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kolejny dzień papieski, przeżywany pod hasłem Jan Paweł II – 
Patron Rodziny, jest doskonałą okazją do podjęcia refleksji nad oso-
bą i nauczaniem naszego Świętego Rodaka, ponownego wczytania 
się w Jego słowo skierowane do rodzin. Troska o rodziny była wielo-
krotnie tematem nauczania ojca świętego, gdyż „rodzina jest wspól-
notą osób, najmniejszą komórką społeczną, a jako taka jest pierwszą, 
naturalną a zarazem fundamentalną instytucją, podstawową dla życia 
każdego społeczeństwa.”

obecnie temat rodziny jest tak bardzo istotny dla synodu bisku-
pów obradującego w watykanie, którego prace i wysiłki pragniemy 
otaczać i wspierać również swoją modlitwą parafialną i prywatną.  
ks.kz. 
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EwangElia na co dziEń
11 października  2015  - XXVIII niedziela zwykła
Dzień papieski
(Mk 10,17-30)

12 października  2015  -  poniedziałek 
(Łk 11,29-32)
gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: To plemię jest 
plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie 
będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był 
znakiem dla mieszkańców niniwy, tak będzie syn Człowieczy 
dla tego plemienia. królowa z południa powstanie na sądzie 
przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona 
przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości salomona, a oto 
tu jest coś więcej niż salomon. ludzie z niniwy powstaną 
na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni 
dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś 
więcej niż Jonasz.

13 października  2015 - wtorek 
Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
(Łk 11,37-41)
pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. poszedł 
więc i zajął miejsce za stołem. lecz faryzeusz, widząc to, wy-
raził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. 
na to rzekł pan do niego: właśnie wy, faryzeusze, dbacie                     
o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnę-
trze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. nierozumni! Czyż 
stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej 
dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko bę-
dzie dla was czyste.

14 października  2015 - środa
(Łk 11,42-46)
Jezus powiedział do faryzeuszów i uczonych w prawie: Bia-
da wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, 
i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i 
miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie 
opuszczać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miej-
sce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo 
jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie 
przechodzą. wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w 
prawie: nauczycielu, tymi słowami nam też ubliżasz. on od-
parł: i wam, uczonym w prawie, biada! Bo wkładacie na ludzi 
ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych 
nie dotykacie.

15 października  2015  -  czwartek 
Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, 
dziewicy i doktora Kościoła
( Łk 11,47-54)
Jezus powiedział do faryzeuszów i uczonych w prawie: Biada 
wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie 
ich zamordowali. a tak jesteście świadkami i przytakujecie 
uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im 
wznosicie grobowce. dlatego też powiedziała Mądrość Boża: 
poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją 
i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomsz-
czona krew wszystkich proroków, która została przelana od 
stworzenia świata, od krwi abla aż do krwi zachariasza, któ-
ry zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, 
na tym plemieniu będzie pomszczona. Biada wam, uczonym 
w prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, 
a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. gdy wyszedł 

stamtąd, uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie na-
stawać na niego i wypytywać go o wiele rzeczy. Czyhali przy 
tym, żeby go podchwycić na jakimś słowie.

16 października  2015 - piątek 
Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej
(Łk 12,1-7)
kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło niego, tak że 
jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich 
uczniów: strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. 
nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic 
tajemnego, co by się nie stało wiadome. dlatego wszystko, co 
powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście 
w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach. lecz mówię 
wam, przyjaciołom moim: nie bójcie się tych, którzy zabijają 
ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. pokażę wam, kogo 
się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc 
wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie! Czyż nie 
sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? a przecież żaden z nich nie 
jest zapomniany w oczach Bożych. u was zaś nawet włosy na 
głowie wszystkie są policzone. nie bójcie się: jesteście ważniej-
si niż wiele wróbli.

17 października  2015 - sobota
Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, 
biskupa i męczennika
(Łk 12,8-12)
Jezus powiedział do swoich uczniów: kto się przyzna do Mnie 
wobec ludzi, przyzna się i syn Człowieczy do niego wobec 
aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wy-
prę się i Ja wobec aniołów Bożych. każdemu, kto mówi jakieś 
słowo przeciw synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz 
temu, kto bluźni przeciw duchowi Świętemu, nie będzie prze-
baczone. kiedy was ciągać będą do synagog, urzędów i władz, 
nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub 
co mówić, bo duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, 
co należy powiedzieć.

OTO SłOWO PAnA:

„Jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach 
pokładają ufność.” (Mk 10, 24).

spotkanie Jezusa z młodzieńcem, o którym czytamy w dzisiej-
szym fragmencie Ewangelii, powinno dać i nam wiele do my-
ślenia.
Jezus słysząc wypowiedź swojego rozmówcy mówiącego, że żyje 
zgodnie z przykazaniami, „spojrzał z miłością na niego”. docenił 
jego starania i zaangażowanie, jego dobroć i świętość codziennego 
życia w miłości Boga i bliźniego. Jednakże stawia przed nim wy-
móg, któremu młodzieniec nie sprostał: „idź, sprzedaj wszystko, 
co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. potem 
przyjdź i chodź za Mną.” Jezus postawił bardzo wysoko poprzecz-
kę do pokonania. zbawiciel zwraca uwagę na to, co jest skarbem 
ludzkiego serca. To nie bogactwo jest złe, tylko pokładanie w nim 
swojej ufności. My mamy ufać Bogu i służyć bliźnim, zaś dobra 
materialne podporządkować trosce o zbawienie swojej duszy, aby 
mieć właściwy do nich dystans i żyć w wolności dziecka Bożego. 
„gdzie skarb twój, tam i serce twoje”. Jezus pragnąc naszego zba-
wienia, pokazuje wielkie niebezpieczeństwo ulegania zaślepieniu        
i ułudzie bogactwa, które zamyka ludzkie serce na miłość do Boga 
i drugiego człowieka, a tym samym uniemożliwia mu kroczenie 
prostą drogą do nieba. /ks.kz. 
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TEmaT z okładki

Jan paweł II nIeJednokrotnIe wypowIadał sIę na temat rodzIny. warto przypo-
mnIeć papIeskIe nauczanIe w teJ kwestII I zastanowIć sIę, Jak realIzuJę Je w swoIm 
życIu.

Rodzina pojawia się w doku-
mentach kościoła w bardzo 
wielu miejscach. przykładowo,                                                      

w konstytucji duszpasterskiej o kościele                                                 
w świecie współczesnym „gaudium et 
spes” (ogłosił ją papież paweł Vi, jed-
nak abp karol wojtyła został włączony 
do zespołu przygotowującego dokument                                                       
i wydatnie wpłynął na jego treść), możemy 
przeczytać: „spośród powiązań społecz-
nych, koniecznych człowiekowi do jego 
wyrobienia, jedne, jak rodzina i wspólno-
ta polityczna, odpowiadają bardziej bez-
pośrednio jego najgłębszej naturze; inne 
natomiast pochodzą z jego wolnej woli.” 
Mamy tu do czynienia z pewnym założe-
niem, iż funkcjonowanie w rodzinie jest 
zgodne z „najgłębszą naturą człowieka”. 
Cały rozdział „gaudium et spes” zatytu-
łowany „poparcie należne godności mał-
żeństwa i rodziny” jest afirmacją małżeń-
stwa. Jest to związek, którego „sam Bóg 
jest twórcą”. instytucja i miłość małżeń-
ska jest „z samej natury swojej nastawiona 
na rodzenie i wychowanie potomstwa, co 
stanowi jej jakby szczytowe uwieńczenie.”                
i chociaż konstytucja podkreśla, iż mał-
żeństwo zachowuje wartość i nierozerwal-
ność nawet wtedy, gdy potomstwa brakuje, 
to powinno być ono miejscem realizacji 
ludzkiej płodności i wyrażania miłości 
nie tylko między współmałżonkami, ale 
również wobec dzieci. zatem nie dwoje 
osób zapatrzonych w siebie, lecz wspólnie 

skierowanych ku nowemu życiu. Czy ak-
ceptuję to, że małżeństwo jest stworzone 
przez Boga? Czy jest dla mnie rzeczywi-
ście sakramentem, przestrzenią, gdzie ma 
pojawiać się i wzrastać nowe życie? 

