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SKAŁA
Tygodnik dosTępny na www.swlukasz.waw.pl

II wojna światowa to największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający w Europie od 1 września 1939 roku 
do 8 maja 1945, obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę.

po przerwie wakacyjno – urlopowej oddajemy do rąk 
naszych Czytelników nowy numer „skały”. znów 
systematycznie każdej niedzieli nasza parafialna ga-

zetka zagości w państwa domach. Chcemy dzielić się wspól-
nymi przeżyciami i nowymi wydarzeniami interesującymi 
naszą wspólnotę parafialną i lokalną społeczność. dlatego 
zachęcamy do współpracy każdego, kto chciałby współtwo-
rzyć to dzieło, któremu na imię „skała”.

obecny numer poświęcony jest trudnym i bolesnym 
wspomnieniom i przeżyciom związanym z drugą wojną 
światową. zawsze rocznice napaści niemców czy sowietów 
i mężna z nimi walka polskich patriotów, czy choćby godzi-
na „w” i zmagania walczącej stolicy w powstaniu warszaw-
skim, są przeżywane podczas przerwy wakacyjnej. dlatego 
też postanowiliśmy zatrzymać się nad tym tematem, pomi-
mo że miesiąc październik już się rozpoczął a wakacje stały 
się już tylko wspomnieniem. / ks. kz.

OtO SłOwO Pana:
„Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela.” (Mk 10, 9)

pytanie o nierozerwalność małżeństwa towarzyszy ludzkości od dawien dawna. dziś słyszymy w Ewan-
gelii, że faryzeusze chcąc wystawić Jezusa na próbę, pytają czy wolno mężowi oddalić żonę.
Jezus odwołując się do aktu stworzenia uświadamia swoich rozmówców, że od samego początku „Bóg 

stworzył ich jako mężczyznę i kobietę, dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę, i złączy się ze swoją żoną, 
i będą oboje jednym ciałem.” (Mk 10, 7 – 8)
swoim zaś uczniom Jezus jeszcze mocniej i dobitniej wyjaśnia kwestię nierozerwalności małżeństwa: „kto od-
dala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. i jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie 
za innego, popełnia cudzołóstwo.” (Mk 10, 11 – 12). / ks.kz.

II wOjna 
ŚwIatOwa
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EwangElia na co dziEń
4 października  2015  - XXVII niedziela zwykła
(Mk 10,2-16)

5 października  2015  -  poniedziałek 
wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
(Łk 10,25-37)
oto powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając go na 
próbę, zapytał: nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć 
życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane 
w prawie? Jak czytasz? on rzekł: Będziesz miłował pana, 
Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą 
swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego 
jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: dobrześ odpo-
wiedział. To czyń, a będziesz żył. lecz on, chcąc się uspra-
wiedliwić, zapytał Jezusa: a kto jest moim bliźnim? Jezus 
nawiązując do tego, rzekł: pewien człowiek schodził z Je-
rozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko 
że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na 
pół umarłego, odeszli. przypadkiem przechodził tą drogą 
pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy 
przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. pewien zaś 
samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok 
niego. gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł 
do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; 
potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody                                           
i pielęgnował go. następnego zaś dnia wyjął dwa denary, 
dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co 
więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. któryż 
z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim 
tego, który wpadł w ręce zbójców? on odpowiedział: Ten, 
który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: idź, i ty 
czyń podobnie!

6 października  2015 - wtorek 
(Łk 10,38-42)
Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, 
imieniem Marta, przyjęła go do swego domu. Miała ona 
siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg pana i przy-
słuchiwała się Jego mowie. natomiast Marta uwijała się 
koło rozmaitych posług. przystąpiła więc do niego i rze-
kła: panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła 
mnie samą przy usługiwaniu? powiedz jej, żeby mi po-
mogła. a pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz 
się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Maria 
obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.

7 października  2015 - środa
wspomnienie najświętszej Maryi Panny Różańcowej
(Łk 11,1-4)
gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie                                  
i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do niego: panie, 
naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. 
a on rzekł do nich: kiedy się modlicie, mówcie: ojcze, 
święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Chleba 
naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam 
nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam 
zawinił; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie.

8 października  2015  -  czwartek 
(Łk 11,5-13)
Jezus powiedział do swoich uczniów: ktoś z was, mając 
przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przy-
jacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przyszedł 
do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać. lecz tamten 
odpowie z wewnątrz: nie naprzykrzaj mi się! drzwi są już 
zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. nie mogę 
wstać i dać tobie. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie 
dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu 
natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. Ja wam powia-
dam: proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; 
kołaczcie, a otworzą wam. każdy bowiem, kto prosi, otrzy-
muje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli 
którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu 
kamień? albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? lub 
też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, 
choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzie-
ciom, o ileż bardziej ojciec z nieba da ducha Świętego 
tym, którzy go proszą.

9 października  2015 - piątek 
wspomnienie bł. wincentego Kadłubka, biskupa
(Łk 11,15-26)
gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: 
przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe du-
chy. inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od 
niego znaku z nieba. on jednak, znając ich myśli, rzekł do 
nich: każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje                  
i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłó-
cony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że 
Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. lecz jeśli Ja przez 
Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają 
wasi synowie? dlatego oni będą waszymi sędziami. a jeśli 
Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło 
już do was królestwo Boże. gdy mocarz uzbrojony strzeże 
swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. lecz gdy moc-
niejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń 
jego, na której polegał, i łupy jego rozda. kto nie jest ze 
Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, roz-
prasza. gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po 
miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. a gdy go nie 
znajduje, mówi: wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. 
przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. 
wtedy idzie i bierze siedem innych duchów złośliwszych 
niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. i stan późniejszy 
owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni.

10 października  2015 - sobota
(Łk 11,27-28)
gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno 
zawołała do niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło, 
i piersi, które ssałeś. lecz on rzekł: owszem, ale również 
błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zacho-
wują je.
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TEmaT z okładki

2 paźdzIernIka 1944 r. zakończyło sIę powstanIe warszawskIe. pamIętamy je jako 
najwIększą bItwę wojska polskIego, podczas której naszymI żołnIerzamI opIeko-
wało sIę wIelu wspanIałych duchownych, dzIelących tragIczny żołnIerskI los. 
wśród nIch błogosławIenI koścIoła katolIckIego: ks. józef stanek sac, ps. 
„rudy”, kapelan zgrupowanIa ak „kryska”, który 23 wrześnIa zgInął na czer-
nIakowIe, oddawszy mIejsce w pontonIe ratunkowym rannemu żołnIerzowI, po-
wIeszony na stule przez esesmana, oraz ks. jan francIszek czartoryskI op ps. 
„ojcIec mIchał”, kapelan zgrupowanIa ak „konrad”, który pozostał w szpItalu 
na opuszczonym przez powstańców powIślu I 6 wrześnIa razem z rannymI został 
rozstrzelany przez nIemców. pIerwszym poległym w powstanIu duchownym był 
sługa boży ks. tadeusz burzyńskI, kapelan zgrupowanIa ak „krybar”, który 
został śmIertelnIe postrzelony 1 sIerpnIa nIosąc pomoc powstańcowI rannemu 
podczas walk o zabudowanIa unIwersytetu warszawskIego. pośmIertnIe został 
odznaczony krzyżem walecznych. 

