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Święto to upamiętnia powstanie komisji Edukacji narodowej, będącej pierwszym ministerstwem oświaty, 
powołanej z inicjatywy króla polskiego stanisława augusta poniatowskiego w 1773 roku.

Z tej okazji pragniemy życzyć wszystkim nauczycielom i wychowawcom, pedagogom szkolnym                    
i rodzinnym (rodzicom), kapłanom i katechetom, aby cieszyli się wielkim szacunkiem i wdzięczno-
ścią za pełnioną posługę i wykonywaną pracę nad kształtowaniem życia młodego pokolenia. Niech 
Najwyższy Nauczyciel i Wychowawca – Bóg, który ustanowił Was swoimi współpracownikami                         
w dziele edukacji, obdarowuje siłami i zdrowiem, niech będzie Waszą mocą na codzienne zmagania 
i trud wychowawczy podejmowany dla dobra naszej wspólnej przyszłości: Ojczyzny, świata, Ko-
ścioła i każdego człowieka. / ks.kz.

Dzień Nauczyciela – święto Komisji Edukacji Narodowej jest polskim świętem oświaty i szkolnictwa, 
ustanowionym w 1972 roku na mocy ustawy – „Karta praw i obowiązków nauczyciela”. 
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STRONA 2

EwangElia na co dziEń
18 października  2015  - XXIX niedziela zwykła
Uroczystość odpustowa Św. Łukasza Ewangelisty
(Mk 10,35-45)

19 października  2015  -  poniedziałek 
(Łk 12,13-21)
ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: nauczycielu, powiedz mojemu bra-
tu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. lecz on mu odpowiedział: 
Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami? 
powiedział też do nich: uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chci-
wości, bo nawet gdy ktoś opływa [we wszystko], życie jego nie jest 
zależne od jego mienia. i opowiedział im przypowieść: pewnemu 
zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. i rozważał sam 
w sobie: Co tu począć? nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. 
i rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe                       
i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. i powiem sobie: Masz 
wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij                   
i używaj! lecz Bóg rzekł do niego: głupcze, jeszcze tej nocy za-
żądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przy-
gotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie,                    
a nie jest bogaty przed Bogiem.

20 października  2015 - wtorek 
Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera
(Łk 12,35-38)
Jezus powiedział do swoich uczniów: niech będą przepasane bio-
dra wasze i zapalone pochodnie! a wy [bądźcie] podobni do ludzi, 
oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu 
zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. szczęśliwi owi słudzy, 
których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. zaprawdę, po-
wiadam wam: przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc 
będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, 
szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.

21 października  2015 - środa
Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa
(Łk 12,39-48)
Jezus powiedział do swoich uczniów: To rozumiejcie, że gdyby 
gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie po-
zwoliłby włamać się do swego domu. wy też bądźcie gotowi, gdyż                    
o godzinie, której się domyślacie, syn Człowieczy przyjdzie. wte-
dy piotr zapytał: panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też 
do wszystkich? pan odpowiedział: któż jest owym rządcą wier-
nym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby 
na czas wydzielił jej żywność? szczęśliwy ten sługa, którego pan 
powróciwszy zastanie przy tej czynności. prawdziwie powiadam 
wam: postawi go nad całym swoim mieniem. lecz jeśli sługa ów 
powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić 
sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego 
sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; 
każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. sługa, 
który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił 
zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie 
zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. 
komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele 
zlecono, tym więcej od niego żądać będą.

22 października  2015  -  czwartek 
Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża
(Łk 12,49-53)
przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby 
on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż 
się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? nie, 

powiadam wam, lecz rozłam. odtąd bowiem pięcioro będzie roz-
dwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje 
przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka 
przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej,                     
a synowa przeciw teściowej.

23 października  2015 - piątek 
(Łk 12,54-59)
Jezus mówił do tłumów: gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na 
zachodzie, zaraz mówicie: deszcze idzie. i tak bywa. a gdy wiatr 
wieje z południa, powiadacie: Będzie upał. i bywa. obłudnicy, 
umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu 
nie rozpoznajecie? i dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, 
co jest słuszne? gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, 
staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do 
sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię 
do więzienia. powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz 
ostatniego pieniążka.

24 października  2015 - sobota
(Łk 13,1-9)
w tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o galilejczy-
kach, których krew piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpo-
wiedział: Czyż myślicie, że ci galilejczycy byli większymi grzesz-
nikami niż inni mieszkańcy galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, 
powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zgi-
niecie. albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się 
wieża w siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni 
mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się 
nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. i opowiedział im nastę-
pującą przypowieść: pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzo-
ne w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie zna-
lazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już trzy lata, odkąd przychodzę 
i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. wytnij je: 
po co jeszcze ziemię wyjaławia? lecz on mu odpowiedział: panie, 
jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może 
wyda owoc. a jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć.

OtO SŁOWO PaNa:

„Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby słu-
żyć i dać swoje życie na okup za wielu.” (Mk 10, 45)

słowo Boże kształtuje relacje międzyludzkie i wskazuje na 
postawę syna Bożego, który przychodzi do nas jako Ten, 
który służy. 
Jakże różnią się założenia Boże od tych międzyludzkich                    
i światowych… Bóg daje wzór, abyśmy nie wykorzystywali 
swojej pozycji społecznej do wzajemnego ucisku czy wyzy-
sku. im ktoś wyższe piastuje stanowisko, tym większą od-
powiedzialność bierze przed Bogiem za swoje czyny oraz za 
powierzonych swojej pieczy ludzi, ich rodziny i losy. oby tę 
prawdę zawartą w dzisiejszej Ewangelii dobrze zrozumie-
li wszyscy karierowicze, którzy nieraz „po trupach dążą do 
celu” przekonani, że „cel uświęca środki”. 
„nie tak będzie między wami” – mówi do nas Jezus, który 
upomina, abyśmy na światowych drogach nie zagubili troski 
o zbawienie swoje i powierzonych nam osób. „przełożeń-
stwo jest służbą” na wzór syna Bożego. Czy w codziennym 
swoim życiu pamiętam, że jestem uczniem Jezusa Chrystu-
sa? / ks.kz.
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strona 3

