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oTo słowo pana:
„Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebie-

skiego” (Mt 21, 28 – 32)

w dzisiejszej Ewangelii Jezus srogo upomina arcykapłanów 
i starszych ludu. na przykładzie przypowieści o dwóch synach 
powołanych do pracy w ojcowskiej winnicy tłumaczy potrzebę 
pełnienia woli Bożej w ludzkim życiu. 

Człowiek tak często jest ociężały duchowo i niechętny do 
współpracy z łaską pana Boga. wiemy, że Bóg istnieje, wiemy 
do czego nas powołuje i zaprasza, ale tak często nie wypełniamy 
Jego woli… dlaczego? Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy… 
Tą winnicą jest kościół, formacja, praca nad sobą, walka o świę-
tość. My znamy pragnienie Bożego serca, my wiemy, do czego 
nas wciąż nawołuje Maryja… Mówimy podobnie jak ten syn 
z dzisiejszej perykopy ewangelicznej: Idę Panie, lecz nie poszedł. 

drugi syn mówi: Nie chcę… Jednak opamiętał się i poszedł… Jak-
że smutny musi być Jezus, skoro on pragnie naszego zbawienia,  
a my tak się wzbraniamy przed Jego powołaniem. wciąż nam się 
wydaje, że zdążymy, że jeszcze nie pora… a może, że to nie dla 
mnie taki styl życia…

dlatego Jezus mówi o celnikach i nierządnicach wyprzedzają-
cych wielu „porządnych” w drodze do Bożego królestwa. Często 
właśnie ci z marginesu, dotknąwszy życiowego dna, otrzymują 
łaskę nawrócenia i przemieniają swoje życie. z prześladowców  
i błądzących stają się głęboko religijnymi i mocno wierzącymi…

a Ty? Czego pragniesz i dokąd zmierzasz? oszukujesz siebie  
i innych jak arcykapłani i starsi ludu? Czy idziesz drogą formacji 
i wzrastania, dążąc do świętości i do Bożego królestwa?

panie… daj nam światło i moc Twojego ducha, abyśmy po-
znali wszystkie swoje błędy i szczerze się nawrócili na Twoją dro-
gę świętości…

ks. Konrad

Drogi nasz Kapłanie Rafale,
z okazji liturgicznego wspomnienia świętych archaniołów Michała, Rafała i gabriela, pragniemy życzyć Tobie w dniu imienin obfi-
tości Bożych łask w kapłańskiej posłudze oraz wielu radosnych chwil w codzienności życia. niech duch Święty opromienia Cię swym 

światłem, Jezus niech zawsze prowadzi Cię za rękę, a Maryja niech przygarnia Cię do swego Matczynego serca.
Wspomagamy Cię w modlitwie – Redakcja „skały” i Parafianie św. Łukasza
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STRONA 2

EwangElia na co dziEń
1 października  2017 - XXVI niedziela zwykła
(Mt 21,28-32)

2 października  2017 - poniedziałek
Wspomnienie świętych Aniołów stróżów
(Mt 18,1-5.10)
w tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: kto 
właściwie jest największy w królestwie niebieskim? on przywo-
łał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę, powiadam 
wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wej-
dziecie do królestwa niebieskiego. kto się więc uniży jak to dziec-
ko, ten jest największy w królestwie niebieskim. i kto by przyjął 
jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje. strzeżcie się, 
żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam 
wam: aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze ojca 
mojego, który jest w niebie.

3 października 2017 - wtorek 
Dzień powszedni
(Łk 9,51-56)
gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego świata], postanowił 
udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali 
się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, 
by Mu przygotować pobyt. nie przyjęto go jednak, ponieważ 
zmierzał do Jerozolimy. widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: 
panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył 
ich? lecz on odwróciwszy się zabronił im. i udali się do innego 
miasteczka.

4 października  2017 - środa
Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
(Łk 9,57-62)
gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do niego: pój-
dę za Tobą, dokądkolwiek się udasz! Jezus mu odpowiedział: lisy 
mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz syn Człowieczy nie 
ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. do innego rzekł: pójdź 
za Mną! Ten zaś odpowiedział: panie, pozwól mi najpierw pójść  
i pogrzebać mojego ojca! odparł mu: zostaw umarłym grzebanie 
ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże! Jeszcze inny rzekł: 
panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się  
z moimi w domu! Jezus mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada 
rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa 
Bożego.

5 października 2017 -  czwartek
Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
(Łk 10,1-12)
sposród swoich uczniów wyznaczył pan jeszcze innych siedem-
dziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego 
miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. powiedział 
też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; pro-
ście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. 
idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. nie noście z sobą 
trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiaj-
cie! gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój 
temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz 
pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. w tym samym 
domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na 
swoją zapłatę. nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakie-
go miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; 
uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się 
do was królestwo Boże. lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, 
a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: nawet 

proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy 
wam. wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. po-
wiadam wam: sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu.

6 października 2017 - piątek
Dzień powszedni
(Łk 10,13-16)
Jezus powiedział: Biada tobie, korozain! Biada tobie, Betsaido! 
Bo gdyby w Tyrze i sydonie działy się cuda, które u was się do-
konały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze pokutnym  
i w popiele. Toteż Tyrowi i sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli 
wam. a ty, kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? aż 
do otchłani zejdziesz! kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami 
gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie 
posłał.

