osiedlu przyjaźń mieszka kleryk maximilian Fol-
da pochodzący z niemiec. jest studentem iii roku 
wydziału teologicznego uniwersytetu kardyna-
ła steFana wyszyńskiego (a jednocześnie klery-
kiem iV roku archidiecezjalnego seminarium du-
chownego w paderborn).

człowiEk numEru

KLeryK 
MaXiMiLiaN 
FOLDa

jak Pan trafił do Polski?
 Moi rodzice pochodzą z katowic. wiosną 
1989 roku wyjechali do niemiec z moją 
roczną siostrą Elżbietą. Ja urodziłem się już 
w niemczech w 1992 roku. Rodzice za-
mieszkali w dortmundzie. Mama była pie-
lęgniarką i po pół roku otrzymała pracę. Tata 
był nauczycielem, ale nie pracował w swoim 
zawodzie (został informatykiem). 

jak wspomina Pan lata szkolne?
w dortmundzie chodziłem do 4-letniej 
szkoły podstawowej i 8-letniego gimnazjum 
zakończonego maturą. klasy liczyły ok. 30 
uczniów. lubiłem się uczyć. Moimi ulubio-
nymi przedmiotami była historia i chemia. 
Chodziłem też na pływalnię. Treningi zaj-
mowały mi dużo czasu. należałem też do 
kółka sportowego (grałem w siatkówkę) 
i teatralnego (zajmowałem się sprawami 
technicznymi). interesowałem się również 
Japonią, a nawet uczyłem się języka japoń-
skiego.

czy był Pan ministrantem?
Muszę się przyznać, że byłem dość wstydli-
wym chłopcem i choć miałem ochotę słu-
żyć przy ołtarzu, dopiero po i komunii św. 
zdecydowałem się na ten krok. należeliśmy 
do parafii św. Józefa. Bardzo ciepło wspomi-
nam ówczesnego proboszcza. kiedy rodzice 
przenieśli się do innej dzielnicy (parafia św. 
Barbary) dopiero w wieku 17 lat zacząłem 
posługę ministrancką. i to dzięki pani, która 
pomagała ks. proboszczowi. To ona zapytała 
mnie, czy zechciałbym być ministrantem.

czy Pańska rodzina utrzymywała kontak-
ty z innymi polskimi rodzinami?
wprawdzie w dortmundzie istniała pol-
ska Misja katolicka, ale rodzice nie czuli się                    
z nią związani. Chodzili do niemieckiego 

kościoła (w parafii św. Józefa). Tam też 
było dużo rodzin przybyłych z polski. 
w parafii były wspólnoty ludzi aktywnie 
wspierających różne inicjatywy duszpaster-
skie (ich nazwy to: Rodzina i, Rodzina ii). 
ich członkowie spotykali się po Mszy św., 
organizowali wyjazdy, przygotowywali śnia-
dania dla bezdomnych. wszyscy się dobrze 
znali. i właśnie w Rodzinie ii było dużo lu-
dzi z polski.

czy w kościołach niemieckich na ławkach 
są wyłożone modlitewniki?
Tak. wierni z nich korzystają podczas Mszy 
św. lub nabożeństw, ale mogą przychodzić ze 
swoimi książeczkami do nabożeństwa.

jak wygląda nauka w seminarium duchow-
nym w Niemczech?
Maturę zdałem w 2011 roku i zostałem 
przyjęty do seminarium w paderborn. na-
uka trwa 8 lat (do 2009 roku trwała 7 lat, 
a od 2010 formację przedłużono o 1 rok). 
Jeszcze przed rozpoczęciem studiów poje-
chaliśmy na 2 tygodnie do asyżu.  na i roku 
mieliśmy m. in. naukę języka łacińskiego, 
greckiego i hebrajskiego, kurs teologiczny, 
formację duchową. Czytaliśmy pismo Świę-
te i je rozważaliśmy. Jeden dzień w tygodniu 
(wtorek) był poświęcony na praktyki cha-
rytatywne. odbywałem je w domu opieki 
dla osób starszych i zakładzie opiekuńczym 
dla osób, które nie były samodzielne. na iii 
roku wszyscy wyjeżdżają na studia do innych 
uczelni w kraju lub zagranicą. kolega wybrał 
np. austrię, gdyż nie musiał się uczyć języka. 
klerycy wówczas mieszkają poza semina-
rium, samodzielnie lub w akademiku. do-
piero na Vii roku (po admissio) są zaliczani 
do grona duchownych i mogą nosić strój 
duchowny. Vii rok studiów rozpoczyna się 
praktyką w parafii i szkole, która trwa aż do 

czasu święceń kapłańskich. krótsze praktyki 
są na pozostałych latach.

