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„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzo-
nego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne.” ( J 3, 16).

Czwarta niedziela wielkiego postu, niedziela laetare – czas ra-
dości. półmetek towarzyszenia Jezusowi w Jego męce poprzez własne 
umartwienia, postanowienia i posty. i właśnie dziś, kiedy możemy być 
już nieco zmęczeni kroczeniem drogą krzyża, Jezus uświadamia nam 
przyczynę swoich cierpień i naszych umartwień… 

To MiŁoŚĆ!!! 
Miłość Boga do grzesznika stała się przyczyną Chrystusowych cier-

pień, bo tak Bóg umiłował świat, a więc ludzkość, a więc grzeszników,  
a więc tak Bóg umiłował MniE…, że Syna swego Jednorodzonego 
dał… z miłości do mnie i dla ratunku mojej duszy.

Jakże wielkie to szczęście i radość, skoro mogę właśnie dziś uświa-
domić sobie ogrom miłości, jaką zostałem przez Boga ukochany.

na tak wielką potęgę miłości nie mogę pozostać obojętny, a więc 
moje postanowienia wielkopostne, umartwienia, posty, modlitwy, 
jałmużny, nabożeństwa drogi krzyżowej czy gorzkich Żali, moje 

uczestnictwo w rekolekcjach, moja gorliwość, systematyczność i sta-
łość w przyjmowaniu sakramentów świętych, moje kroczenie drogą 
świętości, to wszystko ma być moją odpowiedzią na miłość pana 
Boga. Miłość moja odpowiedzią na miłość zbawiciela… Tak więc 
nieustannie pragnę wzrastać, kochać i trwać przy moim umiłowanym 
odkupicielu. 

Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższo-
no Syna Człowieczego, aby każdy kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. 
( J 3, 14 – 15). Tu nie chodzi już jedynie o wypełnienie zapowiedzi  
i wywyższenie Chrystusa na krzyżu, na golgocie… on ma zostać 
wywyższony w moim sercu i w moim życiu. a zatem do dzieła… 
niech moje i nasze codzienne praktyki pokutne i postne, nasze sta-
rania i wyrzeczenia staną się permanentnym wywyższaniem Jezusa  
w moim i Twoim sercu i życiu. amen.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami…

ks. Konrad
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STRONA 2

 EwangElia na co dziEń
11 marca 2018 - Czwarta Niedziela Wielkiego Postu
( J 2, 13-25)

12 marca 2018 - poniedziałek
Dzień powszedni 
( J 4, 43-54)
Jezus odszedł z samarii i udał się do galilei. Jezus wprawdzie sam 
stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie, kiedy 
jednak przyszedł do galilei, galilejczycy przyjęli go, ponieważ wi-
dzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. i oni bowiem 
przybyli na święto. następnie przybył powtórnie do kany galilej-
skiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. a był w kafarnaum 
pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. usłyszawszy, że 
Jezus przybył z Judei do galilei, udał się do niego z prośbą, aby 
przyszedł i uzdrowił jego syna, był on już bowiem umierający. Jezus 
rzekł do niego: „Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzy-
cie”. powiedział do niego urzędnik królewski: „panie, przyjdź, za-
nim umrze moje dziecko”. Rzekł do niego Jezus: „idź, syn twój żyje”. 
uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł. 
a kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, 
że syn jego żyje. zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli 
mu: „wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka”. poznał 
więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: „syn 
twój żyje”. i uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak 
uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do galilei.

13 marca 2018 - wtorek 
Dzień powszedni  
( J 5, 1-16)
Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. w Jerozolimie 
zaś jest przy owczej Bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betes-
da, mająca pięć krużganków. leżało w nich mnóstwo chorych: nie-
widomych, chromych, sparaliżowanych. znajdował się tam pewien 
człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją choro-
bę. gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, 
rzekł do niego: „Czy chcesz wyzdrowieć?” odpowiedział Mu chory: 
„panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy 
nastąpi poruszenie wody. w czasie kiedy ja dochodzę, inny wstę-
puje przede mną”. Rzekł do niego Jezus: «wstań, weź swoje nosze  
i chodź!” natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze  
i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdro-
wionego: „dziś jest szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy”. on 
im odpowiedział: „Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: weź 
swoje nosze i chodź”. pytali go więc: „Cóż to za człowiek ci powie-
dział: weź i chodź?” lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest; al-
bowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. potem 
Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: „oto wyzdrowiałeś. nie 
grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło”. Człowiek 
ów odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. i dlatego 
Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w szabat.

