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oto słowo pana:
„Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie.” 
     (Mt 3, 1).

druga niedziela adwentu… jakże szybko czas upły-
wa… bliskie jest królestwo niebieskie. warto sobie uświa-
domić charakter adwentowego oczekiwania i zbliżanie się 
człowieka do wieczności.

prawdę tę uwypuklił dziś w Bożym słowie święty Jan 
Chrzciciel, prorok i patron adwentowego przygotowania 
serca na spotkanie z Bogiem: przygotujcie drogę Panu, pro-
stujcie ścieżki dla Niego. (Mt 3, 3). Misją Jana było udzie-
lanie chrztu nawrócenia dla pragnących przemiany we-
wnętrznej i otwartości serca, ale również zapowiadanie 
i wskazanie Mesjasza, który chrzcić was będzie Duchem 
Świętym i ogniem. (Mt 3, 11). 

Jan dostrzega skuteczność swojego działania. nawo-
ływanie do nawrócenia przynosi owoce i błogosławione 
plony przemiany ludzkich serc. dlatego Jan nazywa zło 
grzechem, zaś ludzi zakłamanych i dopuszczających się 

zła plemieniem żmijowym. dlatego również dopytuje kto 
wam pokazał drogę, jak uciec przed nadchodzącym gnie-
wem? Jednocześnie uświadamia, że nawrócenie nie może być 
chwilowym poruszeniem serca, bazującym na wzruszeniu 
czy innych emocjach. wydajcie więc godny owoc nawróce-
nia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: „Abrahama mamy 
za ojca”, bo powiadam wam już siekiera do korzenia drzew jest 
przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owo-
cu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. (Mt 3, 8 – 10). 

dziś każdy kapłan głoszący słowo Boga staje w misji 
świętego Jana Chrzciciela. adwentowe wezwanie do odmia-
ny serca, myśli i życia dotyczy każdego z nas. nie wystarczy, 
że jestem ochrzczony i będę siebie nazywał chrześcijaninem. 
Mam przejąć się Bożym wezwaniem do głębi serca i zacząć 
nowe życie – zerwać z grzechem i złem, a zaprawiać się w do-
brem, nawiązać kontakt z Chrystusem w modlitwie, Eucha-
rystii i karmieniu się komunią świętą i żyć Jego obecnością 
na co dzień.

ks. Konrad

w domu 
Królowej 

maryi
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EwangElia na co dziEń
4 grudnia 2016  - ii niedziela adwentu
(Mt 3,1-12)

5 grudnia 2016 - poniedziałek
dzień powszedni
(Łk 5,17-26)
pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym fa-
ryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszyst-
kich miejscowości galilei, Judei i Jerozolimy. a była 
w nim moc pańska, że mógł uzdrawiać. wtem jacyś 
ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżo-
wany, starali się go wnieść i położyć przed nim. nie 
mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, 
wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz  
z łożem w sam środek przed Jezusa. on widząc ich 
wiarę rzekł: Człowieku, odpuszczają ci się twoje grze-
chy. na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się 
zastanawiać i mówić. któż on jest, że śmie mówić 
bluźnierstwa? któż może odpuszczać grzechy prócz 
samego Boga? lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do 
nich: Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest 
łatwiej powiedzieć: odpuszczają ci się twoje grzechy, 
czy powiedzieć: wstań i chodź? lecz abyście wiedzie-
li, że syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszcza-
nia grzechów - rzekł do sparaliżowanego: Mówię ci, 
wstań, weź swoje łoże i idź do domu! i natychmiast 
wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł 
do domu, wielbiąc Boga. wtedy zdumienie ogarnęło 
wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: prze-
dziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj.

6 grudnia 2016 - wtorek 
dzień powszedni 
(Mt 18,12-14)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak wam się 
zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna  
z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu 
na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała?  
a jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam 
wam: cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu 
dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest 
wolą ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło 
jedno z tych małych.

7 grudnia 2016 -  środa
wspomnienie św. ambrożego, 
biskupa i doktora Kościoła
(Mt 11,28-30)
przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obcią-
żeni jesteście, a Ja was pokrzepię. weźcie moje jarzmo 
na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i po-
korny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 
albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię 
lekkie.

8 grudnia 2016 -  czwartek
uroczystość niepokalanego Poczęcia 
najświętszej maryi Panny
(Łk 1,26-38)
Bóg posłał anioła gabriela do miasta w galilei, zwa-
nego nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi, imie-
niem Józef, z rodu dawida; a dziewicy było na imię 
Maryja. anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowio-
na, pełna łaski, pan z Tobą, . ona zmieszała się na te 
słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 
lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś 
bowiem łaskę u Boga. oto poczniesz i porodzisz syna, 
któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie 
nazwany synem najwyższego, a pan Bóg da Mu tron 
Jego praojca, dawida. Będzie panował nad domem Ja-
kuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. na 
to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro 
nie znam męża? anioł Jej odpowiedział: duch Święty 
zstąpi na Ciebie i moc najwyższego osłoni Cię. dlate-
go też Święte, które się narodzi, będzie nazwane synem 
Bożym. a oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła 
w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, 
która uchodzi za niepłodną. dla Boga bowiem nie ma 
nic niemożliwego. na to rzekła Maryja: oto Ja służeb-
nica pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! 
wtedy odszedł od niej anioł.

9 grudnia 2016 - piątek
dzień powszedni
(Mt 11,16-19)
Jezus powiedział do tłumów: z kim mam porównać to 
pokolenie? podobne jest do przebywających na rynku 
dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: przygry-
waliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście 
nie zawodzili. przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie 
pił, a oni mówią: zły duch go opętał. przyszedł syn 
Człowieczy: je i pije. a oni mówią: oto żarłok i pijak, 
przyjaciel celników i grzeszników. a jednak mądrość 
usprawiedliwiona jest przez swe czyny.

10 grudnia 2016 - sobota
dzień powszedni
(Mt 17,10-13)
kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: Cze-
mu więc uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi 
przyjść Eliasz? on odparł: Eliasz istotnie przyjdzie 
i naprawi wszystko. lecz powiadam wam: Eliasz już 
przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak 
chcieli. Tak i syn Człowieczy będzie od nich cierpiał. 
wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie 
Chrzcicielu.
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Historia 
jasnej góry

Chociaż dzisiaj Jasna góra jest naro-
dowym sanktuarium par excellen-
ce, nie zawsze tak było. pierwotnie 

miejscem kultu najwyższej rangi, gdzie pe-
regrynowali władcy, było sanktuarium Reli-
kwii drzewa krzyża Świętego. odwiedził je 
władysław Jagiełło w drodze pod grunwald, 
również inni królowie z dynastii Jagiellonów 
wielokrotnie w nim bywali.

w przypadku Świętego krzyża o znacze-
niu sanktuarium decydowała obecność re-
likwii krzyża Świętego. Jeśli chodzi o Jasną 
górą, przyczyny popularności są związane z 
przechowywanym tam wizerunkiem Matki 
Bożej. Co ciekawe, osobą łącząca w pewien 
sposób oba sanktuaria jest św. Helena, mat-
ka cesarza konstantyna wielkiego. Jak wie-
my, jej przypisuje się odnalezienie krzyża, 
na którym umarł pan Jezus. zgodnie z tra-
dycją, to ona w Vi wieku przywiozła dzisiaj 
czczony na Jasnej górze obraz Matki Bożej 
(wg legendy namalowany przez św. Łukasza 
Ewangelistę) do konstantynopola. następ-
nie ikona wędrowała na północ, aż trafiła na 
Ruś Czerwoną. ze względu na zagrożenie 
najazdami tatarskimi postanowiono wywieźć 
ją na zachód.  kiedy dokładnie obraz znalazł 
się w obecnym miejscu, nie wiemy. według 
tradycji zakonnej, w roku 1384 książę wła-
dysław opolczyk przekazał obraz do Czę-
stochowy, gdzie na Jasnej górze rezydowali 
sprowadzeni dwa lata wcześniej paulini (fun-
dacja zakonu miała miejsce 9 sierpnia 1382 
roku, co ma potwierdzenie w dokumentach). 
Można powiedzieć, że od tego momentu 
zaczyna się historia klasztoru, którego dzie-
je są nierozerwalnie związane z cudownym 

obrazem  Matki Bożej. pierwszym przeorem 
został o. grzegorz primipillus. 

