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OtO słOwO PaNa:
„Błogosławieni ubodzy w duchu…
Błogosławieni, którzy płaczą… 
Błogosławieni cisi… 
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości… 
Błogosławieni miłosierni… 
Błogosławieni czystego serca…
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój…
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości…
Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.” 

(por. Mt 5, 1 – 12).

Błogosławieństwa ewangeliczne są tematem dzisiejszej niedzie-
li i naszego rozważania akurat teraz, kiedy w „skale” podejmujemy 
zagadnienie życia konsekrowanego. Całkowite oddanie się Bogu 
w kroczeniu drogą powołania zakonnego musi być realizowane 
na fundamencie tej właśnie Chrystusowej nauki. ale czy tylko ten 
rodzaj powołania ma być budowany na ewangelicznych błogosła-
wieństwach? każda ludzka droga kroczenia śladami Jezusa ma być 
realizowaniem Jego rozumowania i patrzenia na ludzkie życie. po-
wołanie do kapłaństwa, do małżeństwa, do ojcostwa czy macierzyń-
stwa, powołanie do świętości, to nieustanne wprowadzanie nauki 
błogosławieństw w swoją codzienność.

wielu ze świata pyta o kryzys i spadek powołań do kapłaństwa 
i życia konsekrowanego w dzisiejszych czasach… ośmieliłbym się 
wyciągnąć wniosek, że to nie kapłaństwo czy życie zakonne przeży-
wa kryzys, ale ludzkość, która oddaliła się od pana Boga… kryzys 
przeżywa życie duchowe i religijne w wielu dzisiejszych małżeń-
stwach i rodzinach, z których mieliby się wywodzić przyszli kapłani 
czy zakonnicy, przyszli małżonkowie, ojcowie czy matki. Brak doj-
rzałości i odpowiedzialności za swoje życie i czyny osób wchodzą-
cych w dorosłość, to jest kryzys, któremu musimy starać się zaradzić 
w dzisiejszych czasach. powstaje pytanie: Jak To RoBiĆ???

potrzeba nam wrócić do budowania życia duchowego, relacji mi-
łości, przyjaźni, współpracy z Jezusem i bliźnimi w swojej codzien-
ności. na nowo odnaleźć Boga w Eucharystii, w modlitwie, w lek-
turze pisma świętego, wrócić do podstaw i korzeni, aby dojrzewać 
w wierze i w życiu, uczyć się odpowiedzialności za siebie i innych. 
porzucić gusła i zabobony, które narzuca nam i promuje nam świat 
dzisiejszy. wybiórczo i świadomie oglądać programy telewizyjne czy 
szperać w internecie. wyrwać się ze świata wirtualnego gier kompu-
terowych. nie pozwolić sobą manipulować i robić sieczki z własnego 
mózgu, lecz mieć jasne spojrzenie na świat i otaczającą nas rzeczy-
wistość. szukać wartości i tylko nimi się karmić. a wszystko to po 
to, aby na nowo nauczyć się budowania relacji z Bogiem i bliźnimi, 
więcej ze sobą być, spotykać się i dostrzegać nawzajem swoje potrze-
by, rozmawiać i słuchać, żyć wspólnotowo i wychowywać…

ks. konrad

dzIeń 
ŻycIa 
kONsekrOwaNegO
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STRONA 2

EwangElia na co dziEń
29 stycznia 2017 - IV Niedziela zwykła
(Mt 5,1-12a)

30 stycznia 2017 - poniedziałek
dzień powszedni
(Mk 5,1-20)
Jezus i uczniowie Jego przybyli na drugą stronę jeziora do kraju gerazeń-
czyków. ledwie wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł Mu naprzeciw z grobów 
człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobach  
i nawet łańcuchem nie mógł go już nikt związać. Często bowiem wiąza-
no go w pęta i łańcuchy; ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał, i nikt nie 
zdołał go poskromić. wciąż dniem i nocą krzyczał, tłukł się kamieniami 
w grobach i po górach. skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał Mu 
pokłon i zawołał wniebogłosy: Czego chcesz ode mnie, Jezusie, synu Boga 
najwyższego? zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie! powiedział mu bo-
wiem: wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. i zapytał go: Jak ci na imię? 
odpowiedział Mu: na imię mi „legion”, bo nas jest wielu. i prosił go na 
wszystko, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. a pasła się tam na górze wielka 
trzoda świń. prosili go więc: poślij nas w świnie, żebyśmy w nie wejść mo-
gli. i pozwolił im. Tak duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie. a trzoda 
około dwutysięczna ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora. i poto-
nęły w jeziorze. pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po za-
grodach, a ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli 
opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych 
zmysłach. strach ich ogarnął. a ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co się 
stało z opętanym, a także o świniach. wtedy zaczęli go prosić, żeby odszedł 
z ich granic. gdy wsiadł do łodzi, prosił go opętany, żeby mógł zostać przy 
nim. ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego: wracaj do domu, do 
swoich, i opowiadaj im wszystko, co pan ci uczynił i jak ulitował się nad 
tobą. poszedł więc i zaczął rozgłaszać w dekapolu wszystko, co Jezus z nim 
uczynił, a wszyscy się dziwili.

31 stycznia 2017 - wtorek 
wspomnienie św. Jana Bosko, kapłana
(Mk 5,21-43)
gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się 
wielki tłum wokół niego, a on był jeszcze nad jeziorem. wtedy przyszedł 
jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. gdy go ujrzał, upadł Mu do 
nóg i prosił usilnie: Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, 
aby ocalała i żyła. poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd 
na niego napierał. a pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ 
krwi. wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała,  
a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. słyszała ona o Jezusie, 
więc przyszła od tyłu, między tłumem, i dotknęła się Jego płaszcza. Mówi-
ła bowiem: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. zaraz 
też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości.  
a Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od niego. obrócił 
się w tłumie i zapytał: kto się dotknął mojego płaszcza? odpowiedzieli Mu 
uczniowie: widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: kto się Mnie do-
tknął. on jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. wtedy kobieta 
przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed 
nim i wyznała Mu całą prawdę. on zaś rzekł do niej: Córko, twoja wiara 
cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości! gdy on 
jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: Two-
ja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? lecz Jezus słysząc, 
co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: nie bój się, wierz tylko! i nie 
pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem piotra, Jakuba i Jana, brata Jaku-
bowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. wobec zamieszania, 
płaczu i głośnego zawodzenia, wszedł i rzekł do nich: Czemu robicie zgiełk 
i płaczecie? dziecko nie umarło, tylko śpi. i wyśmiewali go. lecz on od-
sunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy 
z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. ująwszy dziewczynkę za 
rękę, rzekł do niej: Talitha kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań! 
dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. 
i osłupieli wprost ze zdumienia. przykazał im też z naciskiem, żeby nikt  
o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

1 lutego 2017 -  środa
dzień powszedni
(Mk 6,1-6)
Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. a towarzyszyli Mu Jego 
uczniowie. gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przy-
słuchując się, pytało ze zdziwieniem: skąd on to ma? i co za mądrość, która 
Mu jest dana? i takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, 
syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i szymona? Czyż nie żyją tu u nas 
także Jego siostry? i powątpiewali o nim. a Jezus mówił im: Tylko w swojej 

ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak 
lekceważony. i nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku cho-
rych położył ręce i uzdrowił ich. dziwił się też ich niedowiarstwu. potem 
obchodził okoliczne wsie i nauczał.

