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drodzy Czytelnicy „skały” i wszyscy parafianie.
w tę wielką noc, życzymy wam
niech zmartwychwstały Chrystus 
napełni wasze serca swoją miłością

i umocni w was nadzieję na zwycięstwo dobra nad złem,
miłości nad nienawiścią, życia nad śmiercią.

ks. Jan popiel, proboszcz
wraz z księżmi współpracującymi

„Otrzyjcie już łzy płaczący,
Żale z serca wyzujcie.
Wszyscy w Chrystusa wierzący
Weselcie się, radujcie.
Bo zmartwychwstał samowładnie, 
Jak przepowiedział dokładnie.
Alleluja, alleluja,
Niechaj zabrzmi: Alleluja !”
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EwangElia na co dziEń
16 kwietnia 2017 - niedziela zmartwychwstania
(Mt 28,1-10)

17 kwietnia  2017 - poniedziałek wielkanocny
(Mt 28,8-15)
gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się 
od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego 
uczniom. a oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: witajcie. one pode-
szły do niego, objęły go za nogi i oddały Mu pokłon. a Jezus rzekł 
do nich: nie bójcie się. idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą 
do galilei, tam Mnie zobaczą. gdy one były w drodze, niektórzy ze 
straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, 
co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom 
sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przy-
szli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. a gdyby to doszło do uszu 
namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci 
więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. i tak rozniosła się 
ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.

18 kwietnia 2017 - wtorek 
( J 20,11-18)
Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. a kie-
dy [tak] płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów  
w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa - jednego w miejscu 
głowy, drugiego w miejscu nóg. i rzekli do niej: niewiasto, czemu 
płaczesz? odpowiedziała im: zabrano pana mego i nie wiem, gdzie 
go położono. gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego 
Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, 
czemu płaczesz? kogo szukasz? ona zaś sądząc, że to jest ogrod-
nik, powiedziała do niego: panie, jeśli ty go przeniosłeś, powiedz 
mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario!  
a ona obróciwszy się powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, 
to znaczy: nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj Mnie, 
jeszcze bowiem nie wstąpiłem do ojca. natomiast udaj się do mo-
ich braci i powiedz im: wstępuję do ojca mego i ojca waszego oraz 
do Boga mego i Boga waszego. poszła Maria Magdalena oznajmia-
jąc uczniom: widziałam pana i to mi powiedział.

19 kwietnia  2017 -  Środa
(Łk 24,13-35)
w pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze 
do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozoli-
my. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. gdy 
tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł  
z nimi. lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie po-
znali. on zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą  
w drodze? zatrzymali się smutni. a jeden z nich, imieniem kle-
ofas, odpowiedział Mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających 
w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. zapy-
tał ich: Cóż takiego? odpowiedzieli Mu: To, co się stało z Jezusem 
nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie 
wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali 
go na śmierć i ukrzyżowali. a myśmy się spodziewali, że on wła-
śnie miał wyzwolić izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci 
dzień, jak się to stało. nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet prze-
raziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły  
i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on 
żyje. poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak 
kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli. na to on rzekł do nich:  
o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszyst-
ko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby 
wejść do swej chwały? i zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich 
proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do 
niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, 
jakoby miał iść dalej. lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, 
gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. wszedł więc, aby 
zostać z nimi. gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił 
błogosławieństwo, połamał go i dawał im. wtedy oczy im się otwo-
rzyły i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. i mówili nawzajem do 

siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze 
i pisma nam wyjaśniał? w tej samej godzinie wybrali się i wrócili do 
Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy 
im oznajmili: pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się szymo-
nowi. oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak go 
poznali przy łamaniu chleba.

20 kwietnia 2017 -  czwartek
(Łk 24,35-48)
uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Je-
zusa przy łamaniu chleba. a gdy rozmawiali o tym, on sam stanął 
pośród nich i rzekł do nich: pokój wam! zatrwożonym i wylękłym 
zdawało się, że widzą ducha. lecz on rzekł do nich: Czemu je-
steście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych ser-
cach? popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. dotknijcie się 
Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja 
mam. przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. lecz gdy oni 
z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: 
Macie tu coś do jedzenia? oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. 
wziął i jadł wobec nich. potem rzekł do nich: To właśnie znaczy-
ły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi 
się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w prawie Mojżesza,  
u proroków i w psalmach. wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli 
pisma, i rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał  
i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie na-
wrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy 
od Jerozolimy. wy jesteście świadkami tego.

21 kwietnia 2017 - piątek
( J 21,1-14)
Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiadzkim. a ukazał się 
w ten sposób: Byli razem szymon piotr, Tomasz, zwany didymos, 
natanael z kany galilejskiej, synowie zebedeusza oraz dwaj inni 
z Jego uczniów. szymon piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. 
odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. wyszli więc i wsiedli do 
łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. a gdy ranek zaświtał, Jezus stanął 
na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. a Jezus 
rzekł do nich: dzieci, czy macie co na posiłek? odpowiedzieli Mu: 
nie. on rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znaj-
dziecie. zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wycią-
gnąć. powiedział więc do piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: 
To jest pan! szymon piotr usłyszawszy, że to jest pan, przywdział na 
siebie wierzchnią szatę - był bowiem prawie nagi - i rzucił się w mo-
rze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. od 
brzegu bowiem nie było daleko - tylko około dwustu łokci. a kiedy 
zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną 
rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: przynieście jeszcze ryb, któ-
reście teraz ułowili. poszedł szymon piotr i wyciągnął na brzeg sieć 
pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. a pomimo tak 
wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, 
posilcie się! Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: kto 
Ty jesteś? bo wiedzieli, że to jest pan. a Jezus przyszedł, wziął chleb 
i podał im - podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się 
uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.