71 lat temu skończyła się 
jednak nie tylko bitwa, 
ale i istnienie ostatniego 

skrawka wolnego państwa polskie-
go, będącego bezpośrednią legalną 
kontynuacją ii Rzeczypospolitej. To 
państwo, choć pod koniec września                                             
1944 r. ograniczone już tylko do war-
szawskiego Śródmieścia i Żoliborza, 
było pod każdym względem dobrze 
zorganizowane. Tak było również                        
z tajnym duszpasterstwem armii kra-
jowej. 

Terytorium ii Rp zostało podzielo-
ne na sześć obszarów, którymi kiero-

wali dziekani. obszary dzieliły się na 
okręgi odpowiadające województwom, 
kierowane przez dziekanów okręgów, 
a te z kolei na obwody, rejony i pla-
cówki. 

strukturą duszpasterstwa polowego 
od 1941 r. kierował ks. płk Tadeusz 
Jachimowski ps. „Budwicz”, powołany 
na funkcję naczelnego kapelana ak 
przez komendanta głównego ak 
gen. stefana Roweckiego ps. „grot”, 
a następnie mianowany przez biskupa 
polowego wp ks. Józefa gawlinę i za-
twierdzony przez naczelnego wodza 
gen. władysława sikorskiego na funk-

cję naczelnego kapelana sił zbroj-
nych w kraju. Jego zastępcami byli ks. 
płk Jerzy sienkiewicz ps. „guzenda”                                                                    
i ks. mjr stanisław Małek ps. „pilica”. 
siedzibę kurii polowej ulokowano                  
w szpitalu Św. Rocha przy krakow-
skim przedmieściu 24. kanclerzem 
kurii był ks. kpt. zbigniew kamiński 
ps. „antoni”, pełniący jawnie funkcję 
kapelana szpitalnego.

stanowisko dziekana okręgu war-
szawskiego, podporządkowanego bez-
pośrednio komendzie głównej ak, 
pełnił ks. płk stefan kowalczyk ps. 
„Biblia”. okręg warszawski podzie-

Maciej Białecki, maciej@bialecki.net.pl

DuSzPaSteRz 
PowstanIa 
warszawskIEgo

Msza polowa odprawiana przez kpt. ks. Mieczysława Paszkiewicza „Ignacego” w podwórzu przy ul. Poznańskiej 12. 
Prawdopodobnie 15 VIII 1944. Zaprzysiężenie nowych żołnierzy wcielonych do oddziału Wacława Lotha.
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lony był na cztery podokręgi (wice-
dziekanaty) na prawach duszpasterstw 
dywizyjnych: warszawa południe 
(na południe od alei Jerozolimskich)                       
z wicedziekanem ks. stanisławem pio-
trowskim ps. „Jan i”, warszawa północ 
(na północ od alei Jerozolimskich)                  
z wicedziekanem ks. prof. ppłk. Janem 
salamuchą ps. „Jan”, warszawa praga 
z wicedziekanem ks. antonim Janem 
kitlińskim ps. „szczepan” i warsza-
wa powiat z wicedziekanem ks. dr. 
leonem pawliną. ks. Jan salamucha, 
profesor-wykładowca karola wojtyły, 
który był także kapelanem obwodu 
iV ak ochota, został rozstrzelany na 
ochocie 11 sierpnia przez żołnierzy 
Rosyjskiej wyzwoleńczej armii lu-
dowej Rona. pośmiertnie otrzymał 
krzyż walecznych. ks. leon pawlina 
w październiku 1946 r. został aresz-
towany przez uB i skazany na 10 lat 
więzienia. więzienie opuścił w 1953 
r., a w 3 lata później zginął w niewyja-
śnionych okolicznościach. 

niestety, w pierwszych dniach po-
wstania księża kierujący kurią polową 
znaleźli się poza terenem kontrolo-
wanym przez polaków. naczelny ka-
pelan ks. płk Jachimowski 7 sierpnia 
został na woli dołączony do kolumny 
ludności cywilnej, z której został na-
stępnego dnia przez jednego z pilnu-
jących kolumny niemców wyciągnięty                                
i zastrzelony. dlatego duszpaster-
stwem powstania kierował dziekan 
okręgu warszawskiego ks. płk stefan 
kowalczyk ps. „Biblia”, pełniący wtedy 

funkcję wikariusza generalnego bisku-
pa polowego wp. 

kapelani powstania mieli rozliczne 
obowiązki. opiekowali się rannymi, 
odprawiali msze św., w tym niedzielne 
nabożeństwa dla wojska, spowiada-
li żołnierzy i cywilów, udzielali ko-
munii św., ostatniego namaszczenia 
ciężko rannym i umierającym, udzie-
lali błogosławieństw i rozgrzeszenia 
in articulo mortis, grzebali poległych 
i zmarłych, zarówno wojskowych jak 
i cywilów, wypełniali druki protoko-
łów śmierci, zabezpieczali depozyty 
po zmarłych i poległych, prowadzi-
li ewidencję grobów, ale też udzielali 
ślubów powstańczych, przyjmowali 
przysięgi od żołnierzy, święcili sztan-
dary oddziałów i rozdawali medaliki                              
z Matką Boską Częstochowską. kiedy 
na posterunki i placówki powstańcze 
przybywał kapelan, zazwyczaj wszyscy 
żołnierze przystępowali do spowiedzi 
i przyjmowali komunię. o ile okolicz-
ności na to pozwalały, do spowiedzi 
przystępowały całe oddziały przed 
wyruszeniem na akcję. 

kapelani zajmowali się także rato-
waniem płonących kościołów, znaj-
dujących się w nich relikwii i skarbów. 
Brali również udział w pracy komend 
obwodów ak w zakresie łączności, 
kolportażu prasy, niekiedy w pracach 
organizacyjnych i taktycznych. gdy 
oddziały powstańcze wycofywały się 
lub ewakuowały kanałami, kapelani 
pozostawali wraz z rannymi i ludno-
ścią cywilną, dzieląc ich los.

wielu duchownych przebywających 
w warszawie nie miało szansy wziąć 
udziału w powstaniu. niemcy zabi-
jali ich nie za udział w walkach, lecz 
za sam fakt bycia kapłanami. i tak                                   
2 sierpnia niemcy wymordowali za-
konników klasztoru jezuitów przy                  
ul. Rakowieckiej, wśród nich sługę 
Bożego ks. władysława wiącka sJ. 
w drugim dniu rzezi woli, 6 sierpnia, 
niemcy rozstrzelali redemptorystów         
z klasztoru przy ul. karolkowej, wśród 
nich weterana misji syberyjskich                        
w czasach caratu, siedemdziesięcio-
siedmioletniego sługę Bożego ks. Jó-
zefa palewskiego CssR. 