2 lutego 2017 -  czwartek
Święto Ofiarowania Pańskiego
(Łk 2,22-40)
gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według prawa Mojżeszowego, przy-
nieśli Jezusa do Jerozolimy, aby go przedstawić panu. Tak bowiem jest na-
pisane w prawie pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie 
poświęcone panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa 
młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. a żył w Jerozolimie 
człowiek, imieniem symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wy-
czekiwał pociechy izraela, a duch Święty spoczywał na nim. Jemu duch 
Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza pańskiego. za 
natchnieniem więc ducha przyszedł do świątyni. a gdy Rodzice wnosili 
dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął Je 
w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o władco, pozwól odejść słudze 
Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zba-
wienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświe-
cenie pogan i chwałę ludu Twego, izraela. a Jego ojciec i Matka dziwili się 
temu, co o nim mówiono. symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, 
Matki Jego: oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu 
w izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. a Twoją duszę miecz 
przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również proro-
kini anna, córka Fanuela z pokolenia asera, bardzo podeszła w latach. od 
swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. liczyła 
już osiemdziesiąty czwarty rok życia. nie rozstawała się ze świątynią, służąc 
Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. przyszedłszy w tej właśnie 
chwili, sławiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwo-
lenia Jerozolimy. a gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili 
do galilei, do swego miasta - nazaret. dziecię zaś rosło i nabierało mocy, 
napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim.

3 lutego 2017 - piątek
dzień powszedni
(Mk 6,14-29)
król Herod posłyszał o Jezusie, gdyż Jego imię nabrało rozgłosu, i mówił: 
Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają  
w nim. inni zaś mówili: To jest Eliasz; jeszcze inni utrzymywali, że to pro-
rok, jak jeden z dawnych proroków. Herod, słysząc to, twierdził: To Jan, któ-
rego ściąć kazałem, zmartwychwstał. Ten bowiem Herod kazał pochwycić 
Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony bra-
ta swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: 
nie wolno ci mieć żony twego brata. a Herodiada zawzięła się na niego 
i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed 
Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. ilekroć 
go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał. otóż 
chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił 
ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym 
w galilei. córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi  
i współbiesiadnikom. król rzekł do dziewczęcia: proś mię, o co chcesz,  
a dam ci. nawet jej przysiągł: dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę 
mojego królestwa. ona wyszła i zapytała swą matkę: o co mam prosić? Ta 
odpowiedziała: o głowę Jana Chrzciciela. natychmiast weszła z pośpiechem 
do króla i prosiła: Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. 
a król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i biesiadników 
nie chciał jej odmówić. zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę 
jego. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie; dał 
ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce. uczniowie Jana, dowiedziawszy 
się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.

4 lutego 2017 - sobota
dzień powszedni
(Mk 6,30-34)
po swojej pracy apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, 
co zdziałali i czego nauczali. a on rzekł do nich: pójdźcie wy sami osobno 
na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło 
i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. odpłynęli więc łodzią na 
miejsce pustynne, osobno. lecz widziano ich odpływających. wielu zauwa-
żyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. 
gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. zlitował się nad nimi, byli bowiem 
jak owce nie mające pasterza. i zaczął ich nauczać.
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od swoich początków chrześcijań-
stwo stawiało ogromny nacisk 
na życie konsekrowane. w XX 

w. obserwujemy pewnego rodzaju reha-
bilitację małżeństwa, ale nadal miejscem 
szczególnym, gdzie staramy się naślado-
wać Jezusa, są wspólnoty zakonne. To tam 
wcielane w życie są rady ewangeliczne, 
tj. czystość, ubóstwo oraz posłuszeństwo, 
znajdujące swój wyraz w adekwatnych 
ślubach. Jezus zachęca nas do perfekcji 
słowami przytoczonymi przez Mateusza 
Ewangelistę: „Jeśli chcesz być doskonały, 
idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubo-
gim, a będziesz miał skarb w niebie. po-
tem przyjdź i chodź za Mną!” (Mt 19,21). 
Te słowa padają w odpowiedzi na pytanie 
bogatego młodzieńca, co powinien czynić, 
by być zbawionym. Jezus najpierw przy-
pomina o konieczności wypełniania przy-
kazań, a kiedy otrzymuje zapewnienie, iż 
są one przestrzegane, zaprasza do pójścia 
za sobą. kobiety i mężczyźni, którzy swoje 
ziemskie dobra oddają Bogu, odpowiada-
ją na to wołanie. „ziemskie dobro” to nie 
tylko majątek, ale wręcz oddanie całego 
siebie Chrystusowi. stąd trzy śluby – re-
zygnacja z pieniędzy, z posiadania męża/
żony (a w konsekwencji dzieci) i dyspo-
zycyjność wobec zakonu. zaznaczmy, że 
jest to działanie wyjątkowe, dodatkowe 
względem podstawowych zasad chrześci-
jańskiego życia, wymagające szczególnego 
powołania. Katechizm Kościoła Katolickiego 
w punkcie 932 tłumaczy:

bieństwem do Chrystusa mają nam przy-
bliżać czystość, prostotę i posłuszeństwo 
samego zbawiciela.

w orędziu wygłoszonym na i dzień 
Życia konsekrowanego Jan paweł ii 
stwierdził, iż cel owego dnia jest potrójny. 
po pierwsze, powinniśmy być osobiście 
wdzięczni za dar życia konsekrowanego, 
który ubogaca i raduje. To Bóg najpierw 
powołuje człowieka, pragnie być uwiel-
biony w wiernym przestrzeganiu ślu-
bów zakonnych. po drugie, dzień ten ma 
„przyczynić się do poznania i do szacunku 
dla życia konsekrowanego ze strony ludu 
Bożego.” na co dzień mało zastanawia-
my się nad wyrzeczeniami zakonników  
i zakonnic. Może myślimy, że są ulepieni 
z innej gliny, że nie wybraliby takiego po-
wołania, gdyby im z jakichś powodów nie 
było łatwiej. „dla mnie to byłoby niemoż-
liwe”. Co to znaczy dla mnie? dla kogoś 
posiadającego ludzką naturę? Czy zatem 
zakonnicy nie są ludźmi, czy może ktoś 
im pomaga w przekraczaniu ludzkiej kon-
dycji, kondycji grzechu? Jeśli uważamy, że 
zakonnikom jest „łatwiej”, to tylko dzię-
ki łasce Bożej. gotowość do współpracy  
z łaską musi budzić nasz szacunek.