nazwę Jasna góra (łac. Clarus Mons) 
klasztor otrzymał pisemnie w roku 1388. 
pięć lat później klasztor został fundacją kró-
lewską, bowiem pod wpływem swojej żony, 
królowej Jadwigi, król władysław Jagiełło 
uprawomocnił fundację księcia władysława. 
kolejne lata to stopniowy wzrost znaczenia 
Jasnej góry. w 1425 roku arcybiskup gnieź-
nieński, prymas wojciech Jastrzębiec udzielił 
przywileju odpustów, które mogli otrzymy-
wać pątnicy nawiedzający sanktuarium. kil-
ka lat później, w 1429 roku, papież Marcin 
V potwierdził charyzmat Jasnej góry, wiążąc 
otrzymywane odpusty ze świętami maryj-
nymi. w tym samym czasie ruszyła budo-
wa centralnego miejsca kultu, ukończona w 
1450 r. zbudowana wówczas kaplica gotycka 
zachowana jest do dziś.

wiek XVii to rozbudowa infrastruktury, 
zarówno pod względem militarnym, jak i ko-
ścielnym. za panowania zygmunta iii wazy, 
w 1616 r., klasztor został otoczony murami 
obronnymi. dzieło fortyfikowania konty-
nuowane było za rządów władysława iV 
oraz Jana kazimierza. kluczowe wydarzenie  
z tamtego okresu to oczywiście obrona klasz-
toru przed szwedami. po czterdziestodnio-
wym oblężeniu, odstąpili oni od twierdzy 
27 grudnia 1655 r. wydarzenie to nie miało 
znaczenia z punktu widzenia wojskowego, 
lecz stanowiło piękny symbol oporu, również 
w przestrzeni duchowej. w 1683 roku król 
Jan iii sobieski przed i po udanej odsieczy 
wiedeńskiej modlił się przed obrazem, skła-
dając w klasztorze zdobyte trofea.

na początku XViii wieku, podczas iii 
wojny północnej, szwedzi kilkakrotnie sta-
wali pod murami Jasnej góry, próbując wy-
musić kontrybucję. nigdy jednak się to nie 
udało. po raz kolejny szczęk oręża zakłócił 
spokój zakonników w roku 1770, w trakcie 
konfederacji barskiej. Twierdzy bronionej 
przez kazimierza pułaskiego nie udało się 
zdobyć, jednak na mocy kapitulacji podpi-
sanej przez króla stanisława augusta ponia-
towskiego, Rosjanie wkroczyli na Jasną górę 
w sierpniu 1772 roku. ostatecznie w 1813 
roku klasztor stracił znaczenie jako twierdza, 
kiedy to decyzją cara aleksandra i zostały ro-
zebrane mury. Co prawda trzydzieści lat póź-
niej car Mikołaj i pragnąc zamanifestować 
swoją przychylność, nakazał je odbudować. 
nie zmienia to faktu, że pod zaborem rosyj-
skim zajęto dobra kościelne, zmniejszyła się 
liczba zakonników, miały miejsce kradzieże. 

koniec wieku XiX mógł ujrzeć 500-
tysięczną rzeszę polaków, która w 500-lecie 
ufundowania zakonu (jubileusz obchodzono 
8 września 1882 r.), nie bacząc na represje, 
śpiewała polskie pieśni. niedługo potem, 
w 1897 rosyjski garnizon opuścił mury.  
w 1914 niemcy używali zabudowań kościo-
ła jako wieży obserwacyjnej, lecz po skargach 
na brutalne zachowania stacjonujących tam 
żołnierzy, ze względów propagandowych od-
dali Jasną górę w zarząd austriakom. Już po 
odzyskaniu niepodległości klasztor był miej-
scem pielgrzymek dziękczynnych, odwie-
dzali ją przedstawiciele władz państwowych 
i generalicji. 

podczas ii wojny światowej obraz Mat-
ki Bożej Częstochowskiej został zastąpiony 
kopią, a klasztor był miejscem schronienia 
partyzantów i Żydów. gubernator Hans 
Frank w księdze pamiątkowej wpisał: „gdy 
wszystkie światła dla polski zagasły, to wtedy 
zawsze jeszcze była święta z Częstochowy  
i kościół”. za czasów pRl i współcześnie 
Jasna góra była miejscem licznych uroczy-
stości. Trudno byłoby je wszystkie wymienić. 
do najważniejszych wydarzeń na pewno 
można zaliczyć Jasnogórskie Śluby narodu 
polskiego (1956) oraz obchody 1050 roczni-
cy chrztu polski.

janusz matkowski

CzęstoChowski klasztor ojCów paulinów, jasną Górą, mamy świeżo w pamięCi jako 
miejsCe obChodów 1050 roCzniCy Chrztu polski, Czy miesiąC temu - wielkiej pokuty 
2016. jako skarbieC dóbr duChowyCh i materialnyCh, również jako forteCa, miejsCe 
to było wiele razy obeCne w historii polski.
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uroczystość 
niePoKalanego Poczęcia 
najświętszej maryi Panny

niepokalane poczęcie najświętszej 
Maryi panny oznacza, że Matka 
syna Bożego od pierwszej chwi-

li swego istnienia nie miała grzechu pier-
worodnego. Ten wielki przywilej spośród 
wszystkich ludzi otrzymała tylko ona. nie 
wypadało bowiem, aby Matka zbawiciela, 
tego, który pokonał śmierć, była dotknięta 
grzechem pierworodnym i w ten sposób 
choć na chwilę była pod władzą szatana, 
który jest głównym sprawcą grzechu. Rzu-
całoby to również cień na samą osobę syna 
Bożego.

Bł. anna katharine Emmerich w swoich 
objawieniach, spisanych przez Clemensa 
Brentano, tak oto pisze: „Często słyszę, 
jak Święta dziewica dzieli się z zaufanymi 
kobietami, np. Joanną Chusa czy zuzanną  
z Jeruzalem, tajemnicami o sobie i o swo-
im panu. zna owe tajemnice częściowo  
z wewnętrznego doświadczenia, a częścio-
wo z opowieści świętej matki anny. (…) 
dziewica opowiedziała im także, że Jo-
achim i anna spotkali się w hali pod złotą 

bramą o złotej godzinie. Tu dostąpili pełni 
boskiej łaski, dzięki której, przez święte po-
słuszeństwo Jej rodziców i ich czystą bez 
żadnej nieprawości miłość do Boga, ona 
sama doświadczyła istnienia pod sercem 
swej matki. dała im także poznać, że bez 
grzechu pierworodnego poczęcie wszyst-
kich ludzi też byłoby tak czyste. Mówiła 
ponadto o swojej starszej ukochanej sio-
strze Marii Heli, o tym jak rodzice poznali, 
że to nie ona jest obiecanym owocem i po-
tem tak długo żyli w czystości i oczekiwa-
niu. (…)

widziałam teraz drogę, którą przeszła 
łaska, jaką otrzymali rodzice Maryi, od 
ukazania się anioła u anny i Joachima, aż 
do ich spotkania pod złotą bramą. (…) to 
znaczy w podziemnej świętej hali, widzia-
łam Joachima i annę otoczonych aniołami 
i niebiańską światłością, od nich samych 
bił blask i byli czyści jak duchy w stanie 
nadprzyrodzonym, w jakim nigdy nie była 
żadna para ludzka przed nimi.” (Bł. a. k. 
Emmerich „Życie Maryi” s. 51-52).  po-

wyższy fragment jednoznacznie obrazuje, 
czym jest grzech i jak wiele stracił człowiek 
w osobach pierwszych rodziców przez wła-
sną pychę i chęć bycia bogiem.