TEmaT z okładki

Co roku w dnIu 14 paźdzIernIka obChodzImy dzIeń edukaCjI narodowej. jest to śwIę-
to ośwIaty I szkolnICtwa wyższego, upamIętnIająCe roCznICę powstanIa komIsjI edu-
kaCjI narodowej w dnIu 14 paźdzIernIka 1773 r. śwIęto to jest obChodzone nIe tylko 
w szkołaCh powszeChnyCh, ale równIeż w szkołaCh katolICkICh, które są CzęśCIą sys-
temu ośwIaty w polsCe. przy okazjI tego śwIęta warto wIęC przyblIżyć podstawowe 
InformaCje o katolICkICh plaCówkaCh edukaCyjnyCh.   

szkoły katolickie istniały już w cza-
sach pRl-u. Jednakże w tamtym 
okresie władze pozwoliły funk-

cjonować jedynie dziewięciu szkołom o 
tym charakterze. szkolnictwo katolickie 
zaczęło się bardziej rozwijać dopiero po 
1989 roku. podstawy prawne do tego roz-
woju stworzyła ustawa z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty. z każdym ko-
lejnym rokiem wzrastała liczba tych szkół.                     
w roku 2014 było w polsce 582 szkoły 
katolickie wszystkich stopni, a uczyło się 
w nich prawie 60 tysięcy dzieci i młodzie-
ży. Jednakże w całym systemie oświaty 
szkoły katolickie stanowią jedynie ok. 2,5 % 
wszystkich szkół.

szkoły katolickie najczęściej są pro-
wadzone przez zakony żeńskie i męskie, 
realizujące charyzmat wychowania dzieci                                                                     
i młodzieży. wśród zakonów żeńskich 
są to urszulanki, prezentki, augustianki                                                          
i nazaretanki. natomiast do zakonów 
męskich, prowadzących szkoły katolickie, 
należą pijarzy, salezjanie i jezuici. szkoły 
katolickie, oprócz zakonów, są prowadzo-
ne również przez diecezje, parafie i orga-
nizacje społeczne, a nawet przez osoby 
fizyczne. największą liczbę szkół katolic-
kich w polsce prowadzi stowarzyszenie 
przyjaciół szkół katolickich, a ich liczba 
przekracza 100. stowarzyszenie to działa 
w 15  diecezjach. 

status szkół katolickich przysługuje 
szkołom, prowadzonym przez kościelne 
osoby prawne oraz szkołom, które zosta-
ły uznane za katolickie dekretem biskupa 
diecezjalnego i są prowadzone przez inne 
osoby prawne lub fizyczne. wszystkie 

szkoły katolickie w polsce są zrzeszone 
w Radzie szkół katolickich, założonej 
przez konferencję Episkopatu polski                                
w 1994 roku w celu kształcenia kadr kie-
rowniczych oraz pomocy organizacyjnej                                                                                     
i prawnej. Rada posiada osobowość prawną 
kościelną i cywilną. pracami Rady kieruje 
zarząd, na czele którego stoi przewodni-
czący. kandydatura przewodniczącego jest 
każdorazowo zatwierdzana przez konfe-
rencję Episkopatu polski. 

szkoły katolickie różnią się od szkół 
powszechnych w wielu kwestiach. przede 
wszystkim udaje im się zachować kame-
ralny charakter, a to sprzyja podejściu do 
uczniów w sposób indywidualny. przy 
mniejszej liczebności nauczycielom ła-
twiej jest rozpoznać mocne i słabe strony 
uczniów, rozwijać ich pasje i zaintereso-
wania, czy też pomagać w rozwiązywaniu 
problemów. Jednakże najważniejszą róż-
nicą w stosunku do szkół powszechnych 
jest okoliczność, że misje i statuty szkół 
katolickich opierają się na chrześcijańskim 
systemie wartości. w szkołach katolickich 
zarówno wychowanie, jak i kształcenie 
młodego człowieka zorientowane są na 
Boga, dlatego punktem odniesienia dla 
wszystkich podejmowanych w nich dzia-
łań edukacyjnych i wychowawczych są 
dekalog i Ewangelia. w funkcjonowaniu 
szkół katolickich o wiele bardziej ekspo-
nuje się przywiązanie do tradycyjnego 
modelu rodziny, do wskazywania autoryte-
tów, czy też do miłości do ojczyzny. Takie 
podejście ma na celu przekazanie uczniom 
właściwego systemu wartości. kierując się 
w nim w życiu nie są oni narażeni w takim 

stopniu na zagrożenia wynikające z relaty-
wizmu moralnego. 

Formacja religijna uczniów w szkołach 
katolickich odbywa się poprzez różnorod-
ne działania. należy do nich codzienna 
modlitwa na rozpoczęcie i zakończenie 
lekcji, udział w cotygodniowych Mszach 
Świętych oraz z okazji uroczystości ko-
ścielnych. zachęca się w nich również 
podopiecznych do włączania się w akcje 
charytatywne, zbiórki i kwesty na rzecz 
potrzebujących. Takie działania mają na 
celu kształtowanie u dzieci i młodzieży 
wrażliwości i otwierania się na drugiego 
człowieka. społeczność w szkołach ka-
tolickich jest też otoczona opieką dusz-
pasterską. kapłani pełniący tego rodzaju 
posługę organizują rekolekcje i dni sku-
pienia nie tylko dla uczniów, ale również 
dla nauczycieli i rodziców. 

szkoły katolickie cieszą się dużą po-
pularnością. w przypadku wielu z nich, 
zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich, 
liczba kandydatów przewyższa kilkukrot-
nie ilość miejsc. wysoki poziom nauczania 
jest widoczny w rankingach popularności, 
tworzonych na podstawie liczby laureatów 
konkursów i olimpiad oraz wyników eg-
zaminów po danym etapie edukacyjnym. 
w rankingach tych szkoły katolickie 
znajdują się corocznie w ścisłej czołówce. 
warto dodać, że wykaz szkół katolickich 
w archidiecezji warszawskiej można zna-
leźć na jej stronie internetowej, natomiast 
wykaz tych szkół w całej polsce znajdu-
je się na stronie internetowej Rady szkół 
katolickich.