Trzeci powód ustanowienia dnia Życia 
konsekrowanego jest skierowany do osób, 
które złożyły profesję zakonną.  Mówiąc 
wprost, warto, aby miały szczególny dzień, 
w którym mogłyby celebrować swoje po-
wołanie.

znacznie obszerniej ojciec Święty 
Jan paweł ii wypowiedział się na temat 
życia konsekrowanego w posynodalnej 
adhortacji Vita Consecrata z 1996 roku. 
Jeszcze innym, nieco starszym, dokumen-
tem przypominającym, czym powinno 

się charakteryzować życie poświęcone 
Bogu, jest dekret soboru watykańskie-
go ii Perfectae Caritatis, podpisany przez 
papieża pawła Vi w październiku 1965 
roku.

pamiętajmy o modlitwie za siostry  
i braci zakonnych każdego dnia, a ten 
jeden raz w roku – może postarajmy się 

o zwykłe, ludzkie życzenia pomyślności  
i zapewnienie o wsparciu dla bliskich nam 
osób duchownych.

Janusz Matkowski

W najbliższe śWięto ofiaroWania Pańskiego, 2 lutego, Po raz dWudziesty PierWszy 
obchodzić będziemy śWiatoWy dzień życia konsekroWanego. ustanoWiony Przez śW. 
jana PaWła ii W 1997 roku, jest okazją do zastanoWienia się nad śWiatem mnichóW oraz 
mniszek.

w kościele, który jest jakby sakramentem, to znaczy znakiem i narzędziem życia Boże-
go, życie konsekrowane jawi się jako szczególny znak tajemnicy odkupienia. „wierniej” iść 
za Chrystusem i naśladować go, „wyraźniej” ukazywać Jego wyniszczenie, oznacza być „głę-
biej” obecnym w sercu Chrystusa dla sobie współczesnych. Ci bowiem, którzy idą tą „węż-
szą” drogą, pobudzają swoim przykładem braci oraz „dają wspaniałe i zaszczytne świadec-
two temu, iż świat nie może się przemienić i ofiarować się Bogu bez ducha błogosławieństw”  
(sobór watykański ii, konst. lumen gentium, 31).

zatem bracia i siostry składający pro-
fesję zakonną (od łacińskiego proffesio 
– publiczna deklaracja) pragną wykazać 
się czymś więcej niż etyczną poprawno-
ścią zawartą w dekalogu. w ich postawie 
mamy widzieć świadectwo Bożej miłości 
wobec człowieka, zakonnicy swym podo-
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Święto Matki Bożej gromnicznej

dzień 2 lutego – Święto ofia-
rowania pańskiego, w tra-
dycji polskiej nazywany jest 

Świętem Matki Bożej gromnicznej, 
o czym chyba wszyscy polscy kato-
licy wiedzą. Święto to związane jest 
ściśle z obrzędem święcenia świec 
– gromnic. stąd przyjęła się nazwa 
Święta Matki Bożej gromnicznej. 
Jak wieść gminna niesie, z gromnicą 
wiążą się ludowe zwyczaje. w prze-
szłości świece te wykonywane były  
z wosku pszczelego, który po zapa-
leniu świecy wydawał miłą woń, roz-
chodzącą się po całym domu. Tra-
dycją było, że po zakończonej Mszy 
św. zapaloną świecę starano się do-
nieść do domu, a kiedy nie było to 
możliwe z powodu niesprzyjających 
warunków atmosferycznych, świecę 
zapalano już na miejscu – w domu. 
z zapaloną świecą obchodzono całe 
gospodarstwo, aby odstraszyć zło. 
gromnica, jako znak Bożej jasności, 
zapalana była podczas burzy. sta-
wiano te świece w oknach, grom-
nicami zażegnywano klęski grado-
we, dymem z nich kreślono znaki 
krzyża na drzwiach, piecu, oknach  
i belkach sufitu jako „zapory” prze-
ciw nieszczęściom i złu. ze świętem 
Matki Bożej gromnicznej związana 
jest także legenda opowiadającą o 

tym, jak Matka Boża odpędza świa-
tłem gromnicy stado wilków od sie-
dzib ludzkich. obraz taki namalował 
piotr stachiewicz. Możemy go dziś 
spotkać na starych obrazkach lub na 
świecach. wśród uśpionej wsi, w zi-
mowej scenerii, w zwiewnej szacie, 
Matka Boża z narzuconą na głowie 
i plecach chustą, z gromnicą w ręce 
odgania sunące po śniegu w stronę 
ludzkich domów wilki. ze świętem 
Matki Bożej gromnicznej związane 
są również przysłowia ludowe:

na wyciągnięcie ręki. nie wiem, jak 
to się stało, że panie pielęgniarki za-
uważyły moment przejścia pacjentki 
do lepszego świata, być może ktoś 
wcześniej przekazał te informacje do 
dyżurki. pomimo że całe to zdarze-
nie wiązało się z trudnym dla każ-
dego człowieka momentem śmierci, 
tego, który umiera i tego, który to-
warzyszy mu w tej ostatniej dro-
dze życia ziemskiego, odczuwałam 
wręcz wdzięczność za tak poważne  
i chrześcijańskie odniesienie się do 
człowieka. obraz umierającej starszej 
pani z gromnicą w ręce, przy której 
stoją pielęgniarki modląc się krótką 
modlitwą pozostanie mi na zawsze  
w pamięci…  

     
 Iwona choromańska

informacje zaczerpnięto ze stro-
ny internetowej: http://ruda_para-
fianin.republika.pl/; http://teatrnn.
pl/leksykon;  http://www.niedziela.
pl/.

Świątynia światłem gromnic płonie 
I woła: Matko! oświeć życia znój! 
Przed prawem schylasz święte skronie, 
Bo w niem pokory i pociechy zdrój.
Posłuszna, cicha do ostatka 
Wypełniasz kornie, co rozkazał Bóg, 
I wiedziesz rzesze jako matka, 
Gdy staną trwożne wśród rozstajnych dróg.
Niech nam przypomni blask gromnicy, 
Że nim pójdziemy na straszliwy sąd, 
Ma dusza jaśnieć wśród ciemnicy, 
I mężnie łamać szał i grzech i błąd.
Świątynia światłem gromnic płonie, 
I myśl ulata, gdzie pokory kwiat, 
Nad burze, gromy, ciemne tonie, 
I nad niedole ludzkich, biednych chat.
Świątynia w blaskach świec jaśnieje, 
I ufnie błaga cały polski lud: 
Pokoju otwórz nam wierzeje 
Na szczęście, chwałę, nowych czasów cud!
                        ks. Ewaryst nawrowski
Rok Boży w liturgii i tradycji 
Kościoła świętego, katowice 1931

Na Gromnice masz zimy połowice.
Na Gromnice łataj chłopie rękawice. 
Gdy w Gromnice dzień pogodny, będzie roczek płodny i miodny.
Gdy w Gromnice mróz, będzie dużo zbóż.
Gdy w Gromnice roztaje, będą marne urodzaje.
Gdy na Gromnice z dachu ciecze, zima jeszcze się powlecze.
Gdy słońce świeci jasno na Gromnice, to przyjdą większe mrozy i śnieżyce.
Gdy gromnice patrzą ze śniegu, wiosna przyjdzie nam w szeregu, ale gdy się jaśnie świecą, nie tak prędko spiekę wzniecą. 
Gdy w gromnice pięknie wszędzie, tedy dobra wiosna będzie.
Gdy na gromnicę mróz, schowaj sanie, szykuj wóz. 
W dzień panny gromnicznej, bywaj zdrów mój śliczny.