22 kwietnia 2017 - sobota
(Mk 16,9-15)
po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień 
tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wy-
rzucił siedem złych duchów. ona poszła i oznajmiła to tym, którzy 
byli z nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak słysząc, 
że żyje i że ona go widziała, nie chcieli wierzyć. potem ukazał się  
w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi. oni powró-
cili i oznajmili pozostałym. lecz im też nie uwierzyli. w końcu uka-
zał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak 
wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go zmartwych-
wstałego. i rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu!
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pUsty grÓB

zasadniczą różnicą między tymi 
dwiema osobami jest interpre-
tacja i konsekwencje wynikające 

z ich życia. Jakkolwiek byśmy nie pod-
chodzili do objawienia, co do pewnych 
stwierdzeń jako ludzie racjonalni mu-
simy się zgodzić. Jezus z nazaretu był 
żydowskim nauczycielem, podającym 
się za przepowiedzianego Mesjasza. ze 
względów politycznych został osądzony  
i stracony. Trzeciego dnia jego grób 
(grota, gdzie złożono Ciało) był pusty,  
a uczniowie twierdzili, że powstał z mar-
twych, że im się ukazywał. nie rozstrzy-
gając, czy którekolwiek z tych stwierdzeń 
jest prawdziwe, możemy spostrzec mię-
dzy nimi pewne logiczne zależności. Jeśli 
grób nie był pusty, opowieści o zmar-
twychwstaniu okazują się fabrykacją,  
a Jezus nie jest Mesjaszem.

Rankiem trzeciego dnia nie było cia-
ła Jezusa w miejscu pochówku, co wraz  
z jego uprzednim nauczaniem łączy się  
w spójną narrację. Jak wspomniano, kon-
sekwencje przyjęcia tej narracji są kolo-
salne – nie można nie uwierzyć. podej-
mowane były próby wytłumaczenia na 

inne sposoby tajemnicy pustego grobu, 
niektóre bardziej fantastyczne niż inne.

przykładowo, jedna z teorii głosiła, iż 
Jezus nie umarł, lecz o własnych siłach 
wyszedł z grobu. pomysł, że człowiek, 
który w majestacie rzymskiego prawa 
został skazany i stracony, którego śmierć 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
musiała być potwierdzona przez czterech 
katów, wcześniej biczowany – ocknął się 
i odszedł, jest niezbyt poważna. Rzy-
mianie, można śmiało powiedzieć, byli 
ekspertami od krzyżowania. w roku 71 
przed Chrystusem, po przegranym po-
wstaniu spartakusa, buntownicy zostali 
ukrzyżowani na 200 kilometrowym od-
cinku między Rzymem a miejscowością 
kapua. wzdłuż Via appia wzniesiono 
6.000 krzyży. Mało prawdopodobne było 
wykradzenie przez uczniów ciała z gro-
bu, zgodnie z Ewangelią św. Mateusza, 
pilnowanego przez strażników. Co do 
panującej wśród Rzymian dyscypliny, 
możemy jej przykład znaleźć w dziejach 
apostolskich 16, 27 – strażnik widząc 
pustą celę, dobył miecza gotów się zabić. 
wolał zapewne śmierć z własnej ręki, niż 

okrutną karę przewidzianą przez prawo. 
karą za opuszczenie posterunku było 
zatłuczenie pałkami przez członków 
oddziału. Czasem poddaje się w wąt-
pliwość, czy grobu pilnowali legioniści, 
czy żydowska straż świątynna. w tym 
drugim przypadku karą za zaśnięcie na 
warcie, wg niektórych źródeł, było pod-
palenie takiego niefrasobliwego strażni-
ka. pomysł, że Jezus wcale nie umarł lub 
że pomylono go z kimś innym, w świetle 
naszej historycznej wiedzy o imperium 
Rzymskim wymaga większej wiary niż 
wiara w zmartwychwstanie.

Czy uczniowie mogli wykraść ciało? 
Teoretycznie mieli ku temu sposobność. 
ponownie za Ewangelią św. Mateusza 
wiemy, że straż została umieszczona do-
piero drugiego dnia. Jej fizyczna elimina-
cja lub przekradnięcie się, gdy już warta 
została wystawiona, według tego powie-
dzieliśmy o dyscyplinie strażników, nie 
wydaje się możliwe. i rzecz jasna, trudno 
podejrzewać, że kiedy wystawiano straż 
i pieczętowano grób nie upewniono się 
najpierw, czy ciało nadal się w nim znaj-

