
tygodnik parafii świętego łukasza ewangelisty w warszawie

Uroczystość chrystUsa Króla        22 listopada  2015       31(287)

SKAŁA
Tygodnik dosTępny na www.swlukasz.waw.pl

W niedzielę, 22 listopada 2015 r. obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to jednocześnie 
zakończenie roku liturgicznego w Kościele Katolickim. W tym dniu w trakcie Mszy Św. śpiewamy „Chrystus 
wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam”. Tymi słowami uznajemy prawdę o panowaniu 
zmartwychwstałego Chrystusa w świecie i w Kościele.

Jezus 
Chrystus 
Król 
WszeChśWiata

wspólnota
przyjaciół ...

wywiad 
z klerykiem 
pawłemwspólnota przyjaciół oblubieńca 

funkcjonuje przy naszej parafii już 
drugi rok. w numerze 33(252) „skały” 
z 23 listopada 2014 roku zamieszczo-
ny został artykuł przybliżający naszym 
parafianom istotę wspólnoty. wspól-
nota trwa nadal i dzięki panu Bogu 
rozwija się. Co zatem zmieniło się 
przez ostatni rok w naszym wspólno-
towym życiu?

            więcej na stronie 4           więcej na stronie 7

kleryk paweł Chilczuk jest 
naszym parafianinem. studiuje 
w wyższym Metropolitarnym 
seminarium duchownym św. Jana 
Chrzciciela w warszawie przy 
krakowskim przedmieściu. 

            więcej na stronie 6

ks. mieczysław
bohatkiewicz
Jak wielu polskich kapłanów 
oddał życie, bo nie chciał opuścić 
swoich parafian, którzy przez 
ponad dwadzieścia lat byli po-
zbawieni przez Rosjan obecności 
kapłana. przed rozstrzelaniem 
razem z innymi skazańcami wołał: 
„niech żyje Chrystus król!”
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ewangelia na co dzień
22 listopada  2015  - 
uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
( J 18,33b-37)

23 listopada  2015  -  poniedziałek 
(Łk 21,1-4)
gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe 
ofiary do skarbony. zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa 
wrzuciła tam dwa pieniążki, i rzekł: prawdziwie powiadam 
wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. 
wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; 
ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na 
utrzymanie.

24 listopada  2015 - wtorek
Wspomnienie świętych męczenników andrzeja Dung-
lac, kapłana, i towarzyszy
(Łk 21,5-11)
gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona 
pięknymi kamieniami i darami, powiedział: przyjdzie czas, 
kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na ka-
mieniu, który by nie był zwalony. zapytali go: nauczycielu, 
kiedy to nastąpi? i jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? 
Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. 
wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: 
Ja jestem oraz: nadszedł czas. nie chodźcie za nimi. i nie 
trwożcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To 
najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. wtedy 
mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi i króle-
stwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miej-
scami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie 
znaki na niebie.

25 listopada  2015 - środa
(Łk 21,12-19)
Jezus powiedział do swoich uczniów: podniosą na was ręce                
i będą was prześladować. wydadzą was do synagog i do wię-
zień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów 
i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania 
świadectwa. postanówcie sobie w sercu nie obmyślać na-
przód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, 
której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł 
oprzeć ani się sprzeciwić. a wydawać was będą nawet rodzi-
ce i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć 
przyprawią. i z powodu mojego imienia będziecie w niena-
wiści u wszystkich. ale włos z głowy wam nie zginie. przez 
swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.

26 listopada  2015  -  czwartek 
(Łk 21,20-28)
Jezus powiedział do swoich uczniów: skoro ujrzycie Jerozo-
limę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spusto-
szenie jest bliskie. wtedy ci, którzy będą w Judei, niech ucie-
kają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą,                                                            
a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą! Będzie to bo-
wiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. 
Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Będzie bowiem 
wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną 

od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie 
narody. a Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy 
pogan przeminą. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, 
a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza                                                              
i jego nawałnicy. ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwa-
niu wydarzeń zagrażających ziemi. albowiem moce niebios 
zostaną wstrząśnięte. wtedy ujrzą syna Człowieczego, nad-
chodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. a gdy się to 
dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ 
zbliża się wasze odkupienie.

27 listopada  2015 - piątek 
(Łk 21,29-33)
Jezus powiedział swoim uczniom przypowieść: patrzcie na 
drzewo figowe i na inne drzewa. gdy widzicie, że wypusz-
czają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, 
gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo 
Boże. zaprawdę, powiadam wam: nie przeminie to pokole-
nie, aż się wszystko stanie. niebo i ziemia przeminą, ale moje 
słowa nie przeminą.

28 listopada  2015 - sobota
(Łk 21,34-36)
Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie na siebie, 
aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijań-
stwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was 
znienacka, jak potrzask. przyjdzie on bowiem na wszystkich, 
którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się 
w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co 
ma nastąpić, i stanąć przed synem Człowieczym.

oTo sŁowo pana:

„Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.” 
„Jestem królem… Królestwo moje nie jest z tego świata.” (J 18, 33 – 37)

Cóż za przedziwne spotkanie… Jezus i Piłat – dwaj władcy: pierwszy w 
koronie cierniowej, ubiczowany, upokorzony, poniżony, dla pośmiewiska 
ubrany w płaszcz szkarłatny z trzciną w ręce, zaś drugi w przepychu swo-
jej ziemskiej władzy – dumny, wyniosły i wszystko mogący – „Czy nie 
wiesz, że mam władzę uwolnić Ciebie i mam władzę Ciebie ukrzyżować?”                                            
(J 19, 10).
w tej sytuacji i tym spotkaniu sprawdza się nasze polskie przysłowie: „po-
zory mylą…” Jezus stawia piłata w prawdzie: „nie miałbyś żadnej władzy 
nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry.” (J 19, 11).
ziemscy władcy mogli z politowaniem patrzeć na króla w cierniowej ko-
ronie. ich panowanie mogło trwać 10 lat, 20, a może 30… gdzie wasza 
władza, korony i berła o ziemscy królowie? przemija chwała możnych tego 
świata.
a Jego cierniowa korona i trzcina w ręce urzeka ludzi wierzących już od 
dwóch tysięcy lat. Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. u Chry-
stusa króla łatwo każdy może uzyskać audiencję – dziecko z tornistrem 
wracając ze szkoły, kobieta z siatkami pełnymi zakupów, młody mężczyzna 
w długim płaszczu, zapłakana studentka przychodząca na skargę – może 
nieudany egzamin, skradzione stypendium, niewierność ukochanego… 
przychodzi też babcia ze swoim wnukiem, któremu po cichu szepcze do 
ucha i tłumaczy dlaczego on ma koronę z kolcami – bo zaprasza do siebie 
miliony ludzi, którym życie zaplotło i nałożyło kolczaste korony…
przyjdź i Ty. Jezus czeka i zaprasza.
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temat z okładki