ze świecą gromniczną wiąże się 
też inna, piękna tradycja. Świecę za-
pala się przy osobie konającej, wkła-
dając ją do ręki osoby odchodzącej 
na sąd do pana, aby światło świecy 
ogarnęło umierającego w ostatniej 
ziemskiej chwili, ulżyło w cierpieniu 
i poprowadziło do wiekuistej świa-
tłości. Światło to ma być dla umie-
rającego odbiciem światła doskona-
łego, jakim jest Jezus Chrystus. 

osobiście byłam świadkiem ta-
kiego rytuału. Był to początek lat 
90-tych XX w. Byłam wówczas  
w szpitalu, odwiedzając chorą oso-
bę. na jednej sali leżało kilka pań. 
w którymś momencie, nie zauwa-
żyłam nawet kiedy, bo wszystko 
bardzo szybko przebiegało, dwie 
pielęgniarki wbiegły do sali, trzy-
mając gromnicę w ręce. Jedna z nich 
zapaliła świecę i włożyła ją do ręki 
umierającej starszej pani. Trwało to 
kilka minut. starsza pani odeszła do 
domu ojca, była bardzo spokojna. 
pamiętam jednak, że ta scena wy-
warła na mnie ogromne wrażenie. 
przede wszystkim byłam pełna po-
dziwu dla roztropności personelu 
pielęgniarskiego oraz zaskoczona, 
że gromnica była w szpitalu, niemal 



                      skaŁa numer 4(334) 

strona 5

NAUCZANIE KOŚCIOŁA 
O ŻYCIU SPOŁECZNYM

PaPIeska 
ekOlOgIa. część XiV
Maciej Białecki, maciej@bialecki.net.pl

wracamy w naszych rozważaniach 
do „ekologicznej”, zwanej także „zielo-
ną”, encykliki ojca Świętego Francisz-
ka «laudato si’», ogłoszonej 18 czerwca 
2015 r., poświęconej w całości zagad-
nieniom ekologii i ochrony środowiska. 
Już jej tytuł jest niezwykły - nie łaciński, 
lecz włoski, będący cytatem z trzyna-
stowiecznej pieśni, będącej najstarszym 
zabytkiem poezji w tym języku, którego 
autorstwo przypisywane jest św. Fran-
ciszkowi z asyżu.

krytykowana przez Franciszka za-
sada maksymalizacji zysku, która zdo-
minowała mechanizmy rynkowe w go-

spodarce, wywołuje w ludziach przymus 
konsumpcji - „kompulsywny mechanizm 
konsumpcyjny”, jak określa to zjawisko 
papież: „ludzie w końcu wciągnięci są  
w wir zakupów i niepotrzebnych kosz-
tów” (jeśli nie zaznaczono inaczej, 
wszystkie cytaty z «laudato si’»). ułuda 
swobody konsumpcji, będąca w istocie 
obsesją robienia zakupów, sprawia, iż 
„wszyscy uważają się za wolnych, dopóki 
zachowują rzekomą wolność konsumo-
wania. natomiast rzeczywiście wolnymi 
są ci, którzy należą do mniejszości posia-
dającej władzę ekonomiczną i finansową. 
w tym zamieszaniu postmodernistyczna 
ludzkość nie odnalazła nowego zrozu-
mienia samej siebie, które to zrozumienie 
mogłoby jej nadać kierunek, a ten brak 
tożsamości przeżywany jest z udręką.”

przypomina słowa Jana pawła ii  
o dominującym współcześnie poczuciu 
tymczasowości i niepewności jutra, „któ-
rego konsekwencją są wielorakie formy 
zbiorowego egoizmu” (orędzie na Świa-
towy dzień pokoju, 1990), nazywanego 
przez Franciszka autoreferencyjnością. 
w świecie zbiorowego egoizmu ludzie 
„izolują się w swojej świadomości, zwięk-

szają swoją zachłanność. im bardziej ser-
ce danej osoby jest puste, tym bardziej 
potrzebuje ona rzeczy, które mogłaby ku-
pić, posiadać i konsumować. w tym kon-
tekście nie wydaje się możliwe, aby ktoś 
zaakceptował granice, jakie wyznacza mu 
rzeczywistość. w takiej perspektywie nie 
ma też prawdziwego dobra wspólnego.” 

Brak potrzeby dobra wspólnego jest 
charakterystyczny dla ideologii liberal-
nej, odróżnia ją od innych współczesnych 
nurtów ideowych polityki, dlatego opisa-
ne przez papieża zjawiska społeczne nie 
budzą - do czasu - sprzeciwu europejskiej 
opinii publicznej, zdominowanej przez 

liberałów. Franciszek jednak przestrzega: 
ich rozwój sprawi, że „normy będą prze-
strzegane jedynie w takim zakresie, w ja-
kim nie będą sprzeczne z ich własnymi 
potrzebami. dlatego myślimy nie tylko 
o możliwości straszliwych zjawisk kli-

matycznych lub klęskach żywiołowych, 
ale także o katastrofach wypływających  
z kryzysu społecznego. Bowiem obse-
sja na tle konsumpcyjnego stylu życia, 
zwłaszcza gdy bardzo niewielu jest w sta-
nie tak żyć, może sprowokować jedynie 
przemoc i wzajemne zniszczenie.”

Franciszek głęboko wierzy w misję 
nauczania kościoła, mogącego odwró-
cić niebezpieczne trendy współczesno-
ści: „nie ma systemów, które całkowicie 
zniweczyłyby otwarcie na dobro, prawdę 
i piękno czy też zdolność do reakcji, jaką 
Bóg nieustannie wzbudza w głębi na-
szych serc.” dlatego „nie wszystko stra-
cone, ponieważ człowiek zdolny poniżyć 

siebie aż do skrajności może również sta-
wić czoło trudnościom, dokonać zwrotu 
i ponownie wybrać dobro, odrodzić się, 
niezależnie od narzuconych mu wszel-
kich uwarunkowań psychicznych i spo-
łecznych. Jest zdolny uczciwie spojrzeć 
na siebie, ujawnić swoją odrazę i podjąć 
nowe drogi ku prawdziwej wolności.”

dużą wagę przywiązuje do ruchów 
konsumenckich, zauważając że „zmiana 
stylu życia może spowodować wywiera-
nie zdrowej presji na tych, którzy spra-
wują władzę polityczną, gospodarczą  
i społeczną.” Ruchy konsumenckie postu-
lują nienabywanie niektórych produktów 
z powodów ekologicznych, społecznych 
bądź etycznych, „przez co skutecznie 
wpływają na zmianę funkcjonowania 
przedsiębiorstw, zmuszając je do roz-
ważenia oddziaływania na środowisko 
oraz przemyślenia modeli produkcji. 
Faktem jest, że kiedy nawyki społeczeń-
stwa pomniejszają zyski przedsiębiorstw, 
to czują się one zmuszone do zmiany 
sposobów produkcji.” papież apeluje, by  
w takich akcjach kierować się społeczną 
odpowiedzialnością konsumentów, czyli 

- poczuciem odpowiedzialności za dobro 
wspólne.