Jednak najważniejszym jest, że pan Bóg 
wciąż daje szansę człowiekowi, okazując 
własne miłosierdzie. Tak wiele razy na 
przestrzeni wieków pan posyłał do ludzi 
swoją najświętszą Matkę, aby nawoływa-
ła do nawrócenia się, objawiając bezmiar 
możliwości i łask płynących z Bożego ser-
ca.  

w roku 1947, w święto niepokalanego 
poczęcia Matka najświętsza objawiła się 
pielęgniarce pierinie gilli w Montechiari 
we włoszech, mówiąc: „pragnę, aby każ-
dego roku w dniu 8 grudnia w południe 
obchodzono uroczyście godzinę Łaski 
dla całego świata. dzięki modlitwie w tej 
godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. 
Będą wielkie i liczne nawrócenia. pan, mój 
Boski syn Jezus okaże niezmierzone miło-
sierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą modlić 
się za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta 
godzina Łaski została rozpowszechniona 
i cały świat się o niej dowiedział. wkrótce 
ludzie poznają wielkość tej godziny Łaski. 
Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do 
kościoła, niech w południe modli się u sie-
bie w domu, a otrzyma ode mnie łaski”.

godzina Łaski w dniu 8 grudnia jest 
szansą dla tych, którzy już nie mają na-
dziei, którzy zapomnieli o panu Bogu  
i Jego bezmiernej miłości. Tak naprawdę 
niewiele trzeba. wystarczy w tej godzinie 
zwrócić się do pana Boga i modlić się za 
bliźnich, którzy sami nie wiedzą lub może 
nie potrafią.    
  iwona choromańska

„powaGą pana naszeGo jezusa Chrystusa, świętyCh apostołów piotra i pawła oraz 
naszą oGłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż najświętsza 
maryja panna od pierwszej Chwili sweGo poCzęCia - moCą szCzeGólnej łaski i przy-
wileju wszeChmoCneGo boGa, moCą przewidzianyCh zasłuG jezusa Chrystusa, zbawi-
Ciela rodzaju ludzkieGo - została zaChowana nietknięta od wszelkiej zmazy GrzeChu 
pierworodneGo, jest prawdą przez boGa objawioną i dlateGo wszysCy wierni powinni 
w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”. jest to fraGment bulli papieża piusa iX „in-
effabilis deus” (niewyrażalny bóG). doGmat o niepokalanym poCzęCiu najświętszej 
marii panny został oGłoszony 8 Grudnia 1854 r. przez papieża piusa iX, który uCzynił 
to w bazyliCe św. piotra w rzymie w obeCnośCi 54 kardynałów i 140 arCybiskupów  
i biskupów.
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NAUCZANIE KOŚCIOŁA 
O ŻYCIU SPOŁECZNYM

nauKa 
o Pracy - część vi
Maciej Białecki, maciej@bialecki.net.pl

w nauce o pracy, której św. Jan paweł 
ii poświęcił encyklikę „laborem exer-
cens”, istotna jest rola związków zawo-
dowych. Jan paweł ii podkreśla ich wagę 
nie tylko w życiu gospodarczym, ale  
w wymiarze wspólnotowym: „praca ma 
to do siebie, że przede wszystkim łączy 
ludzi - i na tym polega jej siła społeczna: 
siła budowania wspólnoty” (wszystkie 

cytaty z encykliki „laborem exercens”). 
uczestnictwo w związku zawodowym 
nie służy zatem tylko zabezpieczeniu in-
teresu ekonomicznego człowieka, ale jego 
godności: zgodnie z zasadą dobra wspól-
nego, ludzie są powołani do działania we 
wspólnotach. dlatego „organizacje tego 
typu są nieodzownym składnikiem życia 
społecznego, zwłaszcza w nowoczesnych 
społeczeństwach uprzemysłowionych”.

oparcie funkcjonowania związku 
zawodowego na zasadzie dobra wspól-
nego jest ważnym podkreśleniem, gdyż 
w różnych krajach i epokach związki 
zawodowe przybierały rozmaite formy. 
w krajach komunistycznych, do jakich 
polska zaliczała się do 1989 r., mają one 
charakter fasadowy. przynależność do 
związków jest nie tyle obowiązkowa, co 
automatyczna dla wszystkich pracowni-
ków. w pRl kierowały nimi osławione 
rady zakładowe, zintegrowane z instytu-
cjami władzy totalitarnej i nie stanowiące 
autentycznej reprezentacji pracowniczej. 
na drugim krańcu spektrum znajdują 
się związki zawodowe będące w istocie 
firmami usługowymi, wynajmowanymi 
przez pracowników dla ochrony ich in-
teresów.

wspólnotowy charakter tworzenia 
związku zawodowego stanowi realizację 
prawa „do zrzeszania się, czyli do tworze-
nia stowarzyszeń lub związków mających 
na celu obronę żywotnych interesów lu-

dzi zatrudnionych w różnych zawodach”. 
walka w obronie „bytowych interesów 
ludzi pracy we wszystkich dziedzinach,  
w których dochodzą do głosu upraw-
nienia tych ostatnich” jest głównym 
zadaniem związków, lecz nie powinna 
ona przekraczać granic dobra wspólne-
go różnych szczebli. „walka ta winna 
być traktowana jako normalne staranie  

o właściwe dobro: w tym wypadku  
o dobro odpowiadające potrzebom i za-
sługom ludzi zrzeszonych wedle zawo-
dów.” 

natomiast „żądania syndykalne nie 
mogą zamienić się w pewien rodzaj ego-
izmu grupowego czy klasowego - chociaż 
mogą i powinny dążyć również do tego, 
aby ze względu na dobro wspólne całego 
społeczeństwa naprawić i to wszystko, co 
jest wadliwe w systemie posiadania środ-
ków produkcji oraz w sposobie zarządza-

nia i dysponowania nimi.” we wspólno-
cie pracy - naucza Jan paweł ii - „muszą 
się w jakiś sposób połączyć i ci, którzy 
pracują, i ci, którzy dysponują środkami 
produkcji lub są ich posiadaczami”.

dobrym testem na to, czy związek 
zawodowy realizuje zasady katolickiej 
nauki społecznej, jest jego aktywność  
w dziedzinach innych niż walka o lepsze 
wynagrodzenie pracy: czy dąży do tego, 
by każdy pracownik „mógł nie tylko wię-
cej «mieć», ale przede wszystkim bardziej 
«być»: pełniej urzeczywistnić pod każ-
dym względem swe człowieczeństwo.” 
służą temu rozmaite działania o cha-
rakterze oświatowym, wychowawczym  
i samowychowawczym.