Chrystus 
KróleM 
WszeChśWiata

uroczystość Chrystusa króla 
wprowadził do kalendarza litur-
gicznego papież pius Xi ency-

kliką „Quas primas” z 11 grudnia 1925 
r. na zakończenie roku jubileuszowego. 
papieska encyklika ustanawiająca tę uro-
czystość stanowiła przeciwstawienie się 
silnym tendencjom ateistycznym i laic-
kim, które w tym czasie były bardzo po-
pularne. papież nakazał również, aby we 
wszystkich kościołach tego dnia po nabo-
żeństwie głównym przed wystawionym 
najświętszym sakramentem odmówiono 
litanię do najświętszego serca pana Jezu-
sa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego 
najświętszemu sercu. początkowo uro-
czystość obchodzono w ostatnią niedzielę 
października. po soborze watykańskim 
ii przeniesiono jej termin na ostatnią nie-
dzielę roku liturgicznego i zmieniono na-
zwę święta z „Chrystusa króla” na „Chry-
stusa króla wszechświata”. umieszczenie 
uroczystości Chrystusa króla wszech-
świata na końcu kalendarza kościelnego 
wiąże się z biblijnym rozumieniem czasu      
i jednocześnie ukazuje sens roku liturgicz-
nego, który odtwarza najważniejsze zda-
rzenia w dziejach zbawienia.

uroczystość ta ma nam uświadomić, że 
Chrystus jest królem całego stworzenia 
we wszechświecie. Jego panowanie nie 
wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy 
z wywalczenia tej godności. on jest kró-
lem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, stwo-

rzycielem i odkupicielem. z tego właśnie 
tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko 
stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim 
włada. królestwo Jezusa jest czymś zupeł-
nie innym od wszystkich królestw ziem-
skich. dotyczy ono wszystkich narodów, 
wszystkich miejsc i wszystkich czasów. 
ono już istnieje w kościele, choć jeszcze 
nie zostało do końca wypełnione. dlate-
go właśnie w codziennej modlitwie, którą 
zostawił nam sam Chrystus, wołamy z na-
dzieją: „przyjdź królestwo Twoje”.

Ewangelie przekazują nam, że Chrystus 
sam nazywał się królem, chociaż nie miał 
na myśli ziemskiego wymiaru królowania. 
po biczowaniu i ukoronowaniu cierniami 
Jezus na pytanie poncjusza piłata odpo-
wiedział: „Tak, jestem królem. królestwo 
moje nie jest z tego świata” (por. J 18, 33-
40). z kolei na krzyżu Chrystusa widniał 
napis: „Jezus nazarejczyk, król Żydowski” 
( J 19,19), a ukrzyżowany z nim łotr pro-
sił tuż przed śmiercią: „Jezu, wspomnij na 
mnie, gdy będziesz w swoim królestwie” 
(Łk 23,42). Ten ewangeliczny przekaz 
ukazuje, że w najgłębszym chrześcijań-
skim sensie panować to znaczy służyć,                 
a nawet oddać życie za innych, tak jak 
uczynił to Jezus.

w ikonografii Chrystus król już od 
starożytności przedstawiony jest jako 
pantokrator, czyli wszechwładca, zasia-
dający na tronie, mający ziemię za podnó-
żek lub trzymający glob ziemski w dłoni. 

Tak przedstawiają Jezusa dawne ikony 
i mozaiki. Tak też wielokrotnie ukazuje 
go apokalipsa, tj. jako zasiadającego na 
tronie, któremu całe stworzenie oddaje 
cześć.

w polsce akt intronizacji najświęt-
szego serca pana Jezusa był dokonywany                                                                      
w przeszłości trzykrotnie. najpierw                            
w 1920 r. dokonał go prymas polski kard. 
Edmund dalbor na Jasnej górze. Rok 
później został on odnowiony w bazylice 
najświętszego serca pana Jezusa z udzia-
łem całego Episkopatu polski. w tej uro-
czystości wzięła uczestniczyło ponad 100 
tys. wiernych. Trzeci raz uznania Jezusa 
królem polski dokonał prymas Tysiącle-
cia, abp stefan wyszyński w 1951 r., jed-
nakże z uwagi na sytuację w kraju uczynił 
to w ukryciu przed władzami komuni-
stycznymi. królowanie Chrystusa w życiu 
społecznym i publicznym powinno pole-
gać na przenikaniu go wiarą i Ewangelią. 

uroczystość Chrystusa króla wskazuje 
na ostateczny cel życia człowieka, czyli 
na zjednoczenie z Bogiem i oddanie się 
pod panowanie jego miłości w królestwie 
Bożym. królowanie Chrystusa wyraża się                                                                                    
w zbawieniu człowieka. przez swoją 
śmierć na krzyżu dał on dowód miłości 
względem wszystkich ludzi, a odpuszcza-
jąc nasze grzechy pojednał nas z ojcem                     
i uczynił wybranymi.

W niedzielę, 22 listopada 2015 r. obchodzimy Uroczystość chrystUsa Króla 
WszechśWiata. Jest to Jednocześnie zaKończenie roKU litUrgicznego W Ko-
ściele KatolicKim. W tym dniU W traKcie mszy śW. śpieWamy „chrystUs Wodzem, 
chrystUs Królem, chrystUs, chrystUs Władcą nam”. tymi słoWami UznaJemy 
praWdę o panoWaniU zmartWychWstałego chrystUsa W śWiecie i W Kościele. 

rOMaN ŁuKasiK
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iwona Choromańska

WsPólNOta 
PrzyJaCióŁ OBluBieŃCa 
- ODsŁONa DruGa

Wspólnota przyJaciół oblUbieńca fUnKcJonUJe przy naszeJ parafii JUż drUgi 
roK. W nUmerze 33(252) „sKały” z 23 listopada 2014 roKU zamieszczony został 
artyKUł przybliżaJący naszym parafianom istotę Wspólnoty. Wspólnota trWa 
nadal i dzięKi panU bogU rozWiJa się. co zatem zmieniło się przez ostatni roK 
W naszym WspólnotoWym życiU?

niewątpliwie my, członkowie 
wspólnoty, poczyniliśmy 
znaczne postępy w rozwo-

ju duchowym. inaczej postrzegamy 
otaczający nas świat, z zupełnie innej 
perspektywy patrzymy w przyszłość, 
widząc jednocześnie cel, ku któremu 
zmierzamy. spotykamy się  w każdą 
niemal środę, aby wielbić pana Boga, 
dzielić się w grupkach przeżyciami 
formacyjnymi z ostatniego tygodnia, 
wysłuchać konferencji. Taki scena-
riusz naszych spotkań powoduje, że 
niemal z utęsknieniem czeka się na 
kolejne środowe spotkanie z panem 
Bogiem. Jeżeli, drogi Czytelniku, 
chciałbyś osobiście przekonać się, 
jak wygląda nasza wspólna modlitwa                                        
i razem z nami uwielbiać pana Boga, 
to oczywiście w każdą środę będziesz 
mile widzianym gościem. 

natomiast raz w miesiącu mamy 
wspólnotową Eucharystię. Już dziś 
zapraszam każdego, kto zapragnie 
popróbować przeżycia wspólnotowej 
Mszy Świętej. po Eucharystii ogólna 
agapa wieńczy nasze przyjacielskie 
spotkanie. serdecznie zapraszam Cie-
bie droga siostro i Ciebie drogi Bra-
cie. przyjdźcie z rodzinami. najbliższa 
Msza św. zaplanowana jest na 25 li-
stopada o godz. 19.30.