7 października  2017 - sobota
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
(Łk 10,17-24)
wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: panie, przez 
wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają. wtedy 
rzekł do nich: widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyska-
wica. oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, 
i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak 
nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie 
się, że wasze imiona zapisane są w niebie. w tej właśnie chwili 
Jezus rozradował się w duchu Świętym i rzekł: wysławiam Cię, 
ojcze, panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi 
i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, ojcze, gdyż ta-
kie było Twoje upodobanie. ojciec mój przekazał Mi wszystko. 
nikt też nie wie, kim jest syn, tylko ojciec; ani kim jest ojciec, 
tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. potem zwrócił się do 
samych uczniów i rzekł: szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy 
widzicie. Bo powiadam wam: wielu proroków i królów pragnęło 
ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie,  
a nie usłyszeli.



                      skała numer 24 (354) 

strona 3

„RÓŻANIEC 
                    DO GRANIC”

„Różaniec do granic” to projekt, któ-
rego głównym założeniem jest otocze-
nie całej polski modlitwą różańcową. 
organizatorzy zachęcają, aby polacy 
udali się na granice kraju, by modlić się 
o ratunek dla swojej ojczyzny i całego 
świata. przypominają, że Maryja jest 
królową polski. przez całe pokolenia 
opiekuje się nami, w krytycznych mo-
mentach historii zawsze była przy nas,  
a my przy niej. 

w 100. rocznicę objawień w Fatimie  
i w 140. rocznicę objawień w gietrzwał-
dzie organizatorzy chcą odpowiedzieć 
poprzez tę akcję na wezwanie Matki 
Bożej do odmawiania różańca, który jest 
ratunkiem dla świata. wobec rosnącego 
napięcia i coraz liczniejszych zagrożeń, 
przed którymi staje Europa i świat, 
chcą modlić się o nawrócenie do Boga, 
który jest źródłem i gwarantem pokoju  
i bezpieczeństwa. dzięki tej akcji pragną 
wziąć udział w duchowym działaniu na 
rzecz przyszłości naszej, naszych dzieci, 
naszego kraju oraz całej Europy i świata. 
podkreślają, że świat bardzo potrzebuje 
modlitwy i wzywają, abyśmy razem mo-
dlili się o ratunek dla naszej ojczyzny 
i świata. 

akcja „Różaniec do granic” jest także 
zaproszeniem polaków do zejścia z ka-
nap, porzucenia wygodnego życia przed 
telewizorem czy komputerem, wzięcia 
modlitewnej broni i podjęcia duchowej 
walki o ratunek dla świata. Jest to za-
proszenie do wyjścia na granice polski, 
granice własnych słabości, granice bez-
piecznego świata, a być może nawet gra-
nice lęku.

w dniu wydarzenia punkty modlitwy 
będą zlokalizowane co jeden kilometr 
wzdłuż całej granicy polski, liczącej po-
nad 3,5 tys. km. w polsce są 22 diecezje 
graniczne; w każdej z nich zostali wy-
znaczeni koordynatorzy oraz kościoły 
stacyjne, których jest łącznie ok. 300 
na terenie całego kraju. na stronie in-
ternetowej „www.rozaniecdogranic.pl” 
jest dostępna mapa wszystkich kościo-
łów stacyjnych w całej polsce. klikając 
jedną z ikonek kościołów i wybierając 
opcję „zapisz”, można wybrać kościół, 
w którym weźmie się udział we Mszy 

w dniu 7 października 2017 r. przypada Święto Matki Bożej różańcowej i jednoczeŚnie pierwsza soBo-
ta Miesiąca. tego dnia w całej polsce organizowana jest po raz pierwszy akcja Modlitewna pod hasłeM 
„różaniec do granic” oraz „ratuj różańceM polskę i Świat”. organizatoraMi wydarzenia są Maciej Bo-
dasiński i lech dokowicz z  Fundacji „solo dios Basta” przy szerokiM wsparciu episkopatu polski, który 
podjął decyzję o wydaniu w tej sprawie specjalnego koMunikatu do wszystkich paraFii na terenie polski.

św. i nabożeństwie przed odmówieniem 
różańca na granicach.

Jak wskazują organizatorzy, tego dnia 
potrzeba miliona polaków, którzy staną 
na granicach polski z różańcami w dło-
niach. wszystkich, których serce poru-
szy się na wieść o tej inicjatywie zachę-
cają do włączenia się w przygotowanie 
tego wydarzenia w swoich diecezjach 
i parafiach, organizowania grup na kon-
kretne punkty modlitwy oraz udział  
w samym wydarzeniu. wierzą, że w ten 
sposób uda się odpowiedzieć Maryi na 
wezwanie do ratowania świata przez ró-
żaniec.

program wydarzenia rozpoczyna się 
spotkaniem wiernych o godz. 10.30  
w kościołach stacyjnych rozlokowanych 
wzdłuż całej granicy polski. o godz. 
11.00  odbędą się Msze św. w każdym 
z kościołów, natomiast na godz. 12.00 
zostało zaplanowane specjalnie przygo-
towane nabożeństwo Eucharystyczne 
wraz z adoracją najświętszego sakra-
mentu. następnie o godz. 13.00 wszy-
scy wierni wyruszą do stref modlitwy 
w wyznaczonych miejscach na granicy 

całej polski. z kolei o godz. 14.00 zo-
stanie odmówiona modlitwa różańcowa 
(wszystkie cztery części różańca). za-
kończenie wydarzenia jest przewidywane 
na godz. 16.00. Jak mówią organizatorzy,  
o tej godzinie „jedziemy do domów,  
a Błogosławieństwo ogarnia cały świat”. 

w udział w tym wydarzeniu zaangażo-
wała się nasza parafia św. łukasza Ewan-
gelisty. autokary z chętnymi parafianami 
pierwotnie miały się udać do Hajnów-
ki, ostatecznie pojadą do Białowieży. 
wszystkich, którzy nie będą mogli tego 
dnia wziąć udziału w wielkiej modlitwie 
różańcowej na granicach polski, organi-
zatorzy proszą o modlitwę na miejscu, 
tj. w kościołach parafialnych, grupach 
modlitewnych i rodzinach. na stronie 
internetowej „www.rozaniecdogranic.pl” 
dostępny jest szczegółowy program, któ-
ry można realizować wszędzie, nie tylko 
na granicach polski. zachęcają do zaan-
gażowania, wzywając „zacznijmy działać. 
wszyscy razem módlmy się za polskę  
i cały świat”.