dążenie związku do naprawy spo-
łecznego systemu środków produkcji 
nie może przekształcać się w walkę po-
lityczną. „zadaniem związków nie jest 
uprawianie «polityki» w znaczeniu, jakie 
się powszechnie nadaje temu słowu dzi-
siaj. związki nie mają charakteru «par-
tii politycznych» walczących o władzę  
i nie powinny podlegać decyzjom partii 
politycznych ani też mieć zbyt ścisłych 
związków z nimi. w takiej bowiem sy-
tuacji łatwo tracą łączność z tym, co jest 
ich właściwym zadaniem, to znaczy za-
bezpieczenie słusznych uprawnień ludzi 
pracy w ramach dobra wspólnego całego 
społeczeństwa, stają się natomiast narzę-
dziem do innych celów.”

w szczególności dotyczy to strajku 
- potężnej broni, którą dysponują związ-
ki zawodowe. Jan paweł ii stwierdza, 
iż strajk jest metodą walki, którą „kato-
licka nauka społeczna uważa za upraw-
nioną pod odpowiednimi warunkami  
i we właściwych granicach. pracownicy 
powinni w związku z tym mieć zapew-
nione prawo do strajków, bez osobistych 
sankcji karnych za uczestnictwo w nim.” 

przyznając, że jest to środek uprawniony, 
równocześnie podkreśla, że „strajk po-
zostaje poniekąd środkiem ostatecznym. 
nie można go nadużywać. nie można 
zwłaszcza nadużywać go dla rozgrywek 
politycznych”. 

zasada dobra wspólnego wymaga 
także pamiętania, że „nieodzowne usługi 
dla życia społecznego winny być zawsze 
zabezpieczone, w razie konieczności na-
wet przy pomocy odpowiednich środ-
ków prawnych. nadużywanie strajku 
może prowadzić do paraliżowania całe-
go życia społeczno-ekonomicznego, co 
jest sprzeczne z wymogami wspólnego 
dobra społeczeństwa, które odpowiada 
także właściwie rozumianej naturze sa-
mej pracy.”

„praca ma to do siebie, że przede wszystkim łączy ludzi - i na tym polega jej 
siła społeczna: siła budowania wspólnoty.”

„we wspólnocie pracy muszą się w jakiś sposób połączyć i ci, którzy pra-
cują, i ci, którzy dysponują środkami produkcji lub są ich posiadaczami.”
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co nam mówią Święci?

święta 

leoKadia
w CzasaCh, Gdy za trwanie przy Chrystusie Groziła 
śmierć, odważnie przyznawała się do nieGo. zmarła  
w samotnośCi w więzieniu. 

Jej imię pochodzi od greckie-
go leokades - troszczącego 
się o lud. leokadia pochodzi-

ła z Toledo. niewiele o niej wie-
my. najstarszy zachowany do na-
szych czasów opis jej męczeńskiej 
śmierci pochodzi z Vii wieku. we-
dług „Martyrologium Rzymskie-
go” (księgi liturgicznej, powstałej  
w XVi wieku, zawierającej chro-
nologiczny opis męczenników, 
świętych i błogosławionych oraz 
obchodzonych uroczystości) po 
ogłoszeniu przez cesarza diokle-
cjana w 303 roku edyktu, który na-
kazywał powstrzymanie szerzącej 
się wiary chrześcijańskiej i zezwalał 
na prześladowania jej wyznawców, 
namiestnik rzymski nakazał uwię-
zić tych, którzy jawnie przyznawali 
się do Jezusa albo zostali oskarżeni 
publicznie o wyznawanie chrześci-
jaństwa. wtedy aresztowano rów-
nież leokadię, która pochodziła  
z zamożnej rodziny chrześcijan. 
namiestnik dacjan próbował ją 
nakłonić do wyrzeczenia się Jezusa 
najpierw pochlebstwami, a potem 
groźbami. dziewczyna niezłomnie 
trwała przy swojej wierze. namiest-
nik nakazał ją torturować. leokadia 
zmarła z wycieczenia w więzieniu  
w roku 304. 

wspomniany wcześniej żywot  
z wieku Vii opisywał te wydarzenia 
w sposób bardziej przypominający 
legendę niż prawdziwe wydarzenia. 
według niego leokadia pochodzi-
ła z rodziny, której członkowie od 
wieków piastowali ważne urzędy  

w Toledo. sama leokadia była wy-
kształconą dziewicą, której uroda 
i pobożność wzbudzała szacunek  
i podziw. namiestnik zrozumiał, że 
jeśli zmusi ją do porzucenia chrze-
ścijaństwa, pójdą za nią inni. we-
zwał ją zatem do siebie. leokadia, 
domyślając się, co ją może czekać 
z rąk Rzymianina, przed domową 
kapliczką ponowiła ślub czystości 
i ofiarowała Bogu swoje życie. od-
mówiła porzucenia wiary, została 
zatem pobita i uwięziona. przeby-
wała w samotności kilka miesię-
cy. Jedynym człowiekiem, którego 
widywała, był strażnik więzienny. 
Mimo to chwaliła pana. kiedyś pal-
cem narysowała na kamieniu znak 
krzyża, który wyglądał jakby wyryła 
go dłutem. 

kult świętej leokadii miał swo-
je centrum w Toledo w świąty-
ni wzniesionej na jej grobie przez 
metropolitę świętego Helladiusza. 
w Viii wieku metropolita Toledo 
sixila wspominał o wyjątkowo uro-
czystych obchodach dnia jej śmierci 
(9 grudnia) oraz fakcie otwierania 
grobowca świętej w obecności kró-
la, prymasa i wiernych. w bazylice 
w Toledo przechowywano welon 
świętej leokadii. zapewne do upo-
wszechniania się kultu tej świętej 
przyczyniły się synody kościelne 
w latach 633, 636, 638 i 694, które 
odbywały się w katedrze, w której ją 
pochowano. po zajęciu miasta przez 
arabów w Viii wieku relikwie 
świętej leokadii przeniesiono do 

oviedo do specjalnie wzniesionej 
świątyni ku jej czci. w Xi wieku re-
likwie przewieziono do Belgii, gdzie 
do XVi wieku przechowywano je  
w opactwie saint - ghislain.  
w 1587 roku po wybuchu wojny 
religijnej, gdy zaistniała obawa, że 
protestanci je zniszczą, relikwie po-
nownie trafiły do Toledo. Święta 
leokadia jest patronką Hiszpanii  
i Toledo.

w ikonografii święta leokadia 
przedstawiana jest z palmą męczeń-
ską, jej atrybutem jest wieża. Jej 
wspomnienie liturgiczne przypada 
na 9 grudnia. 

Joanna Matkowska
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człowiEk numEru

artur stelmasiaK
jak już wCześniej wspominaliśmy, od listopada 2016 roku redaktorem prowadząCym war-
szawską „niedzielę” został nasz parafianin artur stelmasiak. poprosiłam Go o wywiad  na 
temat jeGo praCy.

jest Pan warszawiakiem?
Tak. od urodzenia mieszkam w warsza-

wie. dzieciństwo i młodość spędziłem na 
Chomiczówce, tam chodziłem do szkoły 
podstawowej, a na Żoliborzu do średniej.  

Potem były studia.
studiowałem także na Bielanach. na 

uniwersytecie kardynała stefana wyszyń-
skiego  uzyskałem w 2005 roku tytuł ma-
gistra teologii w zakresie środków społecz-
nego przekazu. To takie dziennikarstwo ze 
znajomością nauczania kościoła. oprócz 
przedmiotów dziennikarskich, jest tzw. ka-
non filozofii i teologii, który kończy się eg-
zaminem Ex uniwersa. Ślubowałem, że 
zdobytej wiedzy nie będę wykorzystywał 
przeciwko kościołowi... i jak do tej pory, 
chyba nieźle mi idzie... (śmiech). Miesiąc po 
studiach wziąłem ślub i podpisałem umowę  
o pracę w redakcji warszawskiej „niedzieli”.

           
czy miał Pan jakąś praktykę zawodową?
w czasie studiów pracowałem przez 3 lata  

w katolickiej agencji informacyjnej. 

ostatnio napisał Pan w „niedzieli” rela-
cję z otwarcia świątyni opatrzności w wi-
lanowie.