Tematyce rodziny w całości poświęco-
na jest adhortacja posynodalna „Familia-
ris Consortio”, podpisana już przez Jana 
pawła ii. znajdujemy tam detaliczne roz-
winięcie zagadnień zarysowanych w „gau-
dium et spes”. „Rodzina, założona i oży-
wiana przez miłość, jest wspólnotą osób: 
mężczyzny i kobiety jako małżonków, 
rodziców, dzieci i krewnych. pierwszym 
jej zadaniem jest wierne przeżywanie rze-
czywistości komunii w ciągłym działaniu 
na rzecz rozwijania prawdziwej wspólnoty 
osób.” zatem o rodzinie możemy mówić 
w takim stopniu, w jakim jest ona wspól-
notą osób. prawdziwa zaś wspólnota może 
być budowana tylko poprzez miłość, która 
uwidacznia się najpierw jako więź między 
małżonkami, później objawia się w miłości 
do dzieci,  a wreszcie staje się wzorem dla 
miłości braterskiej i siostrzanej, rozlewa 
na krewnych i innych ludzi. ojciec Święty 
zdaje sobie sprawę z trudności pojawia-
jących się w rodzinie. we wspólnotę go-
dzą konflikty, egoizm, niezgoda, niekiedy 
śmiertelnie ją ranią. stąd przypomnienie  i 
zachęta, by być w „szlachetnej gotowości” 
do pojednania, przebaczania, zrozumie-
nia. „Familiaris Consortio” przypomina 
o nierozerwalności małżeństwa. związek 

między mężczyzną a kobietą jest bowiem 
odzwierciedleniem więzi Chrystusa i ko-
ścioła. „dawanie świadectwa bezcennej 
wartości nierozerwalności i wierności 
małżeńskiej jest jednym z najcenniej-
szych i najpilniejszych zadań małżonków 
chrześcijańskich naszych czasów.” Czy 
jestem wewnętrznie przekonany o warto-
ści takiego świadectwa i czy jestem gotów 
je dawać? innymi słowy – czy uważam 
moje małżeństwo za nierozerwalne i będę                                                                            
o jego trwałość walczył?

Bardzo ważnym zadaniem rodziny jest 
służba życiu. w dzisiejszym świecie ludzie 
nie decydują się na posiadanie potomstwa 
z różnych przyczyn: od lęku sprowadzenia 
bezbronnej istoty ludzkiej na pełen (re-
alnych lub urojonych) niebezpieczeństw 
świat, aż po egoistyczne pragnienie nie-
skrępowanego korzystania z dóbr kon-
sumpcyjnych. Jan paweł ii przypomina 
wiarę kościoła, iż każde życie ludzkie, na-
wet gdy słabe i cierpiące, jest darem. Mi-
sją małżonków jest wprowadzanie dzieci                                                           
w rzeczywistość wiary, tworzenie „ko-
ścioła domowego” (temu zadaniu jest po-
święcony cała oddzielna sekcja adhortacji). 
Rodzice winni też kształtować odpowied-
ni stosunek dzieci do dóbr materialnych, 
a także uzdalniać potomstwo do służby 
drugiemu człowiekowi. Również wycho-
wanie seksualne spoczywa w pierwszym 
rzędzie na ojcu i matce, a szkoły i inne 
instytucje powinny wspierać ich w duchu 

Janusz Matkowski

RODZInA 
W nAUCE 
JAnA PAWłA II
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zgodnym z przekonaniami rodziców. Czy 
jako rodzic mam świadomość, iż jestem 
odpowiedzialny za kształtowanie w dzie-
ciach odpowiednich postaw? Czy moje 
dzieci będą zdolne do poświęcania się dla 
innych ludzi? 

od miłości małżeńskiej, przez wycho-
wanie dzieci, dochodzimy do kolejnego 
zadania postawionego przed rodziną. Jest 
to udział w budowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego, otwarcie się na zewnętrz. 
Jan paweł ii definiuje misję rodzin chrze-
ścijańskich bardzo ambitnie – jako budo-
wanie ładu międzynarodowego. ludzie, 
którzy doświadczyli w swoich rodzinach 
sprawiedliwości, miłosierdzia, prawdy                   
i wolności, mogą te wartości roznosić po 
całym świecie. Rolą państwa natomiast 
jest wspieranie rodzin, lecz tylko w nie-
zbędnym zakresie. „państwo (…) nie może 
i nie powinno pozbawiać rodziny takich 
zadań, które równie dobrze może ona wy-
pełnić sama, lub w ramach dobrowolnego 
zrzeszenia rodzin”. ojciec Święty stwier-
dza jednoznacznie: „rodziny — pojedyn-
cze czy też połączone w związki — mogą 

i powinny podejmować rozmaite dzieła 
służby społecznej, zwłaszcza dla ubogich, 
a w każdym razie na rzecz tych osób i sy-
tuacji, do których nie są w stanie dotrzeć 
organizacje dobroczynne i opiekuńcze po-
wołane przez władze publiczne.” Czy jako 
małżonkowie angażujemy się społecznie? 
Czy moja rodzina jest dla mnie oparciem 
w działaniu na rzecz lokalnej społeczności 
(gminy, parafii, szkoły)?

ostatnim szerokim zadaniem każdej                                                                
z rodzin jest udział w posłannictwie ko-
ścioła. To rodzina jest miejscem pierw-
szej katechezy, przekazu wiary nie tyle 
na poziomie intelektualnym, co przez 
autentyczny przykład rodziców. Rodzinę 
Jan paweł ii określa „kościołem w minia-
turze”, „Ecclesia domestica”. papież pod-
kreśla konieczność katechizacji w rodzinie 
zwłaszcza tam, „gdzie ustawy przeciwne 
religii utrudniają samo wychowanie w 
wierze, gdzie z powodu rozpowszechnio-
nego niedowiarstwa lub panującego tak 
zwanego laicyzmu nie daje się faktycznie 
możliwości pełnego rozwoju religijno-
ści”. wydaje się, że dzisiaj słowa te stały 

się jeszcze bardziej aktualne. adhortacja 
podkreśla istotę modlitwy małżonków 
oraz modlitwy rodzinnej. „zasadniczym 
i niezastąpionym elementem wychowa-
nia do modlitwy jest konkretny przykład, 
żywe świadectwo rodziców: tylko modląc 
się wspólnie z dziećmi, wypełniając swo-
je królewskie kapłaństwo, ojciec i matka 
zstępują w głąb serc dzieci pozostawiając 
ślady, których nie zdołają zatrzeć później-
sze wydarzenia życiowe.” Rodzina świa-
domie przeżywająca swoje chrześcijań-
stwo, przez codzienne trudy włączając się 
w ofiarę Chrystusa, umocniona modlitwą 
staje się zdolna do działań ewangelizacyj-
nych. „ożywiony już we własnym wnętrzu 
duchem misyjnym, «kościół domowy» jest 
powołany do tego, by był jaśniejącym zna-
kiem obecności Chrystusa i Jego miłości 
także dla ludzi stojących «daleko», zna-
kiem dla rodzin, które jeszcze nie wierzą                                                                               
i dla tych rodzin chrześcijańskich, które 
już nie żyją konsekwentnie wedle otrzy-
manej wiary”. Czy o mojej rodzinie mogę 
powiedzieć, że jest takim „jaśniejącym 
znakiem”? Czy pragnę, aby się nim stała?

