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PAŃSKIE

OTO SŁOWO PANA:
„„A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony 

do nieba.” (Łk 24, 51).

 Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jezus 
udziela swoim uczniom końcowych wyjaśnień odnośnie 
swojej męki, śmierci i zmartwychwstania, czyni ich świad-
kami zbawczych wydarzeń, zapowiada uzbrojenie ich mocą 
z wysoka i rozstaje się z nimi, wstępując do nieba. Oto fakty 
ewangelicznej relacji z odejścia Jezusa i wkroczenia do Domu 
Ojca.

 Mesjasz czyni apostołów świadkami swojej miłości, 
której dowodem było odkupienie grzeszników. „Wy jesteście 
świadkami tego.” (Łk 24, 48). Oto zadanie uczniów posła-
nych do głoszenia Bożej nauki o zbawieniu oraz misja Ko-
ścioła czasów obecnych. Każdy uczeń Jezusa jest powołany 
do świadczenia o Bogu względem świata. To również Twoja 
i moja misja, do wykonywania której potrzebujemy „uzbro-
jenia mocą z wysoka”. Dlatego Zbawiciel zapowiada i po-

syła oczekiwanego Ducha Świętego. Jego mocą zostaliśmy 
napełnieni w sakramencie chrztu i bierzmowania, a także 
otrzymamy Go ponownie w najbliższą niedzielę, gdy nasza 
parafi alna świątynia stanie się wieczernikiem, do którego 
zostanie posłany Pocieszyciel i Uświęciciel, Paraklet, Duch 
Święty.

 Jezus wstępując do nieba błogosławi swoich uczniów, 
gdyż wie, że misja apostolska nie będzie łatwa. Dziś wstępu-
jąc do Ojca błogosławi nas, abyśmy również biorąc wzór z 
Apostołów, oddawszy pokłon naszemu Panu z wielką rado-
ścią wrócili do swoich domów, środowisk i codziennych obo-
wiązków, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Zostajemy posłani 
do świata, aby być świadkami Zmartwychwstałego, żyjącego 
pośród nas Jezusa i z wielką radością swoim życiem wypeł-
niać powołanie, jakim zostaliśmy obdarowani.

 Jezus wstępując do nieba nadaje właściwy kieru-
nek również naszym życiowym dążeniom, abyśmy nie za-
pomnieli, co jest celem ludzkiego życia. Podążajmy zatem 
przez ziemską codzienność odważnie krocząc drogą ku nie-
bu.

ks. Konrad
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EWANGELIA NA CO DZIEŃ
8 maja 2016  - Wniebowstąpienie Pana Jezusa
(Łk 24,46-53)

9 maja 2016 - poniedziałek
Uroczystość św. Stanisława, 
biskupa i męczennika
( J 10,11-16)
Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja jestem dobrym pa-
sterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najem-
nik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są 
własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce 
i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; [najemnik ucieka] 
dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja 
jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie 
znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. życie 
moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są 
z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać 
głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.

10 maja 2016 - wtorek 
( J 17,1-11a)
W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku 
niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina! Otocz swego Syna 
chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy 
udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem 
dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to 
jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwe-
go Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja 
Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem 
dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, 
otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pier-
wej, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, 
których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, 
a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, 
cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, 
które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli 
i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwie-
rzyli, żeś Ty Mnie posłał. Ja za nimi proszę, nie proszę za 
światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Two-
imi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, 
i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świe-
cie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie.

11 maja 2016 - środa
( J 17,11b-19)
W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku 
niebu, modlił sie tymi słowami: Ojcze Święty, zachowaj ich 
w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili 
jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Two-
im imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich 
nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pi-
smo Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na 
świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im 
przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, 
że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, 
abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni 
nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w 
prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś 
na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja po-
święcam w ofi erze samego siebie, aby i oni byli uświęceni 
w prawdzie.

12 maja  2016 -  czwartek
( J 17,20-26)
W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku 
niebu, modlił sie tymi słowami: Ojcze Święty, nie tylko za 
nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wie-
rzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, 
we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby 
świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, któ-
rą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak 
My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się 
tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał 
i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, 
chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie 
Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo 
umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawie-
dliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem 
i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje 
imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umi-
łowałeś, w nich była i Ja w nich.

 
13 maja 2016 - piątek
( J 21,15-19)
Gdy Jezus ukazał sie swoim uczniom i spożył z nimi śnia-
danie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy 
miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, 
Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś ba-
ranki moje. I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: 
Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, 
Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce 
moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, 
czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci 
powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty 
wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego 
Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: 
Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie 
chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, 
a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To po-
wiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wy-
powiedziawszy to rzekł do niego: Pójdź za Mną!

14 maja 2016 - sobota
Święto św. Macieja Apostoła
( J 15,9-17)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował 
Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości 
mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, bę-
dziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przy-
kazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam po-
wiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza 
była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie 
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej 
miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół 
swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, 
co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa 
nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, 
albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od 
Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem 
i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosi-
li, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, 
o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przyka-
zuję, abyście się wzajemnie miłowali.
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WNIEBOWSTĄPIENIE 
PANA JEZUSA
Tajemnica druga chwalebna różańca 

Rozważając drugą tajemnicę 
chwalebną różańca odczuwa 
się przede wszystkim radość 

i dumę, że to mój Bóg, że to mój 
Pan jest zwycięzcą! Mój najwyższy 
Król, Pan wszechświata i wszystkich 
narodów wstępuje oto do chwa-
ły Boga Ojca, aby przygotować mi 
mieszkanie. Wszak  wcześniej Sam 
powiedział do apostołów „Niech się 
nie trwoży serce wasze. Wierzycie w 
Boga? I we Mnie wierzcie! W domu 
Ojca mego mieszkań wiele. Gdyby tak 
nie było, to bym wam powiedział. Idę 
przecież przygotować wam miejsce.” 
( J 14, 1-2).