Budowie tej świątyni towarzyszyłem od po-
czątku. pamiętam doskonale moją wizytę na 
placu budowy, a nawet wbicie pierwszej łopa-
ty przez prymasa polski kard. Józefa glempa.  
To bardzo ważne miejsce dla wszystkich po-
laków, ale o tym przekonamy się dopiero po 
upływie czasu. w świątyni zostaną zgroma-
dzone relikwie wszystkich polskich świętych, 
a więc można powiedzieć, że w tym miejscu 
znajdzie się chrześcijańska i narodowa esen-
cja, czyli Ci, którzy na przestrzeni 1050 lat 
byli najlepszymi z najlepszych.  

 
robił Pan także zdjęcia z tej uroczystości.
udało mi się wydeptać ścieżki i w wielu 

przypadkach mogę robić zdjęcia z miejsc 
niedostępnych dla innych, także dzien-
nikarzy. przez kilka lat współpracowa-
łem ze znakomitym fotografikiem Ry-
szardem Rzepeckim, który fotografował 
dwóch prymasów i papieża. Byłem też  
w komitecie organizacyjnym pielgrzymki 
Benedykta XVi do polski (z ramienia ko-
ścioła zostałem oddelegowany do zespołu 
medialnego). wówczas też poznałem wielu 
kapłanów, którzy piastują ważne funkcje w 
archidiecezji, co mi do dziś bardzo ułatwia 
pracę. 

stolica to jednak nie tylko archidiecezja 
warszawska, bo przecież tu mieści się sekre-
tariat Episkopatu polski, ale także urzędują 
najwyższe władze państwowe. Jestem więc 
często na spotkaniach z przewodniczącym 
kEp, bywam w pałacu prezydenckim, w sej-
mie i kancelarii premiera. w ciągu ostatnich 
kilkunastu miesięcy przeprowadziłem wy-
wiady m. in. z abp stanisławem gądeckim, 
prezydentem Rp andrzejem dudą i premier 
Beatą szydło.            

  
jak wygląda praca dziennikarza?
każdy dzień jest inny. w poniedziałek 

oddajemy numer do druku. Raz w tygodniu 
mamy kolegium, czyli zebranie redakcji, na 
którym omawiamy treść następnego numeru. 
wybieramy wydarzenia, które planujemy ob-
sługiwać, ale także wymyślamy tematy, które 
piszemy od podstaw. Trzeba mieć dobry po-
mysł, warsztat i dobrych rozmówców. w za-
sadzie mogę powiedzieć, że ta praca nigdy się 
nie kończy. Jak wracam do domu, to włączam 
komputer i dalej pracuję. 

Jednak nie wyobrażam sobie pracy dzienni-
karza tylko za biurkiem. Jak coś się dzieje, ru-
szam w teren. Chcę być świadkiem wydarzeń,  
a nie relacjonować je na podstawie tego, co 
pokaże telewizja, opisze portal internetowy 
lub prasa. dziennikarz, który nie ma bezpo-
średniego kontaktu z opisywaną przez siebie 
rzeczywistością, przetwarza tylko informacje, 
a nie jest ich twórcą. przyzwyczaiłem się do 
tego, by być naocznym świadkiem wydarzeń, 
bo od początku swojej pracy w „niedzieli” pi-
szę i jednocześnie fotografuję, a tego nie da 
się zrobić zza biurka.     

  rozumiem, że po ponad 11latach pracy 
w „niedzieli” nadal jest Pan zadowolony.

oczywiście. Trzeba pamiętać, że pracując 
dla kościoła i dla polski trzeba mieć świa-
domość, iż poruszamy się w ramach naucza-
nia kościoła i w interesie naszej ojczyzny.  
z drugiej strony pisanie o kościele jest spe-
cyficznym dziennikarstwem. Czasami podej-
mujemy tematy trudne, ale nie robimy z tego 
sensacji, a raczej z troską pochylamy się nad 
problemem. naszą misją przede wszystkim 
jest ewangelizacja, a więc próbujemy być tro-
chę pR-owcami Jezusa Chrystusa, czyli tymi, 
co mają głosić na dachach. 

Kiedy zamieszkał Pan na górcach?
w 2006 roku udało nam się kupić na tym 

osiedlu mieszkanie. Moja żona Ewelina jest 
nauczycielką w przedszkolu na Jelonkach. 
Mamy dwóch synów: 9-letniego andrzeja, 
ucznia kl. iii i prawie 3-letniego karola.

czy ma Pan czas, by udzielać się w para-
fii?

nie za bardzo. ale od kilku lat jestem 
członkiem rady parafialnej. założyłem szkół-
kę szachową, która cieszy się sporym zain-
teresowaniem już od trzech lat. pomagałem 
arkadiuszowi włodarczykowi (akeli - od-
powiednik drużynowego) w zorganizowaniu 
letniego obozu dla małych skautów. proszę 
mi wierzyć, że upilnowanie prawie trzydziestu 
chłopaków w wieku od 8-12 lat przez tydzień 
w lesie, to jest naprawdę duże wyzwanie. 

dziękuję za rozmowę
mirosława Pałaszewska
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matKa 

angelica
w polsCe najbardziej znanym katoliCkim środkiem masoweGo przekazu jest ra-
dio maryja i telewizja trwam, stworzone przez ojCa tadeusza rydzyka. stany 
zjednoCzone również miały swojeGo ojCa rydzyka, Czyli zmarłą w tym roku mat-
kę anGeliCę. stworzyła ona z niCzeGo telewizję katoliCką ewtn, którą można 
oGlądać w języku anGielskim w większośCi krajów świata, w tym również w pol-
sCe. jest to jedna z największyCh staCji telewizyjnyCh w stanaCh zjednoCzonyCh 
i jeden z najpotężniejszyCh reliGijnyCh konCernów medialnyCh na świeCie.  

Matka angelica naprawdę nazywa-
ła się Rita antoinette Rizzo. urodziła się 
20 kwietnia 1923 r. w miasteczku Canton  
w stanie ohio. pochodziła z rodziny wło-
skich emigrantów osiadłych w tym stanie. 
Miała trudne dzieciństwo, gdyż tę część 
miasta, w której mieszkała, stanowiły slumsy, 
rządzone przez mafię, wywodzącą się z sycy-
lii. gdy dziewczynka miała 5 lat, rodzice roz-
wiedli się, matka zaś pozostała bez środków 
do życia. w dodatku cierpiała na depresję i 
manię samobójczą. w tej sytuacji córka dość 
szybko musiała się nią zaopiekować. Jako 
nastolatka zapadła na chorobę żołądka, któ-
ra wywoływała u niej bolesne rany. gdy po 
kilku latach została cudownie uzdrowiona, 
uznała, że z wdzięczności powinna poświęcić 
się Bogu jako zakonnica. Rok później w 1944 
r. wstąpiła do zakonu ubogich klarysek od 
wieczystej adoracji w Cleveland, a w 1953 r. 
złożyła śluby wieczyste.

pewnego razu uległa poważnemu wypad-
kowi, uszkadzając nogi i kręgosłup. groziło 
jej, że nigdy nie będzie chodzić. wtedy ślu-
bowała Bogu, że jeśli odzyska zdrowie, to 
zbuduje klasztor. po czterech miesiącach spę-
dzonych w szpitalu wyszła o własnych siłach. 
słowa dotrzymała i w 1962 r. rozpoczęła 
budowę klasztoru Matki Bożej anielskiej  
w irondale, na przedmieściach Birmingham 
w stanie alabama na południu usa, który 
w 20 lat później stał się pierwszą siedzibą 
telewizji EwTn. aby zachować duchowy 
charakter klasztoru, matka angelica prze-
niosła go do sanktuarium najświętszego sa-
kramentu do odległego o ok. 45 minut jazdy 
Hanceville.