jakie praktyki jeszcze Pan odbywał?
przez 3 tygodnie pomagałem w ośrodku,              
w którym przebywali narkomani podej-
mujący leczenie. Mieli oni za sobą pobyt                         
w szpitalu (detoksykację). starali się powró-
cić do normalności przez modlitwę, pracę                                                                       
i życie we wspólnocie. Trzy razy w tygo-
dniu była sprawowana Msza św., codziennie 
rano odmawiano różaniec. Rodzina mogła 
ich odwiedzać raz w miesiącu.  Miałem też 
praktykę w parafii we wsi Hachen. Mówimy, 
że wówczas stajemy się cieniem proboszcza. 
Bierzemy udział w spotkaniach, odmawia-
my wspólnie liturgię godzin, pełnimy dyżu-
ry w kancelarii, odwiedzamy chorych. Mam 
też za sobą 4-tygodniową praktykę w szkole. 
Czeka mnie jeszcze praktyka z młodzieżą: 
wyjazd albo pielgrzymka lub udział w reko-
lekcjach. oczywiście nie prowadzę ich sam.

czy jest Pan zadowolony ze studiów na 
uKsw?
zdecydowanie tak. Język polski mówiony 
mam opanowany dobrze. gorzej jest z pi-
saniem, ale tutaj mogłem liczyć na pomoc 
innych studentów. Miałem ok. 20 godzin 
zajęć tygodniowo, m. in. pięcioksiąg, nowy 
Testament, dzieje apostolskie czy wykłady 
z Teologii Moralnej. w lipcu planuję jesz-
cze udział w rekolekcjach oazowych rodzin 
z katowic. do tej wspólnoty trafiłem dzięki 
rodzinie mamy. wyjeżdżamy do koniako-
wa. a potem wracam na dalsze studia do 
paderborn.

Dziękuję za rozmowę.
                      Mirosława Pałaszewska
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z życia parafii

Małgorzata Jakubczyk

świętO DzięKczyNieNia 
w warszawie
w niedzielę 7 czerwca 2015 roku na  polach wilanowskich w warszawie przy cen-
trum opatrzności bożej po raz ósmy odbyło się święto dziękczynienia połączone 
w tym szczególnym roku z uroczystością pożegnania kopii obrazu matki bożej ja-
snogórskiej na zakończenie jego peregrynacji w archidiecezji warszawskiej. ha-
sło tegorocznych obchodów święta dziękczynienia brzmiało:  „królowo rodzin 
– dziękujemy i zawierzamy”.  

obchody Święta dziękczynie-
nia rozpoczęły się pielgrzym-
ką ze Świętym wizerunkiem, 

która wyruszyła z pl. Marszałka  pił-
sudskiego. wiele osób z naszej parafii 
towarzyszyło Matce Bożej od same-
go placu. kolejna prawie 30-osobowa 
grupa z ks. proboszczem dojechała 
autokarem i dołączyła do pielgrzym-
ki na skrzyżowaniu  al. wilanowskiej                   
i al. Rzeczypospolitej. 

o godzinie 12.00 przed Świątynią 
opatrzności Bożej została odprawio-
na Msza Św., której przewodniczył 
prymas polski arcybiskup wojciech 
polak.  ks. prymas uznał rodzinę jako 
największy skarb ludzkości  mimo 

tego, że jest krucha i daleka od  ideału. 
za taką rodzinę dziękował Matce Bo-
żej, królowej Rodzin. 

po homilii kard. kazimierz nycz 
odczytał akt zwierzenia i dziękczy-
nienia Bożej opatrzności polskich ro-
dzin, młodzieży oraz całej ojczyzny.

udział w uroczystości wziął prezy-
dent elekt  andrzej duda, który pod-
czas Mszy świętej złapał hostię unie-
sioną przez wiatr. o błyskawicznej 
reakcji prezydenta elekta dowiedzie-
liśmy się zaraz po zakończeniu uro-
czystości od ks. proboszcza, który był 
naocznym świadkiem tego zdarzenia. 
ks. proboszczowi udało się też odbyć  
krótką rozmowę z andrzejem dudą, 

który skojarzył naszą parafię dzięki 
wybijającemu się ku niebu krzyżowi 
na dzwonnicy nowego kościoła. pro-
sił o gorącą modlitwę w swojej inten-
cji w trudnym okresie przygotowania 
do prezydentury.  wszyscy obecni w 
autokarze natychmiast spełniliśmy tę 
prośbę i przekazuję ją dalej naszym 
Czytelnikom. 