SZKOŁy KatOlIcKIE
Roman Łukasik



skaŁa numer 26(282)          

STRONA 4

wywiad

EDUKacJa SEKSUalNa 
cZy WycHOWaNIE 
DO ŻycIa W RODZINIE?
mInIster edukaCjI narodowej j. kluzIk - rostkowska od 
lIpCa tworzy zespół ekspertów, którego zadanIem będzIe 
zmIana obeCnej podstawy programowej zajęć wyChowanIe 
do żyCIa w rodzInIe pomImo, Iż wynIkI przeprowadzonyCh 
badań o przedmIoCIe są pozytywne.

Monika cichoń-Waszczuk: czy 
będzie to zmiana na lepsze?

Teresa król: niestety nie. podstawa 
programowa, którą współtworzyłam                                                                     
17 lat temu, a która obecnie jesz-
cze obowiązuje uwzględnia przede 
wszystkim wychowanie, czyli kształ-
towanie dojrzałego, odpowiedzialnego 
za siebie i innych człowieka. Minister 
oceniła obecną podstawę programową 
jako zbyt ogólną. stwierdziła, że treści 
muszą być bardziej naukowe i „odide-
ologizowane”, a lekcje mają być bar-
dziej instruktażowe niż wychowaw-
cze.

Mc-W: Jakie konkretnie byłyby to 
zmiany?

Tk: Można się spodziewać, że edu-
kacja seksualna jako alternatywa do 
obecnego wychowania do życia w ro-
dzinie (wdŻ) będzie prezentować 
„naukowo” różnorodną aktywność sek-
sualną połączoną z osobliwie rozumia-
ną tolerancją dla wszelkiej odmienno-
ści. obecnie coraz większy wpływ na 
proponowane treści ma ideologia gen-
der, według której tożsamość płciowa, 
a więc to, czy ktoś jest mężczyzną, czy 
kobietą nie wynika z biologii, tylko 
można ją sobie dowolnie wybrać. po-
nadto według standardów wHo już 
dzieci na początku podstawówki będą 
zapoznawane z różnymi metodami an-
tykoncepcji.

Mc-W: Skąd pomysł wprowadze-
nia zmian?

Tk: Rok temu weszły do Europy 
standardy wHo ( Światowej organi-
zacji zdrowia) i od tego czasu zaczęła 
się walka. Już w listopadzie 2013 roku, 
gdy pani kluzik-Rostkowska objęła 
urząd Ministra Edukacji narodowej, 
ogłosiła przeprowadzenie badań nt. 
edukacji seksualnej w szkole oraz za-
powiedziała zmianę podstawy progra-

mowej wdŻ. w czerwcu 2014 r. MEn 
zleciło badania, które miały potwierdzić 
tezę minister, że dzieci są nieuświado-
mione, niedouczone, że przedmiot nie 
sprzyja rozmowie na „te” tematy. Teza 
ta podgrzewana była przez środowiska 
lgBTQ (środowisko gejów, lesbi-
jek….). na zmianę podstawy progra-
mowej wdŻ naciskała także Federacja 
na Rzecz kobiet i planowania Rodzi-
ny oraz środowiska feministyczne. Ba-
dania przeprowadził instytut Badań 
Edukacyjnych na temat aktualnie pro-
wadzonych w szkole zajęć wdŻ.

w badaniach fokusowych wyodręb-
niono 30 grup dyskusyjnych - kon-
serwatywne i liberalne, wśród których 
byli rodzice, nauczyciele, edukatorzy 
seksualni i prorodzinni. opublikowane 
w lipcu 2014 roku wyniki wskazywały, 
że obydwie strony potrzebują pomo-
cy w harmonijnym rozwoju dziecka                        
i w bezpiecznym dorastaniu. nie chcą, 
aby ich nastolatek przedwcześnie zo-
stał ojcem, czy dziewczynka – matką, 
aby nie doszło do zakażenia wirusem 
HiV lub inną chorobą weneryczną. 
Różnica polegała tylko na tym, kiedy      
i jak mówić o różnych orientacjach 
seksualnych i antykoncepcji. zgodność 
rodziców różnych opcji światopoglą-
dowych była w ośmiu punktach, róż-
nica tylko w dwóch. kolejne badania 
(ilościowe) przeprowadzano z pełną 
fachowością na początku roku 2015. 
wylosowano 1200 respondentów (ro-
dziców) oraz 1200 osiemnastolatków 
według numeru pEsEl. pytano ich                                          
o różne kwestie np. skąd czerpią wie-
dzę o seksie, czy można na lekcji swo-
bodnie wyrażać swoje myśli i uczucia, 
czy przekazywane treści były przydat-
ne. z przytoczonych badań wynika, że 
zajęcia wdŻ stanowią dla młodzieży 
ważne źródło wiedzy o seksualności 
człowieka. zarówno rodzice jak i na-
stolatkowie odpowiedzieli, że szkoła 

jest na ii miejscu wśród wszystkich 
wskazywanych źródeł wiedzy na ten 
temat.  dla rodziców najważniejsza            
w przekazywaniu wiedzy o seksualno-
ści była rodzina, natomiast młodzież 
wskazywała na kolegów i przyjaciół. 
Jest to duży postęp, gdyż w badaniach 
z 2000 roku szkoła była na V miejscu, 
wyżej znajdował się internet, czasopi-
sma itp. pani minister wyraziła zdu-
mienie wynikami badań, gdyż plano-
wała wprowadzenie zmian.

Mc-W: Jak rozumieć podtrzyma-
nie decyzji minister w sprawie zmia-
ny podstawy programowej, pomimo 
wysokich notowań zajęć WDŻ?

Tk: wpływ na te decyzje mają śro-
dowiska lgBTQ ( ruch gejów, lesbi-
jek, biseksualistów, transseksualistów 
i osób queer), ponTon (grupa edu-
katorów seksualnych) i organizacje 
feministyczne oraz lobby farmaceu-
tyczne, dla których promocja środków 
antykoncepcyjnych wśród młodzieży 
to czysty biznes (tabletki antykoncep-
cyjne kosztują około 40 zł na miesiąc). 
poza tym jest to walka o dusze mło-
dych ludzi. uzależnienie od seksu czy-
ni człowieka bezwolnym. Taka osoba 
separuje się od kościoła i może być 
dla niego stracona.