Jan pawEŁ ii
o RodziniE
Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu. 
Rodzina bierze swój początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stwo-
rzony świat. „Rodzina jest pierwszą i podstawową szkoła miłości spo-
łecznej. Trzeba uczynić wszystko, ażeby ta szkoła mogła pozostawać 
sobą. Równocześnie zaś rodzina musi być na tyle silna Bogiem – czyli 
miłością wzajemną wszystkich, którzy ją tworzą – że potrafi pozostać 
ostoja dla człowieka pośród wszystkich niszczycielskich prądów i bo-
lesnych doświadczeń.”  Głosić «wspaniałą nowinę»  o rodzinie, która 
ma swe korzenie w Sercu Boga Stworzyciela, to szlachetna i bardzo 

istotna misja. Rodzina oparta na małżeństwie jest niezastąpioną instytucją naturalną i podstawowym elementem wspólnego dobra każdego 
społeczeństwa. Rodzina jest niezastąpiona, a niszcząc ją przynosi się niepowetowane szkody społeczeństwu.
           Watykan 20.11.2004 
„Rodzina jest powołana, aby spełniać swoje zadania w ciągu całego życia swoich członków, od narodzin do śmierci. Jest prawdziwym „sanktu-
arium życia (...) miejscem, w którym życie, dar Boga, może w sposób właściwy być przyjęte i chronione przed licznymi atakami, na które jest ono 
wystawione, może też rozwijać się zgodnie z wymogami prawdziwego ludzkiego wzrostu” [ JAN PAWEŁ II, Enc. Centesimus annus (1 maja 
1991), 39: AAS 83 (1991), 8-12.]. Dlatego rodzina odgrywa decydującą i niezastąpioną rolę w kształtowaniu kultury życia. (...) Rodzina 
spełnia swoją misję głoszenia Ewangelii życia przede wszystkim przez wychowanie dzieci. Przez słowo i przykład, przez codzienne kontakty 
i decyzje, przez konkretne gesty i znaki rodzice uczą swoje dzieci autentycznej wolności, która się urzeczywistnia przez bezinteresowny dar                            
z siebie, i rozwijają w nich szacunek dla innych, poczucie sprawiedliwości, postawę serdecznej akceptacji innych, dialogu, wielkodusznej służby 
i solidarności oraz wszelkie inne wartości, które pomagają przyjmować życie jako dar. Praca wychowawcza chrześcijańskich rodziców powinna 
służyć rozwojowi wiary dzieci i pomagać im w spełnianiu powołania, które otrzymały od Boga. W ramach swojej misji wychowawczej rodzice 
powinni nauczyć dzieci, słowem i świadectwem, jaki jest prawdziwy sens cierpienia i śmierci: zdołają to uczynić, jeśli sami będą dostrzegać 
wszelkie przejawy cierpienia wokół siebie, a bardziej jeszcze, jeśli będą umieli okazać serdeczność, opiekuńczość oraz współczucie chorym i osobom 
starszym we własnej rodzinie.”
          Encyklika Evangelium Vitae (92)
„Wiemy, że rodzina jest pierwszą i podstawową ludzką wspólnotą. Jest środowiskiem życia i środowiskiem miłości. Życie całych społeczeństw, 
narodów, państw, Kościoła, zależy od tego, czy rodzina jest pośród nich prawdziwym środowiskiem życia i środowiskiem miłości. Wiele trzeba 
czynić — a nie za wiele znaczy: uczynić wszystko, co można, ażeby rodzinie stworzyć po temu warunki. Warunki pracy, warunki mieszkania, 
warunki utrzymania, opiekę nad poczynającym się życiem, poszanowanie społeczne rodzicielstwa, radość z dzieci, które przychodzą na świat, 
pełne prawo do wychowania, a zarazem wieloraką pomoc w tym wychowaniu... oto cały wielki, bogaty program, od którego zależy przyszłość 
człowieka i przyszłość narodu.”
        Apel Jasnogórski - Częstochowa, 5 czerwca 1979 
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NAUCZANIE KOŚCIOŁA 
O ŻYCIU SPOŁECZNYM
powołanIe 
I mIsJa rodzIny. częŚć I
Maciej Białecki, maciej@bialecki.net.pl

od 4 października obraduje                                                      
w watykanie XiV zwyczajne 
zgromadzenie ogólne syno-

du Biskupów na temat „powołanie i mi-
sja rodziny w kościele i świecie współ-
czesnym”. synod zakończy oficjalnie 
w niedzielę 25 października Msza św. 
w bazylice św. piotra koncelebrowana 
pod przewodnictwem papieża. 

wokół synodu narosło wiele sensa-
cji i działań medialnych, które - odległe 

od kościoła i jego źródeł w nauczaniu 
Chrystusa - miały na celu podważenie 
celów, dla których zebrali się ojcowie 
kościoła. drugi dzień synodu zdo-
minowała dyskusja na temat dopusz-
czenia do komunii Świętej osób roz-
wiedzionych żyjących w powtórnych 
związkach, co skłoniło do interwencji 
ojca Świętego, który zadziałał we wła-
ściwy sobie, niekonwencjonalny sposób. 
papieże nie mieli dotąd w zwyczaju za-
bierać głosu w trakcie synodów, a już 
na pewno nie poza porządkiem obrad. 
natomiast Franciszek przerwał dryfu-
jącą dyskusję, zabierając głos po prostu 
przez podniesienie ręki, jak zwykły 
uczestnik spotkania. przypomniał, że 
synod ma „o wiele więcej problemów 
do poruszenia”, i uświadomił wszyst-
kim na sali, że „doktryna kościoła                                                                      
w kwestii małżeństwa jest nienaru-
szalna”. papież przypomniał też ojcom 
synodalnym, że „nigdy w tej sali syno-
dalnej nie było mowy o podważeniu 
doktryny o małżeństwie” (cytaty za: 
kosciol.wiara.pl).

Franciszek podkreślił, że „nie ze-
braliśmy się tutaj, by powiedzieć ko-
muś tak lub nie w kwestii komunii”, 
bo najważniejsze jest to, by „zastanowić 
się, jak zanieść Ewangelię do rodzin, 
które żyją w świecie, gdzie spycha się 

małżeństwa, gdzie młodzi nie chcą się 
pobierać i żyją ze sobą bez sakramentu 
i gdzie jest tak wiele ran i trudności.” 
w homilii otwierającej synod przypo-
mniał, że „synod to nie zjazd ani parla-
ment, gdzie aby osiągnąć zgodę, zawiera 
się porozumienia, prowadzi negocjacje, 
pertraktuje się, szuka kompromisu. Tu 
jedyną metodą jest otwarcie na ducha 
Świętego z apostolską odwagą, ewan-
geliczną pokorą i ufną modlitwą. [...] 

odwaga nie da się zastraszyć w obliczu 
powabów świata, próbujących zgasić             
w sercach ludzi światło prawdy, zastę-
pując je małymi światełkami, i nawet 
wobec skamienienia niektórych serc, 
które mimo dobrych intencji oddalają 
się od Boga. To odwaga niesienia życia, 
a nie czynienia z naszej chrześcijań-
skiej egzystencji muzeum wspomnień” 
(cytaty za: gosc.pl).

Ten synod kościoła powszechnego 
odbywa się w Europie, w której obec-

nie moralność chrześcijańska jest pod-
dawana olbrzymiej presji środowisk 
„postępowych”, utożsamiających po-
stęp z przyzwoleniem na rozwiązłość. 
dość powiedzieć, że akurat podczas 
obrad synodu we włoszech ma miej-
sce premiera serialu „reality show”, od 
pierwszych produkcji tego typu („Big 
Brother”) różniąca się tym, że jego 
uczestnicy przed kamerami zostali 
pozbawieni jakiegokolwiek odzienia. 
serial został wyprodukowany przez 
włoskiego posła-transwestytę, używa-
jącego żeńskiego imienia i nazwiska. 

presja na kościół dotyczy żądania 
zaakceptowania odchodzenia przez 

część społeczeństwa od tradycyjnego 
modelu rodziny. Tymczasem więk-
szość uczestników synodu przybyła do 
watykanu z krajów, gdzie problemy są 
zupełnie inne. przypomniał o tym m. 
in. abp Charles Chaput, organizator 
niedawnego Światowego spotkania 
Rodzin w Filadelfii: „w Filadelfii wy-
powiadano się z miłością i zaufaniem 
o katolickim rozumieniu małżeństwa 
i rodziny. aprobowano je. Co więcej, 
można było odczuć prawdziwy głód, 
głębokie pragnienie, by to nauczanie 
zostało potwierdzone w obliczu świata, 
który je kwestionuje. [...] widzieliśmy 
rodziny, które akceptują to nauczanie                                          
i chcą nim żyć. Były do tego bardzo za-
palone. To jest największe przesłanie, 
jakie mam do przekazania z tego spo-
tkania. nie lękajmy się. szukając zagu-
bionej owcy, która czuje się opuszczona 
przez kościół, wspierajmy również te 
dziewięćdziesiąt dziewięć owiec, któ-
re przyjmują katolicką wizję rodziny” 
(gosc.pl).