Na kartach Pisma Świętego prze-
suwają się kolejne obrazy. Pan Je-
zus Zmartwychwstały ukazuje się 
uczniom. Jest żywy, z krwi i kości. Ma 
też rany na rękach, nogach, przebity 
włócznią bok. Tak, to On, Ten, któ-
ry oddał życie na krzyżu, Ten, który 
zwyciężył śmierć, zdeptał szatana. 
Towarzyszy uczniom w drodze do 
Emaus. Przychodzi do nich w nie-
oczekiwanych momentach, spoży-
wa z nimi posiłki, wyjaśnia pisma, 
jakby chciał, aby wszystkie Jego na-
uki zostały doskonale zapamiętane 
przez prostych rybaków. Cierpliwie 
przygotowuje ich do misji, jaką bę-
dzie głoszenie Dobrej Nowiny, któ-

ra ma dotrzeć do wszyst-
kich krańców ziemi. To, 
co najważniejsze, objawia 
maluczkim, a nie możnym 
tego świata. Pan Jezus nie 
zostawia ludzi sierotami. 
Nie po to umarł na krzy-
żu, aby teraz zapomnieć o 
tych, których tak bardzo 
umiłował. Ponad wszyst-
ko umiłował. Odchodząc 
mówi do apostołów: „Wy 
jesteście świadkami tego. Oto 
Ja ześlę na was obietnicę mo-
jego Ojca. Wy zaś pozostań-
cie w mieście, aż będziecie 
przyobleczeni w moc z wy-
soka. Potem wyprowadził 
ich ku Betanii i podniósłszy 
ręce, błogosławił ich. A kiedy 
ich błogosławił, rozstał się z 

nimi i został uniesiony do nieba. Oni 
zaś oddali Mu pokłon i z wielką rado-
ścią wrócili do Jeruzalem, gdzie stale 
przebywali w świątyni, <wielbiąc i> 
błogosławiąc Boga.  (Łk 24, 48-52). 
Obiecana moc Ducha Świętego 
spłynie na uczniów Pańskich.

Jakże trudno jest przyswoić sobie 
te drogocenne obietnice Pana. Jakże 
trudno w szarościach dnia codzien-
nego myśleć z nadzieją i oczekiwa-
niem na tę chwilę, najważniejszą 
dla każdego człowieka, kiedy to 
sam człowiek będzie mógł dostą-
pić chwały. Dopiero przesuwając 
paciorki różańca można na chwilę, 
na mały moment oderwać się od 
codzienności, zatopić w modlitwie, 
pozwolić myślom biec do Tego, 
który był, który jest  i który będzie 
na wieki. Chrystus Pan wstępuje do 
Domu Ojca jako prawdziwy Bóg i 
prawdziwy człowiek, zrodzony a 
nie stworzony, współistotny Ojcu. 
Chrystus Pan poprzez wniebo-
wstąpienie wynosi do niebiańskiej 
chwały każdego człowieka. Jakże 
piękny i niesamowity jest ten Boży 
plan. Człowiek, który odwrócił się 
od Boga w raju, który tak często za-
pomina, że jest dzieckiem Bożym, 
człowiek, który jest tak ułomny, tak 
błądzący, grzeszący i w swej małości 

„Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,
bo Pan najwyższy, straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.[…]
Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków, 
Pan przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie {naszemu} Bogu, śpiewajcie;
Śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie!
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym tronie.
Połączyli się władcy narodów
Z ludem Boga Abrahama.
Bo możni świata należą do Boga, 
On zaś jest najwyższy.” (Ps. 47, 2-3; 6-10) 

niegodny Boga…, dostępuje naj-
wyższego z możliwych zaszczytów. 
Oto człowiek ma szansę ponow-
nie wrócić do miejsca, które przez 
własną pychę i żądzę bycia Panem 
Nieba i ziemi, musiał opuścić.

Boże, dzięki Ci za Twoją miłość. 
Boże, dzięki Ci, że nie opuści-
łeś nigdy żadnego dziecka. Boże, 
dzięki Ci, że każdemu z nas dajesz 
szansę na życie przy Tobie w chwa-
le Nieba.

     
IWONA CHOROMAŃSKA
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CO NAM MÓWIĄ ŚWIĘCI?

ŚWIĘTY STANISŁAW BISKUP
STANISŁAW URODZIŁ SIĘ W SZCZEPANOWIE OKOŁO 1030 ROKU. PODOBNO POCHODZIŁ 
Z RODU TURZYNÓW, DO KTÓRYCH MIAŁ NALEŻEĆ MAJĄTEK SZCZEPANÓW KOŁO BOCH-
NI. NIE WIADOMO, GDZIE POBIERAŁ NAUKI; BYĆ MOŻE W OPACTWIE BENEDYKTYŃSKIM 
W TYŃCU ALBO W SZKOLE KATEDRALNEJ NA WAWELU. ZAPEWNE Z ÓWCZESNYM ZWYCZA-
JEM STUDIOWAŁ ZA GRANICĄ, BYĆ MOŻE W BELGII I PARYŻU. ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE 
OTRZYMAŁ OKOŁO ROKU 1060. 

Niewiele mamy na jego temat 
potwierdzonych przez do-
kumenty informacji; pocho-

dzą one głównie z roczników, któ-
re za czasów biskupa Arona (zmarł 
w 1059 roku) przywieziono do Kra-
kowa w celu dalszego uzupełnienia. 
Źródłem informacji jest także „Ka-
talog biskupów krakowskich”. Z tych 
dokumentów dowiedzieć się można 
o datach rządów biskupa Stanisława. 
Wspominał o nim także Gall Anonim 
(ok. 1112 roku) oraz później Wincen-
ty Kadłubek. Pierwszy żywot biskupa 
Stanisława został napisany około 1240 
roku przez dominikanina Wincentego 
z Kielc. 