Mc-W: czy ten nowy model edu-
kacji seksualnej przyniósł jakieś 
pozytywne efekty w krajach zachod-
nich?

Tk: przeciwnie, wielka Brytania 
przoduje pod względem wczesnej 
aktywności seksualnej i ciąż wśród 
nieletnich, pomimo że tzw. „nowo-
czesna” edukacja seksualna jest tam 
prowadzona już od wielu lat, podobnie                                                      
w niemczech, Francji, szwecji. pa-
miętam, że w 2005 roku byłam zapro-

dokończenie na str. 7
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BIERZMOWaNIE 
W PaRafII
tekst: ks. konrad zawłocki, zdjęcia: Małgorzata Jakubczyk

15 paźdzIernIka 2015 roku w lIturgICzne wspomnIenIe św. teresy z avIla, młodzIeż 
naszej parafII przystąpIła do sakramentu dojrzałośCI ChrześCIjańskIej podCzas mszy 
św. o godz. 18.00 sprawowanej przez jego eksCelenCję ks. bIskupa mIChała janoChę.

Młodzież, witając ks. bisku-
pa, zapewniła, że od wielu 
lat edukuje się w sprawach 

wiary poprzez formację rodzinną, 
uczęszczanie na szkolne lekcje religii 
oraz w ostatnim czasie również przez 
przygotowanie do sakramentu bierz-
mowania prowadzone przez ks. kon-
rada. w przygotowaniu ksiądz był 
wspomagany przez animatorów, ka-
tarzynę i Macieja, którzy również pro-
wadzili spotkania w małych grupkach. 
dorośli mieli przygotowanie skróco-
ne – nieco eksternistyczne. Łącznie w 
naszym parafialnym wieczerniku tego 
dnia duch Święty zstąpił na 35 osób.

kandydaci wyrazili wspólnie swoje 
pragnienie podczas liturgii, „aby duch 
Święty, którego otrzymamy umocnił 
nas do mężnego wyznawania wiary i 
do postępowania według jej zasad”.

Biskup Michał miał bardzo ciekawe 
kazanie. opowiedział w nim historię z 
wyprawy w góry, kiedy zabłądzili i ktoś 
po długiej wędrówce dostrzegł świa-
tełko. Myśleli, że to może być prze-
widzenie, ale poszli w tym kierunku i 
w momencie, kiedy okazało się, że to 
prawdziwe światło zaczęli biec w głę-
bokim śniegu pełni szczęścia z nowy-
mi siłami. Tak też jest w naszym życiu 
- odzyskujemy siły, gdy zobaczymy 

światło Boże w ciemnościach.
Mówił też, że jeśli człowiek ogląda 

rzeczy dobre i piękne, to takie staje się 
jego życie. Jeśli patrzy na rzeczy nija-
kie i słucha nijakich treści, to nie po-
winno go dziwić, że taka staje się jego 
codzienność. i oczywiście jeśli słucha i 
ogląda rzeczy złe, to nie zdoła zacho-
wać piękna swojej duszy. 

nowo bierzmowani z rąk ks. bisku-
pa na zakończenie liturgii otrzymali 
pamiątkowe krzyżyki, które zawiesili 
na sobie i ruszyli w życie, aby wspie-
rani mocą ducha Świętego, mogli da-
wać dobre i piękne świadectwo wiary.
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co nam mówią Święci?

Joanna Matkowska

FRANCISZEK KSAWERY 
– SZalENIEc BOŻy 
ZaWSZE W DRODZE
gorlIwy kapłan I duszpasterz. Całe żyCIe spędzIł na wędrówCe w poszukIwa-
nIu ludzI, którzy jeszCze nIe znają ewangelII. nIe było dla nIego przeszkód, 
któryCh by z bożą pomoCą nIe pokonał.

Franciszek urodził się 7 kwiet-
nia 1506 roku na zamku Xavier                                         
w kraju Basków (Hiszpania)                      

w religijnej rodzinie. Jego ojciec był 
doktorem uniwersytetu w Bolonii.                                                   
w 1525 roku Franciszek rozpoczął stu-
dia teologiczne w paryżu. po uzyskaniu 
stopnia magistra przez jakiś czas wykła-
dał w Collége domans-Beauvais, gdzie 
zaprzyjaźnił się z błogosławionym pio-
trem Fabrem oraz ze świętym ignacym 
loyolą. wspólnie zapragnęli poświęcić 
swoje życie w służbie Bogu. w tym cza-
sie Marcin luter rozwinął kampanię 
przeciwko kościołowi, a obietnicami 
zagarnięcia majątków kościelnych pozy-
skał sporą część magnatów niemieckich 
i europejskich. 

przełomowym doświadczeniem w ży-
ciu św. Franciszka ksawerego były 30-
dniowe Ćwiczenia duchowne odprawio-
ne pod kierunkiem samego ignacego. po 
ich zakończeniu 15 sierpnia 1534 roku 
na Montmartre w kaplicy Męczenni-
ków złożył nieformalne śluby czystości                                       
i ubóstwa wraz z czterema towarzysza-
mi. po dwóch latach udali się do wene-
cji, by statkiem dotrzeć do ziemi Świę-
tej. niestety, przeszkodą dla tej podróży 
była ekspansja turecka w Europie, dla-
tego Franciszek i jego współbracia uda-
li się do Rzymu, gdzie 31-letni Fran-
ciszek otrzymał święcenia kapłańskie                               
24 czerwca 1537 roku. 

w latach 1537-1538 Franciszek od-
był podróż do Bolonii, a potem powrócił 
do Rzymu. 3 września 1540 roku papież 
paweł iii zatwierdził ustnie Towarzy-
stwo Jezusowe, a 27 września tego sa-
mego roku osobną bullą dał ostateczną 
aprobatę nowemu zakonowi. w tym 
samym czasie król portugalii zwracał 
się do świętego ignacego, żeby posłał 
do niedawno odkrytych indii kapłanów. 
na skutek choroby jednego z zakonni-
ków na czele grupy misjonarzy stanął 