Bp Jan wątroba, jeden z trzech 
delegatów Episkopatu polski, bierze 
udział w obradach grupy synodalnej, 

które zdominował temat zagrożeń 
płynących ze strony ideologii gender: 
„Mocny sygnał, jaki z tych rozmów 
dzisiaj płynie, to troska, aby ukazać 
wszystkie pozytywne wartości, które 
niesie ze sobą rodzina. Może nawet 
od tego zacząć. ukazać piękno rodzi-
ny, ukazać ją od strony pozytywnej 
bardziej niż od negatywnej, bo takie 
przedstawienie rodziny jest bardzo 
przygnębiające. Tymczasem trzeba, aby 
popłynął mocny sygnał optymistyczny, 
pozytywny ze strony synodu” (kosciol.
wiara.pl).

„odwaga nie da się zastraszyć w obliczu powabów świata, próbujących zgasić 
w sercach ludzi światło prawdy.”

„szukając zagubionej owcy, która czuje się opuszczona przez kościół, 
wspierajmy również te dziewięćdziesiąt dziewięć owiec, które przyjmują 

katolicką wizję rodziny.”
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co nam mówią Święci?

Joanna Matkowska

ŚWIĘTA MARIA FRAnCISZKA 
OD PIĘCIU RAn PAnA JEZUSA

sprzecIwIła sIę wolI oJca I zamIast wyJŚć za mąż, poszła do klasztoru. ofIa-
rowała swoJe dzIewIctwo Bogu. Była tercJanką, mIstyczką I stygmatyczką. 

przyszła święta urodziła się                       
w neapolu 25 marca 1715 roku 
jako anna Maria gallo, córka 

porywczego kupca Franciszka galli                                                                                
i pobożnej Barbary Basinsin. Mała 
anna Maria była zmuszana przez ojca 
do pracy ponad siły. w wieku 7 lat przy-
stąpiła do i komunii świętej i od tamtej 
pory przystępowała do stołu pańskiego 
niemal codziennie. 

gdy miała 16 lat, ojciec próbował ją 
zmusić do poślubienia bogacza, ale sta-
nowczo odmówiła i 8 września 1731 
roku wstąpiła do iii zakonu św. Fran-
ciszka. Był to zakon franciszkański                         
o bardzo surowej regule, zreformowany 
przez świętego piotra z alkantry, nazy-
wany również franciszkanami bosymi 
lub dyskalceatami. przyjęła imię Marii 
Franciszki od pięciu Ran pana Jezusa, 
ponieważ wielką czcią darzyła Maryję, 
świętego Franciszka i mękę Chrystusa. 
Jej kierownikiem duchowym został św. 
Jan Józef od krzyża, który widział jej 
przyszłość i przepowiedział, że zostanie 
kanonizowana.

Była obdarzona stygmatami – bole-
snymi odnawiającymi się ranami, które 
znikały w czasie, gdy się modliła. naj-
większe cierpienie stygmaty sprawiały 
jej w piątki, zwłaszcza w wielkim poście, 
kiedy przeżywała mękę pańską. dodat-
kowy ból przynosiły liczne pokuty na-
kładane na nią przez rodzinę, współsio-
stry oraz spowiedników. doświadczała 
wielu cierpień nie tylko fizycznych, ale 
także duchowych: zmarła jej matka, była 
podejrzewana o oszustwo, gdy pojawiły 
się stygmaty i mistyczne wizje, do bi-
skupa doszły oczerniające ją listy.

sama też umartwiała się poprzez 
liczne posty, noszenie włosiennicy pod 
habitem. Mimo cierpienia Maria Fran-
ciszka od pięciu Ran pana Jezusa była 
kierowniczką duchową i doradczynią 
kapłanów, zakonnic i osób świeckich. 
spędziła 38 lat jako gospodyni w domu 
o. Jana pessiriego, który był jej kierow-
nikiem duchowym. podobnie, jak święty 

Franciszek, szczególną czcią otaczała 
dzieciątko Jezus i Eucharystię, a także 
Maryję dziewicę. Miała dar proroko-
wania i wizji mistycznych.

Maria Franciszka zmarła w opinii 
świętości 6 października 1791 roku                                                                        
w neapolu. pochowano ją w kościele jej 
zgromadzenia zakonnego pod wezwa-
niem św. Łukasza del Monte, w którym 
znajduje się też ciało św. Jana Józefa 
od krzyża. Jej pogrzebowi towarzy-
szył tłum wiernych pragnących zdobyć 
relikwie. aby uchronić trumnę, musiał 

interweniować korpus straży królew-
skiej.

 Beatyfikował ją papież grzegorz 
XVi w 1808 roku, a kanonizował pius 
iX 29 czerwca 1867 roku. Święta Maria 
Franciszka jest wraz ze święta patrycją 
współpatronką neapolu. Maria Fran-
ciszka jest również patronką kobiet pra-
gnących zajść w ciążę. 

w klasztorze znajduje się krzesło 
świętej, uznawane za cudowne, na któ-
rym siadają i modlą się kobiety niemo-
gące mieć potomstwa. 

6 października 2001 roku jej relikwie 
przeniesiono do kościoła jej poświę-
conego, w przebudowanym pałacu Tre 
Re. w ikonografii przedstawiana bywa 
w habicie tercjarki franciszkańskiej. Jej 
atrybutem jest: krzyż, lilia, korona cier-
niowa. dniem wspomnienia liturgicz-
nego świętej Marii Franciszki od pięciu 
Ran pana Jezusa jest dzień jej śmierci                
6 października. 

MODlITWA

Jezu Chryste, panie nasz! któryś 
świętą Marię Franciszkę, dziewicę, 
między innymi darami uczynił 
przedziwną we wzgardzie świata, 
spraw miłościwie, prosimy, abyśmy 
za jej pośrednictwem wzgardziwszy 
wszystkim, co ziemskie, o niebo 
tylko się starali. przez pana nasze-
go Jezusa Chrystusa. amen.
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człowiEk numEru

JAn PAWEł II
Roman Łukasik

5 grudnIa 2014 r. seJm rp podJął uchwałę, na mocy któreJ ogłosIł Jana paw-
ła II patronem roku 2015. Jak głosI uchwała, uczynIono to „w poczucIu mo-
ralnego oBowIązku I głęBokIego szacunku woBec postacI, która wywarła tak 
znaczący wpływ na losy nIe tylko naszego narodu, ale I całego współczesne-
go ŚwIata”. w tym szczególnym roku warto przypomnIeć podstawowe fakty 
zwIązane z osoBą I życIem tego wIelkIego polaka. 

karol wojtyła urodził się 18 maja 
1920 roku w wadowicach jako 
drugi syn karola wojtyły seniora 

i Emilii z kaczorowskich. Jego brat, Ed-
mund, miał wówczas 14 lat. Rodzice ka-
rola wojtyły wiedli skromne życie. ojciec 
miał stopień porucznika i był urzędni-
kiem administracji wojskowej. Matka była 
kobietą o słabym zdrowiu, zajmowała się 
prowadzeniem domu, a także dorabiała 
jako szwaczka. w domu wojtyłów pano-
wała religijna atmosfera.