14 marca 2018 - środa
Dzień powszedni  
( J 5, 17-30)
Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. lecz Jezus 
im odpowiedział: „ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam”. 
dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko nie 
zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim ojcem, czyniąc 
się równym Bogu. w odpowiedzi na to Jezus im mówił: „zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam: syn nie może niczego czynić sam z sie-
bie, jeśli nie widzi ojca czyniącego. albowiem to samo, co on czyni, 
podobnie i syn czyni. ojciec bowiem miłuje syna i ukazuje Mu to 
wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście 
się dziwili. albowiem jak ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak 
również i syn ożywia tych, których chce. ojciec bowiem nie sądzi 
nikogo, lecz cały sąd przekazał synowi, aby wszyscy oddawali cześć 
synowi, tak jak oddają cześć ojcu. kto nie oddaje czci synowi, nie 
oddaje czci ojcu, który go posłał. zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
wam: kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma 
życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. 
zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet 
już jest, kiedy to umarli usłyszą głos syna Bożego, i ci, którzy usły-
szą, żyć będą. Jak ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to 
synowi: mieć życie w sobie. dał Mu władzę wykonywania sądu, po-
nieważ jest synem Człowieczym. nie dziwcie się temu! nadchodzi 

bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego:  
i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia; 
ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie do potępienia. Ja 
sam z siebie nic czynić nie mogę. sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest 
sprawiedliwy; szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który 
Mnie posłał”.

15 marca 2018 -  czwartek
Dzień powszedni 
( J 5, 17-30)
Jezus powiedział do Żydów: „gdybym Ja wydawał świadectwo o so-
bie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, 
kto wydaje świadectwo o Mnie; a wiem, że świadectwo, które o Mnie 
wydaje, jest prawdziwe. wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świa-
dectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię 
to, abyście byli zbawieni. on był lampą, co płonie i świeci, wy zaś 
chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo 
większe od Janowego. są to dzieła, które ojciec dał Mi do wypeł-
nienia; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że ojciec Mnie posłał. 
ojciec, który Mnie posłał, on dał o Mnie świadectwo. nigdy nie 
słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; nie macie 
także Jego słowa, trwającego w was, bo wy nie uwierzyliście Temu, 
którego on posłał. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich za-
warte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo.  
a przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. nie odbie-
ram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości 
Boga. przyszedłem w imieniu ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. 
gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to przyjęliby-
ście go. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie 
chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? nie 
sądźcie jednak, że to Ja was oskarżę przed ojcem. waszym oskarży-
cielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. gdybyście 
jednak wierzyli Mojżeszowi, to i Mnie wierzylibyście. o Mnie bo-
wiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim 
słowom będziecie wierzyli?”

16 marca 2018 - piątek
Dzień powszedni
( J 7, 1-2. 10. 25-30)
Jezus obchodził galileę. nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Ży-
dzi zamierzali go zabić. a zbliżało się żydowskie Święto namiotów. 
kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i on, jed-
nakże nie jawnie, lecz skrycie. niektórzy z mieszkańców Jerozolimy 
mówili: „Czyż to nie jest Ten, którego usiłują zabić? a oto jawnie 
przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się 
przekonali, że on jest Mesjaszem? przecież my wiemy, skąd on po-
chodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, 
skąd jest”. a Jezus, nauczając w świątyni, zawołał tymi słowami:  
„i Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam 
z siebie; lecz prawdomówny jest Ten, który Mnie posłał, którego wy 
nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem i on Mnie posłał”. za-
mierzali więc go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na niego ręki, 
ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła.