Bohaterstwo kapelanów powstań-
czych zostało docenione przez do-
wództwo powstania. pięciu kapela-
nów otrzymało awans na stanowisko 
proboszcza, a czternastu mianowano 
starszymi kapelanami czasu wojny. 
ks. mjr Józef warszawski sJ ps. „oj-
ciec paweł”, kapelan zgrupowania ak 
„Radosław” i ks. mjr Tomasz Rostwo-
rowski sJ ps. „ojciec Tomasz”, kape-
lan batalionu ak „gustaw”, zostali 
odznaczeni orderem Virtuti Militari. 
dwudziestu dziewięciu kapelanów 
otrzymało krzyże walecznych, je-
den złoty krzyż zasługi z Mieczami,                      
a czternastu srebrne krzyże zasługi                 
z Mieczami. wiele odznaczeń bojo-
wych kapelani otrzymali po wojnie.

Wykorzystano materiały ze stron 
www.sppw1944.org i www.1944.pl.

Pogrzeb powstańca na podwórzu gmachu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 
ks. płk Tadeusz Jachimowski, Naczelny Kapelan Sił Zbrojnych w Kraju
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Mirosława pałaszewska

1 września – godz. 4.40 wojska niemieckie 
zbombardowały wieluń; godz. 4.45 pierw-
sza salwa niemieckiego pancernika „schle-
swig-Holstein” na westerplatte; godz. 6.30 
komunikat specjalny polskiego Radia: „a 
więc wojna. z dniem dzisiejszym wszelkie 
sprawy i zagadnienia schodzą na plan dal-
szy. Całe nasze życie publiczne i prywatne 
przestawiamy na specjalne tory. weszliśmy 
w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi 
iść w jednym kierunku. wszyscy jesteśmy 
żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jed-
nym: walka aż do zwycięstwa”.
2 września. watykan. z depeszy amba-
sadora Rp kazimierza papée do Msz                          
w warszawie: „dziś wobec papieża uro-
czyście ustaliłem odpowiedzialność za 
wybuch wojny. pius Xii wysłuchał mnie 
potwierdzająco. […] papież udzielił bło-
gosławieństwa polsce.[…] papież dodał, 
iż przy wszystkich sympatiach dla nas 
i dla naszej sprawy nie może utracić na 
przyszłość możliwości oddziaływania na 
niemcy”.
3 września. Biskup polowy wp ks. Józef 
gawlina w liście do żołnierzy: „kocha-
ni Bracia, Żołnierze! wróg narzucił nam 
wojnę. Chyłkiem, z powietrza zaatakował 
bezbronne miasto. przekroczył nasze gra-
nice. Chce poniżyć najukochańszą ojczy-
znę naszą, pozbawić ją drogo okupionej 
niepodległości. […] Ręce nasze są czyste. 
nie z naszej winy wybuchła wojna. zmu-
szeni, podjęliśmy ją w poczuciu odpo-
wiedzialności za dobro najwyższe. wróg 
wyruszył przeciwko nam, by podbić nasz 
kraj. pragnie jednak zniszczyć jeszcze wię-
cej. Chce zmiażdżyć świętą wiarę naszą                                        
i zaszczepić u nas pogaństwo swoje, prze-
ciwko któremu ojciec Św. pius Xi wydał 
płomienną encyklikę [„Mit brennnender 
sorge”, 1937]. […] wojna nasza - to woj-
na święta. oczyśćcie więc serca i uświęćcie 
dusze wasze. Bądźcie godnymi bojowni-
kami Boga i polski. […] zwycięstwo jest 
pewne, gdyż Bóg jest z nami i błogosławi 
orężowi naszemu.[…]”
5 września. godz. 9.30 prymas polski ks. 
kard. august Hlond odprawił w katedrze 

uroczystą Mszę św. za pomyślność polski                      
i oręża polskiego z udziałem przedstawi-
cieli sejmu, senatu i rządu na czele z pre-
mierem gen. Felicjanem sławojem skład-
kowskim. składkowski: „po mszy, gdy                                                                                            
w zakrystii dziękowałem księdzu pryma-
sowi za odprawienie nabożeństwa, wyraził 
on głęboką wiarą nacechowane przekona-
nie, że mimo obecnych trudności polska 
ostatecznie zwycięży. Te słowa były wy-
powiedziane przy huku bomb lotniczych, 
pękających w okolicy katedry.”
6 września. stolicę opuszczają prezydent 
Rp ignacy Mościcki i prymas polski ks. 
kard. august Hlond. godz. 20.00 oświad-
czenie premiera składkowskiego w pol-
skim Radiu: „z powodu niebezpieczeństwa 
zagrażającego stolicy rząd zmuszony jest 
opuścić warszawę z niezłomnym posta-
nowieniem powrotu do niej po wygranej 
wojnie.” prezydent warszawy powiedział 
telefonicznie premierowi: „Ja to zostaję na 
gospodarstwie.”  wieczorem i w nocy 6/7 
iX opuszczają warszawę rząd, naczelny 
wódz i sztab naczelnego wodza.
16 września. Rio de Janeiro. o godz. 11 
w kościele Candelaria została odprawiona 
Msza św. za poległych polaków w bohater-
skiej obronie ojczyzny. poseł Rp Tadeusz 
skowroński: „Msza zgromadziła olbrzymie 
tłumy, mimo dnia powszedniego kościół był 
przepełniony, stano nawet na ulicy. Trzeba 
dodać, iż jest to największy kościół w Rio. 
[…] prosiłem, aby msza była celebrowana 
w czerwonych, a nie czarnych ornatach, na 
znak nie żałoby, ale męczeństwa.”
17 września godz. 6.00 armia Czerwona 
przekracza wschodnią granicę Rp.
18 września. przybył do Rzymu prymas 
polski ks. kard. august Hlond.
19 września. watykan. z artykułu wstęp-
nego „l’ osservatore Romano”: „polska nie 
może zginąć. Mówi się powszechnie, że 
narody, które się nie bronią, nie są warte 
bytu. Jeszcze większą prawdą jest to, ze na-
rody, które się bronią, mają prawo do bycia. 
polska zasługuje podwójnie na życie, skoro 
się broni na dwóch frontach. wszyscy lu-
dzie, którzy złączeni są w tej świętej wierze 