13 kwietnia 1929 roku 9-letniego ka-
rola spotkała osobista tragedia. w wieku 
45 lat zmarła mu matka. z kolei trzy lata 
po jej śmierci w dniu 5 grudnia 1932 r. 
w wieku 26 lat zmarł jego brat Edmund, 
który był lekarzem. wychowaniem przy-
szłego papieża zajmował się jego ojciec.

po ukończeniu edukacji w wadowi-
cach jesienią 1938 r. wojtyła rozpoczął 
studia polonistyczne na uniwersytecie 
Jagiellońskim. wraz z ojcem przepro-
wadził się wówczas do krakowa. w tym 
czasie tworzył poezję, angażował się                                               
w teatr. wybuch wojny uniemożliwił mu 
dalsze studia, pogorszyła się też sytuacja 
materialna karola i jego ojca. w związku                                                  
z tym karol musiał szukać pracy. znalazł 
ją w zakładach Chemicznych „solvay”                   
w Borku Fałęckim.

na początku 1941 roku ojciec wojtyły 
zachorował i ostatecznie 18 lutego 1941 
r. zmarł. Tę śmierć przyszły papież odczuł 
bardzo boleśnie. w 1942 r. podjął decyzję 
o wstąpieniu do tajnego seminarium du-
chownego. ukończył je w sierpniu 1946 r., 
a 1 listopada tego roku otrzymał święcenia 
kapłańskie z rąk kardynała adama sapie-
hy.  w listopadzie 1946 r. udał się do Rzy-
mu, aby podjąć studia na papieskim uni-
wersytecie dominikańskim – angelicum.                                                                                   
w Rzymie miał okazję uczestniczyć we 
mszy celebrowanej przez ojca pio. we-
dług relacji niektórych osób, ojciec pio 
przepowiedział karolowi wojtyle, iż 
obejmie on Tron piotrowy.

po powrocie do kraju wojtyła został 
skierowany do  parafii w niegowici. po 
13 miesiącach kardynał sapieha przeniósł 
go do parafii św. Floriana w krakowie.                                  
w 1950 r. przyszły papież zaczął publi-
kować na łamach „Tygodnika powszech-
nego”. w grudniu 1953 r. skończył pisać 
pracę habilitacyjną. To umożliwiło mu 
rozpoczęcie pracy w Metropolitalnym se-
minarium duchownym w krakowie oraz 
na uniwersytecie Jagiellońskim. niedługo 
później wojtyła zaczął również wykładać 
na katolickim uniwersytecie lubelskim.

w lipcu 1958 roku papież pius Xii 
powołał wojtyłę na stanowisko biskupa 
pomocniczego archidiecezji krakowskiej. 
Mając 38 lat, karol wojtyła został naj-
młodszym polskim biskupem. za dewizę 
przyjął słowa: „Totus Tuus” (Cały Twój), 
zaczerpnięte z pism ludwika Marii gri-
gnon de Montforta, które oznaczały cał-
kowite oddanie się w opiekę Maryi. pozo-
stały one także później jego dewizą jako 
papieża. 

Jako biskup karol wojtyła wziął udział 
w soborze watykańskim ii, który roz-
począł się w październiku 1962 r. znając 
doskonale łacinę, wielokrotnie zabierał 
głos i pisał opracowania, m.in. na temat 
mediów i liturgii. w marcu 1964 r. objął 
stanowisko arcybiskupa metropolity kra-
kowskiego. z kolei w maju 1967 r. papież 
paweł Vi dokonał nominacji arcybiskupa 
wojtyły na kardynała. 

16 października 1978 r. karol wojtyła 
został wybrany na papieża i przyjął imię 
Jan paweł ii. 22 października 1978 r. od-
była się inauguracja pontyfikatu. w cza-
sie mszy padły słynne słowa „nie lękajcie 
się”. najbardziej dramatycznym momen-
tem całego pontyfikatu był zamach na pa-
pieża w dniu 13 maja 1981 r. w rocznicę 
objawień fatimskich.

w ciągu kolejnych 27 lat posługiwa-
nia na stolicy apostolskiej Jan paweł ii 
przewodniczył ponad tysiącu audiencji 
generalnych, odbył 140 na terenie włoch 

i 102 pielgrzymki zagraniczne, w tym                                  
8 pielgrzymek do polski. złożył 300 wizyt                                                                                    
w rzymskich parafiach. napisał 14 en-
cyklik, 12 adhortacji apostolskich, 11 
konstytucji apostolskich, 41 listów apo-
stolskich i 25 listów „motu proprio”. do-
konał kanonizacji blisko 500 osób (ok. 400                                                                                    
z nich to męczennicy), beatyfikował 1320 
sług Bożych (w tym ponad 1000 mę-
czenników). za jego pontyfikatu odbyło 
się 8 konsystorzy związanych z kreacją 
nowych kardynałów, 6 zgromadzeń gene-
ralnych synodu biskupów. powyższe dane 
statystyczne nie oddają jednak ogromne-
go dziedzictwa nauczania i pontyfikatu 
pierwszego w dziejach kościoła papieża-
polaka. 

31 marca 2005 roku stan zdrowia Jana 
pawła ii znacznie się pogorszył. 2 kwiet-
nia 2005 r. o godzinie 21.37 nastąpiła jego 
śmierć, a cały świat pogrążył się w żało-
bie. pogrzeb papieża odbył się 8 kwietnia 
2005 r. w uroczystościach pogrzebo-
wych na placu św. piotra uczestniczyło 
300 tysięcy wiernych. dwa miliardy osób 
oglądało transmisję z ich przebiegu w te-
lewizji. Trumna z ciałem papieża została 
pochowana w Bazylice św. piotra. 

niedługo po śmierci rozpoczął się pro-
ces beatyfikacyjny papieża Jana pawła 
ii, przez wielu zwanego „wielkim”. Jego 
beatyfikacji dokonał w Rzymie na placu 
Świętego piotra papież Benedykt XVi                        
w dniu 1 maja 2011 r. natomiast kano-
nizacja została dokonana przez papieża 
Franciszka w niedzielę Bożego Miłosier-
dzia w dniu 27 kwietnia 2014 r.
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z życia parafii

niedziela, 23 stycznia 2005
o godz. o 14.00 w naszej kaplicy od-

był się występ zespołów przedszkolnych 
i szkolnych, które zajęły i miejsce w iii 
Bemowskim przeglądzie programów 
Bożonarodzeniowych. obejrzeliśmy bar-
dzo interesujące przedstawienie przygo-
towane przez zespół „szprychy” ze szko-
ły podstawowej nr 82 (ii miejsce także 
zajął zespół z naszej szkoły). nagle Ma-
ryja z Józefem i dzieciątkiem znaleźli się 
w wieku XX. 

Jako drugi wystąpił zespół „sigma 2” 
z zespołu szkół nr 48. sześcioosobowa 
grupa śpiewała kolędy i deklamowała 
wiersze. natomiast furorę zrobił bardzo 
liczny zespół aktorów z przedszkola nr 
377. przedstawili „Jasełka bożonarodze-
niowe”. oprócz Maryi i Józefa był liczny 
zastęp aniołów, trzej królowie, król He-
rod i grupa górali. wszyscy wspaniale 
śpiewali i tańczyli. Cały program trwał 
prawie półtorej godziny. Myślę, że wy-
stępy uczniów z naszej szkoły mogłyby 
być częstsze. przecież i zespół, który zajął 
drugie miejsce, mógłby wystąpić u nas                    
w innym terminie. Tym razem publicz-
ność dopisała.

niedziela, 6 lutego 2005
w tym tygodniu ks. proboszcz otrzy-

mał z prokuratury pismo potwierdzające 
podpalenie naszego kościoła. Śledztwo 
wobec niewykrycia sprawców umorzono.

niedziela, 6 marca 2005
wczoraj Jan kiełtyk do drugiej w nocy 

montował ekran do rzutnika. okazało się, 
że wystarczy płótno na ekran. pani orga-
nistka ania narożnik przeznaczyła więc 
na ten cel prześcieradło. Hanna Jabłońska 
zszyła je do odpowiedniej wielkości i dzi-
siaj podczas pierwszego dnia rekolekcji 
pieśni wielkopostne były śpiewane przez 

cały kościół. Rzutnik jest ustawiony tro-
chę za wysoko i za blisko w stosunku 
do ekranu. Tekst rzucany na ekran nie 
zajmuje całej powierzchni, mógłby być 
większy. ale to rzecz do naprawienia.