Lambert Suła biskup krakowski 
mianował Stanisława kanonikiem ka-
tedry wawelskiej. Stanisław na jego 
zlecenie założył „Rocznik krakowski”, 
będący rodzajem kroniki katedralnej, 
w której notował wydarzenia w die-
cezji. Po śmierci biskupa Lamberta w 
roku 1070 Stanisław został wybrany 

jego następcą. Wybór został potwier-
dzony przez papieża Aleksandra II, 
ale konsekracja odbyła się dopiero 
w 1072 roku. 

Biskup Stanisław zabiegał o po-
wstawanie nowych parafi i. W swojej 
rodzinnej wiosce ufundował drew-
niany kościół świętej Marii Magdale-
ny, który przetrwał do XVIII wieku. 
Należy pamiętać, że ówczesna diece-
zja krakowska miała obszar niemal 
55.000 km² zamieszkiwało ją 200.000 
ludzi, wśród których posługiwało tyl-
ko około 200 duchownych.  

Przy poparciu króla Bolesława 
Śmiałego Stanisław wynegocjował 
u papieża Grzegorza VII zgodę na od-
budowanie metropolii gnieźnieńskiej. 
Dzięki temu ustały pretensje metro-
politów magdeburskich do zwierzch-
nictwa nad polskimi diecezjami. 
25 kwietnia 1075 roku legaci papiescy 
orzekli prawomocność erygowania 
metropolii gnieźnieńskiej.

Nie wiemy, dlaczego biskup Stani-
sław popadł w konfl ikt z królem Bole-
sławem Śmiałym. Król popierał refor-
my Grzegorza VII, chętnie fundował 
kościoły i klasztory, był przychylny 
sprowadzaniu do Polski duchownych. 

Gall Anonim sugerował, że król ska-
zał biskupa za zdradę na karę śmierci. 
Można przypuszczać, że sympatia 
kronikarza do Bolesława Śmiałego, 
być może wynikała z faktu, że kronika 
powstawała na dworze jego bratanka 
Bolesława Krzywoustego. 

Z kolei Wincenty Kadłubek, któ-
ry był biskupem krakowskim i miał 
dostęp do bezpośrednich kościelnych 
źródeł, przypuszczał, że wielokrot-
ne wyprawy wojenne króla (m. in. do 
Czech, na Węgry i do Kijowa) wpro-
wadziły anarchię w państwie polskim, 
w którym „szerzył się rozbój i wiaro-
łomstwo żon, a przez to rozbicie mał-
żeństw i zamęt”. Rycerze zmęczeni 
nieustannymi wyprawami wojennymi 
opuścili króla, który po powrocie za-

czął się na nich okrutnie mścić. Biskup 
Stanisław miał go wówczas upomnieć, 
a gdy to nie pomogło, obłożył wład-
cę klątwą. Król został wykluczony ze 
społeczności Kościoła, a tym samym 
poddani nie musieli być mu posłuszni. 
Rozwścieczony król miał zabić bisku-
pa Stanisława w 1079 roku w trakcie 
odprawianej Mszy świętej w kościele 
świętego Michała na Skałce, zwłoki 
zaś zgodnie z ówczesnym traktowa-
niem zdrajców poćwiartowano. We-
dług legendy ciało, które w cudow-
ny sposób zrosło się, było pilnowane 
przez orły. Wiadomość o zabójstwie 
duchownego przy ołtarzu wywołała 
bunt przeciwko władcy, który opusz-
czony przez lud, został banitą. Szukał 
poparcia u Węgrów. Zmarł w 1081 
roku. 

Ciało biskupa Stanisława w 1088 
roku przeniesiono do katedry wawel-
skiej. Dopiero w 1229 roku biskup 
krakowski Iwo Odrowąż rozpoczął 
formalne starania o kanonizację bisku-
pa Stanisława. Wtedy powstał pierw-
szy żywot tego męczennika. Ostatecz-
nie został kanonizowany 8 maja 1254 
roku. Stąd liturgiczny obchód ku czci 
Stanisława w Polsce przypada właśnie 
na 8 maja (w Kościele powszechnym 
na 11 kwietnia - dzień męczeńskiej 
śmierci).

Święty Stanisław jest głównym pa-
tronem Polski obok NMP Królowej 
Polski i świętego Wojciecha.  Jest pa-
tronem: archidiecezji gdańskiej, gnieź-
nieńskiej, krakowskiej, poznańskiej 
i warszawskiej oraz diecezji: lubelskiej, 
płockiej, sandomierskiej i tarnowskiej.

W ikonografi i święty Stanisław 
przedstawiany jest w stroju pontyfi -
kalnym z pastorałem. Jego atrybuta-
mi są: miecz, palma męczeńska. Bywa 
ukazywany z orłem - godłem Polski.

JOANNA MATKOWSKA
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WIELKA NOWENNA 
FATIMSKA
ZA ROK, 13 MAJA 2017 R., PRZYPADA JUBILEUSZ 100. ROCZNICY OBJAWIEŃ W FATI-
MIE. WŁAŚCIWEMU PRZYGOTOWANIU SIĘ DO TEGO JUBILEUSZU MA SŁUŻYĆ WIELKA 
NOWENNA FATIMSKA. TRWA ONA DZIEWIĘĆ LAT, TJ. OD 13 MAJA 2009 R. DO 13 MAJA 
2017 R. INICJATYWA NOWENNY ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ SEKRETARIAT FATIMSKI 
W POLSCE PRZY SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ NA KRZEPTÓWKACH W 
ZAKOPANEM. OBCHODY JUBILEUSZU Z UDZIAŁEM EPISKOPATU POLSKI ZOSTAŁY ZA-
PLANOWANE NA DZIEŃ 6 CZERWCA 2017 ROKU.