Roman Łukasik
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NABOŻEŃsTWO 
PIERWsZYCH sOBÓT 
MIEsIĄCA

„w czasie objawienia 13 lipca 1917 roku  
w Fatimie Matka Boża powiedziała: widzie-
liście piekło, do którego idą dusze biednych 
grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce 
rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do 
mego niepokalanego serca. Jeżeli uczyni się to, 
co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem 
uratowanych i nastanie pokój na świecie… .

10 grudnia 1925 roku zjawiła się najświętsza 
panna w pontevedra, a z boku w jasności dzie-
ciątko. najświętsza dziewica położyła łucji 
rękę na ramieniu i pokazała cierniami otoczone 
serce, które trzymała w drugiej ręce. dzieciątko 
powiedziało: Miej współczucie z sercem Twej 
najświętszej Matki, otoczonym cierniami, 
którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo 
ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wyna-
grodzenia te ciernie powyciągał.

potem powiedziała najświętsza panna: Cór-
ko moja, spójrz, serce moje otoczone cierniami, 
którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnier-
stwa i niewdzięczność stale ranią. przynajmniej 
ty staraj się mnie pocieszyć i przekaż wszyst-
kim, że w godzinę śmierci obiecuję przyjść na 
pomoc z wszystkimi łaskami tym, którzy przez 
pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spo-
wiedź, przyjmą komunię Świętą, odmówią 
jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmy-
ślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi 
towarzyszyć będą w intencji zadośćuczynienia.”

Dlaczego akurat pięciu pierwszych sobót 
życzy sobie Najświętsza Maryja Panna?

nabożeństwo wynagradza pięć rodzajów 
obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko 
niepokalanemu sercu Maryi:

przeciwko niepokalanemu poczęciu;
przeciwko Jej dziewictwu;
przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy 

jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Mat-
kę człowieka;

bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie 
zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, 
a nawet nienawiść do tej niepokalanej Matki;

bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpo-
średnio w Jej świętych wizerunkach.

spowiedź
sakrament pokuty możemy odbyć w pierw-

szy piątek miesiąca lub wcześniej pod warun-
kiem, że nie zapomnimy wzbudzić intencji 
wynagradzającej oraz pragniemy z serca za-
dośćuczynić niepokalanemu sercu Maryi. Je-
zus siostrze łucji powiedział: „Ja jednak wolę 
tych, którzy odprawią pięć pierwszych sobót 
w celu wynagrodzenia niepokalanemu ser-
cu Twojej Matki niebieskiej, niż tych, którzy 
odprawią piętnaście, bezdusznie i z obojętno-
ścią.” intencję wynagradzającą możemy wzbu-

dzić podczas przygotowania do spowiedzi lub  
w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia, a brzmi 
ona następująco:

„Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego 
sakramentu pojednania, aby otrzymać przeba-
czenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, 
którymi świadomie lub nieświadomie zadałem 
ból niepokalanemu sercu Maryi. niech ta 
spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie 
oraz dla biednych grzeszników, by niepokalane 
serce Maryi zatriumfowało wśród nas.”

lub 
„Boże bądź miłościw mnie grzesznemu, 

szczególnie za moje grzechy przeciwko niepo-
kalanemu sercu Maryi.”

Komunia Święta
po przyjęciu komunii Świętej wzbudzamy 

intencję wynagradzającą, która może mieć for-
mę:

„najchwalebniejsza dziewico, Matko Boga 
i Matko moja! Jednocząc się z Twoim synem 
pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu lu-
dzi przeciw niepokalanemu sercu. Mimo wła-
snej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszyst-
ko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. 
pragnę, najświętsza Matko, Ciebie czcić i ca-
łym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie 
Bóg oczekuje. i właśnie dlatego, że Cię kocham, 
uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś 
przez wszystkich była czczona i kochana. Ty 
zaś, najmilsza Matko, ucieczko grzesznych, 
racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci 
składam. przyjmij go również jako akt zadość-
uczynienia za tych, którzy nie wiedzą co mówią, 
w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. wyproś 
im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im 

łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja ma-
cierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie.”

Jedna część różańca 
przed rozpoczęciem wzbudzamy intencję 

wynagradzającą (treść modlitwy układamy wła-
snymi słowami lub korzystamy z poniższej: 

„królowo różańca świętego. oto klękamy do 
modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić róża-
niec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego za-
dośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, 
naszej ojczyzny i całego świata. pragniemy 
modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej 
odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego 
miłosierdzia. wspomóż nas, abyśmy pamiętali 
o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. pomóż 
nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia 
Twego niepokalanego serca i najświętszego 
serca Jezusowego.”

Różaniec możemy odmawiać prywatnie lub 
we wspólnocie. po każdej tajemnicy różańca 
musimy odmówić:

„o mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, 
zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź 
wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczegól-
nie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego 
miłosierdzia.”

Rozważania
podejmujemy 15-minutowe rozmyślania 

nad jedną lub kilkoma z tajemnic różańca (włą-
czając również tajemnice światła), wzbudzając 
wcześniej intencję wynagradzającą:

 „Matko najświętsza niepokalana Mary-
jo! z radością przyjmuję Twe zaproszenie do 
udziału w Twoim rozmyślaniu. w pierwsze 
soboty otwierasz swe niepokalane serce dla 
każdego, kto pragnie wlać we własne serce te 
najważniejsze znaki, jakie Bóg ukazał nam 
w Fatimie. proszę, otwórz przede mną swoje 
serce. ośmielam się prosić z całą pokorą, ale  
i z dziecięcą śmiałością, ponieważ chcę Cię na-
śladować, ponieważ chcę żyć miłością do Twego 
syna, ponieważ pragnę zawsze trwać w stanie 
łaski i miłować Twój święty różaniec, wresz-
cie – ponieważ pragnę wszystkiego, co tylko 
mogę ofiarowywać w duchu zadośćuczynienia 
za grzeszników. daj mi uczestniczyć w Twym 
rozmyślaniu, a ja obiecuję wprowadzać w życie 
słowo, które wlejesz do mego małego serca, by 
stawało się co raz milsze Tobie, bliższe Tobie, 
podobniejsze do Twego niepokalanego serca. 
a jeśli chcesz, zawsze możesz zabrać me serce,  
a dać mi swoje – jak uczyniłaś to z tyloma swo-
imi dziećmi. Będę wtedy duszą najszczęśliwszą 
na świecie!”