Jednak nasze życie wspólnotowe, 
to nie tylko cotygodniowe spotkania 
i systematyczna formacja w rozwoju 
duchowym, w czym pomagają nam 
podręczniki formacyjne i niezwykle 
cenne konferencje wygłaszane przez 
osoby z diakonii głoszenia. Mamy też 

za sobą pierwsze kursy 
szkoły nowej Ewangeli-
zacji. w znacznym stop-
niu korzystaliśmy z po-
sługi palotyńskiej szkoły 
nowej Ewangelizacji                                                         
z siedzibą w lublinie. 
szkół nowej Ewangeli-
zacji jest wiele w polsce. 
wszystkie te szkoły pro-
wadzą kursy wg meto-
dologii Międzynarodo-
wej szkoły św. andrzeja 
stworzonej przez Jose 
prado Floresa (Meksyk).

o tym, jak bardzo po-
trzebne są wspólnoty 
podejmujące dzieło nowej Ewange-
lizacji, świadczy fakt, że wspólno-
ta przyjaciół oblubieńca działająca 
na terenie kilkudziesięciu polskich 
parafii oraz w anglii liczy już ok. 
5.000 członków. w dniu 20 czerwca 
tego roku w iV Święcie wspólnoty                                                                               
w Białymstoku uczestniczyło ok. 2.500 
osób. uroczystej Eucharystii prze-
wodniczył ks. abp Edward ozorow-
ski metropolita białostocki. podczas 
Święta wspólnoty ogłoszono oficjal-
nie nowy jej podział administracyjny. 
powstały dwie prowincje – białostocka 
z moderatorem prowincjalnym Martą 
Mendrek oraz lubelska z moderato-
rem prowincjalnym ks. krzysztofem 
Morawiakiem saC. utworzono pięć 
nowych regionów oraz powołana zo-
stała nowa rada generalna wspólnoty. 
Moderatorowi generalnemu, którym 
jest ks. krzysztof kralka saC, oprócz 

dwóch prowincji białostockiej i lu-
belskiej, podlegają Region angielski, 
wspólnota w kiełpinie, wspólnota      
w kłodzku, wspólnota w Rzeszowie.

Jak widać,  nasza wspólnota staje się 
coraz prężniejsza. w wielu parafiach 
prowincji białostockiej i lubelskiej od-
bywają się obecnie seminaria odno-
wy wiary, które stanowią fundament 
do zawiązania wspólnoty. 

patrząc wstecz nie zawaham się po-
wiedzieć, że to wszystko, co czynimy, 
jest dobre, bo na chwałę naszego pana 
Jezusa Chrystusa!

     
   

Jeśli ktoś chciałby poznać więcej 
szczegółów, zapraszamy na stro-
nę przyjacieleoblubienca.pl (link: 
http://przyjacieleoblubienca.pl/ )
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NAUCZANIE KOŚCIOŁA 
O ŻYCIU SPOŁECZNYM
papiesKa 
eKologia. część i
Maciej Białecki, maciej@bialecki.net.pl

ojciec święty Franciszek swo-
ją drugą encyklikę «laudato 
si’», ogłoszoną 18 czerwca 

2015 r., poświęcił w całości zagadnie-
niom ekologii i ochrony środowiska. 
To pierwszy taki przypadek w histo-
rii nauczania społecznego kościoła. 
Jest to też pierwsza w historii ency-
klika mająca tytuł w języku włoskim,                        
a trzecia mająca tytuł w ogóle nie ła-
ciński (encyklikę po francusku opubli-
kował leon Xiii, a po niemiecku pius 
Xi). Franciszek tę encyklikę zaczął od 

słów „laudato si’, mi’ signore” („po-
chwalony bądź, panie mój”) - cytatu                
z trzynastowiecznej pieśni, najstarsze-
go zabytku poezji w języku włoskim, 
którego autorstwo przypisywane jest 
św. Franciszkowi z asyżu.

po raz pierwszy nauczanie papie-
skie odwołuje się w niej wprost do 
pojęcia „zrównoważonego rozwoju”, 
które pojawia się w encyklice kilkana-
ście razy. Termin ten powstał w XiX w.                                                                             
w leśnictwie, gdy gospodarkę drzewną 
zaczęto godzić z troską o przyrodę, 
natomiast karierę zrobił w ekono-
mii i w naukach o środowisku wraz z 
upowszechnieniem się świadomości 
ekologicznej w latach osiemdziesią-
tych XX w. zgodnie z definicją onz 
„zrównoważony rozwój to rozwój, 
który zaspokaja potrzeby obecne, nie 
zagrażając możliwościom zaspokoje-
nia potrzeb przyszłych pokoleń” (do-
kumenty onz „gathering a Body of 
global agreements”).

Franciszek w pierwszym rozdzia-
le encykliki diagnozuje główne za-
grożenia stojące przed ludzkością: 
„naglące wyzwanie ochrony naszego 
wspólnego domu obejmuje troskę                                         
o zjednoczenie całej rodziny ludzkiej 
w dążeniu do zrównoważonego i zin-
tegrowanego rozwoju.” wśród proble-
mów wymienia przyrost zanieczysz-
czeń i odpadów, zmiany klimatyczne, 
deficyt wody i zatracenie różnorodno-