17 marca 2018 - sobota
Dzień powszedni
( J 7, 40-53)
wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: „Ten praw-
dziwie jest prorokiem”. inni mówili: „To jest Mesjasz”. „ale – mówili 
drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z galilei? Czyż pismo nie mówi, że 
Mesjasz będzie pochodził z potomstwa dawidowego i z miasteczka 
Betlejem, skąd był dawid?” i powstał w tłumie rozłam z Jego powo-
du. niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na 
niego ręki. wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci 
rzekli do nich: „Czemu go nie pojmaliście?” strażnicy odpowiedzieli: 
„nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek”. odpo-
wiedzieli im faryzeusze: „Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze 
zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w niego? a ten tłum, który 
nie zna prawa, jest przeklęty”. odezwał się do nich jeden spośród 
nich, nikodem, ten, który przedtem przyszedł do niego: „Czy prawo 
nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, 
co on czyni?” odpowiedzieli mu: „Czy i ty jesteś z galilei? zbadaj  
i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z galilei”. i rozeszli się – każ-
dy do swego domu.
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strona 3

N I E D Z I E L a 
L a E t a R E 

– IV NI EDZI ELa WI ELKI EgO POst u
Laetare (łac. radować się) – nazwa 
IV Niedzieli Wielkiego Postu w roku li-
turgicznym. W tym dniu kapłan może 
sprawować Eucharystię w ornacie 
koloru różowego. Nazwa pochodzi 
od pierwszych słów antyfony na wej-
ście (dawniej zwanej introitem) tejże 
Mszy: Laetare, Ierusalem... (Wesel się, 
Jeruzalem...). Kolor różowy to fiolet 
zmieszany z bielą, oznacza radość po-
śród pokuty, chwilę wytchnienia pod-
czas utrapienia. Również ołtarz w tę 
jedną niedzielę Wielkiego Postu może 
być przystrojony kwiatami.

wspomniany powyżej introit 
w całości brzmi następują-
co:

Lætáre, Ierúsalem, et convéntum fáci-
te omnes qui dilígitis eam: gaudéte cum 
lætítia, qui in tristítia fuístis: ut exsul-
tétis et satiémini ab ubéribus consolatiónis 
vestræ.
Lætátus sum in his quæ dicta sunt mihi:  
in domum Dómini íbimus.
Co tłumaczy się w taki sposób (dosłow-
nie):
wesel się, Jeruzalem! a wszyscy, któ-
rzy ją miłujecie, śpieszcie tu gromadnie. 
Cieszcie się i weselcie, którzyście się 
smucili, radujcie się i nasyćcie się z piersi 
pociechy waszej.

uradowałem się, gdy mi powiedziano: 
pójdziemy do domu pańskiego.

Bądź też tłumaczenie oficjalne:

Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się 
wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się, 
wy, którzy byliście smutni, weselcie się  
i nasycajcie u źródła waszej pociechy.

uradowałem się, gdy mi powiedziano: 
pójdziemy do domu pana.

Jest jeszcze drugi dzień, kiedy kapłan 
sprawuje Eucharystię w różowym ko-
lorze szat liturgicznych. Jest to trzecia 
niedziela adwentu (gaudete).

są to szczególne znaki „przepoło-
wienia” okresu adwentu lub wielkiego 
postu.

wyjątkowe dni uświadomienia sobie, 
że czas oczekiwania się wypełnia i świę-
ta są coraz bliżej.

niedziela laetare jest zarazem do-
brą okazją, aby dokonać pewnego pod-
sumowania swojego zaangażowania  
w przeżywanie czasu wielkiego postu. 
warto uczynić rachunek sumienia, jak 
wygląda wierność podjętym w popielec 
postanowieniom wielkopostnym. Może 
warto byłoby odnowić i umocnić swoje 
umartwienia, posty, ograniczenie przy-
jemności bądź spędzania czasu przed 
telewizorem czy komputerem… Może 
na nowo zadbać o pogłębienie modli-
twy codziennej, gorliwość i pobożność 
w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii 
i gorzkich Żali oraz piątkowych dróg 
krzyżowych. ponownie sięgnąć po 
odłożony na półkę egzemplarz pisma 
Świętego, aby także indywidualnie za-
głębić się w rozważanie męki naszego 