Patrząc na Postać Jezusa z PersPektywy historyczneJ, możemy go Porównać do sokra-
tesa. obaJ byli nauczycielami, którzy nie Pozostawili Po sobie PisaneJ sPuścizny, naukę 
obydwu Poznaliśmy dzięki Pismom ich uczniów. dzisiaJ Jednak PróbuJe się Podważać histo-
ryczne fakty dotyczące Jezusa z nazaretu, czego nie czyni się wobec sokratesa.
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duje! Jeśli natomiast chodzi o dyspozy-
cję uczniów, Ewangelie nie pokazują ich 
w pozytywnym świetle. Judasz zdradził, 
piotr się wyparł. pozostali apostołowie 
rozpierzchli się gdzieś w czasie między 
procesem a śmiercią. pod krzyżem zo-
stał Jan i kobiety. później, na widok pu-
stego grobu Maria Magdalena sądzi, że 
ciało Jezusa zostało przeniesione. Jan 
Ewangelista pisze wprost: „dotąd bo-
wiem nie rozumieli jeszcze pisma, które 
mówi, że on ma powstać z martwych” 
( J 20,9). Reakcja Marii Magdaleny po-
kazuje również, że widok pustego grobu 
wcale nie sprawił, że uczniowie uwierzyli 
w zmartwychwstanie! uczciwie św. Jan 
powinien napisać: „dotąd, ani przez jakiś 
czas potem”. Łukasz Ewangelista podaje 
reakcję uczniów na wieść kobiet, że Jezus 
zmartwychwstał: „lecz słowa te wydały 
im się czczą gadaniną i nie dali im wia-
ry” (Łk 24, 31). później, w wieczerniku, 
zabrakło Tomasza, gdy Jezus pojawił się 
między uczniami. Tomasz przekonywany 
przez pozostałych uczniów również nie 
uwierzył! powstanie z grobu kogoś, kogo 
się znało, kogo śmierć się przeżyło, to nie 
jest wieść, jaką łatwo przyjąć na słowo. 
Reakcja uczniów jest zrozumiała, by nie 
rzecz mocniej – jest jedyną sensowną 
reakcją. ludziom współczesnym wyda-
je się, że Żydzi w dawnych czasach byli 
bardziej przesądni, bardziej łatwowierni 

lub może bardziej pobożni. nie wydaje 
mi się, by tak było. w każdym razie, jeśli 
chodzi o podejście do zniknięcia ciała ich 
nauczyciela. Ewangelie przekazują nam 
obraz grupy ludzi, którzy tak samo jak  
i my są bezradni wobec zagadki pustego 
grobu. Czy ktoś przeniósł ciało? Czy ktoś 
je ukradł? Śmierć ich Mistrza nie budzi-
ła najmniejszej wątpliwości – wiedzieli  
o metodach postępowania Rzymian 
więcej niż my. na pewno byli ludźmi 
głęboko wierzącymi, wybranymi i przy-
gotowanymi do pełnienia swojej posłu-
gi. Jezus był świadom, kim jest – synem 
Bożym, Bogiem wcielonym – i zapowia-
dał swoje zmartwychwstanie. uczniowie 
byli świadkami cudów, Jezus objaśniał im 
przypowieści. pomimo tego wszystkiego 
w niedzielę rano są niepewni, co się wy-
darzyło. Tutaj zmuszeni jesteśmy porzu-
cić aparat badawczy historyka. wiedza  
o starożytności, krytyka tekstów biblij-
nych, znajomość ludzkiej psychologii 
może zaprowadzić nas tylko do pewnego 
momentu. do momentu, w którym ciele-
sne zmartwychwstanie Jezusa z nazaretu 
jest w świetle przedstawionych faktów 
prawdopodobne. Czy w nie uwierzymy?

dla apostołów dopiero spotkanie ze 
zmartwychwstałym, dotknięcie go, po-
zwoliło zrozumieć, dlaczego grób jest 
pusty. My dzisiaj nie możemy dotknąć 
zbawiciela w sposób dosłowny. Możemy 

natomiast prosić go, by pozwolił nam się 
poznać. Byśmy mogli dostrzec Jego dzia-
łanie w naszym życiu. Bez tego spotkania 
na płaszczyźnie wiary skazani jesteśmy 
na najróżniejsze próby wyjaśnienia za-
gadki na sposób czysto ludzki. Będą się 
wydawać prawdziwe i racjonalne. Czło-
wiek, który nie spotkał żywego Boga, bę-
dzie interpretował historyczne fakty ina-
czej niż chrześcijanin. Co więcej, będzie 
trudno mu przyjąć, że jego interpretacja 
może być fałszywa. przyjęcie bowiem 
chrześcijańskiego wytłumaczenia pu-
stego grobu, musi prowadzić do nawró-
cenia. apostołowie, jak przekazuje nam 
tradycja, wszyscy poza jednym ponieśli 
śmierć męczeńską. głosili to, co widzieli 
na własne oczy. Czy my dzisiaj naprawdę 
próbujemy zrozumieć, co oznacza pusty 
grób Jezusa z nazaretu? Czy nie prześli-
zgujemy się czasem obok tej zagadki? nie 
jest łatwo być konsekwentnym w wierze, 
szczególnie jeśli widzimy, że prowadzić 
to może do ofiary z życia. spróbujmy 
jednak, nie tylko podczas wielkanocy, 
zgłębiać tajemnicę pustego grobu. niech 
ta pobożna kontemplacja prowadzi nas 
do samego Boga i do przemiany życia.

Janusz matkowski

pan zmartwychwstał i jest z nami …

Wszystkim wspierającym dzieło parafialnej Caritas

życzymy radosnych Świąt Wielkanocnych.