Wielka Nowenna Fatimska 
to zaproszenie dla lu-
dzi oddanych bez reszty 

Matce Najświętszej, świadomych, że 
żyjemy w dniach, w których wypeł-
niają się wielkie zapowiedzi Fatimy, 
mówiące o triumfi e Niepokalanego 
Serca. W nowennie występują dwa 
kręgi uczestnictwa. Pierwszy stano-
wią ci, którzy złożyli wobec Matki 
Najświętszej osobiste zobowiąza-
nie czuwania w tym czasie przy Jej 
Sercu. Ich nazwiska będą uroczy-
ście złożone na miejscu objawień 
w setną rocznicę przybycia Maryi do 
Fatimy. Ludzie z tego kręgu otrzy-
mują wszelką niezbędną pomoc do 
odprawiania nowenny, m.in. mate-
riały, informacje o spotkaniach oraz 
o nowych publikacjach. Druga grupa 
to osoby, które z powodu najróżniej-
szych przeszkód i trudności angażu-
ją się w nowennę w sposób ograni-
czony. Ich uczestnictwo w nowennie 
jest również nieocenione, a każdy 
w nich także otrzyma wszelką nie-
zbędną pomoc, o jaką się zwróci do 
Sekretariatu Fatimskiego. 

Nowenna rozpoczęła się 13 maja 
2009 r., jednak włączyć się do niej 
można w każdym czasie i może to 
uczynić każdy, kto chce modlić się 
i pracować dla Maryi. Wystarczy 
wypełnić to, o co prosiła Maryja 
w Fatimie, tj. codzienny różaniec, 
poświęcenie się Jej Niepokalanemu 
Sercu oraz wynagrodzenie za grze-
chy raniące Jej Niepokalane Serce 
w pięć pierwszych sobót miesiąca. 
Świadome poświęcenie się Niepoka-
lanemu Sercu Maryi powinno nastą-
pić przynajmniej raz w roku, najlepiej 
22 sierpnia, w święto Najświętszej 
Maryi Panny Królowej. Tego dnia 
bowiem, według papieża Piusa XII, 

cały Kościół powinien ponawiać po-
święcenie się Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Oprócz trzech powyższych 
praktyk, Sekretariat Fatimski zaleca, 
aby odmawiać modlitwę Wielkiej 
Nowenny Fatimskiej raz w tygo-
dniu, uczestniczyć w nabożeństwach 
fatimskich odprawianych trzyna-
stego dnia miesiąca oraz poznawać 
coraz lepiej Maryję poprzez lekturę 
książek na jej temat. 

Jeżeli ktoś podejmuje chociaż jed-
ną z opisanych praktyk, włącza się 
w Wielką Nowennę Fatimską, nawet 
jeśli nie dokonał zgłoszenia do Se-
kretariatu Fatimskiego. Natomiast 
wszystkich zainteresowanych, którzy 
włączają się w dzieło Wielkiej No-
wenny Fatimskiej i dokonają zgło-
szenia, Sekretariat Fatimski wpisuje 
do Złotej Księgi, która zostanie zło-
żona w darach ofi arnych w Fatimie 
w czasie uroczystości 100. rocznicy 
objawień Matki Bożej. Ponadto jeśli 
ktoś pragnie otrzymywać materiały 
pomocnicze Wielkiej Nowenny Fa-
timskiej, proszony jest także o poda-
nie pełnego adresu pocztowego. 

W trakcie objawień fatimskich 
w dniu 13 czerwca 1917 r. Maryja 
powiedziała do Łucji: „Jezus chce, 
abym była lepiej znana i miłowana”. 
Celem Wielkiej Nowenny Fatim-
skiej jest nie tylko odprawianie kon-
kretnych praktyk religijnych. Celem 
tej nowenny jest również zjedno-
czenie wszystkich serc kochających 
Maryję, by pomóc współczesnemu 
światu poznać orędzie fatimskie 
i odpowiedzieć na prośby Mat-
ki Bożej. Do tego celu przybliżają 
nas także osobista modlitwa, ofi a-
ra, katecheza, apostolstwo, kazania, 
czy też wspólny różaniec. Również 
te praktyki służą bowiem temu, by 

Maryja była bardziej znana i miło-
wana przez ludzi na całym świecie, 
oraz by nadszedł czas tryumfu Jej 
Niepokalanego Serca.

Wielka Nowenna Fatimska to 
wspólna praca dla Maryi. Z tego 
względu Sekretariat Fatimski zaleca, 
aby służyć Jej modlitwą, ofi arować 
Jej swe trudy i cierpienia, być goto-
wym ofi arować Jej swoje życie, być 
świadkiem Jej nadchodzącego try-
umfu poprzez naśladowanie Jej cnót, 
mówić o Niej i apostołować, pozna-
wać prawdę Jej Niepokalanego Serca 
i zapraszać do tego innych. Taka po-
stawa powinna pomóc w objawieniu 
się we współczesnym świecie potęgi 
miłości miłosiernej, powstrzymaniu 
zła, przetworzeniu sumień ludzkich 
oraz obdarzeniu świata nadzieją 
i pokojem.

Warto zauważyć, że w Wielką No-
wennę Fatimską doskonale wpisują 
się nabożeństwa pierwszych sobót 
miesiąca, odprawiane w parafi i św. 
Łukasza, tj. modlitwa różańcowa 
o godz. 8.00, a następnie Msza Św. 
ku czci Niepokalanego Serca Maryi. 