Bez tego „nie rozpoznajemy warto-
ści właściwej innym stworzeniom, nie 
obchodzi nas troska o potrzeby innych, 
nie jesteśmy zdolni postawić sobie grani-
ce, aby uniknąć cierpienia lub degradacji 
tego, co nas otacza. zasadnicza postawa 
autotranscendencji, przełamująca izolację 
i autoreferencyjność, jest źródłem umoż-
liwiającym wszelką troskę o innych i o 
środowisko. [...] kiedy jesteśmy w stanie 
przezwyciężyć indywidualizm, to można 
skutecznie wypracować alternatywny styl 
życia i staje się możliwa poważna zmiana 
w społeczeństwie.”

„ułuda swobody konsumpcji, będąca w istocie obsesją robienia zakupów, 
sprawia, iż wszyscy uważają się za wolnych, dopóki zachowują rzekomą wol-
ność konsumowania. natomiast rzeczywiście wolnymi są ci, którzy należą do 
mniejszości posiadającej władzę ekonomiczną i finansową.”

„Człowiek zdolny poniżyć siebie aż do skrajności może również stawić 
czoło trudnościom, dokonać zwrotu i ponownie wybrać dobro, odrodzić 

się, niezależnie od narzuconych mu wszelkich uwarunkowań psychicznych 
i społecznych.”
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co nam mówią Święci?

BłOgOsławIONy OJcIec 
aNastazy JakUB PaNkIewIcz
oddał życie za Wiarę. jako ksiądz katolicki był WyjątkoWo źle traktoWany Przez 
strażnikóW W obozie. zginął, bo był starym, Według niemcóW, 60 – letnim Polakiem.

przyszły błogosławiony uro-
dził się 9 lipca 1882 roku we 
wsi nagórzany koło sanoka 

w wielodzietnej rodzinie  rolników 
– Tomasza i Tekli z domu lenio. 
ukończył państwową szkołę pod-
stawową w nowotańcu, a następ-
nie gimnazjum w sanoku. od 1899 
roku przebywał we lwowie, gdzie 
rok później wstąpił do zakonu 
Braci Mniejszych, czyli franciszka-
nów prowincji niepokalanego po-
częcia najświętszej Maryi panny, 
zwanych w polsce bernardynami  
i przyjął zakonne imię anastazy. 
po zdaniu matury studiował w la-
tach 1903–1907 filozofię i teologię  
w zakonnym studium konwentu 
bernardyńskiego w krakowie. 4 lu-
tego 1904 roku złożył ślubu wie-
czyste, a 1 sierpnia 1906 roku przy-
jął święcenia kapłańskie.

Był spowiednikiem w klasztorze  
i parafii pw. św. Franciszka z asy-
żu w wieliczce oraz kustoszem 
konwentu bernardyńskiego w kra-
kowie. w latach 1908–1911 pełnił 
funkcję magistra nowicjatu zjed-
noczonej prowincji bernardyń-
sko – reformackiej we włocławku.  
w 1912 roku wrócił do lwowa, gdzie 
przez rok był wychowawcą studiują-
cych tam bernardyńskich kleryków.  
w 1913 roku został przeniesiony 
do krakowa, gdzie był kapelanem 
bernardynek. po roku trafił do para-
fii w dżurkowie koło kołomyi. po 
wybuchu i wojny światowej został 
wcielony do armii austriackiej i w 
randze kapitana został kapelanem 
polaków na węgrzech. 

w latach 1919–1930 ojciec pan-
kiewicz pełnił funkcję gwardia-
na w kościele pw. św. Bernardyna  
w krakowie, gdzie dokonał remon-
tu świątyni. Chętnie pełnił posłu-

gę misjonarza i rekolekcjonisty  
w okolicznych parafiach. kolejnym 
miejscem jego pracy była Łódź, 
gdzie w latach 1930 - 1937 roku  
w dzielnicy doły wybudował dom 
zakonny, gimnazjum i kościół pw. 
św. Elżbiety węgierskiej. w 1937 
roku ojciec anastazy powołał do 
życia zgromadzenie sióstr anto-
nianek od Chrystusa króla (tzw. 
antonianki), które prowadziło sie-
rociniec. 

po wybuchu ii wojny światowej 
niemcy włączyli Łódź bezpośred-
nio do Rzeszy. 2 lutego 1940 roku 
gestapo wypędziło zakonników  
i zajęło budynki klasztorne m. in. 
na stajnie i garaże. ojciec pankie-
wicz zamieszkał w domu niejakiego 
Bronisława gralińskiego, który był 
kierownikiem cmentarza pw. św. 
wincentego. 1 kwietnia 1940 roku 
gestapo aresztowało ojca anastaze-
go; zwolniono go po 17 dniach. 

6 października 1941 roku niemcy 
na terenach przyłączonych do Rze-
szy rozpoczęli masowe aresztowa-
nia polskiego duchowieństwa. Tego 
dnia aresztowano też ojca pankie-
wicza, a następnie przewieziono do 
obozu przejściowego w konstanty-
nowie Łódzkim. 30 października 
1941 roku większość jego więźniów 
wywieziono do niemieckiego obozu 
zagłady kl dachau. ojciec anasta-
zy otrzymał numer obozowy 28176. 
Mimo bardzo trudnych warunków 
– ciągłego głodu i bicia – jeden 
ze współwięźniów zapamiętał, że 
„wszystkich pocieszał i był zawsze 
uśmiechnięty”. 

ojciec pankiewicz szybko tra-
cił siły i 18 maja 1942 roku został 
umieszczony w tzw. „baraku in-
walidów”, czyli osób niezdolnych 
do pracy i w zamyśle władz obo-

zowych skazanych na śmierć. Być 
może ważną przyczyną umieszcze-
nia zakonnika w tym bloku był fakt, 
że ukończył już 60 rok życia i we-
dług niemców nie nadawał się już 
do ciężkiej pracy z racji „zaawan-
sowanego” wieku.  dwa dni potem 
wyspowiadał się u współwięźnia ks. 
stefana stępnia. został wywieziony 
z liczną grupą więźniów „lebensun-
wertem leben” („niewartych życia”). 
według relacji ks. stępnia w czasie 
ładowania do samochodu ojciec 
anastazy był jednym z ostatnich 
więźniów wchodzącym do niego. 
kiedy pomagał innemu więźniowi, 
esesman zatrzasnął burtę samocho-
du i obciął obie dłonie zakonnika. 
najprawdopodobniej zmarł, zanim 
dotarł z transportem do komory 
gazowej w zamku Hartheim koło 
linzu, gdzie trafiały takie grupy 
chorych i starych więźniów.

13 czerwca 1999 roku ojciec ana-
stazy Jakub pankiewicz został ogło-
szony przez świętego Jana pawła ii 
błogosławionym w gronie 108 pol-
skich męczenników ii wojny świa-
towej. 