Tworzenie telewizji matka angelica rozpo-
częła dopiero w wieku 56 lat. pierwsze pro-
gramy nowopowstałej stacji były nadawane 
w 1981 r. z garażu klasztornego. nazwa tele-
wizji EwTn pochodzi z języka angielskiego  
i oznacza Eternal word Television network, 
co dosłownie można przetłumaczyć jako 
„sieć Telewizyjna wiecznego słowa”. Cen-
trala EwTn mieści się w irondale na przed-
mieściach Birmingham w stanie alabama 
w usa. przypomina amerykański kampus 

uniwersytecki, w którym liczne budynki 
rozrzucone są w wysokim lesie. zakonnica 
kierowała stacją do początku 2002. wówczas, 
będąc już po dwóch wylewach, przekazała 
kierownictwo młodszym osobom, jednak 
sama do końca życia żywo interesowała się 
swym dziełem.

obecnie EwTn dociera do ok. 225 mln 
gospodarstw domowych w 140 krajach i 16 
terytoriach zależnych. na całą tę sieć składa-
ją się satelitarny kanał telewizyjny, programy 
radiowe na falach długich, średnich i krót-
kich oraz działalność wydawnicza. w 2014 
EwTn połączyło się z latynoską grupą 
aCi, tworząc największą na świecie sieć re-
ligijnych środków przekazu. głoszą one nie-
zmiennie nauczanie kościoła katolickiego, 
odgrywają bardzo ważną rolę w ewangeli-
zacji i starają się przekazać odbiorcom naukę  
i piękno kościoła.

stolica apostolska wyróżniła matkę an-
gelicę kilkakrotnie. w 2000 r. jako wyraz 
wdzięczności za jej apostolat medialny św. 
Jan paweł ii podarował jej monstrancję  
z nowej Huty. z kolei w październiku 2009 
r. Benedykt XVi odznaczył ją krzyżem me-
dalu papieskiego „pro Ecclesia et pontifice”. 

natomiast papież Franciszek, lecąc z wa-
tykanu na spotkanie z patriarchą Cyrylem  
w Hawanie 12 lutego 2016 r., przesłał jej spe-
cjalne pozdrowienia z pokładu samolotu.

w przeszłości kilku milionerów i synod 
biskupów amerykańskich wielokrotnie pró-
bowali, niezależnie od siebie, zbudować ka-
tolickie radio w usa. Jedyne, co osiągnęli, to 
zmarnowanie milionów dolarów. Matka an-
gelica bez grosza przy duszy, bez komisji, eks-
pertyz, zespołów doradców, ale za to z wiarą, 
że robi to, czego Jezus od niej wymaga, doko-
nała rzeczy graniczącej z cudem. albo raczej 
to Bóg dokonał cudu, wysłuchując modlitw 
sióstr i niemożliwe stało się faktem.

symbolicznym dopełnieniem życia matki 
angelici, poświęconego ewangelizacji i służ-
bie kościołowi, była data jej śmierci. zmarła 
bowiem w ostatnią niedzielę zmartwych-
wstania pańskiego 27 marca 2016 r. w wie-
ku 92 lat w Hanceville w stanie alabama. 
Jej dzieła przetrwały jednak ją samą i będą 
stanowić narzędzie ewangelizacji na całym 
świecie jeszcze przez długie lata. 

roman Łukasik
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O. JAMES MANJACKAL 
widziaŁ wieczność
w 2014 roku nakładem Verbum dei ukazała się książka hindusa o. jamesa man-
jaCkala msfs, CharyzmatyCzneGo kapłana, popularneGo ewanGelizatora,  
pt. „widziałem wieCzność” opowiadająCa o jeGo wizjaCh nieba, piekła i CzyśćCa.

w grudniu 2012 r. o. Manjac-
kal przybył do Monachium.  
w ciężkim stanie znalazł się  

w szpitalu w salzburgu. na oioM-ie miał 
sen. zdał sobie sprawę, że jest w niebie.  
„w mgnieniu oka zobaczyłem wszystkie 
grzechy, które popełniłem od najmłodszych 
lat aż do chwili obecnej. (…) poczułem się 
całkiem nagi przed panem.” Jego serce okryła 
ogromna ciemność. zdołał jedynie wyszep-
tać: - Jezu, Jezu, Jezu. – usłyszał wówczas 
głos pana: - Jestem Jezus, twój zbawiciel  
i pan, wybaczam Ci twoje grzechy. – poczuł 
wtedy ogromną radość i zaczął wielbić Je-
zusa modlitwą w językach. wśród świętych 
spotkał wielu swoich zmarłych krewnych  
i współbraci. o. Manjackal widział też Ma-
ryję. Jak i inni twierdzi, iż Maryja jest pięk-
niejsza niż jakakolwiek kobieta na świecie. 
słyszał też głos pana. Jezus powiedział mu, że 
może go zobaczyć w najświętszej Euchary-
stii. wiara o. Jamesa w najśw. Eucharystię 
od tej pory  wzrosła stokrotnie. postanowił, 
że odtąd będzie z większą mocą nauczał  
o Eucharystii i o rzeczywistej obecności 
Chrystusa w niej.

o. Manjackal wiele dni przebywał  
w śpiączce, leżał sparaliżowany, nie mógł się 
poruszać, nie mógł mówić. pewnego dnia 
znalazł się w stanie duchowej ekstazy i ujrzał 
olbrzymi krzyż. zobaczył Jezusa krwawią-
cego od stóp do głów. Całe Jego ciało było 
pokryte ranami. kapłan usłyszał głos pana 
pytający, czy jest gotów cierpieć z nim, wziąć 
swój krzyż i go naśladować  jako wynagro-
dzenie za swoje własne grzechy oraz tych, 
wśród których pracuje oraz za grzechy osób 
konsekrowanych. zrozumiał wtedy, że każdy 
grzech kapłana czy chrześcijanina zasmuca 
nie tylko Chrystusa, ale także kościół – ciało 
Chrystusa. zobaczył wówczas „grzechy po-
pełniane przez kapłanów takie jak hipokry-
zja, nieuczciwość, marnotrawienie pieniędzy, 
grzechy niemoralności, grzeszne relacje z ko-
bietami i dziećmi, świętokradztwo, nienawiść 
i brak przebaczenia, obżarstwo, alkoholizm 
i narkomania, zajmowanie się ezoteryką, a 
nawet brak wiary w Chrystusa i sakramenty.” 
po wyzdrowieniu o. Manjackal na wszystkich 
rekolekcjach brał na siebie grzechy uczestni-
ków, przepraszał za nie Boga, prosił o miło-
sierdzie i modlił się o uzdrowienie o uzdro-
wienie fizyczne, psychiczne i duchowe.

o. James miał też wizję piekła. „atmos-
fera była przerażająca i okropna. wiedzia-
łem, że to jest piekło.” kapłan usłyszał głos 
szatana: - „James, nienawidzę cię, ponieważ 
próbujesz zniszczyć moje królestwo, któ-
re staram się zbudować na całym świecie,  
a szczególnie w Europie. kiedyś Europa na-
leżała do Jezusa, mojego odwiecznego wroga. 
Teraz udało mi się  częściowo go pokonać  
i zniszczyć Jego dominację tam. ale Ty i Twoi 
współpracownicy poprzez Twoje nauczanie 
oraz znaki i cuda próbujecie zniszczyć moje 
dzieło.” o. James przypomniał, że papieże 
przez wiele stuleci nauczali o mocy szatana  
i napominali lud Boży, aby walczył z diabłem. 
papież leon Xiii prosił, by jako ochronę 
przed szatanem odmawiać po każdej Mszy 
św. modlitwę do św. Michała archanioła.