ści biologicznej. „problemy te są ściśle 
związane z kulturą odrzucenia, która 
dotyka zarówno ludzi wykluczonych, 
jak i przedmiotów, które szybko stają 
się śmieciami. [...] system przemy-
słowy na końcu cyklu produkcyjnego 
i konsumpcji nie rozwinął zdolności 
pochłaniania i ponownego wykorzy-
stania pozostałości i odpadów. Jesz-
cze nie udało się przyjąć zamkniętego 
modelu produkcji, który zapewniłby 
zasoby dla wszystkich i dla przyszłych 
pokoleń, a który wymaga maksymal-

nego ograniczenia użycia zasobów 
nieodnawialnych, pohamowania kon-
sumpcji, maksymalizacji efektywności 
wykorzystania, ponownego wyko-
rzystania i recyklingu. zaradzenie tej 
kwestii byłoby sposobem przeciw-
działania kulturze odrzucenia, pro-
wadzącej do wyrządzenia szkody całej 
planecie” (jeśli nie zaznaczono inaczej, 

wszystkie cytaty z «laudato si’»).
wszystko to prowadzi do pogor-

szenia jakości życia, upadku społecz-
nego i globalnej niesprawiedliwości: 
„proces degradacji środowiska ludz-
kiego i środowiska przyrodniczego 
zachodzi jednocześnie i nie poradzi-
my sobie z degradacją środowiska 
naturalnego, jeśli nie zwrócimy uwagi 
na przyczyny związane z degradacją 
człowieka i społeczeństwa. w istocie 
degradacja środowiska i degradacja 
społeczeństwa wyrządzają szczegól-
ną szkodę najsłabszym mieszkańcom 
planety. [...] na przykład wyczerpy-
wanie się zasobów rybnych szkodzi 
szczególnie osobom żyjącym z rybo-
łówstwa tradycyjnego, które nie mają 
innego źródła utrzymania.”

ojciec święty w encyklice wskazu-
je szczególne obszary zagrożone dzia-
łalnością gospodarczą człowieka: lasy 
amazonii, dorzecze konga, skutki za-
stępowania dzikiej flory zadrzewiony-
mi obszarami leśnymi, które są zwykle 
monokulturami, lodowce, niekontro-
lowane odławianie ryb w rzekach, je-
ziorach, morzach i oceanach oraz rafy 
koralowe, będące odpowiednikiem 
wielkich lasów lądu stałego, ponie-
waż goszczą około miliona gatunków,                                                                           
w tym ryby, kraby, mięczaki, gąbki, 
glony i inne: „któż przekształcił cu-
downy świat mórz w podwodne cmen-
tarze, pozbawione koloru i życia?” 
(list pasterski konferencji Episkopa-
tu katolickiego Filipin z 29 stycznia                                                   
1988 r.). 

każdego z tych miejsc dotyczy re-
fleksja Franciszka: „Troska o ekosys-
temy wymaga spojrzenia wykracza-
jącego poza to, co doraźne, ponieważ 
jeśli dąży się jedynie do szybkiego                               
i łatwego zysku finansowego, nikogo 
tak naprawdę nie obchodzi ich zacho-
wanie. Jednak koszty szkód spowodo-

wanych przez egoistyczne zaniedba-
nia są znacznie wyższe niż możliwe 
do uzyskania korzyści ekonomiczne. 
w przypadku straty lub poważnych 
uszkodzeń niektórych gatunków mó-
wimy o wartościach, które znacznie 
przekraczają wszelkie obliczenia.”

obojętności człowieka wobec 
przyrody towarzyszy nowe, niepokoją-
ce zjawisko: „tendencja do zastąpienia 
realnych relacji z innymi, ze wszyst-
kimi związanymi z nimi wyzwania-
mi, przez pewien typ komunikacji za 
pośrednictwem internetu. pozwala to 
na selekcjonowanie lub eliminowanie 
relacji według naszego uznania. w ten 
sposób rodzi się nowy rodzaj sztucz-
nych emocji, które mają więcej wspól-
nego z urządzeniami i ekranami niż                 
z osobami i przyrodą.”

„proces degradacji środowiska ludzkiego i środowiska przyrodniczego zacho-
dzi jednocześnie i nie poradzimy sobie z degradacją środowiska naturalnego, 
jeśli nie zwrócimy uwagi na przyczyny związane z degradacją człowieka 
i społeczeństwa.”

„Troska o ekosystemy wymaga spojrzenia wykraczającego poza to, co do-
raźne, ponieważ koszty szkód spowodowanych przez egoistyczne zanie-

dbania są znacznie wyższe niż możliwe do uzyskania 
korzyści ekonomiczne.”
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co nam mówią Święci?

Joanna Matkowska

ksiĄdz MieCzysŁaW 
BOhatKieWiCz
JaK WielU polsKich KapłanóW oddał życie, bo nie chciał opUścić sWoich para-
fian, Którzy przez ponad dWadzieścia lat byli pozbaWieni przez rosJan obec-
ności Kapłana. przed rozstrzelaniem razem z innymi sKazańcami Wołał: „niech 
żyJe chrystUs Król!”.

urodził się 1 stycznia 1904 roku 
we wsi krykały na wileńszczyź-
nie (dziś Białoruś). pochodził                             

z religijnej, zubożałej rodziny szlacheckiej. 
Jego ojciec stanisław administrował ma-
jątkiem krykały, który należał do rodziny 
lubienieckich. Miał trzech braci i siostrę. 
uczył się z rodzeństwem w domu, potem 
w rosyjskiej szkole powszechnej we wsi 
sitce koło parafianowa (kilkadziesiąt kilo-
metrów od domu). ukończył polskie gim-
nazjum w dokszycach. po pożarze dworu 
i śmierci ojca w 1920 roku trafił do gim-
nazjum biskupiego o charakterze niższego 
seminarium duchownego w nowogródku, 
a następnie do seminarium duchownego                           
w pińsku. 23 sierpnia 1933 roku otrzymał z 
rąk biskupa pińskiego kazimierza Bukraby 
święcenia kapłańskie. pracę duszpasterską 
ks. Bohatkiewicz rozpoczął od drohiczy-
na w niższym seminarium duchownym. 
Jednocześnie podjął dodatkowe studia na 
uniwersytecie warszawskim. w latach 
1936-1939 był prefektem w gimnazjum 
w Łunińcu (dziś Białoruś). według wspo-
mnień jego młodszego brata stanisława 
naraził się wtedy grupie miejscowych ży-
dowskich komunistów.

po wkroczeniu do polski niemców i 
Rosjan ks. Mieczysław musiał uciekać. 
zatrzymał się we wsi puszki w powie-
cie brasławskim (dziś litwa) u swojego 
brata stanisława – miejscowego probosz-
cza. w pobliskich pelikanach znajdowa-
ło się opuszczone probostwo. objął je za 
zgodą metropolity wileńskiego. podczas 
kolejnych dwóch lat zasłynął z odważ-
nych kazań, które gromadziły wiernych                                             
z odległych wiosek. wyjątkową opieką 
otaczał ubogich. Jego gospodyni opowia-
dała, że rozdawał im większość ofiarowy-
wanego mu przez parafian mięsa rodzinom                                                                   
z dziećmi, sam zadowalał się ziemniakami 
ze zsiadłym mlekiem. 