To wielki dar jaki otrzymaliśmy „prosto  
z nieba”, aby ratować samych siebie i innych 
ludzi. dlatego pamiętajmy, że nie liczy się pięk-
ność słów ułożonej modlitwy tylko postawa  
i pragnienie naszych serc. Tam rodzi się powin-
ność zadośćuczynienia i stamtąd płynie praw-
dziwa modlitwa. 

Maryja nas zapewnia:
„Duszom, które w ten sposób starają się mi 

wynagrodzić, obiecuję towarzyszyć w godzi-
nie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebny-
mi do zbawienia.”

Monika
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FAJERWERKI NA IMIENINACH 
MATKI BOŻEJ 
                        CZĘsTOCHOWsKIEJ

uroczystości rozpoczęli-
śmy uroczystą dziękczyn-
ną Mszą św. o godz. 11 

odprawioną pod przewodnictwem 
nuncjusza apostolskiego w polsce, 
arcybiskupa salvatore pennacchio. 
na telebimach obejrzeliśmy orę-
dzie papieża Franciszka, w którym 
mile wspominał swoją wizytę sprzed 
roku i ten niezwykły moment, kie-
dy oczy pielgrzyma spotykają się z 

oczami Madonny, kiedy powierzamy 
Jej sercu to, co jest w naszych, piel-
grzymich sercach. 

w czasie uroczystości odnowili-
śmy Jasnogórskie Śluby narodu, raz 
jeszcze przyrzekając chronić życie, 
nierozerwalność małżeństwa, umac-
niać rodziny, dbać o pokój, sprawie-
dliwość, dobre współżycie sąsiedzkie 
i społeczne oraz walczyć ze spo-
łecznymi przywarami: lenistwem, 

lekkomyślnością, marnotrawstwem, 
pijaństwem i rozwiązłością.  zachę-
camy wszystkich, którzy nie zdołali 
uczestniczyć w tym akcie, aby do-
konali indywidualnego odnowienia 
tych ślubów. 

warto odnotować, że Jego Emi-
nencja nuncjusz poprowadził ce-
lebrę w języku polskim! Brawo, bo 
polski język obfituje w głoski typu 
rz, cz, sz, tak trudne do wymówienia 
przez cudzoziemców. we Mszy św. 
uczestniczył również prezydent an-
drzej duda, premier Beata szydło 
i inni przedstawiciele władz pań-
stwowych.

uczestniczyliśmy również w mo-
dlitwie różańcowej i Mszy św.  
o godz. 19 odprawionej pod prze-
wodnictwem metropolity często-
chowskiego abpa wacława depo, 
który wzywał, aby zamienić wodę 
naszego życia w wyborne wino.  

o godz. 21 miał miejsce apel ja-
snogórski, w którym uczestniczyło 
pod wałami tysiące pielgrzymów  
i mieszkańców Częstochowy. apel 
rozpoczęło widowisko multime-
dialne zatytułowane „Jasna góra 
- polska kana”, które było pięk-
nym zwieńczeniem uroczystości. 
przeprowadziło nas ono przez całą 
historię obecności Matki Bożej na 
Jasnej górze. Rekonstrukcja histo-
rii przeplatana była wzruszającymi 
świadectwami wielu „dzieci”, które 
wróciły na łono Matki. na koniec 
koncertu był piękny pokaz sztucz-
nych ogni.  

po koncercie na placu pod wałami 
spontanicznie zawiązała się wspól-
nota, która kontynuowała śpiew ku 
czci Matki Bożej. Równocześnie  
w kaplicy obrazu i bazylice odbyło 
się czuwanie modlitewne prowadzo-
ne przez organizatorów wydarzenia 
„Jezus na stadionie”.

Małgosia Jakubczyk

dziewięcioosoBowa delegacja paraFialnych kół żywego różańca Świętowała  
300-lecie koronacji wizerunku Matki Bożej częstochowskiej, uczestnicząc w uro-
czystoŚciach na jasnej górze 26 sierpnia 2017. 
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co nam mówią Święci?

ŚWIĘTA
TEREsA 
COUDERC

Wiele lat żyła w nędzy i zapo-
mnieniu, a mimo to pisała: „Bóg 
zawsze daje więcej niż Go prosi-
my…”.

urodziła się 1 lutego 1805 
roku jako Maria wiktoria 
Couderc w małej wiosce le 

Mas w pobliżu sablieres w Masy-
wie Centralnym leżącym w połu-
dniowo-wschodniej Francji. Maria 
wiktoria była najstarszą z dwana-
ściorga dzieci klaudiusza Michała 
i anny. klaudiusz Michał, mimo że 
był chłopem, .i był człowiekiem wy-
ksztalconym i pobożnym, i ..., przez 
czterdzieści lat pełnił funkcję sołty-
sa. w czasie rewolucji francuskiej w 
swoim domu ukrywał duchownych i 
świeckich prześladowanych za wia-
rę. Jego żona zachęcała dzieci do 
najczęstszego uczestnictwa we Mszy 
św. oraz wpoiła szczególne nabożeń-
stwo do najświętszego sakramentu.