Rekolekcje głosi ks. andrzej pelc 
pallotyn z ołtarzewa. powiedział, że to 
nie my dajemy swój czas Bogu, ale Bóg 
daje nam szansę dobrego przeżycia tych 
czterech dni.

niedziela, 13 marca 2005 
Jan  kiełtyk poprawił ustawienie ekra-

nu. Jest bliżej ołtarza. Tylko problem                                                         
z rzutnikiem, bo nie trzyma ostrości.

księża w tym tygodniu kończą kolę-
dę na Jelonkach. nie zdążyli odwiedzić 
wszystkich mieszkańców. Rozpoczynali 
kolędę o 18.00 (ludzie późno wracają 
po pracy) i wracali na plebanię o 23.00.                     
i tak codziennie.

20 marca 2005 Watykan
Jan paweł ii przedłużył prymasowi 

polski kard. Józefowi glempowi posługę 
metropolity archidiecezji warszawskiej 
do końca lipca 2006 roku.

zgodnie z kanonem 401 par 1 kodek-
su prawa kanonicznego kard. glemp po 
ukończeniu 75 roku życia, co miało miej-
sce 18 grudnia ub. r., złożył na ręce Jana 
pawła ii rezygnację z pełnienia funkcji 
metropolity warszawskiego.

Jan paweł ii rezygnacji nie przyjął                       
i przedłużył posługę prymasa do lipca 
2006 r. w dekrecie czytamy, iż Jan paweł 
ii pragnie, by prymas kontynuował swoją 
posługę w kościele warszawskim, by mógł 
jednocześnie celebrować 50-lecie swoich 
święceń kapłańskich i 25-lecie posługi 
arcybiskupa warszawskiego.

niedziela, 17 kwietnia 2005
dzisiaj o 19.00 w sali przy kaplicy odbył 

się po dłuższej przerwie koncert z cyklu 
wieczór muzyki i modlitwy. wystąpili: 
Jerzy Maciejewski i dariusz Jakubowski. 
wysłuchaliśmy relacji o ostatnich dniach 
Fryderyka Chopina oraz utworów  Cho-
pina w wykonaniu naszego parafianina 
prof. Jerzego Maciejewskiego z akade-
mii Muzycznej.

poniedziałek, 18 kwietnia 2005
Rozpoczęło się konklawe.
wtorek, 19 kwietnia 2005
Habemus papam!
wczoraj po południu rozpoczęło się 

konklawe. dzisiaj krótko przed 18.00 po-
jawił się biały dym. Rzymianie ze wszyst-
kich stron biegli na pl. św. piotra, by być 
świadkami ogłoszenia przez ks. kardy-
nała protodiakona, kto został wybrany 
nowym papieżem. w czwartym głoso-
waniu wybrano kard. Józefa Ratzingera, 
który przyjął imię Benedykt XVi. włosi 
zaczęli od razu skandować: Benedetto. 

po godz. 18.00  rozdzwonił się dzwon 
w bazylice św. piotra i wszystkie dzwony 
we włoszech, w polsce, na całym świe-
cie. o godz. 20.00 w naszej kaplicy była 
sprawowana Msza św. w intencji nowego 
papieża przez wszystkich trzech naszych 
księży. 

środa, 20 kwietnia 2005
dzisiaj o godz. 8.00 w obecności za-

stępcy burmistrza dzielnicy Bemowo 
andrzeja Jędrasiaka rozpoczęto budo-
wę nowego kościoła. księża i parafianie 
symbolicznie wykopali łopatą zaczątek 
fundamentów pod nową świątynię. spóź-
niłam się na tę symboliczną uroczystość. 
nie widziałam i nie sfotografowałam, jak 
do rąk wzięli łopatę ks. proboszcz Jan po-
piela i wiceburmistrz. za to uwieczniłam 
kilku parafian, m. in. panią anię orga-
nistkę, irenę i Jana kiełtyków.

czwartek, 26 maja 2005
Boże Ciało. po Mszy św. o godz. 10.00 

odprawionej przez ks. franciszkanina 
konwentualnego z warszawy ruszyła 
procesja ulicami osiedla. pierwszy oł-
tarz został przygotowany przez panie                                
z żywego różańca (poprzedniego dnia 
poświęcony został duży różaniec, który 
panie noszą w procesji; poprzedni spłonął 
w czasie pożaru), drugi przez studentów 
(ołtarz przedstawiający okno papieskie                                                               
i historyczne słowa wypowiedziane przez 
papieża do młodzieży w dniu 2 kwietnia 
2005 „Teraz przyszliśmy do Ciebie”). 
Czwarty ołtarz, usytuowany na dziedziń-
cu starego kościoła, był dziełem mini-
strantów i także nawiązywał do papieża 
Jana pawła ii (wizerunek krzyża i słowa 
„nie lękajcie się...). Jak zwykle, pogoda 
prześliczna w czasie procesji.

mIrosława pałaszewska
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piElgrzymka do ziEmi ŚwięTEj
w dniach:  11 – 21 listopada 2015 r. (11 dni)   Cena 3980 zł