Niech Zmartwychwstały Chrystus ożywia ducha

miłości i pokoju w codziennym życiu.

parafialny zespół caritas
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zmartwychwstanie 
pana JezUsa

w wizji anny katarzyny Emmerich

piękny to i jakże wspaniały dzień!!! 
Chrystus pan dotrzymał danego sło-
wa. Tak, jak obiecał apostołom, po 

trzech dniach  zmartwychwstał. 
Myślę, że każdy z nas niejednokrotnie 

zastanawiał się, jak wyglądały chwile pań-
skiego zmartwychwstania. pan Bóg, okazuje 
się, jest tak wspaniałomyślny, że umożliwia 
człowiekowi przeżycie tych doniosłych 
chwil, obdarzając mistyków objawienia-
mi i wizjami. To wielkie szczęście miała 
anna katarzyna Emmerich - mistyczka  
i stygmatyczka. zdaniem jej biografa, ojca 
schomoegera, głównym zadaniem jej życia 
było „uświęcenie samej siebie, dobrowolnie 
przyjętymi cierpieniami zadośćuczynić za 
grzechy innych, aby wypraszać miłosierdzie 
dla bliźnich i stać się dla milionów narzę-
dziem zbawienia. drugim jej zadaniem było 
rozpowszechniać wśród ludzi wiadomości 
o otrzymanych nadprzyrodzonych wizjach, 
aby w ten sposób ożywić wiarę, a całemu 
kościołowi przynieść pożytek.”

dlatego też, zamiast snuć domysły i wy-
silać na próżno wyobraźnię, pozwólmy 
annie k. Emmerich opowiedzieć, jak to 
było….

„koło świętego grobu było cicho  
i spokojnie. strażnicy, w liczbie sied-
miu, stali lub siedzieli naprzeciw groty 
i po bokach. (…) w grobie spoczywa-
ło najświętsze Ciało, zawinięte tak, 
jak je złożono. Światło otaczało zwło-
ki, przy głowie i przy nogach stali 
dwaj aniołowie, pogrążeni w cichym 
uwielbieniu. (…) nagle zdało mi się, 
że najświętsza dusza Jezusa spuszcza 
się przez skałę do grobu wraz z uwol-
nionymi duszami praojców i daje im 
poznać w całej pełni udręczenie swego 
męczeńskiego Ciała. zdawało się, że ca-
łuny odpadły i ujrzałam najświętsze Ciało, 
okryte ranami. wyglądało to, jak gdyby Bó-
stwo, złączone z tym najświętszym Ciałem 
rozwijało tajemniczo przed duszami zupeł-
ny obraz skatowania i męki tego Ciała, które 
wydawało się zupełnie przezroczyste, dające 
się przeniknąć do głębi. (…)  

nadeszła wreszcie chwila tak uroczysta 
dla całego świata, chwila zmartwychwstania 
zbawiciela. ujrzałam najświętszą duszę Je-
zusa, unoszącą się nad grotą między dwoma 
aniołami z hufców wojowniczych, otoczoną 
zastępem zjawisk świetlanych. przeniknąw-
szy skałę, spuściła się dusza na święte zwłoki 
i pochyliwszy się niejako nad nimi, stopi-
ła się z nimi w jedną całość. w tej chwili 
widać było przez przykrycia, że członki się 
poruszają, a oto z boku, spośród całunów, 
ukazało się jasne, żywe Ciało pana, z duszą 
i z Bóstwem złączone; zdawało się, że wy-
chodzi z Rany boku prawego, co przywiodło 
mi na myśl Ewę, powstałą z boku adama. 
wszystko dokoła otoczone było blaskiem. 

w tym samym czasie miałam widzenie, 
jakoby z głębokości, gdzieś spod grobu, wy-
chylił się ogromny smok z ludzką twarzą. 
Miotając się na wszystkie strony wężowatym 
ogonem, zwrócił zjadliwie swą paszczę ku 
panu, a zmartwychwstały odkupiciel stanął 

Wesoły nam dzień dziś nastał,
Którego z nas każdy żądał:
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał,
Alleluja, Alleluja!

mu na głowę i cienkim, białym drzewcem 
chorągiewki, którą trzymał w ręce, uderzył 
go trzykroć po ogonie. potwór za każdym 
uderzeniem kurczył się coraz bardziej i nik-
nął w oczach, tak, że wnet tylko głowę było 
mu widać, a i ta wkrótce zapadła się w zie-
mię i tylko jego twarz ludzką można było 
dojrzeć. (…) 

Teraz znowu ujrzałam zbawiciela  
w chwale świetlistej, jak przeniknąwszy 
skaliste sklepienie, uniósł się ponad grotę. 
ziemia zadrżała w posadach, a równocze-
śnie spłynął z nieba na grób, jak błyskawica, 
anioł w postaci wojownika, odwalił kamień 
na prawą stronę i usiadł na nim. wstrzą-
śnięcie ziemi było tak silne, że aż kaganki 
zachwiały się, migocąc żywym płomieniem. 
strażnicy, ogłuszeni, padli na ziemię, ze-
sztywniali i pokurczeni, leżeli jak martwi.
(…)

w tej samej chwili, gdy ziemia zadrżała; 
anioł spuścił się z nieba, pojawił się już Je-
zus Matce swej najświętszej obok kalwarii. 
piękny był nad wyraz i majestatyczny, blask 
bił od niego. okrywała go na kształt sze-
rokiego płaszcza suknia fałdzista, koloru 
bladoniebieskiego, połyskująca podobnie 
jak dym w świetle słonecznym; gdy szedł, 