Franciszek ksawery. 7 kwietnia 1541 
roku misjonarze wyruszyli do indii. po 
drodze u wybrzeży Mozambiku czeka-
li na pomyślny wiatr, a Franciszek po-
sługiwał chorym. niebawem sam cięż-
ko zachorował, został jednak uleczony.                              
w czasie kolejnego przymusowego po-
stoju na wyspie sokora odnalazł grupę 
chrześcijan pozbawionych posługi ka-
płańskiej. zajął się nimi. po 13 miesią-
cach podróży 6 maja 1542 roku statek 
przybył do goa, stolicy portugalskiej 
kolonii w indiach. Franciszek ksawery 
z dużą energią i zapałem rozpoczął pra-
cę duszpasterską. po kilku miesiącach 
przeniósł się na tak zwane „wybrzeże 
Rybackie”, gdzie żyło około 20.000 tu-
bylców – rybaków. szerzył wśród nich 
wiarę przez dwa lata.

w 1547 roku Franciszek zapragnął 
udać się do Japonii. Musiał czekać na 
przypłynięcie z Europy kolejnych mi-
sjonarzy. oczekiwanie skracał aktywną 
pracą – założył m. in. dwa kolegia je-
zuickie w indiach: w kochin i w Bas-
sein. w kwietniu 1549 roku Franciszek 
wyruszył do Japonii. po 4-miesięcznej 
podróży 15 sierpnia wylądował w ka-
goshimie. Życzliwie przyjęty przez 
tamtejszego księcia, wzbudził żywe pro-
testy buddyjskich duchownych. Ruszył 
zatem dalej na wyspę Miyako wprost 
do cesarza, który był zajęty walkami                                   
o tron. dotarł na wyspę yamaguchi, 
ofiarował tamtejszemu władcy bogate 
dary. otrzymał w zamian pełną swo-
bodę w głoszeniu słowa Bożego. Roz-
począł zatem ewangelizację i wkrót-
ce nawrócił na wiarę katolicką około 
1.000 Japończyków. zostawił dwóch 
kapłanów dla rozwijania dalszej pracy 
misyjnej, a sam w 1551 roku powrócił 
do indii.   uporządkował sprawy die-
cezji i parafii, utworzył nową prowincję 
zakonną, założył nowicjat zakonu oraz 
dom studiów. Chciał ruszyć do Chin. 

Miał jednak problemy ze znalezieniem 
tłumacza i przewodnika, tym bardziej, 
że Chińczycy byli wówczas wrogo na-
stawieni do Europejczyków. udało mu 
się wsiąść na okręt z posłem wice-króla 
indii do cesarza Chin. przybyli do Ma-
lakki, ale tu właściciel statku odmówił 
im dalszej podróży. wtedy Franciszek 
wynajął dżonkę i dojechał nią aż do wy-
spy sancian, w pobliżu Chin. Tu zacho-
rował i w nocy z 2 na 3 grudnia 1552 
roku zmarł. Jego ciało nie poddało się 
rozkładowi, mimo upałów i wilgoci. zo-
stało przewiezione do kościoła jezuitów 
na goa, gdzie spoczywa do dziś dnia. 
Relikwię ramienia Świętego przesłano 
do Rzymu, gdzie znajduje się w jezuic-
kim kościele il gesù w ołtarzu świętego 
Franciszka ksawerego.

z pism świętego Franciszka pozosta-
ły tylko listy, które są świadectwem jego 
życia wewnętrznego, żaru apostolskiego, 
bezwzględnego oddania sprawie Bożej 
i zbawienia dusz. w 1545 roku ukazały 
się drukiem w języku francuskim, a w 
roku 1552 w języku niemieckim.

do chwały błogosławionych wyniósł 
Franciszka ksawerego papież paweł V 
w 1619 roku, a  w 1622 r. kanonizował 
go papież grzegorz XV wraz z igna-
cym loyolą, Filipem nereuszem, Teresą 
z avila i izydorem oraczem. w roku 
1910 papież św. pius X ogłosił świętego 
Franciszka ksawerego patronem dzie-
ła Rozkrzewiania wiary, a w roku 1927 
papież pius Xi ogłosił go wraz ze świę-
tą Teresą od dzieciątka Jezus głównym 
patronem misji katolickich. Jest patro-
nem indii i Japonii oraz marynarzy.

w ikonografii święty Franciszek ksa-
wery przedstawiany jest w sukni jezu-
ickiej obszytej muszlami lub w komży 
i stule, czasami w otoczeniu tubylców. 
Jego atrybutami są: gorejące serce, krab, 
krzyż, laska pielgrzyma, stuła.
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ODPUSt – PatRONalNE 
ŚWIętO PaRafII
ks. konrad zawłocki

18 paźdzIernIka to dzIeń bardzo wyjątkowy dla naszej parafIalnej wspólno-
ty. jest to śwIęto śwIętego łukasza ewangelIsty, naszego patrona.

Święty Łukasz był lekarzem, wier-
nym towarzyszem świętego pawła, 
autorem Ewangelii i dziejów apo-

stolskich.
patron to opiekun i duchowy towarzysz. 

Świętujemy bo wierząc w świętych obco-
wanie, mamy świadomość szczególnej 
bliskości Jego osoby i pośrednictwa w 
wypraszaniu nam różnorakich łask, wsta-
wianiu się za nami u pana Boga i tej wy-
jątkowej opieki w potrzebach i codzien-
nych problemach.