ROMAN ŁUKASIK
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Począwszy od 20 kwietnia 2016 r. trwa w naszej 
parafi i Seminarium Odnowy Wiary. Dotychczas 
odbyły się już trzy z jedenastu przewidywanych 
spotkań. Ostatnie spotkanie w ramach Seminarium 
planowane jest na dzień 29 czerwca 2016 r. 

Seminarium organizuje wspólnota „Przyjaciele 
Oblubieńca”, która zawiązała się w naszej parafi i 
ponad 2 lata temu. Opiekę duszpasterską nad Se-
minarium Odnowy Wiary, jak również nad wspól-
notą, sprawuje ks. Konrad Zawłocki.

Spotkania w ramach seminarium odbywają się 
w każdą środę. W kwietniu rozpoczynały się one 
o godz. 19.15. Z uwagi na nabożeństwa majowe 
i czerwcowe spotkania w maju i w czerwcu będą się 
rozpoczynać później, tj. o godz. 19.30. Osoby chęt-
ne mogą jeszcze dołączyć do uczestników spotkań. 

 Seminarium Odnowy Wiary opiera się 
na codziennej modlitwie osobistej oraz cotygo-
dniowym spotkaniu. W trakcie modlitwy osobi-
stej rozważa się zaproponowane fragmenty Pisma 
Świętego, a własne refl eksje zapisuje się w miejscu 
przeznaczonym na notatki. Natomiast cotygodnio-
we spotkanie obejmuje modlitwę wspólnotową, 
konferencję i dzielenie się w małej grupie z do-
świadczeń modlitwy osobistej w trakcie poprzed-
niego tygodnia. Grupy dzielenia są złożone z kilku 
osób, a dzielenie w każdej grupie koordynuje ani-
mator lub zastępca animatora. 

Każdy tydzień seminarium ma określony temat, 
związany z najważniejszymi kwestiami dotyczący-
mi życia duchowego. Dotychczas, nie licząc spotka-
nia organizacyjnego, rozważane były dwa tematy, tj. 
„Moje życie” oraz „Bóg jest miłością”. W kolejnych 
tygodniach uczestnicy Seminarium będą rozwa-
żać następujące tematy: „Grzech”, „Zbawienie 
w Jezusie Chrystusie”, „Wiara i nawrócenie”, „Jezus 
jest Panem”, „Kim jest Duch Święty”, „Nowe życie 
w Duchu Świętym”, „Walka duchowa”, „Wspólno-
ta”. 

ROMAN ŁUKASIK

SEMINARIUM
ODNOWY 
WIARY
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Z HISTORII PARAFII
niedziela, 30 września 2007
Do naszej parafi i zostali skierowa-

ni jako rezydenci dwaj księża: Maciej 
Chlasta, kapłan z diecezji kaliskiej 
i Jarosław Łękarski, kapłan diecezji 
łowickiej; obaj studiują na Uniwer-
sytecie Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego.

niedziela, 7 października 2007 
Na placu po spalonym kościele 

o godzinie 11.00 rozpoczął się fe-
styn „Bemowo na wesoło”. Tak jak 
w roku ubiegłym, mogliśmy obejrzeć 
wystawę drewnianych kapliczek, wy-
konanych przez twórców z całej Pol-
ski, a pochodzących z kolekcji Teresy 
Miller. Na kiermaszu sztuki ludowej 
można było nabyć przepiękne malut-
kie aniołki z gliny, kapliczki, ptaszki. 
Swoje stoisko miał Adam Szczepa-
nik, rzeźbiarz ludowy z Wólki Gro-
dziskiej. Z sąsiedniej parafi i Jelonki 
dwie panie zaprezentowały swoją 
twórczość (obrazy igłą malowane 
i kompozycje z suszonych kwiatów 
do zawieszania na ścianie. 

Były też stoiska i dla ciała. Irena 
i Danuta Zawadzkie oferowały wę-
dlinę, smalec i grzyby konserwowe. 
Sławny na całą Polskę ser koryciński 
cieszył się dużym zainteresowaniem. 
Obok  leżały wspaniale uwędzone 
wędliny przez Sochoniów z Pod-
lasia: kiełbasa, wędzonka, baleron. 
W trosce o nasze zdrowie Jolanta 
i Piotr Witkowscy z Puńska przy-
wieźli miód nektarowo-spadziowy, 
pyłek kwiatowy, propolis i krople 
propolisowe.

Chyba jednak największym zain-
teresowaniem cieszyło się nasze pa-
rafi alne stoisko obsługiwane przez 
panie udzielające się w „Caritasie”, 
które razem z ks. proboszczem przy-
gotowywały potrawy. Pierogi znikły 
bardzo szybko. Grochówka była 
osiągalna tylko do 13.00. Pozostała 
kiełbasa na gorąco i wspaniała sa-
łatka. Dochód był przeznaczony na 
zakup cegieł na budowę kościoła.

Przez cały czas na scenie wystę-
powały zespoły i kapele ludowe, m. 
in. z Kaszub, Zakopanego. O godz. 
14.00 na scenę wkroczył Wojciech 
Siemion. Wyrecytował specjalnie 
przygotowany na niedzielną uroczy-
stość wiersz. Dostroił się do ogólnej 
ludowej nuty i zaśpiewał jeszcze 
piosenkę ludową. Pani Maria Ziółek 
z Urzędu Dzielnicy Bemowo ogło-
siła wyniki wakacyjnego konkursu 
fotografi cznego „Polskie pomniki 
wiary”. Nagrody wręczali Wojciech 
Siemion, ks. proboszcz Jan Popiel 
i burmistrz Bemowa Mariusz Począ-
tek. Na konkurs wpłynęło blisko 400 
prac od 65 osób. Komisja przyznała 
11 nagród i 21 wyróżnień. 