katolickiej, wierzą święcie w zwycięstwo, 
wierzą, że niebezpieczeństwo, zagrażające 
polsce, grozi jednocześnie katolicyzmowi 
w Europie i na świecie”.
24 września. z listu pasterskiego ks. bpa 
kieleckiego Czesława kaczmarka: „wojna, 
niedostatek, niepewność o losy najbliż-
szych osób stanowią dziś karę za nasze 
błędy i grzechy, ale równocześnie stanowią 
one sposobność do zdobycia wielu zasług 
przed Bogiem. […] niech każdy co prę-
dzej zabiera się do pracy. Czy w polu, czy 
przy domu, w warsztacie, czy przy biurku, 
niechaj każdy spełnia to, czego chce od nas 
Bóg. zagon polski trzeba obsiać siewem 
zdrowym i płodnym, żeby dał setny owoc. 
nie siejcie plew zamiast ziarna. […] wzy-
wam wszystkich was, żebyście nasamprzód 
wierni świętym przykazaniom Boga i ko-
ścioła, okazali posłuszeństwo względem 
władz administracyjnych we wszystkim, co 
się nie sprzeciwia sumieniu katolickiemu                    
i naszej polskiej godności.”
28 września godz. 13.15 w budynku fabry-
ki Škody na Rakowcu zastępca dowódcy 
armii „warszawa” gen. Tadeusz kutrzeba 
i dowódca niemieckiej 8. armii gen. Jo-
hannes von Blaskowitz podpisują umowę 
o kapitulacji warszawy. 
30 września. audiencja piusa Xii dla 
kolonii polskiej. „przyszliście tutaj prosić                      
o błogosławieństwo w chwili szczególnie 
bolesnej dla waszej ojczyzny, w tragicz-
nej godzinie waszego życia narodowego. 
[…] przyszliście, by z naszego serca i na-
szych ust usłyszeć słowa pociechy i otuchy                       
w cierpieniach. Jest naszą powinnością oj-
cowską dać wam je i nikt z pewnością nie 
ma prawa temu się dziwić. […] w oczach 
Boga, w oczach Jego zastępcy na ziemi,                           
w oczach wszystkich ludzi dobrej wiary, 
posiadacie inne skarby, takie, których się 
nie przechowuje w skrzyniach z żelaza lub 
stali, lecz w sercu i duszy. pozostaje wam 
przede wszystkim sława żołnierskiego mę-
stwa, które wprawiło w podziw nawet wa-
szych wrogów i któremu oni należny hołd 
złożyli. [...]”
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co nam mówią Święci?

Joanna Matkowska

właDYSław MaĆKOwIaK 
- POSłuSznY PaSteRz
nIe zostawIł swoIch parafIan, mImo że wIedzIał, że nIebawem przyjdzIe po 
nIego nIemIecka polIcja. po kIlku mIesIącach tortur nIe skorzystał z ofIaro-
wanej mu szansy ucIeczkI. posłał do końca wIerny bogu.

przyszły błogosławiony urodził 
się 27 listopada 1910 roku               
w sytkach koło drohiczyna. 

Jego rodzice władysław i Jadwiga               
z obniskich byli rolnikami, starali 
się zapewnić wykształcenie licznej 
gromadce swoich dzieci. władysław 
po skończeniu szkoły powszechnej 
uczył się w gimnazjum w drohiczy-
nie. po maturze nie został przyjęty do 
seminarium duchownego w pińsku 
z powodu niskiego wzrostu i słabego 
wzroku. nie poddał się i w 1933 roku 
wstąpił do wyższego seminarium 
duchownego w wilnie. Święcenia 
kapłańskie przyjął 18 kwietnia 1939 
roku z rąk arcybiskupa Romualda 
Jałbrzykowskiego. wtedy również 
ukończył studia na uniwersytecie im. 
stefana Batorego w wilnie uzysku-
jąc stopień magistra teologii. w lecie 
1939 roku został mianowany wika-
riuszem parafii pw. najświętszego 
Bożego Ciała w ikaźni (dziś Biało-
ruś), niedaleko granicy z Łotwą. 

Młody wikariusz został na parafii 
sam, gdyż ówczesny proboszcz ks. Jan 
zawistowski musiał opuścić parafię 
w obawie przed nadchodzącymi Ro-
sjanami. okupanci rozpoczęli akcję 
zsyłek polaków na daleki wschód. 
akcja ta dotknęła nie tylko parafian 
ks. Maćkowiaka, ale także jego ro-
dzinę (młodszy brat Marian został 
wywieziony do łagru; po powrocie do 
polski w 1955 roku przyjął również 
święcenia kapłańskie). 

 po rozpoczęciu wojny nie-
miecko – rosyjskiej w czerwcu 1941 
roku niemcy tłumili każdy przejaw 
polskiego patriotyzmu, co więcej, 
wrogo nastawiali wobec polaków 
Białorusinów, Łotyszów i litwinów. 
Również kościół katolicki padł ofia-
rą niemieckiej polityki ekstermina-
cyjnej. 

we wrześniu 1941 roku do para-
fii w ikaźni przyjechał ks. stanisław 
pyrtek. obaj kapłani mimo zaka-
zu niemców rozpoczęli katechiza-
cję dzieci. na skutek donosu ksiądz 
Maćkowiak został aresztowany                 
3 grudnia 1941 roku. kapłan zo-
stał kilka dni wcześniej ostrzeżony, 
ale nie zdecydował się na ucieczkę. 
następnego dnia aresztowano rów-
nież ks. pyrtka, który przyszedł do 
więzienia w Brasławiu z rzeczami                                    
i prośbą o uwolnienie współbrata. 
Byli okrutnie torturowani. w wi-
gilię 1941 roku obu kapłanów prze-
wieziono do więzienia w Berezweczu.                                     
z początkiem 1942 roku dołączono 
do nich ks. Mieczysława Bohatkie-
wicza, proboszcza z dryssy. Tortu-
rowani księża mocno podupadli na 
zdrowiu. dzięki interwencji bisku-
pa antoniego zienkiewicza zostali 

umieszczeni w szpitalu więziennym. 
Mogli uciec dzięki dyrektorowi, ale 
nie skorzystali z tej szansy w obawie 
przed represjami wobec pracowni-
ków placówki. parafianie z ikaźni nie 
ustawali w staraniach o uwolnienie 
swoich wikariuszy.

2 marca 1942 roku wszyscy trzej 
kapłani przystąpili do, jak się potem 
okazało, ostatniej spowiedzi. dzień 
później zostali przeniesieni do celi 
więziennej. ks. Maćkowiak w  nocy 
napisał na marginesie swojego bre-
wiarza pożegnalny list do abpa Jał-
brzykowskiego: „najdostojniejszy, 
drogi i kochany arcypasterzu. idę 
złożyć ostatnią ofiarę z życia. za trzy 
godziny stanę przed panem. ostatnie 
swoje modły i myśli kieruję ku Tobie, 
najdostojniejszy arcypasterzu i ślę 
po raz ostatni hołd synowskiego sza-
cunku i przywiązania […] cieszę się, 
że Bóg mnie wybrał, a nade wszystko 
dodaje łaski i sił, bo wszyscy trzej je-
steśmy spokojni”…

dwaj towarzysze niedoli również 
spisali w swoich brewiarzach ostatnią 
wolę. udało się je przekazać innym 
współwięźniom. 4 marca 1942 roku 
w dzień uroczystości św. kazimierza, 
królewicza, zostali wraz z ochrzczo-
ną Żydówką i oficerem sowieckim, 
rozstrzelani i pogrzebani w lesie Bo-
rek. ich ostatnimi słowami miały być 
„niech żyje Chrystus król!”