powiewały za nim fałdy sukni w po-
wietrzu. na rękach i nogach znać było 
błyszczące Rany tak rozwarte, że np.  
w Rany u rąk można było włożyć 
palec. Brzegi Ran biegły liniami 
na kształt trzech równoramien-
nych trójkątów, zbiegających się 
wierzchołkami w jednym punkcie 
środkowym. od środka rąk biegły 
ku palcom promienie. Tak Jezus 
stanął przed swą Matką, otoczo-
ny duszami praojców; te ostatnie 
oddały pokłon najświętszej pan-
nie, a Jezus mówił coś do niej o 
widzeniu powtórnym i pokazał Jej 
swe Rany. Maryja pochyliła się ku 

ziemi, by ucałować stopy Jego, a wte-
dy Jezus ujął Ją za rękę, podniósł Ją  

i zaraz zniknął.” (Pasja, wrocław 2004 
s. 253 – 257).
zdarzenia, które miały miejsce blisko 

dwa tysiące lat temu, dzieją się też tu i teraz. 
Chrystus bowiem, dzisiaj zmartwychwstał 
w twoim sercu i moim. dzisiejsza radość 
niech na zawsze zagości w nas.

 iwona choromańska
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co nam mówią Święci?

pierwszy Świadek 
zmartwychwstania

tradycja uznaje ją za nawróconą jaw-
nogrzesznicę, która wyzwolona przez 
Jezusa od złych duchów podążyła za 
nim aż na golgotę. kim była napraw-
dę?

według Biblii Maria pocho-
dziła z miejscowości Mag-
dala (w Talmudzie nazywa-

ną „wieżą ryb”), która leży nad Jeziorem 
galilejskim niedaleko Tyberiady. Jezus 
wyrzucił z niej siedem złych duchów 
(Mk 16, 9), a ona poszła za nim i wraz 
z innymi kobietami opiekowała się 
uczniami. z relacji ewangelistów wiemy 
(Mk 15, 40; Mt 27, 56; J 19, 25), że była 
obecna nie tylko w czasie krzyżowania 
i śmierci Jezusa, ale uczestniczyła w Jego 
pogrzebie. Trzeciego dnia poszła wraz 
Marią (matką Jakuba) i salome do gro-
bu, aby namaścić Ciało nauczyciela. gdy 
zobaczyła odsunięty kamień nagrobny, 
wystraszyła się, że Żydzi wykradli Jego 
Ciało. powiadomiła apostołów i wróciła 
do pustego grobu. wtedy ukazał się jej 
Jezus, ale nie poznała go i wzięła go za 
ogrodnika ( J 20, 14-15). To Maria Mag-
dalena pierwsza ujrzała zmartwychwsta-
łego Jezusa i to ona opowiedziała o tym 
apostołom ( J 20, 18). z tego powodu 
nazywana bywa „apostola apostolorum” 
(apostołką apostołów). 

nie wiemy, czy Maria Magdalena była 
chora fizycznie. współcześni Jezusowi 
wierzyli, że dolegliwość fizyczna to efekt 
działania szatana. Jezus uwalniał ludzi  
z wielu chorób, m. in. ślepoty, epilepsji, 
trądu, paraliżu czy utraty mowy. uzdra-
wiał także chorych psychicznie. Święty 
grzegorz i uważał Marię Magdalenę 
za nawróconą jawnogrzesznicę, o któ-
rej wspominał święty Łukasz w swojej 
Ewangelii, a która w domu szymona 
namaściła nogi Jezusa olejkiem ala-
bastrowym i wytarła swoimi włosami  
(Łk 7, 36-50). Być może miała być do-
brym przykładem nawrócenia grzesznika.  
w kolejnych wiekach jej postać zlała się 
w jedno z inną Marią, która byłą siostrą 
Łazarza i zamiast pomagać siostrze przy 
wieczerzy, namaściła stopy Jezusa drogim 
olejkiem ( J 11, 2). 

ze względu na siedem demonów, które 
Jezus wypędził z Marii Magdaleny, nie-
którzy komentatorzy uważali, że mogło 
chodzić o rozpustę. Św. grzegorz i nie był 
wyjątkiem w łączeniu Mari Magdaleny  
z postacią bezimiennej jawnogrzesznicy. 
Być może była to ciężka choroba psy-
chiczna lub epilepsja, ale nic nie wska-
zuje, by uprawiała nierząd. współcześni 
badacze biblijni uważają, że imię Maria 
nosiły trzy niezwiązane ze sobą kobiety. 
dwie z nich to: Maria Magdalena oraz 
Maria z Betanii - siostra Łazarza; każda 
z nich jest wspomniana w osobnym dniu 
w kalendarzu liturgicznym. 

Jej kult był rozpowszechniony w ko-
ściele zachodnim i wschodnim. w Efezie 
istniał jej grób i bazylika jej poświęcona, 
które się stały miejscem licznych piel-
grzymek. po zajęciu miasta przez Turków 
na przełomie iX i X wieku jej relikwie 
miały zostać wywiezione do konstanty-
nopola, a po jego kapitulacji do Francji do 
Vezelay, gdzie są przechowywane do dziś. 
we Francji istnieje jeszcze jedno sanktu-
arium poświęcone tej świętej w la saint 

Baume; według legendy miała mieszkać 
tam przez 30 lat w jaskini jako pustelnica 
i pokutnica, po tym jak w dziurawej łód-
ce na pełne morze wywieźli ją Żydzi.