Dzień 1: PRZElOT DO IZRAElA  
zbiórka uczestników pielgrzymki w godzinach rannych i wyjazd autokaru na lotnisko do katowic,  po odprawie wylot do Tel avivu.  po 
wylądowaniu w godzinach wieczornych transfer do hotelu w Betlejem. obiadokolacja i nocleg.
Dzień 2: BETlEJEM – EIn KAREM – YAD VASHEM
Śniadanie. zwiedzanie Betlejem - Bazylika narodzenia pana Jezusa. kościół ten powstał w miejscu narodzenia Jezusa i jest najstarszym 
czynnym kościołem na świecie, grota Mleczna, grota św. Hieronima w kościele św. katarzyny, pole pasterzy - gdzie aniołowie obwieścili 
pasterzom narodzenie Chrystusa. przejazd do Ein karem (kościół nawiedzenia św. Elżbiety i narodzenia św. Jana Chrzciciela). Muzeum 
Holokaustu: yad Vashem. obiadokolacja i nocleg w Betlejem. 
Dzień 3: CEZAREA – HAJFA - KAnA – nAZARET 
Śniadanie. przejazd do Cezarei nadmorskiej - zwiedzanie ruin rzymskiego akweduktu. następnie przejazd do Hajfy: kościół stella Maris, 
klasztor karmelitański, panorama na ogrody Bahajskie i zatokę Hajfa. następnie przejazd do kany galilejskiej, gdzie Jezus przemienił wodę 
w wino: dla chętnych możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich oraz zakupu wina. następnie przejazd do nazaretu. zakwaterowanie 
i  zwiedzanie nazaretu: Bazylika zwiastowania i dom św. Józefa, gdzie mieszkała Święta Rodzina. obiadokolacja i nocleg.
Dzień 4: GÓRA TABOR – GÓRA  BłOGOSłAWIEŃSTW – TABHA – KAFARnAUM – AMMAn   
Śniadanie. wjazd taksówkami wieloosobowymi (tzw. szerut taxi) na górę Tabor. przejazd dookoła Jeziora galilejskiego: góra Błogosła-
wieństw, Tabha - miejsce cudownego rozmnożenia ryb i chleba oraz miejsce prymatu piotra, kafarnaum: dom piotra i stara synagoga, rejs 
po Jeziorze galilejskim z modlitwą, śpiewaniem i tańcami. dla chętnych możliwość degustacji ryby św. piotra (ok. 20 usd/os). przejazd na 
granicę z Jordanią. Formalności graniczne i transfer do hotelu w ammanie. obiadokolacja i nocleg.
Dzień 5: JERASH – AMMAn – GÓRA nEBO – MADABA  
Śniadanie. zwiedzanie ammanu: pozostałości starożytnej Filadelfii, rzymski amfiteatr, cytadela z fragmentami rzymskich, bizantyńskich i 
arabskich budowli, świątynia Herkulesa i fortyfikacje odnowione przez umajjadów. przejazd do Madaby i zwiedzanie kościoła św. Jerzego - 
podziwianie mozaik z czasów bizantyjskich, w tym z pochodzącej z Vi w. n.e. sławnej mapy palestyny, na której można odnaleźć m.in. nil, 
Morze Martwe i Jerozolimę z Bazyliką grobu Świętego. Mozaikę wykonano ok. 560 r. n.e. z ponad dwu milionów elementów i pierwotnie 
miała oszałamiające rozmiary: 25 x 5 m. wjazd na górę nebo gdzie zmarł Mojżesz. przejazd do petry na obiadokolację i nocleg.
 Dzień 6: PETRA – WADI RUM – AMMAn  
Śniadanie. petra - zwiedzanie wykutej w różowej skale starożytnej stolicy nabatejczyków. następnie  pustynia  wadi Rum, po drodze zoba-
czymy źródło Mojżesza powrót do ammanu  kolacja i nocleg
Dzień 7;   MORZE MARTWE  (WYPOCZYnEK ) AMMAn
Śniadanie , po śniadaniu przejazd nad Morze Martwe – plażowanie i kąpiel na prywatnej plaży (największa depresja na świecie – 417m 
ppm) powrót do ammanu obiadokolacja i nocleg
Dzień 8: WADI  QElT – JERYCHO – QUMRAn – KACAR El JAHUD – BETlEJEM 
Śniadanie. przejazd na granicę. powrót do izraela. przejazd do Jerycho (najstarsze miasto świata) - krótki postój pod Qarantal - góra ku-
szenia Jezusa oraz zdjęcia pod drzewem sykomora (możliwość wjazdu kolejką linową na górę kuszenia do klasztoru kuszenia – 15 usd/
os). wizyta nad Jordanem w prawdziwym miejscu chrztu Chrystusa – kacar El Jahud. przejazd do kanionu wadi Qelt (panorama) oraz 
Betanii – kościół i grobowiec Łazarza. obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
Dzień 9:   JEROZOlIMA: GÓRA OlIWnA – GÓRA SYJOn 
Śniadanie. wyjazd autokarem na górę oliwną – Betfage, skąd Jezus wyruszył triumfalnie do Jerozolimy na osiołku, panoramiczny widok 
na wzgórze Świątynne oraz mury starego Miasta. następnie zwiedzanie kościoła pater noster – ojcze nasz, kościół dominus Flevit (pan 
zapłakał), ogród oliwny – getsemani i Bazylika Męki pańskiej, kościół grobu Maryi. góra syjon – Bazylika zaśnięcia najświętszej Maryi 
panny, wieczernik oraz grób króla dawida. obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
Dzień 10:     JEROZOlIMA: DROGA KRZYŻOWA
Śniadanie. wyjazd do Jerozolimy. przejście przez bramę Św. szczepana, kościół św. anny i sadzawka Betesda, droga krzyżowa (nabożeń-
stwo) od miejsca skazania Jezusa - Via dolorosa - do golgoty i Bazyliki grobu pańskiego. Czas na osobistą modlitwę. zwiedzanie kotel 
Maarawi (Ściana płaczu).  obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
Dzień 11:      EMMAUS – TEl AVIV – ODlOT 
Śniadanie. wyjazd do Jerozolimy: ponowne nawiedzenie grobu pańskiego. przejazd przez dolinę HaElah, gdzie dawid pokonał goliata. 
następnie Emmaus – gdzie Jezus ukazał się po raz pierwszy swoim uczniom po zmartwychwstaniu. zwiedzanie najstarszej dzielnicy Tel 
avivu – Jaffo. spacer brzegiem Morza Śródziemnego po nadmorskiej promenadzie. wyjazd na lotnisko Ben gurion. odlot do warszawy 
ok. godziny 20.55

UWAGA
każdego dnia odprawiana będzie Msza Święta w Bazylikach i sanktuariach
UWAGA
dla chętnych dodatkowo; Jerash i jazda dżipami po pustyni  20 usd
Cena zawiera: przelot samolotem, 10 noclegów, 10 śniadań, 10 obiadokolacji, zakwaterowanie w hotelach 3* pokoje 2 osobowe, ubezpie-
czenie KL  i NNW, opłaty lotniskowe, transfery autokarowe w Izraelu i Jordanii, przewodnik miejscowy. Przejazd autokarem na trasie 
Warszawa - Katowice
Cena nie zawiera: biletów wstępu do płatnych obiektów, opłat granicznych w Izraelu i Jordanii – 200 USD – płatne po przylocie do 
Izraela

Zapisy u ks. Konrada
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małE co niEco

SOFRITO
wakacJe nIeuBłaganIe doBIegły końca. rozpoczął sIę rok szkolny. rozpoczął sIę 
rok akademIckI. żeBy Jednak zatrzymać lato Jeszcze na chwIlę, postanowIłam sIę-
gnąć po przepIs przywIezIony z tegorocznego wypoczynku. sofrIto to Jedno z naJ-
BardzIeJ charakterystycznych dań greckIeJ wyspy korfu - kuchnI nIeco różnIąceJ 
sIę od tego, co serwuJe sIę w pozostałeJ częŚcI grecJI. to plastry wołownIny w 
sosIe z BIałego wIna z dużą IloŚcIą czosnku. sos ma lekko kwaskowy, IntensywnIe 
czosnkowy smak.

Składniki: 1,5 kg mięsa wołowego (ligawa), 0,5 szklanki 
mąki, sól, pieprz, 100 ml oliwy, 2 główki czosnku, 1 pęczek 
natki pietruszki, 100 ml białego wina, 100 ml octu winne-
go, 100 ml whisky.

Mięso umyć, osuszyć, następnie pokroić na plastry i de-
likatnie rozbić. Mąkę wymieszać z solą i pieprzem. ob-
toczyć mięso w mące i obsmażyć z obu stron na gorącej 
oliwie.
do garnka wlać wino, ocet i whisky. dodać posiekany 
czosnek oraz połowę pęczka posiekanej natki. gotować 
do momentu, aż sos się zredukuje, następnie włożyć do 
niego podsmażone plastry mięsa, podlać niewielką ilością 
chłodnej wody i dusić na małym płomieniu pod przykry-

ciem do momentu, aż mięso zmięknie, a sos zgęstnieje (ok. 1,5 godz.).
podawać z ryżem. przed podaniem posypać pozostałą częścią posiekanej natki pietruszki.