w 1822 roku w czasie misji pozna-
ła ojca Jana piotra szczepana Terme, 
który był założycielem zakonu Có-
rek św. Regisa. zakon ten zajmował 
się głównie nauczaniem ogólnym 
i katolickim dzieci. po ukończe-
niu szkoły sióstr św. Józefa w Vans  
w 1825 roku wstąpiła do tego zako-
nu. przyjęła imię Teresa. Rok póź-

niej została skierowana przez ojca 
Terme wraz z grupą nowicjuszek do 
pracy w lalouvesc. w miejscowym 
hospicjum opiekowała się kobietami 
odwiedzającymi sanktuarium i grób 
św. Jana Franciszka Régis. początko-
wo była przełożoną nowicjuszek, po-
tem przełożoną lokalnej wspólnoty,  
a w końcu przełożoną generalną 
całego zgromadzenia. za jej spra-
wą hostel dla pielgrzymów stał się 
miejscem modlitwy; od 1828 roku 
organizowano w nim kilkudnio-
we rekolekcje dla kobiet świeckich 
oparte zgodnie z życzeniem ojca 
Terme na „Ćwiczeniach duchow-
nych” św. ignacego loyoli. Funkcję 
opiekunów hospicjum w 1834 roku 
przejęli jezuici. 

Tak rozpoczęło swoją działalność 
nowe zgromadzenie, które przyjęło 
nazwę kongregacji naszej pani Re-
kolekcji w wieczerniku. aby przy-
jąć wszystkie chętne kobiety, Teresa 
rozpoczęła budowę kaplicy i klaszto-
ru dla nowego zgromadzenia. pewna 
zamożna dama obiecała finansowe 
wsparcie, ale pod wpływem rodzi-
ny wycofała się z obietnicy. zakon 
popadł w długi. winą za to obar-
czono Teresę, która zrezygnowała  
z pełnionej funkcji. dnia 6 stycznia 
1837 roku złożyła śluby wieczyste.  

w tym czasie zmarł oj-
ciec Terme, a zakonni-
ce podzieliły się. Część 
sióstr chciała pozostać 
przy starej, łagodniej-
szej regule. 

Jej następczyni wpę-
dziła zakon w olbrzy-
mie długi, natomiast 
kolejna matka prze-
łożona ukarała Teresę 
wyznaczając ją do fi-

zycznych prac, ograniczając jej kon-
takty z innymi siostrami, a wreszcie 
zesłała ją do konwentu w Fouviere, 
gdzie w skrajnej nędzy spędziła kilka 
lat na modlitwie i kontemplacji. nie 
skarżyła się na swój los w pokorze 
wykonując polecenie przełożonych. 
w 1875 roku Teresa złożyła siebie 
w ofierze panu Bogu i do śmierci 
dzieliła agonię z panem Jezusem, 
cierpiąc i godzinami modląc się  
w kaplicy. 

Teresa straciła wzrok i cierpiała na 
bolesny artretyzm. kilka miesięcy 
przed śmiercią została przykuta do 
łóżka. zmarła w lyonie 26 września 
1885 roku. pochowano ją w lalo-
uvesc, gdzie w stanie nienaruszonym 
znajduje się do dziś. 

zgromadzenie sióstr nMp  
z ustronia wieczernika ostatecznie 
zatwierdził papież leon Xiii w roku 
1886. do obowiązków zakonnych 
należała wieczysta modlitwa, odma-
wianie brewiarza, codzienna adora-
cja najświętszego sakramentu oraz 
nauczanie katolickiej doktryny. za-
kon istnieje do dziś, ma domy w 16 
krajach. 

Teresa Couderc została beatyfiko-
wana w 1951 roku przez piusa Xii 
i kanonizowana w 1970 roku przez 
pawła Vi. Jej wspomnienie liturgicz-
ne przypada na 26 września. 

 Joanna Matkowska

Dom rodzinny św. Teresy
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człowiEk numEru

Ks. RAFAŁ ŁAsKAWsKI 
W naszej parafii mamy nowego 

ks. wikariusza. Jest nim ks. Rafał 
Łaskawski.

Proszę opowiedzieć o sobie.
pochodzę z parafii MB Różańcowej  

w Bukowej, gm. krasocin, pow. włoszczowski 
(diec. kielecka). wychowałem się w rodzinie 
katolickiej. Mam młodszą siostrę Beatę i bra-
ta dawida. oboje obecnie mieszkają w war-
szawie. Moi rodzice pozostali w Bukowej. 
Mama pracuje w szkole. Tata przed przej-
ściem na emeryturę pracował w miejscowych 
zakładach wapienniczych.

Czy był ksiądz ministrantem?
po przyjęciu i komunii św., podczas bia-

łego tygodnia ks. proboszcz mnie „wyłowił”  
z ławki i zaproponował, bym został ministran-
tem. Było nas około 30 chłopców służących 
do Mszy świętej. Bardzo miło wspominam 
ten okres. z sentymentem wspominam też 
nasze wspólne wyjazdy wakacyjne najpierw 
do domu rekolekcyjnego w górach Świę-
tokrzyskich, potem w góry. z nami jeździli 
klerycy jako wychowawcy.

Należał też ksiądz do harcerstwa.
Moja przygoda z harcerstwem trwa do 

dziś. najpierw poszedłem na zbiórkę będąc 
uczniem kl. iV. Było nudno. Trzeba było pisać 
w zeszycie – jak w szkole. nie o to mi cho-
dziło. drugi raz spróbowałem zapisać się do 
harcerstwa w kl. Vii. Moja katechetka była 
drużynową. pojechałem na pierwszy obóz  
i połknąłem tego bakcyla. podobało mi się, że 
harcerze grali na gitarach, śpiewali piosenki. 
nauczyłem się też grać na gitarze i wspólnie  
z kolegami śpiewaliśmy podczas Mszy świętej  
i nabożeństw różańcowych. koledzy pytali, 
ile nam ks. proboszcz za to płaci. a nam to 
po prostu sprawiało radość.

Uczęszczał ksiądz potem do liceum ogól-
nokształcącego.

Mimo, że w szkole podstawowej byłem do-
bry z przedmiotów ścisłych (byłem laureatem 
olimpiady z techniki, startowałem w olimpia-
dzie z biologii) nie poszedłem do technikum 
tylko do liceum. w szkole średniej utrzymy-
wałem nadal kontakty z hufcem. 