Maria Magdalena jest patronką zako-
nów kobiecych, a także prowansji, sy-
cylii, neapolu. uważa się ją za patronkę 
dzieci, które mają trudności z chodze-
niem, fryzjerów, kobiet, osób kuszonych, 
ogrodników, studentów i więźniów.

w ikonografii święta Maria Magdalena 
przedstawiana w długiej szacie z nakrytą 
głową; w bogatym książęcym wschod-
nim stroju lub jako pokutnica, której cia-
ło osłaniają długie włosy; w malarstwie 
barokowym ukazywana bez odzieży lub 
półnago. Jej atrybutami są: dyscyplina, 
instrumenty muzyczne, krucyfiks, księga 
- znak jej misyjnej działalności, naczynie 
z olejkiem, kadzielnica, gałązka palmowa, 
czaszka, włosiennica, zwierciadło. kościół 
katolicki i prawosławny obchodzą jej pa-
miątkę tego samego dnia - 22 lipca.

Joanna matkowska
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wydarzenie numeru

niedziela
palmowa
w dniu 9 kwietnia 2017 roku kościół katolicki przeżywał niedzielę palmową.

podczas każdej Mszy świętej odbywało się święcenie palm, jednakże najbar-
dziej uroczyste miało miejsce podczas Eucharystii z udziałem dzieci o godz. 
11.30. Był także konkurs na najpiękniejszą palmę własnoręcznie wykonaną.

oto kilka zdjęć z niedzieli palmowej.

Fot. małgorzata Jakubczyk
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w sobotę przed niedzielą pal-
mową młodzież na całym świecie 
przeżywała kolejne już 32 Świato-
we dni młodzieży w diecezjach.

w archidiecezji war-
szawskiej spotkanie 
z młodych ze swoimi 

biskupami odbyło się w Świątyni 
opatrzności Bożej na warszawskim 
wilanowie.

Ewangelizację przed Eucharystią 
wraz z animacją muzyczno - ta-
neczną prowadziła łódzka wspól-
nota "Mocni w duchu".

Eucharystia, której przewodni-
czył ksiądz kardynał kazimierz 
nycz, rozpoczęła się o godz. 13.00. 
głównym hasłem tegorocznego 
spotkania stały się słowa wyjęte 
z Magnificat najświętszej Maryi 
panny: "wielkie rzeczy uczynił mi 
wszechmocny" (Łk 1, 49).

po zakończeniu Mszy świętej 
młodzież wraz ze swoimi biskupa-
mi i kapłanami przeszła po raz ko-
lejny przez "Bramę Miłosierdzia", 
przez którą w sierpniu 2016 roku 
przechodził papież Franciszek pod-
czas ŚdM w krakowie.

w tegorocznym spotkaniu uczest-
niczyła także liczna delegacja mło-
dzieży z parafii św. Łukasza wraz ze 
swoim kapłanem.

32 Światowe 
dni mŁodzieży
w diecezJach
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recenzja

„kto tU rzĄdzi”.  czĘŚĆ 3

w poprzednim artykule opi-
sałem pierwszą i drugą radę 
dla małżonków z zakresu 

komunikacji w małżeństwie. pierwsza 
rada brzmi: rozmawiajcie ze sobą tak, 
jakbyście rozmawiali ze sobą w języku 
obcym, czyli bójcie się, czy na pewno 
dobrze zrozumieliście współmałżonka. 
druga rada jest taka, żeby sobie uświa-
domić, że to co on lub ona mówi, wcale 
nie musi znaczyć tego, co ja odbieram, 
czyli intencja przekazującego może być 
zupełnie inna od interpretacji.

w dzisiejszym artykule przedsta-
wię trzecią i czwartą radę. Trzecia rada 
brzmi: nie rozmawiajcie w gniewie. 
Jeżeli bowiem małżonkowie będą roz-
mawiali w gniewie, to nic z tego dobre-
go nie wyjdzie. zaraz wrócą do sytuacji 
sprzed lat, wywloką jakieś stare winy  
i poranią siebie nawzajem. dlatego nie 
ma sensu rozmowa w gniewie. Jacek 
pulikowski wskazuje, że często słyszy 
następującą skargę żon na mężów: 
„proszę pana, on się na mnie wściekł 
i mi powiedział, że mnie nigdy nie ko-
chał, że nie jestem w jego typie, że oże-
nił się ze mną z litości”. wówczas na 
pocieszenie mówi żonom: „spokojnie 
droga pani, on tak powiedział i to jest 
fakt. ale to, co on powiedział jest tylko 
dowodem na to, jak bardzo był wście-
kły. on chciał pani dokuczyć”. według 
pulikowskiego, trzeba coś zrobić, żeby 
nie rozmawiać w gniewie. To jest bardzo 
poważne wyzwanie dla każdego mał-
żeństwa. Jako przykład tego, co można 
zrobić, podał sposób jego znajomych 
przyjaciół. na początku małżeństwa 
dochodziło pomiędzy nimi do ostrych 
zwarć słownych. oboje byli bardzo 
energiczni i nie potrafili powstrzymać 
niepotrzebnych słów. kiedyś usiedli  
i tak sobie powiedzieli: „porządni ludzie, 
wierzący i tak się obrażają słowami, coś 
trzeba z tym zrobić”. oboje mieli na 