pana i zbawiciela, podjętej z tak wielkiej 
miłości do grzesznika, którym jestem. 
a wszystko to po to, abym wzrastał  
w miłości i gorliwości, abym walczył  
o swoją świętość w obcowaniu z Bogiem 
i bliźnimi. wzrastając w gorliwości du-
cha, poprzez umartwienia ciała, mam 
możliwość walczyć ze swoimi wadami, 
słabościami, grzechami… Mam oka-
zję do ofiarowania swoich wyrzeczeń  
w intencji innych osób, polecając je panu 
Bogu w modlitwie i poście. po co mam 
narzekać na kogoś, czy mu złorzeczyć? 
skoro mogę w sposób Jezusowy podjąć 
i ofiarować post czy modlitwę w inten-
cjach zagubionych grzeszników. Jezus 
pokazuje prawdziwą wartość umar-
twień i postów. Ten zaś rodzaj złych du-
chów wyrzuca się tylko modlitwą i postem.  
(Mt 17, 21). Jest to najskuteczniejsza 
broń, na którą zwraca Jezus uwagę swo-
im uczniom w podejmowaniu walki 
z szatanem. a zatem nie banalizujmy 
czasu wielkiego postu, nie traćmy go, 
skoro połowa już za nami, ale wykorzy-
stujmy okazję i szansę, jaką nam daje 
Boża opatrzność na pogłębienie naszej 
wiary i miłości do Boga i bliźnich.

Bliskie jest królestwo Boże, nawracajmy 
się i wierzmy w Ewangelię… 

ks. Konrad
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STRONA 4

 bliżEj liturgii

Modlitwa eucharystyczna  stanowi 
centralną część celebracji eucharystycznej. Jej 
części to: 
- prefacja poprzedzona dialogiem, 
- aklamacja „Święty”,  
- epikleza,  
- opowiadanie o ustanowieniu Eucharystii  
i przeistoczenie, 
- anamneza, 
- modlitwy wstawiennicze, 
- doksologia końcowa.

ze swej natury wymaga ona, by była od-
mawiana jedynie przez kapłana, a lud włącza 
się w nią słuchając w milczeniu lub wyko-
nując formuły ustalone w Mszale (dialog 
przed prefacją, aklamacja Święty, aklamacja 
po przeistoczeniu i aklamacja amen po koń-
cowej doksologii). począwszy od średniowie-
cza aż do soborowej reformy liturgicznej, ze 
względu na szacunek dla tej modlitwy, była 
ona odmawiana przez kapłana po cichu –  
w księgach liturgicznych polecano nawet od-
mawiać ją tak cicho, by nikt (nawet spośród 
stojących najbliżej ołtarza) nie mógł jej usły-
szeć. ze względu na szacunek dla tych mo-
dlitw zabronione jest w nich dokonywanie 
jakichkolwiek zmian.

głównym tematem modlitwy euchary-
stycznej jest dziękczynienie za dzieło zbawie-
nia, za wielkie rzeczy, których dokonał on  
w dziejach świata. akcentuje ona nadto dzia-
łanie ducha Świętego i jedność kościoła.

w aktualnie obowiązującym w polsce wy-
daniu Mszału Rzymskiego (1986) znajduje 
się 10 modlitw eucharystycznych:

- Pierwsza modlitwa eucharystyczna 
zwana kanonem Rzymskim, która jest naj-
bardziej rozbudowaną spośród całego zbioru 
– wprowadzona została ona przez papieża 
grzegorza wielkiego i do 1968 r. była jedyną 
modlitwą eucharystyczną zawartą w Mszale; 
zalecana jest ona na niedziele, uroczystości  
i święta;

- Druga modlitwa eucharystyczna – jej 
tekst pochodzi z iii w. i bywa nazywa-
na modlitwą epoki męczenników, gdyż 
powstała w czasach największych prze-
śladowań chrześcijan; można ją stosować 
bez ograniczeń; posiada własną prefację, 
którą można zastąpić innymi prefacjami; 
- trzecia modlitwa Eucharystyczna – jest 
nowym tekstem, wzorowanym na liturgii 
gallikańskiej; jest bardzo przejrzysta i bogata 
w treść, może być odmawiana bez ograniczeń 
tak w dni powszednie, jak i w niedziele, czy 
wspomnienia świętych, święta lub uroczysto-
ści całego roku liturgicznego;