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

Zapowiedzi przedślubne
• 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;

• Kamil Michał Małkowski – kawaler z par. św. Wincentego a Paulo w Otwocku i Wiktoria Kopacz – panna z par. tutejszej;

DO ZOBACZEnIA, DO USłYSZEnIA
11 i 18 października, godz. 10.00-12.00, klub karuzela, wstęp wolny
warsztaty śpiewu tradycyjnego - laboratorium projektów osiedla „przyjaźń”
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 
16 października, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
alex Rüedi Big Band - koncert szwajcarskiej grupy jazzowej
18 października, godz. 12.30, sala kościoła pw. podwyższenia krzyża Świętego, wstęp wolny
„zatańczyć z wiewiórką” - spotkanie muzyczne dla dzieci
18 października, godz. 12.30, sala widowiskowa ośrodka Michael 
kościoła pw. Matki Bożej królowej aniołów, wstęp wolny
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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
12 października – poniedziałek:

7.00: śp. Jerzy – 28 greg.;
7.00: śp. lidia Bielecka – 12 greg.;
7.30: za dusze w czyśćcu cierpiące;
7.30: śp. Halina sielawa – 12 greg.;
18.00: w int. zmarłych;

13 października – wtorek:
7.00: śp. Jerzy – 29 greg.;
7.00: śp. lidia Bielecka – 13 greg.;
7.00: śp. Franciszek lipowski;
7.30: śp. Edward sawicki z okazji imienin;
7.30: śp. Halina sielawa – 13 greg.;
18.00: śp. Eugeniusz Bobczuk;

14 października – środa:
7.00: śp. Jerzy – 30 greg.;
7.00: śp. lidia Bielecka – 14 greg.;
7.30: śp. Halina sielawa – 14 greg.;
18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;

15 października – czwartek:
7.00: śp. lidia Bielecka – 15 greg.;
7.00: śp. Jadwiga pawełczyk;
7.30: śp. Halina sielawa – 15 greg.;
10.00: za dusze w czyśćcu; 
18.00: BiERzMowaniE;
18.00: śp. Michał kowalak w 4 miesiąc po śmierci;

16 października – piątek:
7.00: śp. lidia Bielecka – 9 greg.;
7.30: śp. Halina sielawa – 9 greg.;
10.00: ……………………………
18.00: śp. stanisław piękosa w r. śm.;

17 października – sobota:
7.00: ……………………………..;
7.30: śp. lidia Bielecka – 17 greg.;
7.30: śp. Halina sielawa – 17 greg.;
10.00: śp. Janina smytkowska w 1 r. śm.;
18.00: śp. weronika w 40 r.śm., irena i Tadeusza Reszka;

18 października – niedziela:
7.00: o błog. Boże, dary ducha Świętego i opiekę Matki Bożej 
 dla pawła w dniu urodzin; 
8.30: śp. irena w 6 r. śm.;
10.00: śp. władysława, stanisław, danuta goryccy, c.r. gawrońskich;
11.30: śp. Janusz w 7 r. śm., Marianna i Jan Jabłońscy;
13.00: suMa odpusTowa w int. parafian;
16.00: dziękczynno – błagalna w 7 r. urodzin anny;
18.00: śp. lidia Bielecka – 18 greg.;
20.00: śp. Halina sielawa – 18 greg.;
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PISMO REDAGUJE ZESPÓŁ Z PARAFII ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY  POD OPIEKĄ KS. KONRADA ZAWŁOcKIEGO
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„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

natalia Todorska; Jagoda kanty;
amelia Jóźwiak; aleksander porczak;

OgłOszenia duszpasterskie
11 PAźdZIErNIKA 2015

zapraszamy i zachęcamy naszych Czytelników do podziele-
nia się z nami swoimi wakacyjnymi przeżyciami duchowymi. 
w następnych numerach naszej „skały” chcielibyśmy zamie-

ścić 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.

1. dziś obchodzimy XV Dzień Papieski, poświęcony popu-
laryzacji nauczania Jana pawła ii, oraz uczenia się Jego wrażli-
wości na człowieka. obchody tego dnia zrodziły się  z potrzeby 
wdzięczności Bogu za wielki pontyfikat Jana pawła ii. wdzięcz-
ność Bogu to ważna chrześcijańska postawa. stąd włączmy się                   
w ten rytm całym sercem. na prośbę biskupów, dzisiejsza zbiórka 
po Mszach św. przeznaczona jest na fundację „dzieło nowego 
Tysiąclecia” – czyli na stypendium dla uzdolnionej, ale niezamoż-
nej młodzieży.    

2. Dziś Mszą św. o godz. 1130 rozpoczynamy Rodzinne Świę-
towanie niedzieli.

3. przed nami kolejny różańcowy tydzień. Codziennie w na-
szym  kościele o godz. 1800 gromadzimy się na wieczornej Eucha-
rystii,  a po niej odprawiamy nabożeństwo Różańcowe. dzieci 
zapraszamy we wtorki i czwartki na godz. 1700.  Wyjątkowo w 
najbliższy czwartek różaniec dla wszystkich o godz. 1700.         

4. Młodzież klas i licealnych i starszą, pragnącą rozpocząć                        
w tym roku przygotowanie do sakramentu bierzmowania zapra-
szamy na spotkanie w poniedziałek 12.X. o godz. 1930.      

5. we wtorek 13 październik o godz. 1930 spotkanie grupy 
przygotowującej wolontariuszy na Światowe Dni Młodzieży                  
w 2016r. serdecznie zapraszamy wszystkich chcących się włączyć 
w wolontariat podczas pobytu w naszej parafii młodych z całego 
świata, szczególnie zapraszamy młodzież gimnazjalną, uczniów 
szkół średnich oraz studentów.

6. w środę 14 października, przypada dzień Edukacji naro-
dowej. Tego dnia pragniemy otoczyć naszymi modlitwami ludzi, 
na których barkach leży edukacja i wychowanie młodego poko-
lenia.

7. W następną niedzielę 18 października przypada Święto 
Św. łukasza Ewangelisty. Jest to dzień Odpustu w naszej Pa-
rafii. Zapraszamy na uroczystą sumę odpustową na godz. 1300. 
Sumę odpustową odprawi i kazanie wygłosi biblista, wykła-
dowca UKSW ks. dr Mirosław Jasiński. 

8. uroczystości odpustowe poprzedza nabożeństwo Czter-
dziestogodzinne w czwartek, piątek i sobotę:. 

* godz. 1000 Msza św. i wystawienie najświętszego Sakra-
mentu      

* godz. 1500 Koronka do Bożego Miłosierdzia
* godz. 1800 Msza św. i modlitwa różańcowa.
* godz. 2030 nieszpory o najświętszym Sakramencie.
* godz. 2100 zakończenie adoracji.  
Jedynie w czwartek 15.X.  ze względu na udzielany naszej 

młodzieży sakrament Bierzmowania, modlitwa różańcowa dla 
wszystkich o godz. 1700 zakończy tego dnia adorację. 

9. w niedzielę 18 października o godz. 1600  Msza św. z udzia-
łem dzieci klas komunijnych i ich rodziców. a w poniedziałek 
19.X. o godz. 1900 zebranie dla rodziców dzieci komunijnych  

10. Również za tydzień o godz. 1800 Msza św. w j. łacińskim                     
ze śpiewem chorału gregoriańskiego,  

11. Inaugurująca nowy rok akademicki Mszy św. będzie od-
prawiona za 2 tygodnie 25 października o godz. 2000. 

12. „Bóg zapłać” za ofiary składane na potrzeby budowy nowe-
go kościoła. Te dzisiejsze złożone na tacę, jak również wpłacane 
na bankowe konto budowy, czy przekazywane indywidualnie.

13. na stoliku z prasą wyłożone są kartki, na które możemy 
wpisywać imiona naszych zmarłych na wypominki parafialne.

14. zapraszamy do skosztowania papieskich kremówek. Moż-
na je nabyć obok kaplicy. dochód ze sprzedaży tych słodkich ce-
giełek przeznaczony jest  na budowę nowego kościoła.

W dniu 17 października odbędzie się pielgrzymka rowerowa 
Mazowieckim Szlakiem św. Jakuba. 
Trasa pielgrzymki: warszawa - ożarów Maz. - Rokitno - war-
szawa.
Pielgrzymka ta jest doskonałą okazją na wspólne zakończenie sezonu 
rowerowego 2015 roku, a jednocześnie inauguracją pielgrzymowania 
Szlakiem Jakubowym. 
planujemy dalsze pielgrzymki szlakiem św. Jakuba ku santiago.
wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszamy do pielgrzy-
mowania na dwóch kółkach. do zobaczenia na trasie!
ks. konrad zawłocki - ojciec duchowny warszawskiej grupy 
Rowerowej.
szczegóły na www.pielgrzymkirowerowe.pl