Było pięknie  i wzruszająco. zachę-
camy do dzielenia tych wzruszeń w 
czasie przyszłorocznych obchodów  
Święta dziękczynienia w roku 1050-
lecia chrztu polski. 
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na piElgrzymim szlaku

OgÓLNOPOLsKa
PieLgrzyMKa żywegO 
rÓżaŃca Na jasNĄ gÓrę

na iii ogólnopolską piel-
grzymkę Żywego Różańca  
przybyły delegacje ze wscho-

du i zachodu, z północy i południa,                  
z najdalszych krańców polski. nie za-
brakło też przedstawicieli parafii Św. 
Łukasza Ewangelisty na Bemowie. Co 
prawda nasza reprezentacja nie była 
zbyt liczna, ponieważ były tylko trzy 
panie z koła Żywego Różańca, ale jed-
nej z nich towarzyszyli rodzice i dwie 
przemiłe sąsiadki. Tak więc było nas 
siedmioro, szczęśliwych i radosnych 
pielgrzymów. oręż, o którym wspo-
mniałam na początku, to oczywiście 
różańce w naszych rękach.

nie zabrakło też stoisk z wydawnic-
twami katolickimi. na szczególną uwa-
gę zasługiwało wydawnictwo sióstr 
loretanek, które oferowało propozycje 
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 
pełen wachlarz  wszelkich form publi-
kacji katolickich. 

pan Bóg, jak zawsze, pełen miło-
ści i dobroci, zadbał o piękną pogodę, 

wspaniałe nastroje, wyposażając nas                                                                                
w pragnienie gorącej modlitwy do pana 
przez wstawiennictwo Matki Bożej. 

spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą 
różańcową, następnie mieliśmy moż-
liwość wysłuchania niezwykłych świa-
dectw. 

piękne świadectwo dali państwo Bar-
bara i dariusz kowalscy z warszawy, 
którzy opowiedzieli o swoich doświad-
czeniach wspólnej, rodzinnej modlitwy 
różańcowej. najbardziej utkwiło mi 
w pamięci stwierdzenie pani Barbary, 
która powiedziała po prostu, że „sza-
tan boi się Maryi”. Jakież to oczywiste, 
piękne i wyjątkowo wymowne!

Eucharystii na wałach jasnogórskich 
przewodniczył ks. bp stanisław stefa-
nek, który wygłosił wspaniałą homilię. 
podkreślił szczególną rolę wspólnej 
modlitwy w rodzinie. Rodzina – po-
wiedział - która modli się razem, trwa 
w jedności. Modlitwa dla rodziny                     
i małżeństwa jest fundamentem i gwa-
rantem nierozerwalności. wskazał, iż 

zbawienie zostało przekazane światu                                                      
w kontekście rodziny właśnie. nawią-
zując do modlitwy różańcowej, pięk-
nie ujął to mówiąc, że nie ma bardziej 
skompletowanej katechezy biblijno-
ewangelizacyjnej jak różaniec. Róża-
niec jest niezwykłym lekiem na zagro-
żenia, jakie czyhają na rodzinę. 

Cóż, to co piękne, kończy się szyb-
ko. około godz. 13.30 zakończyła się 
nasza wspólna modlitwa iii ogólno-
polskiej pielgrzymki Żywego Różańca. 
naturalnie, zostaliśmy jeszcze u Matki 
najświętszej przez czas jakiś, bo prze-
cież tak trudno jest się z nią rozstać. 
pocieszeniem było jednak, że następ-
nego dnia, w niedzielę 7 czerwca spo-
tkamy się z Matką Bożą w kopii obrazu 
królowej Jasnogórskiej w wilanowie 
na zakończenie peregrynacji obrazu po 
archidiecezji warszawskiej. 

zapraszamy serdecznie na Jasną 
górę  w przyszłym roku. 

to było wyjątkowe wydarzenie.  6 czerwca 
2015 roku na jasną górę do stóp królowej 
polski przybyła niezwykła armia, wyposażona 
w wyjątkowy oręż – paraFialne wspólnoty ży-
wego różańca. 

iwona Choromańska
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małE co niEco