Rozpoczęły się masowe wywózki pola-
ków na syberię. kapłani również podlegali 

rosyjskim represjom. w budynku parafii 
w pelikanach Rosjanie urządzili klub; ks. 
Mieczysław zatrzymał tylko jeden pokój. 
na polskie duchowieństwo nałożono ko-
lejne podatki, nachodzono parafian, ogra-
niczano nauczanie religii. 

w czerwcu 1941 roku po wybuchu woj-
ny niemiecko – rosyjskiej tereny te zajęli 
niemcy. we wrześniu 1941 roku ks. Mie-
czysław został przeniesiony do dryssy (tuż 
przy granicy łotewskiej) poza granicami 
Rzeczypospolitej. nie było tu kapłanów 
od 1920 roku. niemcy również rozpoczę-
li akcję szykan wobec duchowieństwa. ks. 
Mieczysław szybko znalazł się w kręgu 
zainteresowania niemieckiej policji. Mimo 
ostrzeżeń nie opuścił swoich parafian. 

aresztowano go 16 stycznia 1942 roku 
na skutek donosu starosty brasławskie-
go. ks. Bohatkiewicz trafił do  więzienia 
w Brasławiu, a potem w Berezweczu. Był 
więziony  z dwoma innymi kapłanami: 
władysławem Maćkowiakiem i stani-
sławem pyrtką. Byli torturowani w czasie 
niekończących się przesłuchań. na skutek 
interwencji proboszcza z parafii głębokie 
zostali umieszczeni w więziennym szpitalu. 
nieśli posługę duchową innym więźniom. 
nie skorzystali z możliwości ucieczki, nie 
chcieli nikogo narażać. 2 marca 1942 roku 
poprosili o ostatnią spowiedź. ks. Bartosze-
wicz, który sam później zesłany został na                                                                                        
6 lat rosyjskich łagrów syberyjskich, wspo-
minał: „podziwiałem ich pokój ducha i ra-
dość wewnętrzną z tej świadomości, że idą 
na śmierć i wkrótce oddadzą życie za wia-
rę”. ks. Mieczysław napisał w brewiarzu, 
który ofiarował innemu więźniowi: „idę 
dzisiejszej nocy na śmierć, ja i moi konfra-
trzy z ikaźni. idę spokojnie i mam w Bogu 
nadzieję, że moje cierpienia i krew wysłu-
żą mi zbawienie. nie płaczcie po mnie, ale 
się radujcie, że wasz potomek i brat zdał 
egzamin. proszę was tylko o modlitwę. 
wszystkim moim wrogom przebaczam                                   
z całego serca, chciałbym dla nich wszyst-
kich wysłużyć niebo”. ks. Bohatkiewicz 
został zamordowany 4 marca 1942 roku                                                                                        
w uroczystość świętego kazimierza króle-
wicza wraz ks. władysławem Maćkowia-
kiem i  ks. stanisławem pyrtką w lesie Bo-
rek nad jeziorem wielkim. po zakończeniu 
działań wojennych w 1945 roku na terenie 
lasku Borek nie przeprowadzono ekshuma-
cji grobów ofiar niemieckich i rosyjskich.

Mieczysław Bohatkiewicz, władysław 
Maćkowiak i stanisław pyrtek zostali                                                                              
13 czerwca 1999 roku w warszawie be-
atyfikowani przez Jana pawła ii w gronie 
108 polskich męczenników ii wojny świa-
towej.

Ks. Mieczysław Bohatkiewicz
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Mirosława pałaszewska

KleryK PaWeŁ Część 2

KleryK paWeł chilczUK Jest naszym parafianinem. stUdiUJe W Wyższym metro-
politarnym seminariUm dUchoWnym śW. Jana chrzciciela W WarszaWie przy 
KraKoWsKim przedmieściU. 

a jak wyglądają dalsze studia?
dwa pierwsze lata do przede wszystkim 
studia filozoficzne, iii i iV rok to teologia 
i pismo Święte, V i Vi rok – katechetyka. 
na każdym roku mamy praktyki w czasie 
roku akademickiego oraz w czasie wakacji. 
na i roku jeździliśmy do domów opieki 
osób starszych i niepełnosprawnych, na iii 
i iV roku jeździmy raz w tygodniu na kilka 
godzin do różnych ośrodków opieki, świetlic 
czy domów dziecka w warszawie. dzieciom 
pomagamy w odrabianiu lekcji, bawimy się 
z nimi, katechizujemy, modlimy się z nimi. 
Chodziłem do ośrodka opieki paliatywnej, 
gdzie pensjonariusze głównie leżą. Roz-
mawialiśmy z nimi indywidualnie, prowa-
dziliśmy modlitwę (różaniec, koronka do 
Miłosierdzia Bożego, czytanie Ewangelii)                        
w  świetlicy. na V i Vi roku mamy praktykę 
w szkołach, prowadzimy katechezę.

Czy możecie opuszczać teren semina-
rium?
Mamy wolne czwartki po wykładach. wte-
dy możemy odwiedzić nasze rodziny. Musi-
my powrócić przed godz. 18.00, aby przygo-
tować się do Mszy św. o godz. 18.30.

Jak wygląda życie w seminarium? 
Budynek seminaryjny mieści się na kra-
kowskim przedmieściu. klerycy mieszka-

ją w dwuosobowych pokojach (z różnych 
roczników) na czterech piętrach. w skrzy-
dle bocznym (siedmiopiętrowym) mieści się 
czytelnia, sale wykładowe, mieszkania sióstr 
zakonnych. Tworzone są (drogą losowa-
nia) grupy modlitwy i pracy liczące 10 osób                                                     
(z różnych roczników). Członkowie tych 
grup wspólnie się modlą, pracują, razem 
spożywają posiłki. zmiana składu grupy na-
stępuje co semestr. z reguły jest 8 - 10 grup. 
każda grupa ma kolejno dyżury: liturgiczny, 
kuchenny, ogrodniczy, sprzątający korytarze, 
sprzątający łazienki, specjalna i grupa, którą 
najbardziej lubią wszyscy klerycy, czyli gru-
pa wolna. klerycy też mogą zastępować bra-
ci na furcie. siostry zakonne gotują posiłki 
seminarzystom, pomagają im osoby świec-
kie. obowiązkiem grupy jest przygotowa-
nie stołu, roznoszenie posiłków, zmywanie 
naczyń.  

Jak wygląda dzień seminarzysty?
dzień rozpoczynamy pobudką o godz. 6.00. 
pół godziny później spotykamy się w kapli-
cy na modlitwie, o godz. 7.00 uczestniczy-
my we  Mszy Św. w kościele seminaryjnym, 
7.47 – śniadanie, 8.10 – zajęcia, 10.35-11.00 
- przerwa na kawę, 11.00 - wykłady, 13.35  
- obiad. potem jest czas pracy (poniedział-
ki, środy i piątki) poszczególnych grup, we 
wtorki mamy praktyki, w czwartki wspo-
mniany dzień wolny (oprócz grupy dyżu-
rującej w kuchni).  po pracach mamy czas 
wolny (rekreacja) do godz. 15.30, potem 
jest czas na naukę w pokojach lub czytelni. 
kolację spożywamy o godz. 18.30. po nich 
bierzemy udział w nabożeństwach (w maju, 
czerwcu i październiku), krótka rekreacja 
(20-30 min.). 19.30-21.00 nauka, 21.00 
wystawienie najśw. sakramentu w kaplicy 
lub modlitwa brewiarzowa. o godz. 22.30 
gaszenie świateł.
z kolei w sobotę rano mamy naukę własną, 
po obiedzie - dzień sportu (piłka w hali, si-
łownia, basen). w niedzielę klerycy z V roku 
wyjeżdżają na parafie (praktyki akolickie). 
diakoni z roku Vi wyjeżdżają na parafie już 
w piątek i wracają w poniedziałek. Rok ii 
posługuje w kościele seminaryjnym, a iii                   
i iV w archikatedrze.   