Kiedy podjął ksiądz decyzję o wstąpieniu 
do seminarium?

Myślałem o kapłaństwie już na początku 
szkoły średniej. na pielgrzymce harcerzy po-
znałem ks. kapelana naczelnego zHp Jana 
ujmę. od niego dowiedziałem się, że w war-

szawskim seminarium są klerycy harcerze. 
po maturze zawiózł mnie do warszawy na 
rozmowę z ks. rektorem. zostałem przyjęty. 
należałem do kręgu kleryków harcerzy, by-
łem nawet przewodniczącym. uważam, że 
harcerstwo to styl życia.

Został ksiądz wyświęcony na kapłana  
24 maja 2009.

na obrazku prymicyjnym umieściłem sło-
wa psalmu 116:   Cóż Ci oddam w zamian 
Panie (…)/ Kielich Zbawczy wezmę w ręce,/  
Z hołdem złożę go w podzięce.

skierowano mnie do parafii św. Jadwigi 

Śląskiej w Milanówku. Byłem tam 4 lata.  
w Milanówku stworzyłem na nowo mie-
sięcznik parafialny „Jadwiżanka”. Ekipa re-
dakcyjna liczyła 20 osób. Mieliśmy spotkania 
raz w miesiącu. Redaktorem był zbigniew 
nowacki, który na moje odejście przygoto-
wał album fotograficzny liczący 178 stron. 
opiekowałem się Bractwem Eucharystycz-
nym, kościołem domowym, zespołem mu-
zycznym pascha, scholą dziecięcą. w latach 
2011-2012 byłem przewodnikiem grupy 
seledynowej warszawskiej akademickiej 
pielgrzymki Metropolitalnej. 

cdn
Mirosława Pałaszewska

Ks. Rafał przy portrecie bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego patrona harcerzy
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z życia parafii

PIElGRZYMKA 
ROWEROWA NA JAsNĄ GÓRĘ
Wyruszyliśmy z parafii św. 

Łukasza Ewangelisty na 
warszawskich Górcach  

w święto Matki Bożej Królowej Świa-
ta, aby dotrzeć na Jasną Górę w świę-
to Matki Boskiej Częstochowskiej na 
uroczystość 300-lecia Koronacji Cu-
downego Obrazu Jasnogórskiej Pani. 
ojcem duchownym pielgrzym-
ki był, jak w wielu ubiegłych la-
tach, ks. konrad zawłocki. 
wioząc własne oraz powierzone in-
tencje przeżywaliśmy także 250-lecie 
koronacji Cudownego obrazu Świę-
tej Rodziny w Miedniewicach (miejsce 
naszej drugiej wspólnotowej Mszy św.) 
oraz 100-lecie objawień Fatimskich 
(rozważania różańcowe zawsze są nam 
szczególnie bliskie), a także 50-lecie 
koronacji Cudownej Figury Matki 
Bożej leśniowskiej patronki Rodzin. 
 
na tegorocznej trasie pierwsza wspól-
notowa Msza św. była sprawowana  
22 sierpnia o godz. 10 w sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w ożarowie 
Mazowieckim. podczas tej wyjątko-
wej wędrówki „idŹCiE i głoŚCiE 
- JEdŹCiE i ŚwiadCzCiE” od-
wiedziliśmy m. in. sanktuaria Mat-
ki Boskiej niepokalanej wszechpo-
średniczki łask w niepokalanowie, 
Matki Bożej Jazłowieckiej w szyma-
nowie, Matki Bożej Świętorodzinnej  
w Miedniewicach, św. anny w smar-
dzewicach, Matki Bożej gidelskiej, 
Matki Bożej Mstowskiej Miłosierdzia,  

św. ojca pio na przeprośnej gór-
ce i na zakończenie Matki Bo-
żej leśniowskiej patronki Rodzin. 
 
każdy z pielgrzymów został wyposa-
żony w silikonowy różaniec na rękę 
oraz wysokiej jakości siatkową ka-
mizelkę ostrzegawczą odblaskową. 
 
grupa liczyła 133 osoby. najmłod-
szy uczestnik miał 8 lat, a najstarszy 
81 lata. gościliśmy osoby z różnych 
stron polski m. in. ze szczecina, dębli-
na, poznania, Białegostoku, ostrołęki. 
przejechaliśmy na rowerach 350 km.  
                                           Cezary
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Świadectwo pątniczki

do Maryi rowerem pielgrzymowałam po raz drugi. 
w tym roku w swojej intencji jako podziękowa-
nie Bogu za wszystko, co od niego otrzymałam, 

za to, jak bardzo przemienia mnie relacja z nim. pragnę-
łam wyśpiewać Mu swój Magnificat oraz zawierzyć siebie, 
abym nadal z odwagą szła za nim.
 pielgrzymka to dla mnie trud. Trud podjęty z mi-
łości, z pragnienia spotkania się z kimś ważnym. To dla 
mnie czas poznawania Boga oraz siebie w obliczu Jego mi-
łości. i tego właśnie doświadczyłam w tym roku, a Maryja 
była moim przewodnikiem. uczyła mnie pokory wobec 
siebie, swoich słabości oraz wobec drugiego człowieka. 
uczyła mnie również zaufania wobec Boga, gdy przy-
chodziło zniechęcenie – gdy jechałam cała przemoczona  
w deszczu czy zmęczenie – gdy bolały już kolana. poka-
zywała zawsze na Jezusa, że tylko w nim i z nim mogę 
wszystko, bo on zapewnił mnie, że „wystarczy Ci mojej 
łaski, moc bowiem w słabości się doskonali” (2 kor 12, 9). 
Te słowa i głębokie pragnienie spotkania z Maryją doda-
wały mi sił do pokonywania kolejnych kilometrów.
 w tym czasie towarzyszyła mi również radość. 
Radość ze spotkania z drugim człowiekiem, z dzielenia 
się doświadczeniem działania Boga w moim życiu. Radość  
z posługiwania swoimi talentami i charyzmatami, że mo-