Jego rola jest nieoceniona dla człowie-
ka zabieganego, zapracowanego, może 
czasem osamotnionego, niezrozumiałego 
przez otoczenie. potrzebujemy pewności, 
że w życiowych przeciwnościach i zmaga-
niach nie jesteśmy sami. Mamy duchowe-
go opiekuna, który czuwa i nie jest obojęt-
ny na to, co nas spotyka.

ludzie są zawodni, czasem fałszywi, 
niejednokrotnie zajęci sobą i swoją co-
dziennością. To normalne. natomiast 
patron sprawia, że mogę mieć pewność 
jego niezawodnej opieki i duchowego to-
warzyszenia.

podczas parafialnej sumy, którą o godz. 
13.00 będzie celebrował ks. dr Mirosław 
Jasiński, chcemy dziękować dobremu 
Bogu za wszelkie łaski otrzymane przez 
pośrednictwo św. Łukasza, pragniemy za-
wierzać siebie i nasze rodziny, naszą pa-
rafialną wspólnotę, kościół i ojczyznę, 
również mamy upraszać Boga o pomoc 
w budowie naszej nowej parafialnej świą-
tyni, abyśmy mieli gdzie spotykać się na 
codziennej modlitwie i niedzielnej Eu-
charystii.

do tej naszej odpustowej uroczystości 
przygotowało nas pod względem ducho-

wym przeżywanie czterdziestogodzinne-
go nabożeństwa, które nas zgromadziło 
wokół Chrystusa Eucharystycznego w 
ostatni czwartek, piątek i sobotę. przy tej 
okazji dziękujemy naszemu ks. grzego-
rzowi, który poprzez rozważania homile-
tyczne przeprowadził nas przez ten święty 
czas przygotowania.

szona wraz z ekspertami ze szwecji na 
prelekcję u pani M. Środy ( ówczesnej 
Minister ds. Równego statusu kobiet 
i Mężczyzn). Mieliśmy wykazać róż-
nice między szwedzkim i polskim mo-
delem edukacji seksualnej i udowod-
nić, że zagraniczny model jest lepszy. 
każdy z prelegentów miał 15 minut 
na prezentację. z danych statystycz-
nych wynikało, że w szwecji 3-krotnie 
więcej młodzieży podejmuje inicjację 
seksualną niż w polsce i 3 razy czę-
ściej szwedzkie nastolatki zachodzą                                                          
w ciążę, a aborcji dokonuje 2,6% 
dziewcząt. w polsce ciążę przerywa 
0,02% dziewcząt. ponadto u nas jest 
20 razy lepsza sytuacja, jeśli chodzi                                       
o zachorowalność na choroby we-
neryczne. Jasno z tego wynikało, że 

edukacja szwedzka nie jest lepsza od 
polskiej, a wręcz odwrotnie. gdy za-
częłam przytaczać te dane, pani Środa 
przerwała mi i odebrała mikrofon już 
po 8 minutach.

Mc-W: W ostateczności rodzic 
może chyba nie wyrazić zgody na to, 
by jego dziecko brało udział w takich 
lekcjach?

Tk: w niemczech jest tak, że je-
śli rodzice nie poślą dziecka na lekcje 
seksedukacji, muszą zapłacić grzyw-
nę, a jeśli nie zapłacą, to wtrącają ich 
do więzienia. Moja wychowanka za-
dzwoniła kiedyś do mnie z niemiec. 
opowiadała, że jej 5-letnie dziecko 
chodzi do przedszkola prowadzone-
go przez siostry zakonne. Jeśli siostry 

EDUKacJa SEKSUalNa 
cZy WycHOWaNIE 
DO ŻycIa W RODZINIE?

nie wpuszczą edukatorki seksualnej 
do przedszkola, placówka zostanie 
zamknięta. pamiętam sytuację, gdy                 
w 1997 roku brałam udział w tworze-
niu obecnej podstawy programowej, 
ówczesny minister edukacji Mirosław 
Handke otrzymał telefon od swojego 
kolegi ze szkolnej ławy, który prosił, 
aby nie wprowadzać edukacji seksual-
nej, bo, jak mówił: „Mieszkam od kil-
ku lat w kanadzie i nie mam już dzie-
ci. zdeprawowano je”.

Mc-W: co mogą zrobić rodzi-
ce, aby nie doszło do wprowadzenia 
zmian w polskich szkołach?

Tk: akcje protestacyjne rodziców                   
i organizacji prorodzinnych dają szan-
sę na powstrzymanie zmian zapo-
wiadanych przez minister edukacji.                                                                                
30 sierpnia w warszawie protestowali 
rodzice pod hasłem „stop deprawacji 
w edukacji”. warto walczyć, bo, gdy 
wejdą w obieg jakieś podręczniki to 
trudno je potem zastąpić. Można wejść 
na stronę stop-seksualizacji.pl, wypeł-
nić protest i wysłać list do MEn. 

dokończenie ze str. 4
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MOJE WaKacJE Z BOgIEM
MURZaSIcHlE
no I stało sIę 28 CzerwCa 2015 roku. po odprawIonej przez ks. konrada (dalej wujka 
końdzIa) mszy św. w parafII św. łukasza rozpoCzynająCej naszą przygodę, zapakowanIu 
wszystkICh pakunków I pakuneCzków wyruszylIśmy na połudnIe polskI.

pojechało nas 23 dzieci plus 2 malu-
chów oraz trzech opiekunów wujek 
końdzio, ciocia asia, ciocia Moni-

ka  i pan kierowca Rafał. wyjazd był or-
ganizowany przez naszą parafię, sp 23 na 
ochocie i ognisko TkkF Echo. 

Murzasichle przywitało nas deszczem 
i pierwszy spacer odbył się pod płaczącą 
chmurką – ale to nikogo nie zniechęciło. 
pogoda sobie smutki odpuściła i do same-
go końca naszego pobytu mieliśmy fanta-
styczną słoneczną aurę. dzięki temu do-
świadczyliśmy niezapomnianych przeżyć 
dla ciała i dla ducha. 

każdego dnia mieliśmy różne atrakcje: 
wychodziliśmy na trasę w góry lub spę-
dzaliśmy czas nad wodą i w niej mocząc 
się na polanie szymoszkowej w basenach 
termalnych. Mieliśmy wycieczki piesze 
do doliny Chochołowskiej, kościeliskiej, 
drogą pod Reglami, do sanktuarium Mat-
ki Bożej na krzeptówkach. najwyżej we-
szliśmy na sarnią skałę (1377 m n.p.m.) 
między doliną Białego i strążyską. Cza-
sem schładzaliśmy się w strumykach gór-

skich, innym razem zaś wstępowaliśmy na 
lody. wjeżdżaliśmy na Butorowy wierch 
kolejką linową a zjeżdżaliśmy wagonikiem            
z gubałówki.

nasi kochani opiekunowie  myśleli, 
że nas wykończą spacerami górskimi… 
niestety nie, po zjedzonej obiadokolacji 
i chwili odsapnięcia wyruszaliśmy na ko-
lejne atrakcje. przywieźliśmy ze sobą dwa 
worki sprzętu sportowego materiały pla-
styczne. wychodziliśmy na świeże powie-
trze przed pensjonatem i do upadłego do 
około godz. 21 graliśmy w siatkę, badmin-
tona, ringo, wyścigi rzędów. inni rysowali                        
a jeszcze inni zatapiali się w lekturze, gra-
liśmy na gitarach, śpiewaliśmy głośniej niż 
dyskoteka u sąsiadów, i tańczyliśmy. na                                                                                    
sam już koniec nasze ciocie wymyślały za-
bawy logiczne dla drużyn – wówczas mie-
liśmy zmęczone już wszystko: nogi, ręce                                                                                      
i głowę też.

nie potrzebowaliśmy tabletów, kompu-
terów, nawet z telefonów rzadko korzysta-
liśmy.