Joanna Matkowska
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rodzinnE ŚwiętowaniE niEdziEli
22 stycznia 2017 roku miało 

miejsce w naszej parafii kolejne 
Rodzinne Świętowanie niedzieli 
(RŚn). Rozpoczęło się ono Mszą 
Świętą o godzinie 11.30. dalsza 
część świętowania odbyła się tra-
dycyjnie w dużej sali nad kaplicą  
i tym razem miała formę rodzinnego 
kolędowania. poprowadził je ksiądz 
konrad. na początku przy akompa-
niamencie gitary i dziecięcych in-
strumentów perkusyjnych wspólnie 
odśpiewaliśmy kolędę „przybieżeli 
do Betlejem”. Towarzyszyła jej cho-
reografia. dalsza część kolędowania 
miała formę indywidualnego bądź 
rodzinnego wykonywania poszcze-
gólnych kolęd. do śpiewania niko-
go nie trzeba było specjalnie zapra-
szać. zgłaszały się zarówno dzieci 
jak i rodzice. wszyscy śpiewający 
nagrodzeni zostali gromkimi bra-
wami i słodkościami. Bardzo dobra 
znajomość kolęd nawet przez małe 
dzieci świadczy o tym, że zwyczaj 
ich śpiewania jest pielęgnowany  
w naszych domach.

w ramach kolędowania odbył się 
także konkurs wzorowany na zna-
nym teleturnieju „koło fortuny”. 
w naszej wersji konkursowej dzie-
ci obsługiwały „maszynę losującą” 
litery, a w miarę ich pojawiania się 
na tablicy należało odgadnąć hasło: 
słowa wybranych kolęd. nagrodą 
było wykonanie rozszyfrowanej ko-
lędy z podkładem karaoke.

parafrazując słowa księdza kon-
rada: „wszystkich kolęd nie zdołali-
śmy wyśpiewać – resztę zostawiamy 
na kolejny rok i kolejne kolędowanie 
w ramach Rodzinnego Świętowania 
niedzieli!” serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy uczestniczyli  
w spotkaniu, jak również pomogli  
w jego organizacji.

następne Rodzinne Świętowanie 
niedzieli odbędzie się 19 marca 
2017 roku (w lutym ze względu na 
ferie RŚn nie będzie organizowa-
ne). Temat spotkania związany bę-
dzie z ojcostwem. dla dzieci będą 
gry i zabawy plastyczne. Będzie 
także kącik dla maluszków, które 
zostaną przy rodzicach. serdecznie 
zapraszamy!
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sprawozdanie

„Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest;
Nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innym.”
                               Jan paweł ii

Tak jak co roku, pragniemy 
przedstawić krótkie spra-
wozdanie z naszej działal-

ności w 2016 roku.         
w niedzielę Miłosierdzia Bo-

żego zorganizowaliśmy zbiórkę 
pieniędzy do puszek na potrzeby 
Caritas. zebraliśmy 2437,42 zł.

otrzymaliśmy jałmużnę wiel-
kopostną zebraną przez dzie-
ci ze szkoły podstawowej nr 82 
(238,62 zł) i darowizny przeka-
zane bezpośrednio na konto ban-
kowe naszej wspólnoty w kwocie 
1250,00 zł.

pośredniczyliśmy w nieodpłat-
nym przekazywaniu używanego 
sprzętu RTV, agd i odzieży.

zorganizowaliśmy bezpłatne 
korepetycje dla dzieci i młodzieży 
z najuboższych rodzin.

w okresach przedświątecznych 
uczestniczyliśmy w akcji sprze-
daży świec „wielkanocne dzieło 
Caritas” oraz „wigilijne dzieło 
pomocy dzieciom.” ze sprze-
daży świec uzyskaliśmy kwotę 
7.527,00 zł, z czego do Caritas 
archidiecezji warszawskiej prze-
kazaliśmy 5.096,00 zł, a kwota 
2.431,00 zł zasiliła budżet naszej 
parafialnej Caritas  z przeznacze-
niem na pomoc dla najuboższych.

na Święta Bożego narodzenia 
przygotowaliśmy ponad 300 
paczek z produktów przynie-
sionych przez darczyńców na-
szej parafii. paczki przekazali-
śmy rodzinom wielodzietnym,  
osobom samotnym, chorym  
i bezdomnym, oraz dzieciom  
z naszej szkoły podstawowej  
nr 82 objętych opieką socjalną.

ponadto część produk-
tów przekazaliśmy dzieciom  
z ośrodka szkolno-wychowaw-
czego w laskach.

z kwoty 5.500,00 zł uzyskanej 
z 1% podatku należnego na rzecz 
organizacji pożytku publiczne-
go  (opp), 2.098,00 zł przezna-
czyliśmy na zakup sprzętu agd 
(pralki i lodówki) dla naszych 
podopiecznych, a pozostałą kwo-
tę 3.402,00 zł przeznaczyliśmy na 
zakup żywności dla naszych pod-
opiecznych; 

systematycznie pomagaliśmy 75 
rodzinom, które znajdowały się  
w trudnej sytuacji materialnej. dla 
tych rodzin zakupiliśmy produk-
ty żywnościowe, lekarstwa, ciepłe 
skarpety i rękawiczki, sprzęt go-
spodarczy, a także udzielaliśmy 
zapomóg na cele rehabilitacyjne. 
Łącznie przeznaczyliśmy na te 
cele kwotę 8.760,34 zł.

na dzień 31 grudnia 2016 r. stan 
konta wynosił 15.060,79 zł.

składamy serdeczne Bóg zapłać 
ludziom dobrej woli za wszelką po-
moc, okazane serce, hojność, zaufa-
nie i życzliwość.  
w intencji wszyst-
kich darczyńców, a 
także podopiecz-
nych Caritas została 
odprawiona Msza 
św. w tygodniu Mi-
łosierdzia Bożego.  

Motywacji i sił do świadcze-
nia pomocy bliźnim dostarczają 
nam różne wydarzenia duchowe. 
w okresie Bożego narodzenia 
uczestniczyliśmy w spotkaniu 
opłatkowym, natomiast w mar-
cu odbyliśmy rekolekcje wielko-
postne. w czerwcu 2016 r. wraz 
z ks. konradem uczestniczyliśmy 
w pielgrzymce do sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Łagiew-
nikach oraz w sanktuarium Jana 
pawła ii. w drodze do tych miejsc 
zatrzymaliśmy się w skarżysku-
kamiennej, gdzie znajduje się ko-
pia obrazu Matki Boskiej ostro-
bramskiej. 

zapraszamy do naszej wspól-
noty wszystkich chętnych, którzy 
chcieliby nieść pomoc bliźnim, 
bowiem potrzeby są większe niż 
nasze możliwości, a grono współ-
pracujących nie jest zbyt liczne.

parafialny 
zespół caritas

Jak pracuje nasz parafialny zespół caritas?
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recenzja

„ktO tU rzĄdzI”.  czĘŚĆ 1

płyta została wydana przez wy-
dawnictwo „gloria24”. Jacek 
pulikowski i Jadwiga pulikow-

ska  opowiadają na niej o swojej relacji 
małżeńskiej i dzielą się przemyśleniami 
na temat budowania tych relacji. płyta 
„kto tu rządzi” składa się z czterech 
części, zatytułowanych „kto tu rządzi”, 
„komunikacja w małżeństwie”, „anty-
koncepcja” oraz „sex w małżeństwie”. 
do płyty została dołączona książeczka, 
zawierająca wypowiedzi obydwu mał-
żonków na różne kwestie, dotyczące 
życia małżeńskiego i rodzinnego.