palcu różaniec w kształcie pierścionka 
z dziesięcioma guziczkami i krzyży-
kiem. i oni wymyślili sobie taki sposób. 
Jeżeli jedno z nich zaczyna wchodzić  
w niebezpieczne tonacje zdenerwo-
wania, to drugie ma prawo powiedzieć 
„kółko”. w ich narzeczu oznacza to 
tyle, że rozchodzimy się do dwóch po-
koi i odmawiamy dziesiątkę różańca  
w intencji współmałżonka. od tego 
czasu już nigdy nie powtórzyły się ta-
kie rozmowy, już nigdy nie podnieśli na 
siebie głosu i nie skakali sobie do oczu. 
wprawdzie parę razy trudno było im 
się rozejść do dwóch pokoi, ale umówi-
li się i klamka zapadła. według Jacka 
pulikowskiego, nie każde małżeństwo 
musi od razu udawać się na modlitwę, 
ale każde małżeństwo powinno wpro-
wadzić taki bufor, żeby mąż i żona mo-
gli powiedzieć „stop” i żeby to działało. 
wtedy nie padnie mnóstwo słów, któ-
rych nieraz przez całe życie małżonko-
wie będą żałować. 

Czwarta rada, bardzo ważna i po-
wszechnie łamana to: nie ranić dru-
giego. klasyczne ranienie to dotykanie 
tego, na co ten ktoś nie ma wpływu. 
przede wszystkim nie ma się wpływu 
na to, co się robiło w przeszłości. wra-
canie do złej przeszłości jest właśnie 
takim klasycznym ranieniem. gdy-
by małżonkowie z tego zrezygnowali, 
to już byłby „raj na ziemi”, a połowa 
kłótni małżeńskich by się nie odbyła. 
według Jacka pulikowskiego, sprawy  
z przeszłości trzeba omówić raz, tj. 
przeprosić za to, za co trzeba,  wyba-
czyć to, co wymaga wybaczenia, i nigdy 
więcej do tego nie wracać. przy czym 
nie oznacza to, że należy zapomnieć, 
wręcz przeciwnie. należy dobrze pa-
miętać, w jakich okolicznościach stało 
się coś złego, po to, żeby nigdy więcej 
tego nie powtórzyć. kolejnym klasycz-
nym ranieniem jest dotykanie rodziny 

współmałżonka, a przecież nie mamy 
wpływu na to, w jakiej rodzinie wy-
rośliśmy. Jeżeli wytyka się żonie, czy 
mężowi, jaka to była jej lub jego mama  
i jaki to był jej lub jego ojciec, to się tyl-
ko rani tę drugą osobę, bo ona nie może 
tego zmienić. To zawsze boli. nawet 
ludzie z patologicznych rodzin, którzy 
wyrośli i odeszli z domu, chronią wizję 
tego domu, mówiąc: „Tata wprawdzie 
pił i nas bił, ale on nas i tak bardzo ko-
chał”. i nie wolno tego burzyć, gdyż 
każdy chce mieć taką oazę, takie dobre 
wspomnienie domu rodzinnego, zaś do-
tykanie złych elementów z tego domu 
rodzinnego jest właśnie takim klasycz-
nym ranieniem. wreszcie ranieniem 
jest dotykanie cechy osoby, na którą 
ona nie ma wpływu, np.: wypominanie 
przy każdej okazji, że ktoś jest niskiego 
wzrostu. Jeżeli druga osoba jest gruba  
z powodu obżarstwa, to można zwrócić 
uwagę, ale jeżeli jest gruba dlatego, że 
jest chora, to mówienie o tym byłoby 
niegodziwością i brakiem kultury.

roman Łukasik

ostatnia Płyta, wydana Przez Jacka i Jadwigę Pulikowskich, dotyczy budowania re-
lacJi małżeńskich i Jest zatytułowana „kto tu rządzi”. Pierwsza część teJ Płyty za-
wiera Przemyślenia na tytułowy temat. natomiast druga część  Porusza tematykę 
komunikacJi w małżeństwie i wskazuJe konkretne rady dla małżonków, ułatwiaJące 
codzienną komunikacJę.
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małE co niEco

WOKÓŁ ŚWIĄTECZNEGO STOŁU: 
ŁATWA SAŁATKA Z JAJKAMI 
NA WIELKANOC

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

do zoBaczenia, do UsŁyszenia
19 kwietnia, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny 
„na zachodnim krańcu. projektowanie i budowa osiedla Jelonki w latach 70. XX w.” - wykład 
21 kwietnia, od godz. 17.00, klub karuzela, wstęp wolny 
„przyjaźń i synergia” – międzynarodowa kolacja, koncert, impreza
22 kwietnia, godz. 17.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny 
„komeda komedzie” - koncert uczniów autorskiej szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu i i ii st. im. 
krzysztofa komedy
23 kwietnia, godz. 11.00 i 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 12 zł 
„Bajki z Malowanej skrzyni” - teatralny poranek bajkowy
23 kwietnia, godz. 12.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny (obowiązują zapisy)
warsztaty muzyczne z Bester Quartet
23 kwietnia, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 20 zł (ulgowe 15 zł)
„20” - koncert Bester Quartet 

większość świątecznych Potraw Jest dość Pracochłonna, choćby Pasztety, czy JaJka wyPeł-
nione rozmaitymi rodzaJami farszów. do naJłatwieJszych i wymagaJących naJmnieJ Pracy na-
leżą sałatki. dziś ProPonuJę wyJątkowo Prostą, wykorzystuJącą gotowe składniki, ale oczy-
wiście z JaJkami, których na wielkanocnym stole nie może zabraknąć.

składniki:

5 jajek na twardo
1 puszka tuńczyka w kawałkach 
w sosie własnym
1 puszka kukurydzy
1 por
1/2 jabłka
2 łyżki majonezu
sól
pieprz
rzeżucha lub kiełki do przybrania