To zmęczenie było tak suuuper, że chęt-
nie powtarzaliśmy je każdego dnia.

szkoda, że to tak krótko trwało, nie 
chciało nam się wracać do warszawy. 

w przyszłym roku wybieramy się                          
w Bieszczady a może… zobaczymy co 
wymyśli wujek z ciociami i na co nam pan 
Bóg pozwoli. Może zimą wyskoczymy na 
narty…

za wszystko bardzo dziękujemy i pro-
simy o jeszcze.

Mk 
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rodzinnE ŚwięTowaniE niEdziEli

cZy UMIEM 
SŁUcHaĆ?

Czy umIem słuChać męża, żony, dzIeCka? odpowIedź na to pytanIe moglI zna-
leźć uCzestnICy warsztatów, które odbyły sIę w ramaCh rodzInnego śwIęto-
wanIa nIedzIelI - 11 paźdzIernIka 2015 roku. 

warsztaty miały na celu 
uświadomienie uczest-
nikom, jak ważną umie-

jętnością jest słuchanie - a przede 
wszystkim, że umiejętność słuchania 
trzeba doskonalić, bo tak naprawdę 
mało kto z nas potrafi sŁuCHaĆ. 

Czy patrzysz na swojego rozmów-
cę? Czy starasz się rozumieć, co 
mówi? Czy słuchasz nie przerywa-
jąc? Czy skupiasz się na tym, co się 
do Ciebie mówi, nie oceniając mó-
wiącego. 

a może przerywasz, zanim Twój 
rozmówca skończy mówić i zaczy-
nasz udzielać mu rad, o które wcale 
nie prosił. nie skupiasz się na tym, 
co mówi, bo masz w tym czasie do 
zrobienia inne rzeczy. Tak naprawdę, 
to nie wiesz, co się do Ciebie mówi, 
bo skoncentrowany jesteś na sobie.

Rozmawianie ze sobą, z okaza-
niem szacunku dla drugiej osoby, 
jest podstawą budowania relacji w 
małżeństwie i rodzinie. Tak często 
tego brakuje - nie potrafimy ze sobą 
rozmawiać o najprostszych proble-

mach, więc jak przychodzą większe, 
załamujemy ręce i nawet nie próbu-
jemy sie dogadać.

Jednym z rozwiązań jest prakty-
kowanie w małżeństwach „dialogu 
małżeńskiego”, czyli rozmowy żony 
i męża, do której siadają regularnie 
raz w miesiącu w czasie, gdy nikt im 
nie przeszkadza. Rozmowa taka po-
winna rozpocząć się modlitwą. za-

praszając do spotkania ducha Świę-
tego zapewniamy sobie „duchowe 
wsparcie”, które niezbędne jest do 
rozmowy o trudnych sprawach po-
między małżonkami. zachęcamy do 
zgłębienia tematu i podjęcia takiej 
praktyki, naprawdę warto.

Joanna Jakubowska

Warsztaty „czy umiem słuchać” były pierwszym spotkaniem z cyklu Nawigacja w Rodzinie. Kolejne spo-
tkanie w ramach Rodzinnego Świętowania Niedzieli w listopadzie podejmie temat ojcostwa oraz rozpozna-
nia, jakie mam słabe i silne strony. Zapraszamy 8 listopada po Mszy św. o g. 1130.
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małE co niEco

BAŁKAŃSKIE PAPRYKI FASZEROWANE SEREM
paprykI faszerowane serem solankowym to danIe typowe dla CałyCh bałkanów. 
jadłam je I w bułgarII, I w greCjI, I w maCedonII. do faszerowanIa najlepIej nadają 
sIę podłużne jasne paprykI, a na nadzIenIe ser feta, ale można użyć każdego rodzaju 
sera solankowego lub zwykłego twarożku.

Składniki:
10 podłużnych jasnych papryk, 1/2 kg owczego sera so-
lankowego (bułgarskie sirene, feta,  ewentualnie twaro-
żek), 3-4 jajka, sól, pieprz, olej do smażenia

papryki umyć i oczyścić z gniazd nasiennych. ser wy-
mieszać z jajkami i doprawić pieprzem. napełnić pa-
pryki masą serową do 3/4 objętości. smażyć na patelni 
w sporej ilości oliwy przez 3-5 min. aż do momentu, 
gdy ser całkowicie wypełni paprykę. pod koniec smaże-
nia posolić. Można także piec w piekarniku (ok. 30 min. 
podlewając bulionem warzywnym).