ksiądz władysław Maćkowiak                        
i jego towarzysze znaleźli się w gronie 
108 męczenników ii wojny światowej 
beatyfikowanych przez Jana pawła ii 
13 czerwca 1999 roku w warszawie.
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KS. jÓzeF 
waRSzawSKI 
(„OjCIeC Paweł”)

Jezuita ks. Józef warszawski, legendarny 
„ojciec paweł” z powstania warszaw-

skiego w czasie kampanii wrześniowej 
1939 roku był kapelanem – ochotnikiem 
na terenie Mokotowa (od pl. unii lubel-
skiej po służewiec i królikarnię). przy pa-
nującej psychozie na „szpiegów” trzy razy 
został zatrzymany i o mało nie zlinczowany.                           
w dniach 10, 17 i 24 września głosił słynne 
kazania patriotyczne w kinie „Ton” przy ul. 
puławskiej.

ks. warszawski prowadził  konspiracyj-
ną działalność wydawniczą. wspominał 
o jej początkach w kazaniu podczas Mszy 
św. żałobnej za duszę o. Tomasza Rostwo-
rowskiego 14 marca 1974 r. „zeszliśmy się 
w dwójkę. Będziemy publikować, zakonklu-
dowaliśmy. Ja napisałem tekst ulotki. zna-
lazłem niewielką drukarenkę podziemną. 
Brakowało rzeczy najważniejszej: papieru 
do druku. ale, że mieszkaliśmy na ten czas 
w domu zakonnym, w którym mieściło 
się przed wojną wydawnictwo jezuickie                                                                                       
w warszawie, i że ojciec Tomasz był                                                                                                
w owych dniach administratorem tego 
domu, decyzja była prosta. i oto pewnego 
dnia – było to w sierpniu 1943 r. – zabrzmiał 
ostry dzwonek przy naszej furcie. Byliśmy 
właśnie zebrani w refektarzu na posiłku 
obiednim. ojciec Tomasz wstał pospiesz-
nie i wybiegł. przy furcie czterech żołnierzy 
niemieckich: „papier drukarski”! – zakrzyk-
nęli. ojciec Tomasz wskazał, cośmy byli 
we dwóch przygotowali. zabrali wszystko.                                    
w domu oczywiście strach i panika. Jedynie 
my wiedzieliśmy, że owa czwórka żołnierzy 
niemieckich to przebrani żołnierze polski 
podziemnej. ale jedynie tą drogą zrealizo-
waliśmy fakt, że po upływie kilku tygodni 
mieliśmy w ręku 5000 ulotek w obronie 
piusa Xii”.

został zaprzysiężony na kapelana ak                   
w mieszkaniu Tyszkiewiczów przy ul. 
Marszałkowskiej w sierpniu 1943. Był też 
kapelanem Frontu odrodzenia polski, 
konfederacji narodu (kn). To on udzielił                                                                                         
w czerwcu 1943 ślubu działaczowi kn, po-
ecie i pisarzowi, redaktorowi naczelnemu 
pisma „sztuka i naród” wacławowi Bojar-
skiemu i Halinie Marczak „natalii”, której 
jako narzeczony poświęcił piosenkę „nata-
lia”.

Choć przeciwny wybuchowi powstania 
warszawskiego, jako kapłan-kapelan stanął  
razem z żołnierzami konfederacji narodu 
do wypełnienia kapłańskiego i  patriotycz-
nego obowiązku.

w czasie powstania warszawskiego to-
warzyszył przez cały czas żołnierzom kon-
federacji narodu wcielonym do batalionów 
„Miotła” i „Czata”, a w konsekwencji pełnił 
funkcję kapelana zgrupowania „Radosław”. 
przeszedł z nimi od woli, przez stare 
Miasto i Śródmieście na Czerniaków.  Jak 
pisze zofia kobylańska: Odprawiał Msze 
św., spowiadał i dawał śluby, odprowadzał na 
wieczny spoczynek poległych. Na Starym Mie-
ście w kościele św. Jacka przy ul. Freta odna-
lazł i wraz z towarzyszącymi mu żołnierzami 
ukrył w podziemiach kościoła między innymi 
trumnami trumnę z relikwiami św. Andrze-
ja Boboli oraz krucyfiks z kaplicy Baryczków                                                  
z królewskiej Katedry.

 12 sierpnia 1944 udał się jako delegat 
komendy zgrupowania „Radosław” (sam 
„Radosław” leżał ciężko ranny) do komen-
dy głównej ak przy ul. Barokowej 4, aby 
forsować plan ewentualnej ewakuacji ak 
do kampinosu. Chciał w ten sposób oca-
lić ludność warszawy i zapobiec całkowi-
temu zniszczeniu stolicy. 23 września, gdy 
kulomiot niemiecki był już nastawiony do 
rozstrzelania ostatniej grupy „Radosława”  
liczącej około 120 osób, przedarł się przez 
szeregi Herman göring straftkompanie                      
i uzyskał od dowództwa niemieckiego sta-
tus jeńców wojennych dla obrońców Reduty 
Czerniakowskiej.

Barbara piasecka ps. „Basia”, łączniczka 
sztabowa zgrupowania „Radosław” wspo-
minała: „Bardzo pomagała mi modlitwa. 
pamiętam doskonale Mszę św. odprawio-
ną przez ojca pawła na wilanowskiej 18.                     
w kazaniu powiedział: chociaż dla nas nie 
ma już wyjścia, ale pan Bóg wie, co robi,                          
i jeśli zechce, to nas ocali.” 

Ryszard Białous „Jerzy”, dowódca baonu 
„zośka” w czasie powstania warszawskiego 
występując o odznaczenie kapłana orde-
rem Virtuti Militari V kl. pisał w londynie                                
16 X 1946: Ojciec Paweł przez cały czas swej 
służby kapłańskiej w Zgrupowaniu odzna-
czał się wielką odwagą i poświęceniem. Dnia                                                                                                    
11 VIII 44 przy ewakuacji Woli wrócił                                    

i wyniósł z ognia granatników ranną sani-
tariuszkę. Przez cały okres „Starówki” stale                                                                                                       
w pierwszej linii nie tylko niósł pociechę reli-
gijną konającym, ale wielokrotnie wynosił ran-
nych z ognia nieprzyjaciela.