podczas tej wizji o. Manjackal został 
przeniesiony też do czyśćca, gdzie dusze po 
śmierci oczyszczały się w cierpieniach. Cier-
piały one z powodu złamania przykazań Bo-
żych i kościelnych.

kapłan znalazł się m. in. w miejscu, gdzie 
dusze znajdujące się w palących płomieniach 
wołały o Boże miłosierdzie. Byli to ludzie, 
którzy sprzeciwiali się Bożym przykazaniom 
popełniając grzech niemoralności (cudzo-
łóstwo, nierząd, prostytucję, kazirodztwo, 
homoseksualizm czy lesbianizm). widział 
w płomieniach m. in. ludzi, którzy uprawiali 
seks przedmałżeński. niektórzy z nich zawar-
li potem ślub, ale przed zawarcie sakramentu 
małżeństwa nie żałowali za swój grzech  
i nie wyspowiadali się z niego. widział także 
właścicieli sex-shopów, sklepów z artykułami 
erotycznymi i pornografią. zaprowadzono 
go m. in. „na rozległe miejsce, gdzie polity-
cy, osoby stanowiące prawo i rządzący wołali  
o pomoc. Było tam wielu prezydentów, pre-
mierów i królów. ich obowiązkiem na ziemi 
było prowadzenie ludzi do dobrobytu poprzez 
zasady i wartości moralne zgodne z przyka-
zaniami Bożymi, ale nie robili tego, dlatego 
musieli pokutować za swoje grzechy. ponosili 
oni odpowiedzialność za ustanowienie prawa 
pozwalającego na aborcję, związki homosek-
sualne, eutanazję itd. każda władza pochodzi 
od Boga i ci, którzy mają jakąkolwiek władzę 
na ziemi, powinni wierzyć w Boga i postępo-
wać zgodnie z Jego przykazaniami. 

„w innym miejscu o. James w ogniu cierpień 
zobaczył tych, których uważał za świętych, 

gdyż byli pobożni, codziennie uczestniczyli 
we Mszy św., odmawiali różaniec, pościli itd. 
głos pana mu wyjaśnił, iż „ci ludzie wpraw-
dzie praktykowali religię, ale nie żyli zgodnie 
z Moją wolą. a Moją wolą względem nich 
jest świętość życia. dbali o samych siebie, ale 
nie dbali o duchowe i materialne potrzeby in-
nych. sądzili, że są sprawiedliwi przede Mną, 
ale nie byli. w swoim przekonaniu o własnej 
sprawiedliwości nawet potępiali tych, którzy 
nie wykonywali tylu praktyk religijnych.”

o. Manjackal widział w płomieniach bo-
gatych ludzi, którzy na ziemi opływali w bo-
gactwa i luksusy, ludzi popełniających grze-
chy nieskromności i rozrzutności, oziębłości 
i lenistwa, ludzi oszukujących innych. wi-
dział tam także alkoholików, narkomanów, 
nałogowych palaczy. postanowił wówczas 
nie pić nawet porannej kawy, a szukać mocy  
w duchu Świętym. pan pokazał mu też tych, 
którzy poprzez złe słowa i czyny siali zgor-
szenie wśród małych dzieci. w innym miej-
scu, wypełnionym ciemnością,  znajdowali 
się ludzie, którzy nie poznali Chrystusa i żyli  
w nieświadomości. Tu też przebywały dzieci 
zabite w łonach matek.

we wszystkich tych miejscach o. James 
ewangelizował, słuchał spowiedzi, doradzał, 
pocieszał, modlił się i chrzcił. i  widział, jak 
po nawróceniu  i pojednaniu się z Bogiem, 
byli zabierani z czyśćca do nieba. Towarzy-
szący mu anioł stróż wyjaśnił, iż wszyscy, 
aby wejść do nieba, muszą przebłagać i za-
dośćuczynić za swoje grzechy. „Miłosierdzie 
Jezusa wylewa się na nich dzięki modlitwom 
wstawienniczym, ofiarowanym Mszom św. 
oraz pokucie czynionej przez tych, którzy ko-
chają te osoby. dusze te mogą zostać zbawio-
ne w każdej chwili. James, musisz powiedzieć 
ludziom, a szczególnie księżom, aby więcej 
modlili się za te osoby oraz by podjęli posługę 
zbawienia dusz. kiedy dzięki ich modlitwom 
i uczynkom miłosierdzia dusze te osiągną 
niebo, będą się za nami wstawiać przed tro-
nem niebiańskim.” o. Manjackal postanowił 
wówczas, że będzie się więcej modlił i ofiaro-
wał więcej Mszy św. za dusze czyśćcowe. po 
tej lekturze powróciłam także do modlitwy 
za dusze w czyśćcu cierpiące.

mirosława Pałaszewska
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małE co niEco

Wokół śWiątecznego stołu: 
makóWki - śląski deser Wigilijny

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

do zoBaczenia, do usŁyszenia

4 grudnia, godz. 19.00, klub karuzela, wstęp wolny

„Barbórkowa potańcówka w karuzeli” - grupa Śpiewu Tradycyjnego osiedla przyjaźń

5 grudnia, godz. 18.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny

„do domu przez azję – wietnam, kambodża, Tajlandia i Malezja” - spotkanie z Łukaszem adamskim

10 grudnia, godz. 12.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny

warsztaty muzyczne z krzysztofem Trebunią-Tutką, nauczycielem mianowanym muzyki góralskiej

10 grudnia, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 20 zł (ulgowe 15 zł)

koncert zespołu Trebunie-Tutki

tradyCyjnie już, jak Co roku, postanowiłam przy okazji barbórki przyGotować Coś z kuChni ślą-
skiej. zbliża się boże narodzenie, zatem wybrałam przepis świąteCzny - na wiGilijny deser o nazwie 
makówki. to słodka masa makowa przekładana suCharkami i bakaliami. kiedyś używano zamiast 
suCharków Czerstwej bułki i wiele Gospodyń robi tak do tej pory. ja bułkę nie pierwszej świeżośCi 
suszę i potem przerabiam ją na tartą, więC zaufałam przepisowi wykorzystująCemu suChary, któ-
ry dostałam od znajomej ślązaCzki. danie jest proste, nie wymaGa pieCzenia, a smakiem wCale nie 
ustępuje tradyCyjnym makowCom. 

składniki:
1 l mleka
1/2 kostki masła
5-10 łyżek cukru
400 g mielonego maku
1 łyżka rumu
bakalie: rodzynki, płatki mig-
dałów, orzechy, kandyzowana 
skórka pomarańczowa, wiórki 
kokosowe
sucharki - w zależności od wiel-
kości naczynia 12-20 sztuk

Mleko zagotować wraz z masłem i cukrem, następnie dodać mak i jeszcze raz zagotować. Masa powinna mieć płynną 
konsystencję, bowiem powinna nasączyć sucharki. lekko ostudzić, następnie dodać rum i wymieszać.

w przezroczystym prostokątnym naczyniu ułożyć sucharki, następnie wylać na nie warstwę masy makowej,  na niej 
ułożyć bakalie (oprócz wiórków kokosowych). powtarzać czynność do wyczerpania składników. ostatnią warstwę powinna 
stanowić masa makowa posypana wiórkami kokosowymi, zaś z pozostałych bakalii można ułożyć ozdobny wzór.
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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
pół godziny przed Mszą św. w niedziele 

j.kielczewska@onet.eu 
„Przyjaciele Oblubieńca”