Czy seminarzyści znajdują czas na inne 
zajęcia?
Rok iii przygotowuje zawsze sztukę i wy-
stawia ją w grudniu i styczniu. z reguły pro-
simy zawodowych aktorów lub reżyserów                 
o pomoc. Jeżeli klerycy są zainteresowani, to 
mogą tworzyć kółka, np. filozoficzne. istnie-
je też krąg harcerski.

Czy organizowane są wyjazdy dla klery-
ków?
z reguły mamy 1-dniową pielgrzymkę 
na zakończenie rekolekcji (byliśmy m. in.                                                                                      
w Rywałdzie, lewiczynie, na Świętym 
krzyżu). organizowane są wyjazdy na Jasną 
górę (nocujemy wtedy w seminarium), na 
majówki (do krakowa, wrocławia, gdań-
ska). w zeszłym roku w ramach wyjazdu 
majówkowego pojechaliśmy do Rzymu 
na kanonizację papieży Jana pawła ii oraz 
Jana XXiii. na zakończenie roku bierzemy 
udział w dniu skupienia (lewiczyn, laski, 
urle). 

a jak wyglądają Wasze wakacje?
po i roku mamy tygodniową praktykę                        
w ośrodku dla niepełnosprawnych, po ii – 
oaza (około dwóch tygodni), iii rok – udział 
w pielgrzymce (wapM), iV – praktyki 
akolickie (3 tygodnie), po V roku 2 tygo-
dniowe praktyki diakońskie.

Jak wyglądały Księdza tegoroczne waka-
cje?
w lipcu  byłem z uczniami szkoły podsta-
wowej w lichajówkach i Małym Cichym, 
potem  wyjechałem z osobami niepełno-
sprawnymi nad morze pod kołobrzegiem. 
w sierpniu  uczestniczyłem w pielgrzymce 
pieszej na Jasną górę, z grupą błękitną. po-
tem już prywatnie pojechałem w moje uko-
chane góry. Byłem na Rysach i Czerwonych 
wierchach. oraz obowiązkowo na mojej 
ukochanej trasie - od doliny pięciu stawów 
na szpiglasowy wierch i dalej do Morskie-
go oka. 25 września melduję się w semina-
rium, aby uczestniczyć w 3-dniowych reko-
lekcjach. i kolejny rok nauki przede mną.

serdecznie dziękuję za rozmowę.
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z historii parafii
niedziela 6 listopada 2005 
przed Mszą o godz. 20.00 powitaliśmy 

w naszej parafii obraz Matki Bożej w wi-
zerunku „Maria sedes sapientia” (Maria 
stolica Mądrości), który jest darem ojca 
Świętego Jana pawła ii dla studentów. 
o 21.00 odmówiono  apel Jasnogórski                          
i modlitwy adoracyjne do godz. 22.00.                                                               
w naszej parafii obraz  był do wtorku 
wieczorem. 

program na  poniedziałek przewidywał 
wspólne modlitwy: 6.30 godzinki (pro-
wadzone przez ks. Macieja), 7.00 i 7.30 
Msze św. poranne, 15.00 koronka do Bo-
żego Miłosierdzia, 18.00 Msza św. wie-
czorna, 18.30 Różaniec, 20.00 Msza św.                                                                                       
o nMp, 21.00 apel Jasnogórski i modli-
twy adoracyjne do godz. 22.00. we wto-
rek program nawiedzenia był podobny. 
na Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 
nastąpiło pożegnanie obrazu. 

niedziela, 6 listopada 2005
z ogłoszeń parafialnych: Chłopcom                  

w wieku 10 – 15 lat proponujemy wstą-
pienie do stowarzyszenia Harcerstwa 
katolickiego „zawisza”, które będzie 
działać przy naszej parafii. po Mszy św. 
o godz. 11.30 harcerze z zawiszy zapra-
szają chłopców na grę, która potrwa ok. 
15 minut, a rodzice będą mogli porozma-
wiać z drużynowym. 11 listopada organi-
zujemy wyjazd na grę harcerską z okazji 
Święta niepodległości. zbiórka o godz. 
9.00 przed naszym kościołem, powrót ok. 
18.30. 

piątek, 11 listopada 2005 
w 87 rocznicę odzyskania niepodle-

głości Msze św. w naszym kościele były 

odprawiane w intencji ojczyzny o godz. 
7.00, 8.30, 10.00 i o 18.00. Mszę św.                       
o godz. 10.00 odprawił ks. proboszcz Jan 
popiel.  zwrócił uwagę, że tego dnia nie 
powinniśmy rozpamiętywać    smutnych 
wydarzeń, lecz cieszyć się, cieszyć z faktu, 
że kraj jest wolny. udzielił parafii na ten 
dzień dyspensy od postu.

Również 11 listopada po Mszy o 18.00 
w kościele MB ostrobramskiej przy ul. 
kaliskiego odbył się koncert poetycko-
muzyczny.

grudzień 2005 – z wywiadu ks. pro-
boszczem Janem popielem w „Bemow-
skim informatorze samorządowym”:

Jak dzisiaj Ksiądz daje sobie radę z tą sy-
tuacją?

z dużym trudem. nasze położenie jest 
nadal bardzo ciężkie - pożar w drastyczny 
sposób wymusił zmiany planów. dotyczy-
ło to przede wszystkim budowy nowego 
kościoła,   który   miał  powstać   kilka  
lat  później.   nie zdołaliśmy wykończyć 
jeszcze domu parafialnego. księża na-
dal mieszkają w wysłużonym baraku bez 
ogrzewania. warunki są tak ciężkie jak na 
obozie przetrwania. dzięki pomocy za-
rządu dzielnicy i wielu ludzi dobrej woli 
postawiliśmy tymczasową kaplicę, rozpo-
częliśmy budowę kościoła, kończymy dom 
parafialny. Musieliśmy przesuwać środki, 
prosić o odkładanie spłaty, ponieważ pa-
rafii nie stać na dwie budowy naraz.