GRILLOWANE MINI SZASZŁYKI Z WĄTRÓBKI
tegoroczny sezon grillowy można uznać za otwarty. nie jestem entuzjastką mięs 
z grilla, ale są przekąski, których warto spróbować. do takich należy wątrób-
ka zawinięta w plaster boczku z dodatkiem suszonej śliwki, przypominająca mini 
szaszłyk. 

składniki:
40 dag wątróbki drobiowej
ok. 15 plasterków wędzonego 
boczku
ok. 15 szt. suszonych śliwek
ok. 15 wykałaczek 
lub patyczków do szaszłyków
sól
pieprz

wątróbkę dokładnie oczyścić i podzielić na pojedyncze płaty. na każdym plasterku boczku ułożyć kawałek wątróbki                            
i śliwkę. zawinąć jak roladę. spiąć wykałaczką lub patyczkiem do szaszłyków. ułożyć szaszłyki na grillu i smażyć ok. 20 
min. delikatnie obracając, by przyrumieniły się z każdej strony. pod koniec grillowania oprószyć solą i pieprzem.

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

DO zOBaczeNia, DO usłyszeNia
14 czerwca, godz. 11.30 i 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 10 zł
„krystalia, czyli zamarznięte serce” - teatralny poranek bajkowy

14 czerwca, godz. 12.30, sala kościoła pw. podwyższenia krzyża Świętego, wstęp wolny
„lato z owadami” - spotkanie muzyczne dla dzieci

14 czerwca, godz. 12.30, parafialny klub Marta kościoła pw. Bogurodzicy Maryi, wstęp wolny
„po co muzyce rytm?” - spotkanie muzyczne dla dzieci

14 czerwca, godz. 19.00, sala ośrodka Michael kościoła pw. Matki Bożej królowej aniołów, wstęp wolny
„Rotmistrz witold pilecki” - prezentacja książki wiesława Jana wysockiego i spotkanie z andrzejem pileckim, synem rotmistrza

17 czerwca, godz. 19.00, ii piętro art.Bem, wstęp wolny
„200 kilometrów stąd jest już Białoruś!” - spotkanie z agnieszką ostrowską

20 czerwca, godz. 11.00-14.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
„Balkan sevdah” - warsztaty muzyczne z Marcinem zadroneckim 

20 czerwca, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 20 zł (15 zł ulg.)
„Balkan sevdah” - koncert muzyki folkowej

21 czerwca, godz. 15.30-21.30, amfiteatr Bemowo, park górczewska, wstęp wolny
„Święto Muzyki” - koncert uczniów autorskiej szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. krzysztofa komedy (15.30) i „3275 kg 
orchestra” (20.00)
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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
15 czerwca – poniedziałek:

7.00: śp. zofia petrynowska – 22 greg.;
7.00: śp. Jerzy Bugała – 15 greg.;
7.00: o Boże błog. na tegoroczne zbiory;
7.30: śp. zbigniew gładysek – 15 greg.;
7.30: śp. alicja i wacław dzierżanowscy;
18.00: w int. zmarłych;

16 czerwca – wtorek:
7.00: śp. zofia petrynowska – 23 greg.;
7.00: śp. Janina w 5 r. śm. i stanisław gajowiak i zmarli z rodziny;
7.00: o Boże błog. dla Barbary i sławomira Rosińskich i ich rodziny;
7.30: śp. zbigniew gładysek – 16 greg.;
7.30: śp. Hieronim Jakubczak w miesiąc po śmierci;
18.00: śp. Jerzy Bugała – 16 greg.;

17 czerwca – środa:
7.00: śp. zofia petrynowska – 24 greg.;
7.00: śp. Jerzy Bugała – 17 greg.;
7.30: śp. zbigniew gładysek – 17 greg.;
7.30: śp. Emilia dzikowicz;
18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;

18 czerwca – czwartek:
7.00: śp. zofia petrynowska – 25 greg.;
7.00: śp. Jerzy Bugała – 18 greg.;
7.30: śp. zbigniew gładysek – 18 greg.;
18.00: śp. stefania ziółkowska w 14 r. śm.;

19 czerwca – piątek:
7.00: śp. zofia petrynowska – 26 greg.;
7.30: śp. zbigniew gładysek – 19 greg.;
7.30: śp. Celina nestorowicz w 11 r. śm.;
18.00: śp. Jerzy Bugała – 19 greg.;

20 czerwca – sobota:
7.00: śp. zofia petrynowska – 27 greg.;
7.00: śp. Jerzy Bugała – 20 greg.;
7.30: śp. zbigniew gładysek – 20 greg.;
7.30: o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej w 1 r. chrztu świętego 
 dla antosi Tabor oraz o dary ducha Świętego dla jej rodziców;
18.00: śp. kunegunda gontek w  r. śm.;