Na Czerniakowie, mając wszelkie moż-
liwości wyewakuowania się wraz z resztą 
zgrupowania „Radosława” na Mokotów po-
został z resztą obrońców, przez cały czas bę-
dąc oparciem dla nich i pociechą. Swą energią 
i zapałem przyczynił się w wielkim stopniu do 
utrzymania przez 4 dni tej ostatniej polskiej 
reduty na Czerniakowie. 23 IX 44 brał udział 
w przebiciu idąc do natarcia w pierwszym sze-
regu. Po załamaniu się natarcia wraca wraz                                                                                                   
z pozostałą grupą, którą opiekuje się aż do mo-
mentu kapitulacji.

po upadku powstania przebywał w obo-
zach jenieckich w Żyrardowie, skierniewi-
cach, Berlin – lückenwalde i sandbostel 
stalag XB, nr jeniecki 224/766. po wy-
zwoleniu był kapelanem kobiecego obozu 
w oberlangen. Był kapelanem głównym 
zHp na terenie niemiec (od stycznia 1946), 
współzałożycielem zjednoczenia polskie-
go. w niemczech ukazały się jego książki: 
Myśl jest bronią, przypowieść o Repatriacji, 
z mojej teki korespondencyjnej. 

w 1948 roku przeniósł się do anglii,                     
w 1950 roku wyjechał do Rzymu. w okre-
sie 1 Xi 1950 – 25 iii 1957 kierował polską 
sekcją Radia watykańskiego. Był wicepre-
zesem polskiego instytutu Historycznego 
w Rzymie, współpracownikiem komitetu 
milenijnego „Sacrum Poloniae Millenium”, 
moderatorem Sodalicji Mariańskiej w Papie-
skim Kolegium Polskim. Opublikował m. in. 
książki: Rhapsodia Mariana, Il sistemo sco-
lastico asservito dai communisti in Polonia, 
Katolickość dzieł Mickiewicza, Analysis gra-
phologica autographi S. Stanislai Kostka, La 
Chiesa eroica do Polonia, Mickiewicz uczniem 
Sarbiewskiego, El mito de Garabandal, Studia 
nad wyznaniowością religijną marszałka Pił-
sudskiego, „Dramat Rzymski” Macieja Kazi-
mierza Sarbiewskiego.

Mirosława pałaszewska
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Roman Łukasik

OtwaRCIe 
MuzeuM KatYŃSKIeGO
w CYtaDeLI waRSzawSKIej
II wojna śwIatowa pochłonęła wIele ofIar. według szacunków hIstoryków w jej 
trakcIe zgInęło ok. 6 mln polaków. nasI rodacy gInęlI na różnych frontach I w róż-
nych okolIcznoścIach. jednym z najbardzIej dotklIwych wydarzeń było wymordo-
wanIe przez nkwd elIty polskIego narodu w katynIu, charkowIe-pIatIchatkach, 
mIednoje I bykownI oraz w Innych nIeznanych mIejscach. jednak pomImo upływu kIl-
kudzIesIęcIu lat od tamtych wydarzeń pamIęć o ofIarach zbrodnI katyńskIej jest wcIąż 
żywa. przyczynIają sIę do tego nIewątplIwIe takIe Instytucje, jak IstnIejące od 1993 r. 
muzeum  katyńskIe. jego nowa sIedzIba została otwarta w dnIu 17 wrześnIa 2015 r.               
w kaponIerze cytadelI warszawskIej.

uroczystość odbyła się w 76 rocznicę 
agresji sowieckiej na polskę i roz-
poczęła się od uroczystej mszy św., 

sprawowanej przez biskupa polowego Józe-
fa guzdka. Biskup wraz z wiernymi modlił 
się za ofiary zbrodni katyńskiej, a głoszoną 
homilię poświęcił im i ich rodzinom. powie-
dział w niej m.in., że zbrodnia katyńska miała 
potrójny wymiar. pierwszym celem opraw-
ców było pozbawienie życia polskich oby-
wateli. drugim celem było zabicie prawdy                
o straszliwej zbrodni i unicestwienie pamię-
ci o ofiarach. natomiast trzecim celem było 
zniszczenie rodzin uwięzionych. zauważył, 
że odnalezione w katyńskich dołach meda-
liki, ryngrafy i krzyżyki są potwierdzeniem 
„wierności Bogu aż do końca”. zdaniem bpa 
guzdka otwarcie Muzeum katyńskiego to 
„dzień triumfu prawdy”, ale także ”dzień 
triumfu rodzin pomordowanych”. Biskup 
polowy podkreślił także, że to muzeum bę-
dzie „krzykiem niezgody na gwałt i na bez-
prawie, na przemoc i na zbrodnie ludobój-
stwa”. na koniec zaapelował o budowanie 
świata pokoju, mówiąc: „ożywieni nadzieją 
i miłością zabiegajmy o świat, w którym nikt 
nie będzie podważał fundamentalnych war-
tości. Tak budujmy przyszłość, aby już nigdy 
więcej nie trzeba było opłakiwać i upamięt-
niać śmierci niewinnie pomordowanych”. 
Mszę koncelebrowali z bp. guzdkiem abp 
Edmund piszcz, arcybiskup senior archidie-
cezji warmińskiej, a także kapelani ordy-
nariatu polowego oraz duchowni związani 
z duszpasterstwem środowisk katyńskich. 
we mszy uczestniczyli przedstawicie-
le środowisk katyńskich, którzy przybyli                                                                             
z całej polski, a także kombatanci, żołnierze, 
funkcjonariusze policji, straży granicznej, 
harcerze i mieszkańcy warszawy.po zakoń-
czeniu mszy św. kolejnym punktem uroczy-

stości było widowisko poetycko-muzyczne 
„Vinctis non victis – pokonanym niezwy-
ciężonym”. po nim nastąpiły przemówienia 
najważniejszych gości, tj. m.in. prezydenta 
Rp  andrzeja dudy, premiera Rp Ewy ko-
pacz, ministra obrony narodowej Tomasza 
siemoniaka oraz prezes Federacji Rodzin 
katyńskich izabeli sariusz –skąpskiej. 
w swoim przemówieniu prezydent andrzej 
duda powiedział m.in., że „intencją zbrodni 
katyńskiej było wymordowanie polskiej elity, 
podcięcie korzeni naszego narodu, jego fun-
damentów, zgładzenie autorytetów. po to, 
by się rozpierzchnął naród, tak jak rozpie-
chrza się wojsko, kiedy ginie dowódca, gdy 
pada sztandar. dlatego ich zgładzono. stąd 
zbrodnia ta, której celem było zniszczenie 
polskiego narodu, musi być nazwana zbrod-
nią ludobójstwa”. podkreślił, że dziękuje za 
to muzeum, kolejne obok Muzeum powsta-
nia warszawskiego, które – wierzy – stanie 
się miejscem narodowej pielgrzymki.