- Czwarta modlitwa eucharystyczna – 
strukturą nawiązuje do wschodniej liturgii 
św. Bazylego; posiada  stałą prefację, której 
nie można zastępować inną; jej wiodącym 
tematem jest historia zbawienia;

- Piąta modlitwa eucharystyczna – na-
leży do nowych kompozycji; zawiera cztery 
wersje, z których każda ma własną prefację  

i własną wersję fragmentu modlitw wsta-
wienniczych;

- dwie kolejne modlitwy eucharystyczne, to 
modlitwy eucharystyczne o tajemnicy pojed-
nania, które posiadają własne prefacje; wiodą-
cym tematem tychże modlitw jest dziękczy-
nienie za dzieło pojednania, które dokonało 
się dzięki ofierze paschalnej Jezusa Chrystusa; 
- ostatnie trzy modlitwy eucharystyczne to 
modlitwy podczas Mszy św. z udziałem dzie-
ci.

w modlitwach eucharystycznych 1,2,3  
w polskim wydaniu Mszału Rzymskiego, 
znajdują się okolicznościowe wstawki na nie-
dziele i uroczystości. 

Dialog przed prefacją – jest stałą czę-
ścią Mszy św. pochodzi on z czasów bardzo 
dawnych – istniał już w czasach św. Hipolita,  
a więc już w iii w. dialog ma na celu uświa-
domienie, czy też przypomnienie, że lud 
Boży zgromadzony jest w obecności pana. 
natomiast w dalszej części zawiera zachętę 
do wzniesienia serc ku Bogu i do dziękczy-
nienia. wyraża on również fakt, że chociaż 
modlitwa eucharystyczna jest odmawiana 
tylko przez kapłana, to jednak nie jest jego 
prywatną modlitwą, lecz w modlitwę tę włą-
cza się cały lud.

Prefacja – jest zmienną częścią Mszy św., 
poprzedzona dialogiem między kapłanem  
i wiernymi, stanowi pierwszą część modlitwy 
eucharystycznej. obecny Mszał Rzymski dla 
diecezji polskich zawiera ponad 100 prefa-
cji. ich liczba na przestrzeni wieków ulegała 
zmianom. pierwotnie było ich wiele (sakra-
mentarz z werony zawierał ich np. 267). By-
wało, że każdy formularz mszalny miał wła-
sną prefację. ale z czasem ich liczba ulegała 
redukcji i po soborze Trydenckim pozostało 
ich zaledwie 14. obecne bogactwo ilości pre-
facji jest owocem przywrócenia do użytku 
dawnych tekstów, jak również stworzenia no-
wych – związanych z nowo wprowadzonymi 
obchodami liturgicznymi.

prefacja ma na pierwszym miejscu cha-
rakter dziękczynny. ponadto stanowi uwiel-
bienie Boga oraz zawiera treści pouczające. 
przedmiotem dziękczynienia, które w imie-
niu całego ludu Bożego recytuje lub odśpie-
wuje główny celebrans, jest dzieło zbawienia 
w ogólności lub jakiś jego aspekt – zależy to 
od danego obchodu liturgicznego.

aklamacja sanctus – jest stałą częścią 
modlitwy eucharystycznej i nie można jej 
zastąpić innym śpiewem chwalącym Boga. 
Tekst tej aklamacji jest przede wszystkim po-
chodzenia biblijnego. początkowe wezwanie: 
Święty, Święty, Święty nawiązuje do hymnu 
serafinów z księgi izajasza (iz 6,3). następne 
części zawierają fragmenty okrzyków wzno-
szonych przy wjeździe Jezusa do Jerozolimy 
(Mt 21,9; J 12,13) oraz wersetu z psalmu 
(ps 118,26). To biblijne pochodzenie tekstu 
aklamacji jest jednym z argumentów za tym, 

żeby nie zastępować jej innym śpiewem, by 
nie przedkładać innych śpiewów (choćby 
były one piękne) nad natchniony tekst Boże-
go objawienia. 