21 czerwca – niedziela:
7.00: śp. andrzej Chmielewski, Helena, Czesław, Tadeusz, stanisław, 
 Bronisław, Józefa pietrucha, Marianna, Jan, c.r. dąbrowskich;
8.30: śp. Marianna i Czesław duda, Janina i Józef Trzeciak;
8.30: śp. zofia petrynowska – 28 greg.;
10.00: śp. aleksandra i Jan paduch, Janina i Jan Majewscy;
11.30: śp. Jan kwiatkowski, Jan stompora, krzysztof grzyb;
13.00: w int. parafian;
16.00: o Boże błog. i łaski dla Ewy i grzegorza gralczyków 
 w 11 r. ślubu;
18.00: śp. Jerzy Bugała – 21 greg.;
20.00: śp. zbigniew gładysek – 21 greg.;
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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

kinga Małgorzata Żurek, Hanna kalińska, 
katarzyna wiktoria nogańska, Hanna Teresa Janeczek,
alicja witosław, piotr wrzecion, aleksander szyszka

• Filip Aleksander Moczydłowski – kawaler i Ewa Grzegrzółka – panna, oboje z par. tutejszej;
• Damian Dudała – kawaler i Agnieszka Elżbieta Kurek – panna, oboje z par. tutejszej;
• Łukasz Józef Olszewski – kawaler z par. tutejszej i Anna Gawin – panna z par. św. Mikołaja w Grójcu;
• Karol Tabor – kawaler z par. tutejszej i Aleksandra Dominika Rucka 
   – panna z par. nawiedzenia najświętszej Maryi panny w ostrołęce;

OgłOszenia duszpasterskie
14 czerwca 2015 r

Sakrament małżeństwa
sakramentalny związek małżeński zawarli: łukasz Karpiński i justyna Pazio;

nowożeńcom życzymy Bożego błogosławieństwa i wszelkich potrzebnych łask 
na wspólną drogę małżeńskiego rodzinnego życia.

1.trwa czerwiec – miesiąc, w którym czcimy Najświęt-
sze serce jezusowe. nabożeństwo Czerwcowe w naszym 
kościele odprawiane jest codziennie po Mszy św. wieczor-
nej godzinie 1800 . 

2. Jutro o godz. 1800 Msza św. wypominkowa. nasze 
modlitwy za zmarłych rozpoczniemy o godz. 1730.

3.wielkimi krokami zbliża się koniec roku katechetycz-
nego i szkolnego. przypominamy dzieciom, młodzieży                                                                     
i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, 
by było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane panu 
Bogu. warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i dzię-
kować za otrzymane dobro, za przeżyty z Bogiem czas. 
niech nie zabraknie tego dziękczynienia w nadchodzą-
cych dniach. Będziemy też prosić o dobre przeżycie cza-
su wakacji. niech to będzie błogosławiony czas naszego 
wypoczynku, regeneracji sił, ale także duchowego wzro-
stu. nawet w wakacje można wybrać się na rekolekcje czy 
pielgrzymkę, a odwiedzając ciekawe miejsca, zwłaszcza                                                            
w świątyniach nie tylko podziwiać piękno, ale oddać cześć 
panu całego stworzenia.  

4. Bóg zapłać za ofiary składane na budowę nowego 
kościoła. Te dzisiejsze złożone na tacę, jak również wpła-
cane na bankowe konto budowy, czy przekazywane indy-
widualnie.

5. Tradycyjnie za tydzień - w niedzielę przed wakacjami 
– po Mszach św. będziemy błogosławić pojazdy.

6. w tym tygodniu mamy jeszcze wolne intencje                  
mszalne.

7. w TyM Tygodniu paTRonuJĄ naM:
15 Vi – bł. jolanta, zakonnica, siostra św. kingi. Żyła                 

w Xiii wieku. Była wzorową żoną i matką, a pod koniec 
życia zakonnicą klauzurową – klaryską, godną naśladowa-
nia w obecnym stuleciu;

17 Vi – św. Brat albert adam chmielowski, artysta 
– malarz, uczestnik powstania styczniowego 1863 roku,                      
a w końcu zakonnik, który oddał się posługiwaniu ubo-
gim i z myślą o nich założył dwa zgromadzenia zakonne. 
zmarł 25 Xii 1916 roku w krakowie .