głam go uwielbiać tym, czym mnie obdarował. a Maryja 
zatroszczyła się o otwartość mojego serca na słowo Boga, 
które do mnie kierował.
 od niedawna Maryja jest mi bardzo bliska, bo to 
ona towarzyszyła mi, gdy podejmowałam ważne decyzje 
w swoim życiu. To ona widziała moje łzy, gdy Jezus mnie 
uzdrawiał, a później moją radość z podążania za nim i wy-
pełniania Jego woli. po drodze gdy nawiedzaliśmy liczne 
sanktuaria, to w każdym z nich zawierzałam się Maryi jako 
mojej Matce. i gdy już dojechaliśmy na Jasną górę bardzo 
się ucieszyłam z tego spotkania. Czułam, że ona też się 
cieszy. Mogłam znów przytulić się do niej i powierzyć Jej 
to wszystko, co przywiozłam ze sobą. wszystkie radości i 
strapienia. To było spotkanie Matki z córką i córki z Matką 
pełne miłości macierzyńskiej, przepełnione wdzięcznością 
za Jej troskę o mnie.
 Cieszę się, że wybrałam się na ten szlak pielgrzy-
mowania i tyle wysiłku mnie to kosztowało, bo to, co war-
tościowe i piękne wymaga trudu, a niekiedy również walki. 
Ja walczyłam najbardziej z samą sobą, ze swoimi słabościa-
mi, ze swoim egoizmem i... wygrałam, ale tylko dzięki ła-
sce Bożej i pomocy Maryi. Ta pielgrzymka mnie zmieniła, 
to moje kolejne „małe” nawrócenie.

Chwała Panu!
AMDG.
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małE co niEco

ŚLIWKI FASZEROWANE BOCZKIEM 
ZAPIEKANE Z KOZIM SEREM

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

jesień Ma dla Mnie zawsze sMak dojrzałych Śliwek. knedle, ciasta, koMpoty, po-
widła... ale kto powiedział, że te owoce nadają się tylko do deserów i dań na 
słodko? suszonych przecież z powodzenieM używa się jako dodatku do dań z Mię-
seM, choćBy Bigosu, czy do Faszerowania schaBu. a Można zroBić odwrotnie i to 
Śliwki naFaszerować, np. BoczkieM. uwielBiaM wszelkiego rodzaju Faszerowane 
warzywa i owoce, a dojrzałe Śliwki idealnie się do tego nadają. z dodatkieM 
Boczku i rozMarynu Będą Miały nieco dziki charakter.

składniki:
20 dużych fioletowych śliwek
20 dag wędzonego boczku
10 łyżek startego twardego koziego 
sera 
rozmaryn
sól
pieprz
1 łyżka oliwy

Śliwki umyć, osuszyć, przekroić na 
połówki i z każdej delikatnie wyjąć ły-
żeczką miąższ, uważając, by nie uszko-
dzić skórki. wydrążony miąższ pokroić 
w kostkę. Boczek także pokroić w kost-

kę i zrumienić na patelni bez dodatku tłuszczu, następnie dodać do miąższu ze śliwek. Całość doprawić do smaku solą, pieprzem 
i igiełkami rozmarynu. przełożyć farsz do wydrążonych śliwek. każdą posypać startym serem. ułożyć śliwki w nasmarowanym 
oliwą naczyniu żaroodpornym lub brytfannie i piec ok. 5-10 min. w temperaturze 180° C tak, by ser się roztopił, ale by owoce 
się nie rozpadły.

DO ZOBACZENIA, DO UsŁYsZENIA
1 października, godz. 16.30, sala widowiskowo-teatralna kościoła pw. Matki Bożej królowej aniołów, wstęp wolny
„droga Matki Jadwigi” - przedstawienie o s. Jadwidze kuleszy, założycielce zgromadzenia sióstr Benedyktynek Misjonarek
3 października, godz. 18.00, Miejsce aktywności lokalnej „dwa Jelonki”, ul. powstańców Śląskich 44, wstęp wolny
„anawawa, folklor warszawski dawniej i dziś” - warsztaty tańca
7 października, godz. 12.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny (zapisy)
warsztaty śpiewu piosenek w języku jidysz „libelid” z olą Bilińską
7 października, godz. 16.00, Miejsce aktywności lokalnej „dwa Jelonki”, ul. powstańców Śląskich 44, wstęp wolny
„anawawa, folklor warszawski dawniej i dziś” - warsztaty gwary warszawskiej
7 października, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 20 zł (ulgowe 15 zł)
„libelid” - koncert oli Bilińskiej z zespołem 
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Grupy parafialne

Krąg biblijny dla dorosłych
pn.  po Mszy św. o 18.00 - ks. Rafał Łaskawski

Koło Żywego Różańca
I niedz. miesiąca, godz. 16.00 - ks. proboszcz

Kręgi Domowego Kościoła
- spotkania formacyjne dla rodzin 

ks. Konrad i ks. Rafał
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. Rafał Łaskawski
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:
ks. proboszcz: poniedziałek

ks. Rafał: wtorek i piątek
ks. Konrad: środa i czwartek

ks. jan pOpieL – proboszcz, tel. 226651971, 
xjan@poczta.fm

ks. rafał Łaskawski – 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
1.10 – XXVI Niedziela Zwykła:

7.00: śp. Tadeusz gawkowski – 1 greg.
8.30: śp. Jan Rybicki, c.r. Rybickich śp. Jan Rybicki, c.r. Rybickich.
10.00: śp. zdzisława szabłowska – 7 r.śm
11.30: śp. Mieczysław drab, anna Mroziewicz
13.00: w intencji parafian
16.00: śp. Celina Budzińska – 2 r.śm.
18.00: dziękczynna w 10 r. ślubu anny i grzegorza gromadzkich z prośbą o Boże 
błog. i łaski
20.00: śp. Janina Chorąży – 1 greg.