Epikleza konsekracyjna – jest prośbą 
skierowaną do Boga ojca o zesłanie ducha 
Świętego, aby uświęcił dary ofiarne i prze-
mienił je w Ciało i krew Chrystusa. Jej od-
mawianiu towarzyszy gest wyciągnięcia rąk 
nad darami ofiarnymi. Ten gest znany jest 
od czasów apostolskich, często przybierał on 
formę nałożenia rąk i oznaczał udzielenie 
ducha Świętego i Jego darów.

wschodnia tradycja chrześcijańska przy-
wiązywała wielką wagę do epiklezy. wprowa-
dzenie jej po soborowej reformie liturgicznej 
do liturgii kościoła rzymskiego, jest wyrazem 
jedności chrześcijaństwa. we Mszy św. kon-
celebrowanej epiklezę odmawiają wspólnie 
wszyscy koncelebransi.

Opowiadanie o ustanowieniu i konse-
kracja (przeistoczenie) – stanowi centralny 
moment sprawowania Eucharystii. na ob-
rzęd ten składają się słowa wypowiedziane  
i czynności wykonane przez Jezusa Chrystu-
sa podczas ostatniej wieczerzy. w ten sposób 
kościół jest posłuszny poleceniu zbawiciela, 
aby sprawować tę Eucharystię na Jego pa-
miątkę. 

słowa konsekracji wymawiane są przez 
wszystkich koncelebransów. Mszał w rubry-
kach podkreśla, by wypowiadane one były 
głośno i wyraźnie, by w ten sposób podkreślić 
ich rangę. 

w czasie przeistoczenia wierni przyjmują 
postawę klęczącą. po ukazaniu konsekro-
wanych postaci – Ciała Chrystusa i kielicha  
z krwią pańską – główny celebrans przyklęka, 
a koncelebransi kłaniają się głęboko. zwykle 
też ukazaniu Ciała i krwi pańskiej towarzy-
szy dźwięk dzwonka lub gongu, który zwraca 
uwagę wiernych, by adorowali najświętszy 
sakrament, wpatrując się w Hostię i kielich.  
w czasie uroczystych celebracji ukazaniu 
Ciała i krwi pańskiej towarzyszy okadzenie.

na przestrzeni historii niekiedy obrzęd 
ukazania postaci eucharystycznych po prze-
istoczeniu przedłużano, aby dać wiernym 
okazję do adoracji Jezusa Chrystusa obecne-
go w swoim Ciele i swojej krwi. z czasem 
owo przedłużone ukazywanie najświętszego 
sakramentu oddzielono od sprawowania li-
turgii eucharystycznej i przybrało ono po-
stać wystawienia najświętszego sakramentu  
w monstrancji.

aklamacja po przeistoczeniu – jest od-
powiedzią wiernych, w której wyrażają swoją 
wiarę w obecność Jezusa Chrystusa w Eu-
charystii. Jest wyznaniem wiary w ofiarę, 
którą złożył on na krzyżu, wyrazem wiary  

Msza Święta krok po kroku – Liturgia eucharystyczna cz. 2

ciąg dalszy na str. 12
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NAUCZANIE KOŚCIOŁA 
O ŻYCIU SPOŁECZNYM

sPOłECZNa tROsKa 
KOŚCIOła. CZĘŚĆ XI
Maciej Białecki, maciej@bialecki.net.pl

Jakie jest oddziaływanie wywodzą-
cej się z katolickiej nauki społecznej 
zasady solidarności w perspektywie 
międzynarodowej? Św. Jan paweł ii w 
encyklice „sollicitudo rei socialis” pisze 
o „miłości preferencyjnej na rzecz ubo-
gich”, która „odnosi się do życia każde-
go chrześcijanina, które ma być naśla-
dowaniem życia Chrystusa, ale stosuje 
się również do naszej społecznej odpo-
wiedzialności, a zatem do stylu naszego 
życia, do decyzji, które trzeba stosow-
nie podejmować w odniesieniu do wła-
sności i użytkowania dóbr” (wszystkie 
cytaty z „sollicitudo rei socialis”).