MiRosŁawa paŁaszEwska
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postawy i gesty liturgiczne www.oltarz.pl

zŁOŻeNie rĄK

Każdy człowiek ma swoje myśli, uczucia. To, co przeżywa, myśli, czuje może okazywać w rozmaity sposób. Czy-
ni to poprzez słowa (mówione, pisane), gesty (np. uśmiech, mrugnięcie, poklepanie po ramieniu, podanie ręki, 
przytulenie, pocałunek, wymowne spojrzenie, skrzywienie ust, machnięcie ręką itp.). Człowiek mówi więc nie 
tylko ustami, ale całym sobą, bo jest jednością duszy i ciała - to, co ma w środku (w duszy) wyraża na zewnątrz. 
Jeśli ktoś jest radosny, rozentuzjazmowany, smutny, zrezygnowany, zrozpaczony - wyraża to swoją postawą, 
zachowaniem. Trudno to ukryć. 
Poprzez nasze gesty i słowa wyrażamy swoją miłość i szacunek nie tylko do naszych bliźnich, ale również do Boga. 
Istnieją gesty wyrażające coś dobrego, ale niedbale wykonane - wyrażają lekceważenie, brak szacunku. Postawy                        
i gesty w liturgii również mają swoją symbolikę. Samo ciało ludzkie ma swoją wymowę w liturgii. Wstęp do mszału 
zwraca uwagą na to, iż „zachowywanie przez wszystkich uczestników jednolitych postaw ciała jest znakiem jed-
ności członków chrześcijańskiej wspólnoty zgromadzonych na sprawowanie świętej liturgii: wyrażają one bowiem                            
i kształtują duchowe przeżycia uczestniczących.” (nr 42). Jak zewnętrzne zachowanie się człowieka wynika zawsze 
z wewnętrznego usposobienia, tak również w liturgii zewnętrzne wykonywanie pewnych gestów czy przyjmowanie 
postaw potrzebne jest dla obudzenia i rozwijania wewnętrznego kultu Boga.
Przyjrzymy się teraz gestom liturgicznym, które wykonujemy na Mszy św. i spróbujemy zastanowić się, jak należy je 
wykonywać, aby były wyrazem naszej miłości do Boga.

gest ten zaczął się rozpowszechniać                
w liturgii od około Xiii w. na początku był 
on znany jako znak skupienia wewnętrz-
nego dla znalezienia Boga w sobie samym. 
swoje źródło ma ów gest we frankońskiej 
formie składania hołdu zwierzchnikowi,                   
w której wasal jako poddany stawał ze 
złożonymi rękami przed suwerenem, czyli 
swoim zwierzchnikiem po to, aby otrzy-
mać od niego zewnętrzny znak nadania 
dóbr lennych. gest ten jest obecnie stoso-
wany w liturgii święceń kapłańskich, gdzie 
neoprezbiter wkłada swoje złożone ręce w 
ręce biskupa, przyrzekając mu w ten sposób 
posłuszeństwo i cześć. gest ten jest obecny 

i stosowany praktycznie w trakcie każde-
go aktu religijnego i to zarówno przez ka-
płana, jak i przez zwykłego chrześcijanina. 
symbolizuje on wzniesienie własnej duszy 
do Boga, oddanie Mu czci, a także całko-
wite poddanie się Jego woli i miłości.

znane są dwa „rodzaje” tego gestu:
a. złożenie rąk na sposób gotycki – zło-

żone ręce skierowane ku górze; czynią tak 
wszyscy usługujący przy ołtarzu, gdy stoją 
lub klęczą,

b. pozostali uczestniczący w liturgii trzy-
mają ręce złożone na sposób romański, 
czyli ze splecionymi palcami.

Za tydzień w niedzielę parafialna Caritas zacznie rozprowadzać 
świece  „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”  na stół wigilijny. 

Dochód z rozprowadzanych przed świętami świec przeznaczony jest 
na całoroczne dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, 

na pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek.

* * * 

Parafialna Caritas dziękuję za zainteresowanie akcją bezpłatnych korepetycji dla dzieci i mło-
dzieży z rodzin najuboższych. Bóg zapłać.
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małe co nieco

MAKARON Z OŚMIORNICZKAMI
chyba W KażdeJ nadmorsKieJ taWernie W grecJi W Karcie znaJdzie się ośmiornicę 
z maKaronem, choć to, co serWUJą nazWałabym raczeJ maKaronem z ośmiornicą. 
to bardzo proste danie: Jedynie ośmiornica, maKaron (Kofto maKaronaKi, czyli 
KolanKa) i pomidory, WszystKo z dodatKiem oliWy i białego Wina. na bazie tego 
przepisU przygotoWałam maKaron z ośmiorniczKami, ale dodałam Jeszcze oliWKi, 
czosneK i oregano.

składniki: 500 g ośmiorniczek, 1 cebula, 2 ząbki czosnku, kil-
kanaście czarnych oliwek, 100 ml oliwy z oliwek, 50 ml białego 
wina, 2 pomidory, sól, pieprz, oregano, 300 g makaronu kolanka

ośmiorniczki rozmrozić, opłukać i pokroić na mniejsze kawałki. 
włożyć do rondla i dusić bez wody do momentu, aż odparuje ich 
własny sos. dodać drobno pokrojoną cebulę i posiekany czosnek 
oraz oliwę. Chwilę smażyć, następnie dodać wino, pomidory ob-
rane ze skórki i pokrojone w kostkę oraz oliwki pokrojone w pla-
sterki. dolać wodę do połowy i dusić do momentu, aż ośmior-
niczki będą miękkie. wówczas wrzucić do rondla makaron, dolać 
jeszcze nieco wody i gotować całość, aż makaron całkiem zmięk-
nie uzupełniając wodę w miarę jej wchłaniania przez makaron. 
na końcu doprawić do smaku solą, pieprzem i oregano.

I.Z
Więcej przepisów znajdą Państwo na moim blogu kulinarnym: 

www.pocztowkizkuchni.blogspot.com

DO zOBaCzeNia, DO usŁyszeNia 
22 listopada, godz. 11.30 i 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 10 zł
„Co w brzuchu piszczy, czyli... Ratunku, dzidziuś!” - teatralny poranek bajkowy
22 listopada, godz. 12.30, sala kościoła pw. Bogurodzicy Maryi, wstęp wolny
„dawne tańce i melodie - barok” - spotkanie muzyczne dla dzieci
22 listopada, godz. 12.30, sala kościoła pw. Św. Łukasza, wstęp wolny
„ukochany nasz kraj” - spotkanie muzyczne dla dzieci
26 listopada, godz. 18.00, Czytelnia nr XVii Biblioteki publicznej, ul. powstańców Śl. 17, wstęp wolny
„Mój Himilsbach, czyli wspomnienie o Janku H.” - spotkanie z autorem książki piotrem siłą, frag-
menty książki czyta Joanna Trzepiecińska
27 listopada, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
„spływ tratwą i trawers Borneo, czyli biały w dżungli” - spotkanie z podróżnikiem pawłem kilenem