po zakończeniu przemówień nastąpiło 
symboliczne otwarcie Muzeum katyń-
skiego. Białoczerwoną wstęgę przecięli m. 
in. prezydent Rp andrzej duda i premier 
Ewa kopacz. następnie wszyscy chętni 

mieli okazję zwiedzić ekspozycję muzealną. 
najbardziej wytrwali mogli wziąć udział                    
w wieczornym koncercie na placu apelowym 
przed Muzeum katyńskim. Był to koncert 
multimedialny przygotowany przez Łuka-
sza l.u.C.-a Rostkowskiego pod tytułem 
„ibidem ‘40”. w jego trakcie wystąpili arty-
ści, dla których temat zbrodni katyńskiej jest 
szczególnie ważny. Część utworów została 
specjalnie przygotowana i zaaranżowana na 
tę okazję. wykonali je m.in. Edyta geppert, 
Justyna steczkowska i lech Makowiecki.
Muzeum katyńskie ma szansę stać się obo-
wiązkowym punktem zwiedzania na mapie 
warszawy i dorównać popularnością Mu-
zeum powstania warszawskiego. w tym 
miejscu warto dodać, że samej ekspozycji 
muzealnej zostanie poświęcony odrębny ar-
tykuł. warto również odnotować, że wstęp 
do muzeum jest bezpłatny. z uwagi jednak 
na dużą liczbę chętnych obecnie można je 
zwiedzić jedynie po dokonaniu wcześniej-
szej rezerwacji. natomiast bez rezerwacji 
Muzeum katyńskie będzie otwarte dla 
wszystkich chętnych od 2 listopada 2015 r. 
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rodzinnE ŚwięTowaniE niEdziEli

wIaRa POtRzebna 
jaK POwIetRze

pyta mnIe panI o to, gdzIe w naszej rodzInIe jest wIara I bóg, to tak jakby mnIe 
panI pytała, czy oddycham powIetrzem. to jedno ze stwIerdzeń agaty puścI-
kowskIej, dzIennIkarkI „goścIa nIedzIelnego” a prywatnIe mamy 5 dzIecI, która 
spotkała sIę z namI na pIerwszym powakacyjnym rodzInnym śwIętowanIu nIe-
dzIelI.

pani agata mówiła o tym, jak 
to jest być wielodzietnym                      
w polsce, z jakimi reakcjami 

i stereotypami trzeba się zmierzyć. 
opowiedziała nam, jak krok po kro-
ku dochodzili wraz z mężem do de-
cyzji o kolejnym dziecku - od traumy 
po pierwszym porodzie przez posia-
danie trójki dzieci - co wydawało się 
już być spełnieniem myśli o rodzinie 
po decyzję, akceptację i miłość do 
piątego - najmłodszego syna, które-
mu nadali imię Jan paweł.

agata puścikowska wraz z do-
miniką Figórską napisały wspólnie 
książkę „i co my z tego Mamy”, bę-
dącą rozmową na temat ich osobi-
stego przeżywania wielodzietności - 
jest o radościach i trudach. autorki 
nie starają się przekonywać wszyst-
kich, że mają mieć piątkę dzieci. 
proszą jedynie, żeby każdy zaakcep-
tował wybór drugiego. Czy ktoś nie 
decyduje się na posiadanie dzieci, 
a może ograniczy się do wychowa-
nia jednego lub dwojga, czy zechce 
mieć pięcioro, sześcioro, siedmioro 

- powinniśmy ak-
ceptować jego wy-
bór, szanować go za 
to, kim jest, a nie ile 
dzieci ma. a tym 
bardziej nie wytykać 
palcami. a zabaw-
ne lub uszczypli-
we niejednokrotnie 
stwierdzenie - Ma 
Pani piątkę dzieci?                                             
A  nie wygląda Pani... 
może się spotkać                
z ripostą - A jak po-
winnam wyglądać? 
i wtedy może być 
nam głupio.

nie zabrakło py-
tań z sali dotyczących zarówno życia 
rodzinnego jak i pracy dziennikar-
skiej. pani agata opowiedziała, skąd 
bierze tematy do swoich reportaży, 
w jaki sposób duch Święty podsy-
ła jej odpowiednich ludzi w odpo-
wiednim momencie. zdradziła nam 
również, że wkrótce ukaże się jej ko-

lejna książka - poniekąd kucharska,                       
w której przedstawi swoje pomysły 
na potrawy niezbyt perfekcyjnej, 
wielodzietnej pani domu. Czekamy 
na nią z niecierpliwością - premiera 
w już październiku.

Joanna Jakubowska

zapRoszEniE
Już dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Rodzinne Świętowanie niedzieli. za tydzień, 11 paździer-
nika, zapraszamy wszystkie małżeństwa, które chciałyby poprawić relacje ze swoim współmałżonkiem i dziećmi, 
na spotkanie rozpoczynające cykl warsztatów pod wspólnym tytułem nawigacja w Rodzinie. pierwsze spotkanie 
pomoże nam odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie „Czy potrafię słuchać?”. 

Rodzinne Świętowanie Niedzieli rozpocznie się Mszą św. o godz. 11.30, a po niej zapraszamy do salki nad kaplicą. 
Dla dzieci będą zorganizowane zajęcia w różnych grupach wiekowych. 

Spotkanie poprowadzą joanna i tomasz jakubowscy, małżeństwo z 11-letnim stażem, 
mieszkające w naszej parafii.
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małE co niEco

Łazanki z biaŁą kapustą i boczkiem
na początek, po wakacyjnej przerwIe, proponuję danIe InspIrowane kuchnIą au-
strIacką. ta potrawa nad dunajem nosI nazwę krautfleckerl I kryje sIę za nIą po 
prostu makaron z bIałą kapustą. austrIacy używają wstążek, ja polecam łazankI. 
dodałam także boczek I suszone grzyby, których nIe ma w orygInalnym przepIsIe. 
w polskIej kuchnI grzyby są nIezastąpIonym dodatkIem do wszelkIch dań z kapu-
stą. zImą można użyć kIszonej kapusty I ten warIant w naszej kuchnI jest chyba bar-
dzIej popularny, choć uważam, że śwIeża sprawdza sIę równIe dobrze.

Składniki: 1/2 główki kapusty, 1 cebula, 30 dag wędzone-
go boczku, kilka suszonych grzybów, 1 liść laurowy, 4 ziar-
na pieprzu, 4 ziarna ziela angielskiego, 40 dag łazanek, sól, 
pieprz

grzyby wsypać do kubka, zalać gorącą wodą i odstawić na co 
najmniej godzinę, by się namoczyły. kapustę umyć i pokroić 
w krótkie, cienkie paski. włożyć do garnka, podlać wodą 
tak, by sięgała do połowy objętości kapusty, dodać liść lau-
rowy oraz ziarna pieprzu i ziela angielskiego, a także grzyby 
wraz z wodą, w której się moczyły i całość zagotować.
w międzyczasie boczek pokroić w niewielką kostkę, prze-
łożyć na patelnię i wytopić z niego tłuszcz. Cebulę obrać 
i drobno posiekać. dodać do boczku i razem podsmażyć, 
następnie dodać do kapusty. zmniejszyć płomień i dusić do 

momentu, aż kapusta będzie miękka. Łazanki ugotować w osolonej wodzie. odcedzić, dodać do kapusty, doprawić całość solą 
i pieprzem i dokładnie wymieszać.

więcej przepisów znajdą Państwo na moim blogu kulinarnym: www.pocztowkizkuchni.blogspot.com.
I.z.