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

Zapowiedzi przedślubne
andrzej stoparczyk – kawaler i aleksandra skóra – panna, oboje z parafii tutejszej;

DO ZOBacZENIa, DO USŁySZENIa
18 i 25 października, godz. 10.00-12.00, klub karuzela, wstęp wolny
warsztaty śpiewu tradycyjnego - laboratorium projektów osiedla „przyjaźń”
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 anio-
łów, wstęp wolny „Młodzi geniusze” - spotkanie muzyczne dla dzieci
18 października, godz. 11.00 i 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 10 zł 
„Fantazjana – niekończąca się historia” - teatralny poranek bajkowy 
23 października, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
„gabon, sao Tome - góry, goryle, szympansy, mandryle” - pokaz Roberta gondka
24 i 25 października, godz. 10.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
„Everyman warszawa” - warsztaty teatru dokumentalnego
24 października, godz. 12.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
warsztaty muzyczne z wokalistkami formacji R.u.T.a. 
24 października, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, sala koncertowa art.Bem, bilety 20 zł (ulgowe 15 
zł) R.u.T.a. - koncert folkowy
25 października, godz. 12.30, sala kościoła pw. Św. Łukasza, wstęp wolny „Rycerze i ich muzyka” - 
spotkanie muzyczne dla dzieci

Sakramentalny związek małżeński zawarli:
paweł wojciech nowak i Magdalena Maria pasiek
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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
19 października – poniedziałek:

7.00: śp. lidia Bielecka – 19 greg.;
7.30: śp. sławomir sztoba;
7.30: śp. Halina sielawa – 12 greg.;
18.00: śp. Bogusław Jarzyna w 6 r.śm., c.r. Jarzynów, 
 wilhelm i sława kluss;

20 października – wtorek:
7.00: śp. Halina sielawa – 20 greg.;
7.00: śp. lidia Bielecka – 20 greg.;
7.30: śp. Edward wieczorek w 1 r.śm.;
18.00: śp. Halina, stanisław przybysz w rocznicę ich śmierci;

21 października – środa:
7.00: śp. lidia Bielecka – 21 greg.;
7.30: śp. Halina sielawa – 21 greg.;
18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;

22 października – czwartek:
7.00: śp. lidia Bielecka – 22 greg.;
7.30: śp. Halina sielawa – 22 greg.;
18.00: śp. leon Jerzy leciak w 1 r.śm., Helena, 
 stanisław, stanisław i piotr;

23 października – piątek:
7.00: śp. lidia Bielecka – 23 greg.;
7.30: śp. Halina sielawa – 23 greg.;
18.00: zbiorowa do św. ojca pio;

24 października – sobota:
7.00: ……………………………..;
7.30: śp. lidia Bielecka – 24 greg.;
7.30: śp. Halina sielawa – 24 greg.;
7.30: śp. Józef grodecki w 1 r.śm.;
18.00: śp. katarzyna, Helena, Edward zgódka;

25 października – niedziela:
7.00: śp. wacław wiśniewski 35 r.śm., anna i zmarli z rodziny; 
8.30: o Boże błog. dla dawcy szpiku, który dzieląc się sobą 
 uratował Filipa;
10.00: śp. Halina sielawa – 25 greg.;
11.30: śp. irena Binkiewicz;
13.00: w int. parafian;
16.00: śp. adam Łoś i c.r. Łosiów i konarskich;
18.00: śp. Maria Tataryn w 6 r.śm.;
20.00: śp. lidia Bielecka – 25 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

Helena karolina nowak; Malwina Ewa Tynda; amelia Łomża; 
pola urbanek; lena latała; Hanna włodarska; agata kożuch;

antoni patrzałek; Jędrzej spaltabaka; Franciszek Fil; aleksander wójcicki;

OgłOszenia duszpasterskie
18 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. dzisiejsza niedziela w całym kościele poświęcona jest 
sprawie misji. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam, jak 
bardzo kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rze-
czywiście powszechny. wielkie dzieło misyjne wspieramy na 
różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na tacę na papie-
skie dzieła Misyjne 

2. w naszej parafii przypada dziś Uroczystość Patronalna 
parafii św. Łukasza Ewangelisty. uroczystą sumę odpusto-
wą odprawi ks. dr Mirosław Jasiński.        

3. Jeszcze dziś o godz. 1800 Msza św. w j. łacińskim, 

4. po Mszy wieczornej o godz. 1800 i nabożeństwie Ró-
żańcowym zapraszamy wszystkich zainteresowanych tema-
tem ikony, a zwłaszcza chętnych do wzięcia  udziału w nowej 
edycji kursu ikonopisania dla początkujących. w program 
spotkania:

* informacje organizacyjne na temat zajęć ikonopisania                    
w parafii św. Łukasza (początek zajęć: styczeń 2016)

* projekcja filmu dokumentalnego o pieszej pielgrzymce ob-
razu Jezusa Miłosiernego z polski do watykanu.

* rozmowa z reżyserem filmu i wspólna modlitwa.

5. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. zapraszam do tej 
modlitwy w naszym kościele codziennie po Mszy wieczor-
nej o godz. 1800.  dzieci zapraszamy we wtorek i czwartek na 
godz. 1700.

6. w czwartek 22 października w liturgii wspominamy                    
św. Jana pawła ii.

7. w najbliższy piątek 23 października o godz. 1800 Msza 
św. ku czci św. O. Pio. 

8. Studentów i pracowników naukowych zapraszamy za 
tydzień na godz. 2000, na Mszę św. inaugurującą nowy rok 
akademicki . Mszę odprawi i homilię wygłosi ks. dr Michał 
turkowski - pracownik Sądu Metropolitalnego Warszaw-
skiego.

spotkania wspólnoty studenckiej w parafii św. Łukasza zo-
staną wznowione od wtorku 27 października i będą się odby-
wały co tydzień we wtorki o godz. 2000.

9. przyjmujemy na wypominki – modlitwę kościoła za 
zmarłych. wypisane imiona naszych zmarłych można składać 
w zakrystii, bądź kancelarii parafialnej.

10. parafialna Caritas organizuje bezpłatne korepetycje dla 
dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych. na stoliku z pra-
są wyłożone są kartki dla potrzebujących korepetycji oraz dla 
chętnych aby ich udzielać. zgłoszenia przyjmujemy do końca 
października.

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

12. dzieciaki zapraszamy w piątki na godz. 1730  do szkółki 
szachowej.

zapowiadana już wcześniej pielgrzymka parafialna śladami 
bł. ks. Jerzego popiełuszki wyruszy sprzed kościoła w naj-
bliższą sobotę 24 października o godz. 700.
podczas pielgrzymki odwiedzimy sanktuarium Męczeń-
skiej śmierci ks. Jerzego, poświęcone Jego pamięci, nowe 
muzeum przy parafii i sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 
we włocławku oraz w drodze powrotnej zatrzymamy się na 
krótką wizytę u ks. Józefa petrynowskiego w kutnie. prze-
widywany powrót do warszawy około godz. 1900. 

serdecznie zapraszam - ks. konrad