W kategorii I (dzieci) nagrody 
otrzymali Joasia Perkowska (9 lat) 
i Ewa Zaborek (8 lat). W kategorii II 
(młodzież) nagrody przyznano: Ka-

rolinie Kossowskiej, Justynie Zawi-
stowskiej (obie po 11 lat) i Katarzy-
nie Koszewskiej (16 lat). W kategorii 
III (dorośli) nagrodzono: Liliannę 
Karpińską, Barbarę Walczak, Ma-
rzenę Słowik, Pawła Paradowskiego, 
Pawła Karpińskiego i Macieja Sta-
wińskiego.

 Na szczęście pogoda dopisała 
i nasi parafi anie mogli podziwiać na-
grodzone prace. Po raz drugi okazało 
się, jak piękne są nasze strony ojczy-
ste. Ujęcia obiektów były naprawdę 
interesujące. Czasami aż zaskakiwa-
ły samym ujęciem. 

     
  

MIROSŁAWA PAŁASZEWSKA
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ROZMOWA BABCI Z WNUCZKIEM

PROBLEMY GIMNAZJALISTY
Wnuk gimnazjalista wraca ze szkoły 
i wpada do babci. 
– Jestem głodny i zły – wyrzuca z 
siebie.
– Mam resztkę niedzielnego obiadu, 
zjesz?
– Z największą przyjemnością, bo te 
szkolne obiady są beznadziejne. 
Zjada z apetytem obiad i pyta:
– Babciu, a wczorajszego sernika 
przypadkiem ci nie zostało?
– Owszem, schowałam dla ciebie 
kawałek.
– Jesteś cudowna, babciu – stwierdza 
wnuk i całuje czule babcię. 
No i powoli opadają mi emocje.
– Nie duś tego w sobie. Powiedz, 
co cię tak wzburzyło. 
– Babciu jestem inny, stąd moje 
problemy.
– W jakim sensie jesteś inny?
– Nie pasuję do reszty klasy, mam 
inne zdanie i patrzenie na wiele rze-
czy. Łatwiej by mi było, gdybym był 
taki jak wszyscy.
– Czy kochasz siebie samego? - zapy-
tała babcia.
– Co za pytanie?
– Pytam, bo często brak miłości do 
siebie wiąże się z pytaniami: Dlacze-
go jestem taki? 
– Babciu, jestem zadowolony z tego, 
jaki jestem. Jestem szczęśliwy, że 
mam dobrą, kochającą rodzinę. Ro-
dzice starają się mnie wychować na 
dobrego człowieka.
– To dobrze, że tak uważasz, bo Pan 

Bóg chce cię takiego. jakim jesteś, 
a nie innego. Wszystko, co piękne 
musi kosztować, wymaga ofi ary. Kto 
mówił, że będzie łatwo?
– Babciu, powiedz mi skąd w mło-
dych ludziach bierze się tyle byle-
jakości, dróg na skróty, pójścia na 
łatwiznę.
– Dzisiaj młodzież jest wymagająca, 
ale niestety, rzadko od siebie samego. 
Chcą wszystko szybko, bez wysiłku, 
ma być dobrze i przyjemnie.
– Ale komu?
– Jak to komu, im. Drugi się nie 
liczy. Za łatwo dziś wam wszystko 
przychodzi. W mojej młodości było 
inaczej. My musieliśmy wszystko 
zdobywać, na wszystko nauczyliśmy 
się czekać, dlatego z wszystkiego 
potrafi liśmy się cieszyć i wierzyliśmy, 
że to co piękne kosztuje,  nie zadowa-
laliśmy się byle czym.
– Babciu, o czym ty mówisz! Mu-
siałabyś poznać moich szkolnych 
kolegów, którym wszystko zwisa.
– To smutne co mówisz. Ale ty nie 
musisz być taki jak inni.
– Już jestem inny. Wytkają mnie pal-
cem, naśmiewają się ze mnie.
– Nie zrażaj się tym. Stawiaj sobie 
cele! Bądź kimś! Bądź mądry.
– Co to jest mądrość?
– Mądrość to dar patrzenia na rze-
czywistość oczami Boga i widzenia 
wszystkiego w perspektywie wieczno-
ści, naszego zbawienia.
– Mądrość to dziś, babciu wiedza. 

– O, nie. Można mieć szeroką wiedzę 
a wcale nie być mądrym. O, jakże 
potrzebna jest dziś mądrość a nie 
rozum! Gdy człowiek prawdziwie 
kocha, to patrzy na świat oczami 
Boga i chce tylko dobra dla drugiego 
człowieka. Z ochotą wypełnia przy-
kazanie miłości Boga i bliźniego. 
– Babciu, ty naprawdę urwałaś się 
z księżyca.
– Nie mój drogi, ja wiem, że okres 
gimnazjum to trudny dla młodzieży 
czas, to czas zakładania masek 
i okres buntu, odrzucania wszelkich 
autorytetów. Do tego dochodzi „efekt 
stada”, wszyscy tak robią.
– Babciu, to nie tak. Moi koledzy nie 
są źli, nie zawsze postępują wbrew 
temu, co mówi Pismo Święte, nie 
negują tego, co naucza Kościół, ale 
zastanawiają się i pytają: jaki to ma 
wpływ na ich życie. Młodzi chcą 
w Kościele zobaczyć Jezusa, a nie tyl-
ko o nim słyszeć. Chcą Go dotknąć. 
I dopóki tego nie zrobią, nie uwierzą. 
To dorośli są winni, że młodzi źle 
postrzegają Kościół, bo to jego człon-
kowie, co innego mówią a co innego 
robią. Młodym potrzebny jest dobry 
przykład, świadectwo życia zgodne 
z tym czego naucza Kościół, z tym 
co mówi Pismo Święte. Jedynym 
sposobem na poznanie prawdy jest 
sprawdzenie, czy „to działa” w prak-
tyce.
– Masz w zupełności rację.
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MAŁE CO NIECO

SAŁATKA Z AWOKADO I SOSEM Z PESTO
MAJ TO ZAZWYCZAJ POCZĄTEK SEZONU GRILLOWEGO, JEDNAK PO MIĘSACH Z GRILLA WARTO SIĘ-
GNĄĆ PO COŚ LŻEJSZEGO, NAJLEPIEJ SAŁATKĘ ZE ZDROWYCH WARZYW, NP. Z BOGATYM W WITAMINY 
AWOKADO. ABY BYŁA SMACZNA, NIE MUSI WCALE ZAWIERAĆ WIELU SKŁADNIKÓW. CZASEM WYSTAR-
CZĄ DWA, TRZY I DOBRY SOS, BY TAKA SAŁATKA STAŁA SIĘ KULINARNYM SUKCESEM. 