środa godz. 19.00 - ks. Konrad
Spotkania dla ojców

I poniedziałek miesiąca godz. 19.30 - ks. Konrad

Msze święte w naszej parafii
NIEDZIELE

7.00, 8.30, 10.00
11.30 (z udziałem dzieci)

13.00, 16.00, 18.00
20.00 (studenci)

DNI POWSZEDNIE
7.00, 7.30, 18.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Piątek po Mszy św. wieczornej do godz. 21.00

Niedziela – po Mszy św. o 20.00
KanCeLaria

poniedziałek – piątek: 16.00-17.30, 
tel. 664-10-99; fax 665-26-26

dyżury:
poniedziałek - ks. proboszcz

wtorek, czwartek - ks. Mariusz
środa, piątek -ks. Konrad

ks. jan pOpieL – proboszcz, tel. 665-19-71, 
xjan@poczta.fm

ks. Mariusz Bagiński – wikariusz, tel. 666-52-63
ks. Konrad zawłocki – wikariusz, tel. 666-52-64
ks. Grzegorz Mencel – rezydent, tel. 666-52-65

KOntO BUDOwY KOśCiOŁa 
31 1240 2034 1111 0000 0308 3439

Intencje mszalne
5 grudnia – poniedziałek:

6.30: …………………………….;

7.30: śp. Edmund lewicki – 9 greg.;

7.30: śp. irena i wojciech Roszkowscy;

18.00: śp. Eugeniusz koziński – 20 r.śm.;

6 grudnia – wtorek:

6.30: ……………………………..;

7.30: śp. Edmund lewicki – 10 greg.;

18.00: śp. kazimierz i władysław;

7 grudnia – środa:

6.30: ……………………………..;

7.30: ……………………………..;

18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;

8 grudnia – czwartek:

6.30: dziękczynna w dniu imienin Marii z prośbą o Boże błog. 

 i stałą opiekę najświętszej Maryi panny i dar pracy;

7.30: dziękczynno – błagalna o wzrost żywej wiary dla anny;

7.30: śp. Edmund lewicki – 12 greg.;

18.00: śp. kazimierz Łabęda;

9 grudnia – piątek:

6.30: śp. Janina;

7.30: śp. Edmund lewicki – 13 greg.;

18.00: śp. danuta Jezierska – 20 r.śm. i jej rodzice;

10 grudnia – sobota:

6.30: śp. Jerzy Śliwiński;

7.30: ………………………………..;

18.00: śp. Edmund lewicki – 14 greg.;

11 grudnia – niedziela:

7.00: śp. Marek seta – 3 r.śm.;

8.30: śp. Feliks Maciejak;

10.00: śp. Henryka grzybowska – 12 r.śm.;

11.30: śp. Jan Tatara – 6 r.śm.;

13.00: w int. parafian;

16.00: śp. Mirosław ogonowski – 2 r.śm.;

18.00: śp. Edmund lewicki – 15 greg.;

20.00: śp. Michał kowalak;



skaŁa numer 34(325)          

STRONA 12

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

ogŁoszenia duszPastersKie

Chrzty:
do wspólnoty Kościoła zostały włączone dzieci w sakramencie chrztu świętego:

Małgorzata krystosiak, gabriela alicja waga, Marcelina pieślak, 
wiktoria sikorska, nikodem paczkowski;

1. dziś, w drugą niedzielę adwentu, obchodzimy dzień 
solidarności z kościołem na wschodzie. w ramach oso-
bistego przygotowania się do spotkania ze zbawicielem 
w święta Bożego narodzenia i w dniu Jego powtórne-
go przyjścia na ziemię starajmy się wspierać modlitwą                       
i ofiarą materialną naszych braci w wierze żyjących na 
wschodzie. Przed kościołem zbieramy datki do puszek 
na pomoc Kościołowi na wschodzie, ofiary można też 
wrzucić do skarbonek na filarach kaplicy. 

2. wszystkich parafian: dzieci (z lampionami!), mło-
dzież i dorosłych zachęcam do licznego udziału w ro-
ratach, sprawowanych w naszym kościele codziennie  
o godz. 630.

3. w czwartek przypada uroczystość niepokalane-
go poczęcia nMp Msze Święte w naszym kościele  
o godz. 630, 730 i 1800. zapraszamy na „godzinę Łaski”  
na godz. 1200.

4. za tydzień, 11 Xii rozpoczniemy rekolekcje adwen-
towe w naszej parafii.

5. po prawej stronie po wyjściu z kaplicy, możemy nabyć 
poświęcone opłatki.  dochód ze sprzedaży przeznaczony 
jest na budowę nowego kościoła. Można też nabyć pier-
niki – słodkie cegiełki na budowę kościoła, oraz lampiony, 

zestawy kolędowe, kropidła, wodę święconą, kalendarze, 
karty pocztowe, sianko na stół wigilijny.  Jednocześnie 
informujemy, że parafia nasza nie upoważniła nikogo 
do roznoszenia opłatków  po domach.

6. parafialna Caritas po każdej Mszy św. rozprowadza  
karteczki z nazwami produktów na świąteczną paczkę. 
wylosowane produkty można składać do kosza przed 
ołtarzem MB nieustającej pomocy. Rozprowadza też 
świece wigilijnego dzieła pomocy dzieciom.                        

7. w tym tygodniu mamy jeszcze wolne intencje 
mszalne.

8. za tydzień ofiary składane na tace przeznaczone 
będą na budowę nowego kościoła.

9. Katolicka szkoła Podstawowa im. Ks. Piotra 
skargi, która mieści się przy ul. Bema róg Kasprza-
ka na woli zaprasza kandydatów do klas pierwszych 
i klas siódmych na rok szkolny 2017/2018. spotka-
nie informacyjne odbędzie się w budynku szkoły  
w sobotę 10 Xii. w godz.: 1000- 1300. więcej informacji 
można znaleźć  na stronie internetowej szkoły: www.
skarga.edu.pl.

sProstowanie
w ostatnim numerze „skały”, w naszą relację ze spotkania 
z panem Jackiem kałużnym, przewodnikiem z Muzeum 
powstania warszawskiego wkradł się istotny i dość „drogi” 
błąd. w poniższym zdaniu zamiast kwoty 55 mln usd, po-
winno być 55 mld usd. To znacząca różnica. za pomyłkę 
serdecznie przepraszamy. 
Małgorzata i piotr

powinno być:
„gościem naszej parafii był pan Jacek kałużny, przewodnik 
Muzeum powstania warszawskiego. w przystępny sposób 
przedstawił wiele mało znanych lub zapomnianych faktów  
z naszej najnowszej historii. niektóre mocno nas zdziwiły, 
jak na przykład ten o istnieniu bardzo dokładnej wyceny 
materialnych strat warszawy w czasie ii wojny światowej – 
prawie 55 mld usd!”

zaProszenie
w naszej parafii działają obecnie dwa kręgi domowego 
kościoła. Trzeci krąg właśnie się tworzy. pragniemy, aby 
coraz więcej rodzin dowiedziało się o takim sposobie for-
macji duchowej dla rodzin. dlatego serdecznie zapraszamy 
parafian na Msze święte, w których w szczególny sposób 
uczestniczą członkowie domowego kościoła. pierwsza 
taka Msza odbyła się 6 listopada o godz. 1000. 

zapraszamy w każdą pierwszą niedzielę miesiąca  
o godz. 1000 na Msze z kręgami domowego kościoła.