w tym kontekście Jan paweł ii 
przypomina zasadę powszechnego 
przeznaczenia dóbr: „dobra tego świa-
ta zostały pierwotnie przeznaczone dla 
wszystkich. prawo do własności pry-
watnej jest słuszne i konieczne, ale tej 
zasady nie niweczy. Ciąży bowiem na 
własności «hipoteka społeczna», czyli 
uznaje się jako jej wewnętrzną właści-
wość funkcję społeczną, mającą swo-
ją podstawę i uzasadnienie właśnie w 
zasadzie powszechnego przeznaczenia 
dóbr.”

zasada solidarności w perspektywie 
międzynarodowej musi dotyczyć „wiel-
kich rzesz głodujących, żebrzących, 
bezdomnych, pozbawionych pomocy 
lekarskiej, a nade wszystko niemają-
cych nadziei na lepszą przyszłość; nie 
można nie brać pod uwagę istnienia 
tych rzeczywistości. niezauważenie 
ich oznaczałoby upodobnienie się do 
«bogatego smakosza», który udawał, że 
nie dostrzega żebraka Łazarza leżące-
go u bramy jego pałacu”. ojciec Święty 
przypomina, że „ludzie odpowiedzialni 
za narody i za instytucje międzynaro-
dowe, którzy w swoich planach powin-
ni uwzględniać w pierwszym rzędzie 
prawdziwy wymiar ludzki, nie mogą 
zapominać o dawaniu pierwszeństwa 
zjawisku rosnącego ubóstwa”.

Jan paweł ii zdaje się być równie 
sceptyczny wobec działań instytucji 
międzynarodowych na rzecz ubogich, 
co jego następca Franciszek, a w każ-
dym razie daleki od optymizmu bł. 
pawła Vi, do którego encykliki „popu-
lorum progressio” z 1967 r. w „sollicitu-
do rei socialis” wielokrotnie nawiązuje: 
„organizacje międzynarodowe, według 
dość powszechnej opinii, zdają się być 
w takim stadium, w którym mechani-
zmy ich funkcjonowania, koszty i sku-
teczność działania wymagają ponownej 
dokładnej rewizji i ewentualnej korek-
tury. [...] istniejące instytucje i organi-

zacje dobrze działały na rzecz ludów, 
jednak ludzkość, stojąca wobec nowe-
go i trudniejszego etapu prawdziwego 
rozwoju, potrzebuje dzisiaj wyższego 
stopnia zorganizowania na płaszczyź-
nie międzynarodowej w służbie społe-
czeństwom, systemom gospodarczym i 
kulturom na całym świecie.”

Realizacja zasady solidarności nie 

jest możliwa bez zasady pomocniczo-
ści: „Rozwój domaga się nade wszystko 
ducha inicjatywy od samych zaintere-
sowanych krajów. każdy z nich winien 
działać według własnej odpowiedzial-
ności, bez oczekiwania wszystkiego od 
krajów bardziej uprzywilejowanych i 
współpracując z innymi krajami znaj-
dującymi się w takiej samej jak one 
sytuacji. każdy kraj winien odkryć i 
jak najlepiej wykorzystać przestrzeń 
własnej wolności. każdy powinien 
zdobywać się na podejmowanie ini-
cjatyw odpowiadających potrzebom 

własnego społeczeństwa. każdy z tych 
krajów winien być świadom prawdzi-
wych potrzeb oraz tego, że ma prawo 
i obowiązek szukania rozwiązań. Roz-
wój ludów zaczyna się i znajduje naj-
odpowiedniejsze urzeczywistnienie w 
zaangażowaniu się każdego narodu na 
rzecz własnego rozwoju we współpracy 
z innymi. [...] aby wejść na tę drogę, 
narody same powinny określić własne 
priorytety i dobrze rozpoznać swoje 
potrzeby stosownie do konkretnych 
warunków ludności, środowiska geo-
graficznego i własnych tradycji kultu-
rowych.”