Składniki na 4 porcje:  mieszanka sałat (np. rukoli i 
roszponki), 2 sztuki awokado, 2 dojrzałe pomidory

Sos: 8 łyżek oliwy, 2 łyżki zielonego pesto (z rukoli), 
sok z połówki limonki, 1 łyżeczka cukru trzcino-
wego, 1 łyżeczka musztardy, 2-3 ząbki czosnku, sól, 
pieprz

Sałatę umyć, osuszyć i rozłożyć na talerzach. Przy-
gotować sos: pesto wymieszać z musztardą oraz z 
sokiem z limonki, następnie dodać oliwę i drobno 
posiekany czosnek. Doprawić do smaku cukrem, 
solą i pieprzem. Całość dokładnie wymieszać.
Obfi cie polać sałatę sosem. Awokado obrać i każde 
pokroić na osiem części. Pomidory także pokroić 
na osiem części. Ułożyć warzywa naprzemiennie na 
sałacie i oprószyć je solą i pieprzem. Podawać od 
razu, ponieważ awokado szybko ciemnieje.

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

DO ZOBACZENIA, DO USŁYSZENIA

8 maja, godz. 11.00 i 13.00, Sala Koncertowa Art.Bem, bilety 20 zł 

„Miś Uszatek” - teatralny poranek bajkowy 

13 maja, godz. 16.00, Sala Koncertowa Art.Bem, bilety 10 zł 

„Sonita” - fi lm w reż. Rokhsareha Ghaem Maghamiego w ramach festiwalu Millennium Docs Against Gravity

13 maja, godz. 19.00, Sala Koncertowa Art.Bem, bilety 10 zł 

„Dobry Amerykanin” - fi lm w reż. Friedricha Mosera w ramach festiwalu Millennium Docs Against Gravity

14 maja, godz. 16.00, Sala Koncertowa Art.Bem, bilety 10 zł 

„Pod opieką wiecznego słońca” - fi lm w reż. Witalija Manskiego w ramach festiwalu Millennium Docs Against 

Gravity

14 maja, godz. 19.00, Sala Koncertowa Art.Bem, bilety 10 zł 

„Szwedzka teoria miłości” - fi lm w reż. Erika Gandini w ramach festiwalu Millennium Docs Against Gravity

15 maja, godz. 16.00, Sala Koncertowa Art.Bem, bilety 10 zł 

„Perłowy guzik” - fi lm w reż. Patricio Guzmána w ramach festiwalu Millennium Docs Against Gravity

15 maja, godz. 19.00, Sala Koncertowa Art.Bem, bilety 10 zł 

„Don Juan” - fi lm w reż. Jerzego Śladkowskiego w ramach festiwalu Millennium Docs Against Gravity
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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
Para�ialny 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: Zo�ia 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
9 maja – poniedziałek:

7.00: śp. Ryszard Przędzalski – 24 greg.;
7.00: śp. Zofi a Zaczkiewicz – 9 greg.;
7.30: śp. Radosław Cymerys;
7.30: śp. Bohdan – 2 r.śm. i Jadwiga Dmochowscy;
18.00: w int. zmarłych;

10 maja – wtorek:
7.00: śp. Zofi a Zaczkiewicz – 10 greg.;
7.00: śp. Stanisław, Tekla Czerscy, c.r. Czerskich i Wałęków;
7.30: śp. Antonina w dniu imienin, Jan, Zygmunt, Waleria Wojtkowscy, 
 Stanisław Bogucki, Eugeniusz Rybak, c.r. Zyrów, 
 Wojtkowskich, Rybaków, Boguckich, Godleckich 
 i Stelmachów;
18.00: śp. Ryszard Przędzalski – 25 greg.;

11 maja – środa:
7.00: śp. Zofi a Zaczkiewicz – 11 greg.;
7.30: za dusze w czyśćcu cierpiące;
18.00: Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy;

12 maja – czwartek:
7.00: śp. Zofi a Zaczkiewicz – 12 greg.;
7.00: za dusze w czyśćcu cierpiące;
7.30: śp. Henryk – 35 r.śm. c.r. Wróblewskich, Osewskich, 
 Wziątków, Sobczaków;
18.00: śp. Ryszard Przędzalski – 27 greg.;

 
13 maja – piątek:

7.00: o zdrowie i błog. Boże dla ks. Konrada w 16 rocznicę 
 święceń kapłańskich;
7.00: śp. Zofi a Zaczkiewicz – 13 greg.;
7.30: za dusze w czyśćcu;
18.00: śp. Ryszard Przędzalski – 28 greg.;

14 maja – sobota:
7.00: śp. Zofi a Zaczkiewicz – 14 greg.;
7.30: śp. Zofi a Jagiełłowiczowa, Zofi a Żakowa;
7.30: dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. 
 i łaski dla Kacpra w 8 urodziny;
10.00: Rocznica Pierwszej Komunii Świętej;
12.00: Rocznica Pierwszej Komunii Świętej;
18.00: śp. Ryszard Przędzalski – 29 greg.;