JeGO Wiersze WCiĄŻ ŻyJĄ
„czas niedoKończony. Wiersze Księdza Jana tWardoWsKiego” 
- 27 listopada do Kin Wchodzi noWy doKUment o KsiędzU poecie.
– wiersze ks. Jana Twardowskiego wciąż żyją. Bardzo wielu ludzi prawdziwie je przeżywa 
i odnosi do swojego życia. pomyślałem, że warto do nich dotrzeć. Moi bohaterowie chętnie 
zgodzili się pokazać kawałek swojego prawdziwego życia – mówił podczas pokazu praso-
wego, który odbył się 19 listopada w domu arcybiskupów warszawskich, reżyser dariusz 
gajewski. dodał, że dokument powstał z okazji 100. rocznicy urodzin wybitnego poety.
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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 – 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
23 listopada – poniedziałek:
7.00: śp. Józef Rosiński;
7.00: śp. wojciech stefaniak – 23 greg.;
7.30: śp. Jacek Chmielewski – 1 greg.;
7.30: o błog. Boże i pogodzenie się z wolą Bożą dla Jerzego 
 oraz za jego zmarłego syna;
18.00: zbiorowa – św. o. pio;

24 listopada – wtorek:
7.00: śp. Józef grodecki – 9 greg.;
7.00: śp. Jacek Chmielewski – 2 greg.;
7.30: śp. genowefa i wacław Tuwalscy;
7.30: śp. Ryszard siembida – 24 r.śm.;
18.00: śp. wojciech stefaniak – 24 greg.; 

25 listopada – środa:
7.00: śp. Jacek Chmielewski – 3 greg.;
7.00: śp. wojciech stefaniak – 25 greg.;
7.30: śp. genowefa i wacław Tuwalscy;
7.30: śp. zenon i zofia Balcerzak, Teodor, Janina, Celina gawrońscy,  
 zbigniew dreger;
18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;

26 listopada – czwartek:
7.00: o Boże błog. i pogodzenie się z wolą Bożą dla Jerzego 
 oraz za jego zmarłego syna;
7.00: śp. Józef grodecki – 11 greg.;
7.30: śp. Jacek Chmielewski – 4 greg.;
7.30: śp. genowefa i wacław Tuwalscy;
18.00: śp. wojciech stefaniak – 26 greg.;

27 listopada – piątek:
7.00: śp. Jacek Chmielewski – 5 greg.;
7.00: śp. Józef grodecki – 12 greg.;
7.30: śp. Edward, wanda pałaszewscy;
7.30: śp. genowefa i wacław Tuwalscy;
18.00: śp. wojciech stefaniak – 27 greg.;

28 listopada – sobota:
7.00: śp. wojciech stefaniak – 28 greg.;
7.00: śp. Jacek Chmielewski – 6 greg.;
7.00: śp. Józef Jędrak – 1 r.śm.;
7.30: śp. genowefa i wacław Tuwalscy;
7.30: śp. Józef grodecki – 13 greg.;
18.00: śp. grzegorz Tataryn – 3 r.śm.;

29 listopada – niedziela:
7.00: śp. Jacek Chmielewski – 7 greg.; 
8.30: śp. Józef grodecki – 14 greg.;
10.00: śp. genowefa i wacław Tuwalscy;
11.30: śp. Eleonora, kazimierz, Eugeniusz puszkarscy;
13.00: w int. parafian;
16.00: śp. wojciech stefaniak – 29 greg.;
18.00: śp. Janusz godzik – 6 r.śm.;
20.00: śp. andrzej, Ryszard, stanisław, krystyna kowalczyk,
  Jan, Henryk, Marianna pleskot, Barbara, grzegorz stajkowscy, 
 Janusz i krzysztof;
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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

Rok MiłosieRdzia to kolejna szansa
fragment

„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 Małgorzata patrońska, 
Jakub stachowicz, 

antoni Łukasz panasiuk, 
nikodem Michał Mortel.

„Miłosierdzie Boga nie jest tanią pociechą. 
Jest wyzwoleniem i wybawieniem człowieka” 
– powiedział w rozmowie z KAI 
Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Kai: zamachy, śmierć, wojna, falach uchodźców, 
strach, a w tym wszystkim rok Miłosierdzia, w który 
niebawem wejdziemy. symboliczne?
- Papież Franciszek w bulli ogłaszającej Nadzwyczajny Ju-
bileusz Miłosierdzia zauważył, że tajemnica miłosierdzia 
jest „dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju”. W ob-
liczu tak wielu trudnych wyzwań, które dziś przeżywamy, 
rzeczywiście w miłosierdziu możemy znaleźć – jak wskazuje papież – ukojenie i pokrzepienie. Odkrywamy 
w ten sposób oblicze Boga, który jest z nami solidarny, który wychodzi nam naprzeciw, który okazuje nam 
swoją miłość, potężniejszą niż śmierć, niż ludzki grzech. W miłosierdziu rozpoznajemy obecność Boga po-
śród trudnych doświadczeń ludzkości. Nie jest to na pewno jakaś tania pociecha dla nas, ale ciągła świa-
domość, że – cytuję za bullą Misericordiae vultus - „Bóg będzie zawsze w ludzkiej historii jako Ten, który 
jest obecny, bliski, opatrznościowy, święty i miłosierny”. Świadomość Bożej obecności to jednocześnie 
wezwanie, aby dla siebie nawzajem być miłosiernymi: jedni wobec drugich, aby szukać bliskości, solidar-
ności, przebaczenia, otwarcia, przyjęcia innych.

Kai: Co chciał powiedzieć światu papież ogłaszając rok Miłosierdzia? Co chciał powiedzieć nam, 
chrześcijanom?
- Myślę, że papież Franciszek nie tylko chciał nam coś o miłosierdziu powiedzieć czy też nam o nim przypo-
mnieć. Ogłaszając Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia zapragnął najpierw zanurzyć nas samych w miło-
sierdziu Boga, odsłonić nam oblicze Miłosiernego Ojca, ukazać – jak napisał – że „miłosierdzie Boga jest 
Jego odpowiedzialnością za nas”. A to znaczy, że trzeba odkryć w swoim życiu i otworzyć się na tajemnicę 
Boga, który w Jezusie Chrystusie, w Jego życiu i nauczaniu, w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu, rze-
czywiście pragnie naszego dobra i chce nas widzieć szczęśliwymi, napełnionymi radością i pokojem. To jest 
to właśnie zasadnicze przesłanie dla nas chrześcijan: poznajcie prawdziwe oblicze Boga, Ojca Miłosier-
dzia. Dajcie się zanurzyć w Bożym miłosierdziu. Przyjmijcie zaofiarowany wam dar miłości i przebaczenia. 
I trzeba pamiętać, że nie łatwo swoje serce na tę Bożą ofertę otworzyć.

Cały wywiad na stronie:
http://liturgia.wiara.pl/doc/2831354.Rok-Milosierdzia-to-kolejna-szansa