Jacek pulikowski, ucząc innych bu-
dowania relacji małżeńskich, sam stara 
się dawać dobry przykład. wypowiedzi 
zawarte na płycie mają właśnie na celu 
podzielenie się z odbiorcami tym do-
brym przykładem. Myśli przekazane 
przez niego i przez jego żonę mogą być 
przydatne w budowaniu relacji w każ-
dym małżeństwie. 

w części pierwszej płyty, zatytuło-
wanej „kto tu rządzi”, zwraca uwagę 
wypowiedź na temat oczekiwań wobec 
małżeństwa. Jacek pulikowski twierdzi, 
że momentem kluczowym w każdym 
małżeństwie jest uwierzenie, że w mał-
żeństwo jest wpisany trud. wchodze-
nie w małżeństwo z przekonaniem, że 
będzie lekko, łatwo i przyjemnie, jest 
śmiertelnie niebezpieczne. według 
niego, wiele małżeństw dlatego się 
rozpada, że oczekiwali, iż będzie fajnie 
i tylko fajnie i rozbili się na pierwszej 
najdrobniejszej trudności. 

odnośnie oczekiwań wobec własne-
go małżeństwa wspomina, że nigdy nie 
myślał o rozwodzie, natomiast wielo-

krotnie wściekał się na to, jak wygląda 
to ich małżeństwo. dla niego najwięk-
szą trudnością w małżeństwie było po-
skromienie swojej wybuchowości, swo-
jego temperamentu, który powodował, 
że chciał, żeby coś się działo bardzo 
szybko, dokładnie według jego myśli. 

Jacek pulikowski stwierdza, że rela-
cja z żoną jest dla niego najważniejszą 
relacją na świecie. Jest również najważ-
niejsza dla ich dzieci, gdyż jest wzorem 
relacji damsko-męskiej i podstawą ich 
poczucia bezpieczeństwa. według nie-
go, to jest najważniejsze, co wraz z żoną 
mogą dać dzieciom, tj. że się naprawdę 
kochają i dzieci to wiedzą. Twierdzi, że 
w dzieciach nie pojawia się zazdrość, 
iż tatuś jest ważniejszy dla mamusi niż 
dzieci, a wręcz przeciwnie, pojawia się 
radość, bo skoro tatuś jest najważniej-
szy dla mamusi, to oni będą razem do 
końca życia. a to właśnie stanowi dla 
nich podstawę poczucia bezpieczeń-
stwa.

 w tytułowym temacie „kto tu rzą-
dzi” wyjaśnił, że w swoim domu jest 
przywódcą, ale nie tyranem narzuco-
nym, lecz przywódcą zaakceptowanym. 
stwierdził, że żona i dzieci pojmują 
jego przywództwo jako pewien dar 
dla rodziny. skoro bowiem ten facet 
nie jest głupi i wymyśla dobre rzeczy, 
to warto go w pewnych dziedzinach 
słuchać i podporządkowywać się mu.  
z kolei Jadwiga pulikowska podkreśliła, 
że cieszy się bardzo, że mąż może w ich 
małżeństwie rządzić i że nie nadużywa 
władzy oraz że potrafi uwzględniać jej 
zdanie. Jeżeli jest coś szczególnego, na 
czym bardzo jej zależy, to wtedy prosi 

o to męża i to jest metoda, która dzia-
ła. To nie znaczy, że on się natychmiast 
zmienia, ale to znaczy, że on uwzględ-
nia w swoim postępowaniu i życiu to,  
o co ona go prosi. 

w końcowych wypowiedziach 
pierwszej części Jacek pulikowski 
stwierdza, że małżeństwo go niesamo-
wicie dowartościowuje. gdyby robił 
wszystko, co robi, a nie żył w rodzinie, 
wówczas to, co robi i mówi, nie było-
by do końca wiarygodne i nie byłoby 
do końca spełniające. Twierdzi, że ma 
poligon rodzinny, ma też drugi poligon 
– poradnię rodzinną, gdzie spotyka się 
z rozpadającymi się małżeństwami, ma 
też trzeci poligon – spotkania z innymi 
ludźmi, ale w tym wszystkim bazą jest 
rodzina. i na pewno nie byłby szczę-
śliwy, gdyby robił wszystko inne, a nie 
miałby szczęśliwej rodziny. na końcu 
stwierdził: „Mogę powiedzieć śmiało: 
życie bym oddał, żeby ta „firma”, [czyli 
rodzina],  nie splajtowała”. 

roman łukasik

jacek PulikoWski i jego żona jadWiga są nauczycielami akademickimi i znanymi do-
radcami rodzinnymi, mają troje dzieci. jak sami tWierdzą, Pomogli Ponad tysiącu Par 
małżeńskich W różnych Problemach. na synodzie na temat rodziny odbyWającym się  
W 2015 r. byli audytorami, czyli obserWatorami, Wyznaczonymi Przez Polski ePiskoPat 
i mianoWanymi Przez PaPieża franciszka. głoszą rekolekcje i nauki Przedmałżeńskie, 
WystęPują W audycjach radioWych, Piszą książki i nagryWają Płyty z konferencjami. 
ostatnia ich Płyta dotyczy budoWania relacji małżeńskich i jest zatytułoWana „kto 
tu rządzi”.
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małE co niEco

LINGUINE Z INDYKIEM I DYNIĄ

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

dO zOBaczeNIa, dO UsłyszeNIa

29 stycznia, godz. 11.00 i 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 18 zł 
„przygody kota - Mądrość pokoleń” - teatralny poranek bajkowy
29 stycznia, godz. 14.00, kościół pw. Bogurodzicy Maryi, wstęp wolny 
koncert kolęd Młodzieżowej orkiestry dętej osp kaski
29 stycznia, godz. 15.00, sala widowiskowa kościoła pw. Matki Bożej królowej aniołów, wstęp wolny
„Jeden-zero dla...” - przedstawienie Teatru nauczycieli szkoły podstawowej nr 357
29 stycznia, godz. 19.00, kościół pw. Matki Boskiej ostrobramskiej, wstęp wolny
koncert kolęd i pastorałek - schola wojskowej akademii Technicznej
4 lutego, godz. 17.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny 
koncert jubileuszowy - 5-lecie „The Voices”
5 lutego, godz. 17.00, sala waT, wstęp wolny za zaproszeniami (do odbioru w urzędzie dzielnicy)
„usta milczą, dusza śpiewa” - koncert karnawałowy 

zebrane Późną jesienią dynie bez Problemu można PrzechoWyWać aż do stycznia, czy naWet 
lutego. naWet o tej Porze roku bez Problemu można kuPić kaWałki dyni W suPermarketach. 
a ja lubię dynię zimą. Pasują do niej boWiem Pikantne dodatki, które cudoWnie rozgrzeWają 
W mroźnie i śnieżne dni. 