Jajka pokroić w kostkę. Tuńczyka i kukurydzę odsączyć. pora umyć, osuszyć i pokroić na plasterki. Jabłko umyć, obrać 
i pokroić w drobną kostkę. włożyć wszystkie składniki do miski, dodać majonez oraz sól i pieprz do smaku i całość 
dokładnie wymieszać. przełożyć do salaterki. przed podaniem ozdobić rzeżuchą lub kiełkami.
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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. 226641099; fax 226652626

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
17 kwietnia – poniedziałek wielkanocny:

7.00: śp. katarzyna klecha;
8.30: śp. kazimierz Cerazy – 13 r.śm.;
10.00: dziękczynna w 10 rocznicę ślubu katarzyny i piotra z prośbą  
 o Boże błog. i potrzebne łaski dla Jubilatów i ich rodziny;
11.30: intencja wynagradzająca sercu pana Jezusa i Maryi 
 za grzechy popełnione przez ludzi;
13.00: śp. grzegorz Mandecki, Halina kochanowicz, 
 stanisław garbacki, Franciszka i Franciszek Boguccy;
18.00: śp. Jadwiga Jastrzębska, c.r. piórczyńskich, lipków, 
 Rozwadowskich;

18 kwietnia – wtorek:
7.00: śp. genowefa i Tadeusz szpakowscy;
7.00: śp. Radosław Cymerys, Jan, stanisława, Ryszarda paprot;
7.30: za dusze w czyśćcu cierpiące;
18.00: śp. Eleonora Fejcher – 32 r.śm.;

19 kwietnia – środa:
7.00: śp. Radosław Cymerys, Jan, stanisława, Ryszarda paprot; 
7.30: …………………………;
18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;

20 kwietnia – czwartek:
7.00: …………………………;
7.30: śp. Erazm, dionizy, Maciej Jakubowscy, piotr klisz;
18.00: śp. andrzej Chojnacki – 2 r.śm.;

21 kwietnia – piątek:
7.00: o Boże błog. i łaski dla agnieszki z okazji urodzin;
7.30: ………………………….;
18.00: śp. agnieszka praszczałek – 1 r.śm.;

22 kwietnia – sobota:
7.00: …………………………..;
7.30: śp. Jan wasilewski;
18.00: śp. Janina i zdzisław Twarowscy;

23 kwietnia – niedziela:
7.00: śp. Feliksa, Józef, Jerzy augustowscy, wanda Rożańska, 
 stefania szczepańska;
8.30: dziękczynna za antoniego – 8 urodziny i wojciecha – 3 urodziny;
10.00: o Boże błog. i łaski dla Maksymiliana w 1 urodziny;
11.30: śp. Julianna ostrowska – 24 r.śm., piotr ostrowski – 66 r.śm.;
13.00: za parafian;
16.00: śp. Tomasz – 4 r.śm. oraz jego babcie i dziadkowie;
18.00: zbiorowa do św. ojca pio;
20.00: za karola o zanurzenie we krwi Chrystusa;
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Zapowiedzi:
Jan Jędrzejewski – kawaler z par. tutejszej i Justyna czarnecka – panna z par. w garwolinie.

mateusz żak – kawaler z par. tutejszej i dominika anna kubiak – panna z par. Matki Bożej królowej 
aniołów w warszawie.

adrian troszak – kawaler z par. Matki Bożej królowej aniołów w warszawie i małgorzata ewa walusiń-
ska – panna z par. tutejszej.

michał mateusz olbryś – kawaler i katarzyna anna gogela – panna, oboje z par. tutejszej.

michał paweł kosim – kawaler z par. tutejszej i marta małgorzata mulik – panna z par. Matki Bożej 
ostrobramskiej w warszawie.

michał paweł Burczyński – kawaler z par. Miłosierdzia Bożego w ożarowie Mazowieckim i mieczysława 
krześniak – panna z par. tutejszej.

paweł prokopiuk – kawaler i magdalena anna langowska – panna, oboje z par. tutejszej.

parafia św. Łukasza Ewangelisty na warszawskim Bemowie uczci niedzielę Miłosierdzia Bożego 
organizując wśród parafian zbiórkę krwi .

23 kwietnia 2017r. w niedzielę Miłosierdzia Bożego parafia św. Łukasza Ewangelisty przeprowadzi zbiórkę krwi. 
w tym szczególnym dniu będzie można oddać krew pomagając tym samym naszym bliźnim: chorym i potrzebującym.                                                                                                                                   

                                 Tego dnia odwiedzi nas specjalistyczny autokar z Regionalnego Centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa 
w warszawie.     

zbiórka odbędzie się na placu po spalonym kościele w niedzielę 23 kwietnia 2017r.  w godz. 9.30 – 14.30
 oddanie krwi:
- nie boli
- jest bezpieczne, 
- nie grozi zarażeniem
- nie uzależnia.
pamiętaj! weź ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem.
  nie musisz znać swojej grupy krwi. wystarczy, że w tym dniu zjesz niskotłuszczowy posiłek, wypijesz większą ilość wody i tuż przed 

oddaniem powstrzymasz się od palenia papierosów     
oddanie własnej krwi dla ratowania życia lub zdrowia innych ludzi jest szczególnym darem serca.                                                                                                           

uczcijmy w ten wspaniały sposób niedzielę Miłosierdzia Bożego.