15 maja – niedziela:
7.00: śp. Zofi a, Stanisław Kowalscy, Helena Banasik, Zdzisława, 
 Mieczysław Wojciechowscy;
8.30: śp. Zofi a Możejko i zmarli z rodziny;
10.00: śp. Ryszard Przędzalski – 30 greg.;
11.30: o Boże błog. i łaski dla Tosi i Julii z okazji imienin;
13.00: w int. Parafi an;
16.00: śp. Zofi a Zaczkiewicz – 15 greg.;
18.00: śp. Zofi a, Władysław, Marian Wasilewscy, Janina, Stanisław, 
 Marian, Stanisław Wojciechowscy i jego syn Stanisław Majk 
 Gawrysiak i zmarli z jego rodziny;
20.00: dziękczynna z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski 
 dla ks. Konrada z okazji 16 rocznicy święceń kapłańskich;
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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 grafi czna i skład - Jacek Owczarz
adres redakcji: redakcjaskala@gmail.com

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

1. W dzisiejszą uroczystość Wniebowstąpienia Pań-
skiego wyznajemy wiarę, że Pan Jezus wstąpił do nieba, 
by przygotować dla nas miejsce i tam na nas wszystkich 
oczekuje. 

2. Na nabożeństwo majowe zapraszamy codziennie 
po Mszy św. o godz. 1800. 

3. Z racji niedzieli i uroczystości Wniebowstąpienia 
Pańskiego na jutro została przeniesiona Uroczystość 
Św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patro-
na Polski. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas 
Mszy Św., które odprawimy o godz. 700, 730 i 1800.

4. Przed Uroczystością Zesłania Ducha Św., którą 
przeżywać będziemy w przyszłą niedzielę, zachęcamy 
do uczestnictwa w modlitwie o wylanie darów Ducha 
Pocieszyciela, którą odprawiamy codziennie podczas 
Nabożeństw Majowych. 

5. W wigilię Uroczystości Zesłania Ducha św., 
w sobotę14 maja zapraszamy na czuwanie, które roz-
pocznie się o godz. 2100 i zakończy ok. 130 w nocy.                                        
W programie wspólna modlitwa, Eucharystia o godz. 
2300 i krótka agapa. Czuwanie przygotowują nasze ze-
społy parafi alne.

6. W piątek przypada 99 rocznica pierwszego obja-
wienia fatimskiego i 35. rocznica zamachu na Świętego 
Jana Pawła II. To dzień wspomnienia NMP Fatim-
skiej. 

7. Chcielibyśmy przypomnieć, że uroczystością 
Zesłania Ducha Św. kończymy okres Paschalnej 
Pięćdziesiątnicy, a zatem też tzw. okres Komunii 

wielkanocnej. Codziennie podczas Mszy Świętej 
można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, 
aby móc uczynić zadość przykazaniom kościelnym – 
obowiązkowi, by przynajmniej raz do roku przystąpić 
do spowiedzi i przyjąć w okresie wielkanocnym Jezu-
sa w Komunii świętej. 

8. Jutro o godz. 1800 Msza św. wypominkowa. Nasze 
modlitwy za zmarłych rozpoczniemy o godz. 1730.

9. Dzieci, które przyjęły w minioną sobotę I Komu-
nię św. przez cały tydzień będą uczestniczyły we Mszy 
św. Białego Tygodnia o godz. 1700.

10. W następną sobotę 14 maja kolejna grupa dzieci 
przystąpi do Rocznicy I Komunii św. Dzieci te poleca-
my pamięci modlitewnej naszych Parafi an.

11. Za tydzień o godz. 1800 Msza św. sprawowana 
w j. łacińskim. 

12. Ofi ary składane na tacę w przyszłą  niedzielę 
przeznaczone będą na sfi nansowanie Światowych Dni 
Młodzieży w 2016r. w Polsce.

13. W tym tygodniu mamy wolne intencje mszalne.
14. Bóg zapłać za ofi ary składane na budowę nowe-

go kościoła, te dzisiejsze złożone na tacę, wpłacane na 
bankowe konto budowy, czy przekazywane osobiście. 
Bóg zapłać za datki dla poszkodowanych podczas trzę-
sienia ziemi w Ekwadorze. 

15. W kruchcie kościoła jest wyłożona prasa kato-
licka. Przed kościołem ministranci rozprowadzają ko-
lejny nr parafi alnego tygodnika „Skała”. Zachęcamy do 
lektury.

CHRZTY:
Do wspólnoty Kościoła zostały włączone 
dzieci w sakramencie chrztu świętego:

Anna Agnieszka Sobieraj, 
Michał Podlasek, 
Antoni Kołota, 
Hanna Wołodźko, 
Maciej Wacław Pulik, 
Mateusz Franciszek Pulik, 
Viktoria Krystyna Borys, 
Karolina Barbara Borys, 
Zuzanna Płoszaj.

ZAPOWIEDZI:
Mariusz Piotr Dobaj – kawaler z par. tutejszej i Monika Magda-
lena Bednarz – panna z par. św. Augustyna w Warszawie;

Marcin Trelka – kawaler i Paulina Katarzyna Gąsińska – panna, 
oboje z par. Bogurodzicy Maryi w Warszawie;

Piotr Maciej Aleksandrow – kawaler i Ewelina Barbara Osowska 
– panna, oboje z par. tutejszej;

Mateusz Robert Dobrowolski – kawaler i Anna Żądło – panna, 
oboje z par. tutejszej;

Wojciech Matysiak – kawaler i Joanna Elżbieta Hajkowska – 
panna, oboje z par. tutejszej;

Jakub Mariusz Noszczyński – kawaler z par. Bogurodzicy Maryi 
w Warszawie i Justyna Janeczek – panna z par. tutejszej;