Zapowiedzi przedślubne
• Paweł Wojciech Nowak – kawaler i Magdalena Maria Pasiek – panna, oboje z par. tutejszej;
• Karol Lipiński – kawaler z par. tutejszej i Agata Rudnicka – panna z par. Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela 
 w warszawie;
• Szymon Broma – kawaler z par. tutejszej i Katarzyna Maria Januszewska – panna z par. Matki Łaski Bożej w Halinowie;
• Janusz Tomasik – kawaler i Ewa Cieciórska – panna, oboje z par. tutejszej;

DO zObaCzenIa, DO uSłYSzenIa
4 i 11 października, godz. 10.00-12.00, klub karuzela, wstęp wolny
warsztaty śpiewu tradycyjnego - laboratorium projektów osiedla „przyjaźń”

7 października, godz. 19.00, art.Bem, ostatnie piętro
„Mongolia. kraina stepu i Czyngis-chana” - spotkanie z dariuszem lermerem
10 i 11 października, godz. 14.00-17.00, klub karuzela
warsztaty dziennikarskie w ramach projektu „Jelonek”

11 października, godz. 11.00 i 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 10 zł 
„Baśniowy pokoik” - teatralny poranek bajkowy 
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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. Mariusz
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. Konrad
Nr konta: 54 1240 2034 1111 0010 1985 5843

Grupa studencka
wt.  godz. 20.00  – ks. Konrad
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

KOntO BUDOwY KOśCiOŁa 
31 1240 2034 1111 0000 0308 3439

Intencje mszalne
5 października – poniedziałek:

7.00: śp. Jerzy – 21 greg.;
7.00: śp. lidia Bielecka – 5 greg.;
7.30: o błog. Boże i potrzebne łaski dla aleksandry i pawła;
7.30: śp. Halina sielawa – 5 greg.;
18.00: śp. sławomira Borys 3 miesiąc po śmierci;

6 października – wtorek:
7.00: śp. Jerzy – 22 greg.;
7.00: śp. lidia Bielecka – 6 greg.;
7.30: śp. Maria i Maciej kwiecińscy;
7.30: śp. Halina sielawa – 6 greg.;
18.00: śp. Barbara w 3 r.śm. i Roman Banasiak;

7 października – środa:
7.00: śp. Jerzy – 23 greg.;
7.00: śp. wacław wróblewski;
7.00: śp. lidia Bielecka – 7 greg.;
7.30: śp. Halina sielawa – 7 greg.;
18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;

8 października – czwartek:
7.00: śp. lidia Bielecka – 8 greg.;
7.00: śp. Jerzy – 24 greg.;
7.30: śp. Halina sielawa – 8 greg.;
7.30: o szczęśliwe rozwiązanie dla anny; 
18.00: o Boże błog. i łaski dla katarzyny;

9 października – piątek:
7.00: śp. Jerzy – 25 greg.;
7.00: śp. lidia Bielecka – 9 greg.;
7.30: o oddalenie utraty pracy przez Tadeusza i agnieszkę 
 i o podołanie problemom wychowawczym ich córki darii;
7.30: śp. Halina sielawa – 9 greg.;
18.00: śp. andrzej Chmielewski z racji urodzin;

10 października – sobota:
7.00: śp. Jerzy – 26 greg.;
7.00: śp. Czesław w 10 r.śm. i stanisława liwscy;
7.30: śp. lidia Bielecka – 10 greg.;
7.30: śp. lucjan w 6 r. śm. i wiesław Mazurek;
14.00: ślub paweł i Magdalena;
18.00: śp. Halina sielawa – 10 greg.;

11 października – niedziela:
7.00: dziękczynna w 33 urodziny Łukasza z prośbą o błog. Boże 
 i dalszą opiekę dla Jubilata i rodziny; 
8.30: śp. Jerzy – 27 greg.;
10.00: śp. kazimierz i Bogdan Łabęda;
11.30: śp. władysław Tymosiak w 9 r.śm. i krzysztof sierant w 8 r.śm.;
13.00: w int. parafian;
16.00: śp. lidia Bielecka – 11 greg.;
18.00: śp. alicja, zdzisław, Tomasz;
20.00: śp. Halina sielawa – 11 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

adres redakcji: redakcjaskala@gmail.com

„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

olga Magdalena gorgol; Rafał szatko;
stanisław Tadeusz Frankowski; Jan Maciej kamiński;

OgłOszenia duszpasterskie
4 października 2015
1.w kościołach rozpoczęliśmy nabożeństwa Różańco-
we. przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki, biorąc do rąk 
różaniec, prośmy Jej syna o miłosierdzie dla nas i całego 
świata. zachęcam do udziału w codziennej Mszy Świętej 
o godz. 1800 i bezpośrednio po niej odprawianym nabo-
żeństwie różańcowym. Dzieci zapraszamy na wspólnie 
odmawiany różaniec we wtorki i czwartki o godz. 1700.                 
a tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, prosimy                         
o odmawianie różańca w domach. 

2.za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu ta-
jemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupeł-
ny. korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi 
może nas kościół obdarzyć. 

3.w najbliższą środę 7 października przypada wspomnie-
nie najświętszej Maryi Panny Różańcowej, ustanowione 
na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad turecką 
w bitwie pod lepanto w 1571 roku, odniesionego dzięki 
modlitwie różańcowej.

4.za tydzień –11 października, wypada jubileuszowy XV 
dzień papieski, który będziemy przeżywać pod hasłem: 
„Jan Paweł II – Patron Rodziny”. zbiórka do puszek na 

stypendia dla zdolnej młodzieży z niezamożnych i ubo-
gich rodzin polskich, organizowana przez Fundację dzie-
ło nowego Tysiąclecia. tradycyjnie przez całą niedzielę 
będzie można nabyć papieskie kremówki.

5.dziś o godz. 1600 zebranie kół Żywego Różańca. za-
praszamy chętnych. 

6.za tydzień ofiary składane na tacę przeznaczone będą na 
budowę nowego kościoła.

7.na stoliku z prasą wyłożone są kartki wypominkowe, na 
które możemy wpisywać imiona naszych zmarłych na wy-
pominki parafialne.

8.w TyM Tygodniu paTRonuJĄ naM: 
poniedziałek 5 X – św. Faustyna kowalska, zakonnica ze 
zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, sekretar-
ka i apostołka Bożego Miłosierdzia, kanonizowana przez 
Jana pawła ii w roku 2000

piątek 9 X – bł. wincenty kadłubek, biskup, pierwszy po-
lak, który opisał dzieje narodu w „kronice polskiej”, zmarł 
jako cysters w Jędrzejowie 8 iii 1223 r.

zapraszamy i zachęcamy naszych Czytelników do podzie-
lenia się z nami swoimi wakacyjnymi przeżyciami ducho-

wymi. w następnych numerach naszej „skały” chcielibyśmy 
zamieścić wasze wspomnienia lub świadectwa zatytułowane 

„Moje wakacje z bogiem”.
Refleksje prosimy nadsyłać mailowo 
na adres: redakcjaskala@gmail.com

za wszystkie nadesłane listy będziemy bardzo wdzięczni.
ks. konrad.

zatrudnię panią mieszkającą na osiedlu 
górce lub w pobliżu 

do pomocy w opiece nad starszą osobą 
na kilka godzin dziennie. 

tel. 536 605 436