składniki na 4 porcje
400 g makaronu linguine
12 kg filetu z indyka
12 kg dyni
1-2 papryczki chili
niewielki kawałek imbiru
2 łyżki oliwy
400 g kwaśniej śmietany
100 g sera parmezan lub grana 
padano
sól
pieprz
rozdrobnione chili suszone wraz 
z nasionami

indyka umyć, osuszyć i pokroić  
w kostkę. w głębokim rondlu rozgrzać 
oliwę i usmażyć na niej mięso. dynię 
obrać, umyć, osuszyć i pokroić w kost-

kę podobnej wielkości jak kawałki indyka. papryczkę oczyścić z gniazd nasiennych, umyć, osuszyć i drobno posiekać. podobnie imbir. 
gdy mięso będzie miękkie, dodać do rondla warzywa, wymieszać, podlać niewielką ilością wody i dusić pod przykryciem, dopóki dynia 
nie zmięknie, uważając jednak, by się nie rozpadła. na końcu dodać śmietanę, doprawić całość solą i pieprzem i delikatnie wymieszać.

w międzyczasie ugotować makaron, odcedzić i dołożyć do rondla. na końcu dodać starty ser. Całość wymieszać i przełożyć na talerze. 
Można doprawić do smaku bardzo pikantną przyprawą - rozdrobnionym chili suszonym wraz z nasionami.
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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. 226651971, 
xjan@poczta.fm

ks. Mariusz Bagiński – wikariusz, tel. 226665263
ks. Konrad zawłocki – wikariusz, tel. 226665264
ks. Grzegorz Mencel – rezydent, tel. 226665265

KOntO BUDOwY KOśCiOŁa 
31 1240 2034 1111 0000 0308 3439

intEncjE mszalnE
30 stycznia – poniedziałek:

7.00: śp. Marianna kraska – 29 greg.;
7.30: śp. Maria Maj – 22 greg.;
7.30: śp. antoni parol – 26 r.śm.;
18.00: śp. lucyna suder – 30 greg.;

31 stycznia – wtorek:
7.00: śp. Marianna kraska – 30 greg.;
7.30: śp. Maria Maj – 23 greg.;
18.00: śp. Jan Telega – 10 r.śm.;

1 lutego – środa:
7.00: ………………………………;
7.30: ………………………………;
18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;

2 lutego – czwartek:
7.00: ………………………………;
8.30: śp. sławomir sztaba;
10.00: śp. Maria Maj – 25 greg.;
18.00: śp. Maria Rzepecka z okazji imienin;
20.00: śp. Czesława kajzer;

3 lutego – piątek:
7.00: ……………………………….;
7.30: ……………………………….;
17.00: śp. Maria Maj – 26 greg.;
18.00: śp. Bogdan i kazimierz Łabęda;

4 lutego – sobota:
7.00: śp. Maria Maj – 27 greg.;
7.30: dziękczynna z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski  
 w pracy zawodowej dla Bartosza;
8.00: w int. kręgów Żywego Różańca;
18.00: o Boże Miłosierdzie dla apolonii klempnerowskiej;

5 lutego – niedziela:
7.00: śp. Romualda lipka – 4 r.śm.;
8.30: śp. Barbara szala;
10.00: śp. Maria Maj – 28 greg.;
11.30: śp. Mieczysław drab i anna Mroziewicz;
13.00: w int. parafian;
16.00: śp. c.r. wójcików, oraz kazimiera i wincenty walczak;
18.00: śp. Maria Boruń;
20.00: o błog. Boże i potrzebne łaski dla kamila w dniu 27 urodzin;
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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: redakcja@swlukasz.waw.pl

OgłOszeNIa dUszPasterskIe

do wspólnoty kościoła zostały włączone dzieci w sakramencie chrztu świętego:
antonina Maćkowiak i Iga kwiatkowska;

w minionym tygodniu na wieczny spoczynek odprowadziliśmy naszych parafian:
śp. teresę Marię wilczyńską i śp. włodzimierza waldemara zielińskiego
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

1. w czwartek, 2 lutego, będziemy obcho-
dzili Święto ofiarowania pańskiego, w naszej 
polskiej tradycji nazywane Świętem Matki 
Bożej gromnicznej. To pamiątka obrzędu, 
jakiemu – zgodnie z żydowskim prawem –  
w czterdziestym dniu po urodzeniu pana Je-
zusa poddali się Maryja i Józef. zanieśli dzie-
ciątko do świątyni jerozolimskiej, aby przed-
stawić Je panu Bogu i złożyć ofiarę. Msze 
Święte o godz.: 700, 830, 1000, 1800, 2000.  Tego 
dnia na liturgię przyniesiemy świece zwane 
gromnicami.  zostaną one pobłogosławione, 
aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach 
trwogi i cierpienia, przypominały nam o panu 
Jezusie – Światłości narodów, który nieustan-
nie oświeca drogi naszego życia.

2. z inicjatywy papieża św. Jana pawła ii 
święto ofiarowania pańskiego jest także Świa-
towym dniem Życia konsekrowanego. naszą 
modlitwą obejmiemy osoby podejmujące służ-
bę panu Bogu i ludziom w różnych zakonach  
i zgromadzeniach. Tego dnia będziemy prosić 
o liczne i święte powołania do życia zakonne-
go w naszych rodzinach i wspólnocie parafial-
nej. wesprzemy też materialnie borykające się  
z trudnościami klasztory i domy zakonne.

3. w piątek, 3 lutego, z okazji liturgicznego 
wspomnienia Św. Błażeja, którego czcimy jako 
orędownika w chorobach gardła, wieczorną 
Mszę Świętą o godz. 1800 odprawimy o tym 
Świętym. na zakończenie pobłogosławimy 
świece oraz udzielimy specjalnego błogosła-
wieństwa za jego wstawiennictwem.

4.  w tym tygodniu przypadają: i pią-
tek i i sobota miesiąca. spowiedź w piątek 
od godz. 700 i po południu od godz. 1630.  
o godz. 1700 Msza św. z udziałem dzieci. 
po Mszy wieczornej od godz. 1800 adoracja 
najświętszego sakramentu do godz. 2100.   
o godz. 2030 odśpiewamy nieszpory o naj-
świętszym sakramencie. prosimy o zgłaszanie 
adresów chorych na i piątek miesiąca. Msza 
Święta wotywna o niepokalanym sercu naj-

świętszej Maryi panny – w sobotę o godz. 800, 
poprzedzona modlitwą różańcową. 

5. w kruchcie kościoła możemy nabyć 
gromnice i osłonki na świece.

6. dziękujemy mieszkańcom bloków przy ul. 
arki Bożka 4, dywizjonu 303 113, 115, 127, 
139, 149, 149 a,B,C, 173, oraz mieszkańcom 
domów na os. przyjaźń  za życzliwe przyjęcie 
podczas kolędy i ofiary złożone  na budowę 
nowego kościoła .