2.10 – poniedziałek (wsp. św. Aniołów stróżów):
7.00: śp. Edward, wanda pałaszewscy, Maria, wojciech Byra
7.00: śp. Janina Chorąży – 2 greg.
7.30: o światło ducha Św. i potrzebne łaski dla grzegorza i szymona w nowym roku 
szkolnym i akademickim
7.30: śp. Józef – 11 r.śm. i zofia smoczyńscy
7.30: śp. Tadeusz gawkowski – 2 greg.
18.00: śp. leopold – 15 r.śm. i leokadia sosnowscy

3.10 – wtorek:
7.00: śp. Janina Chorąży – 3 greg.
7.00: śp. Teresa, stefan, Jan i zm. rodzice
7.30: śp. Tadeusz gawkowski – 3 greg.
7.30: śp. Teresa karcz z okazji imienin
18.00: dziękczynna za dotychczasowe zdrowie z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla 
Marianny, Teresy i Marcina

4.10 – środa (wsp. św. Franciszka z Asyżu):
7.00: śp. Janina Chorąży – 4 greg.
7.30: śp. Feliks Buczkowski, c.r. Buczkowskich, kormańskich, wajs, Jurok, Świątków
18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy.

 
5.10 – czwartek (wsp. św. Faustyny Kowalskiej):

7.00: śp. Janina Chorąży – 5 greg.
7.30: śp. Tadeusz gawkowski – 5 greg.
18.00: śp. Józef Bąk

6.10 – piątek ( I piątek miesiąca):
7.00: śp. Janina Chorąży – 6 greg.
7.30: śp. stanisława, Józef, Józefa, Jan odziemczyk
17.00: śp. irena Marianna kaflińska w miesiąc po śmierci 
18.00: śp. Tadeusz gawkowski – 6 greg.

7.10 – sobota (wsp. Najśw. Maryi Panny Różańcowej):
7.00: śp. wacław i zofia
7.00: śp. Janina Chorąży – 7 greg.
7.30: śp. Teresa ługowska – 8 r.śm.
7.30: śp. Tadeusz gawkowski – 7 greg.
8.00: kręgi Żywego Różańca 
18.00: o Boże błog., opiekę Matki Bożej, dary ducha Św., łaskę wiary z okazji 3 r. ślubu 
dla natalii i przemysława Tabor oraz ich dzieci
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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

Zapowiedzi:

Tomasz Obłoz – kawaler z par. tutejszej i Magdalena Myśliwiec – panna z par. Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu;

Łukasz Gorczyński – kawaler z par. tutejszej i Marlena Gąsiewska – panna z par. Świętej Rodziny w Wyszkowie;

Grzegorz Marek Zbroja – kawaler z par. Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie i Edyta Ławnicka – panna z par. tutejszej;

Do wspólnoty Kościoła zostały włączone dzieci w sakramencie chrztu świętego:

Zofia Trzetrzewska, Hanna BrodowiczZuzanna Gatkowska

parafia św. łukasza Ewangelisty organizuje 
pielgrzymkę do ziemi Świętej w dniach 14 - 21 listopada 2017 roku.
gorąco zapraszamy.
zapisy i szczegółowe informacje u ks. konrada.

1.  niedzielą dzisiejszą rozpoczynamy miesiąc modlitwy 
różańcowej,   o której Święty Jan paweł ii mówił, że  zaj-
mowała ona ważne miejsce w Jego życiu. zachęceni tym 
świadectwem weźmy do rąk różaniec i módlmy się, po-
wierzając panu Bogu naszą codzienność oraz rozważaj-
my tajemnice z życia Chrystusa i Jego Matki. zaprasza-
my na wspólne Różańcowe nabożeństwa codziennie po 
Mszy św. o godz. 1800.  dzieci zapraszamy na Różaniec 
we wtorki i czwartki o godz. 1700.    
                      
2. w tym tygodniu przypada i piątek i i sobota mie-
siąca. spowiedź w piątek od godz. 700 i po południu od 
godz. 1630. Msza św. z udziałem  dzieci o godz. 1700. po 
Mszy wieczornej o godz. 1800 nabożeństwo Różańco-
we i adoracja najświętszego sakramentu do godz. 2100.  
o godz. 2030 odśpiewamy nieszpory o najświętszym 
sakramencie. prosimy o zgłaszanie adresów chorych na 
i piątek miesiąca.  w sobotę o godz. 800 modlitwa różań-
cowa i Msza św. ku czci niepokalanego serca Maryi.

3. w sobotę przypada wspomnienie MB Różańcowej. 
Tego dnia wielu spośród nas uda się do granic Rzeczy-
pospolitej na modlitwę różańcową w intencji ojczy-

zny i świata. z naszej 
parafii wyjeżdżamy  
o godz. 630. prosimy  

o zabranie prowiantu na drogę, odpowiedniego ubrania 
i ew. składanego krzesła. Bardzo prosimy o punktualne 
przybycie. istnieje jeszcze możliwość zapisania się na 
wyjazd na wspólną modlitwę różańcową.

4. przypominamy, że kurs przedmałżeński odbywa się 
we wtorki o godz. 1930.

5. dziś przed kościołem zbieramy datki na pomoc dla 
rodzin dotkniętych wojną w aleppo w syrii. Fundusz 
wsparcia można też zasilić każdego dnia wrzucając ofia-
ry do skarbonek na filarach kaplicy. Można też wpła-
cać na bankowe konto parafii z dopiskiem: „Rodzinom  
w aleppo”.

6. za tydzień ofiary składane na tacę przeznaczone będą 
na budowę nowego kościoła. Również za tydzień przed 
kaplicą będziemy zbierali datki na Fundację dzieła no-
wego Tysiąclecia.

7. w kruchcie kościoła jest wyłożona prasa katolicka. 
zachęcamy do lektury.