solidarności i miłości nie da się 
jednak oddzielić od polityki: „nie 
można w zaangażowaniu na rzecz ubo-
gich pomijać owej szczególnej formy 
ubóstwa, jaką jest pozbawienie osoby 
ludzkiej podstawowych praw, w szcze-
gólności prawa do wolności religijnej, 
a także prawa do inicjatywy gospo-
darczej.” dalej Jan paweł ii naucza: 
„ważne jest, aby narody na drodze roz-
woju popierały samopotwierdzenie się 
każdego obywatela poprzez dostęp do 
wyższej kultury i swobodnego przepły-
wu informacji. wszystko, co mogłoby 
sprzyjać alfabetyzacji i podstawowemu 

wykształceniu, które ją pogłębia i uzu-
pełnia, jak proponowała encyklika «po-
pulorum progressio» - dalekie jeszcze 
od urzeczywistnienia w tylu częściach 
świata - jest bezpośrednim wkładem 
w prawdziwy rozwój. [...] inne narody 
potrzebują reformy niektórych nie-
sprawiedliwych struktur, a zwłaszcza 
własnych instytucji politycznych, aby 
zastąpić rządy zdeprawowane, dykta-
torskie czy autorytarne rządami demo-
kratycznymi i dopuszczającymi uczest-
nictwo.”

„dobra tego świata zostały pierwotnie przeznaczone dla wszystkich. prawo 
do własności prywatnej jest słuszne i konieczne, ale tej zasady nie niweczy.”

„każdy kraj winien działać według własnej odpowiedzialności, bez oczeki-
wania wszystkiego od krajów bardziej uprzywilejowanych i współpracując 
z innymi krajami znajdującymi się w takiej samej jak one sytuacji. każdy 

winien odkryć i jak najlepiej wykorzystać przestrzeń własnej wolności. 
każdy powinien zdobywać się na podejmowanie inicjatyw odpowiadają-

cych potrzebom własnego społeczeństwa.”
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 co nam mówią Święci?

błOgOsłaWIONy
bIsKuP 
WłaDysłaW 
gORaL

biskup Władysław goral był ka-
płanem bardzo aktywnym społecznie. 
Chętnie wspierał ubogich. Zmarł w do 
dziś niewyjaśnionych okolicznościach 
w niemieckim obozie koncentracyj-
nym po pięciu latach przetrzymywania  
w pojedynczej celi. Ksiądz Dominik 
Maj, były więzień obozu, nazwał bisku-
pa Władysława wyznawcą, męczenni-
kiem i pustelnikiem XX wieku.

urodził się 1 maja 1898 roku  
w stoczku koło krasienina,  
w powiecie lubartowskim. Jego 

rodzice kajetan i Julianna z domu zie-
lińska byli rolnikami. ukończył szkołę 
powszechną w nasutowie. „w pamięci 
rodziny pozostawał zawsze pogodnym 
cichym chłopcem, który kiedy tylko 
mógł, biegał do parafialnego kościoła 
w dysie, gdzie był ochrzczony i przyjął 
i komunię Świętą”. naukę kontynuował 
w lubartowie, a następnie w gimnazjum 
w lublinie. 

po zdaniu matury w 1916 roku wstąpił 
do seminarium duchownego w lubli-
nie. po otrzymaniu święceń diakonatu 
- już w wolnej polsce został skierowany 
na dalsze studia filozoficzne do Rzymu. 
18 grudnia 1920 roku w arcybazylice pw. 
św. Jana na lateranie władysław goral 
przyjął święcenia kapłańskie. w 1922 
roku na papieskim uniwersytecie gre-
goriańskim obronił rozprawę doktorską 
z zakresu filozofii, a w latach 1923-1924 
na uniwersytecie we Fryburgu szwaj-
carskim kontynuował studia teologiczne, 
zakończone zdobyciem licencjatu z teo-
logii. 

w 1926 roku wrócił do lublina  
i objął stanowisko profesorskie w rodzi-
mym seminarium duchownym, gdzie 
wykładał m.in. metafizykę, kosmologię, 
logikę, ontologię i apologetykę oraz teo-
logię fundamentalną. Był redaktorem 
„wiadomości diecezjalnych lubelskich” 

oraz kurialnym cenzorem książek 
religijnych. prezesował diece-
zjalnemu związkowi kapłanów 
„unitas”. z jego inicjatywy po-
wstał w lublinie dom dla księży 
emerytów oraz w krężnicy Jarej 
dom zgromadzenia sióstr Mi-
łosierdzia św. wincentego à pau-
lo (szarytek). ks. goral chętnie 
pracował wśród robotników oraz 
ubogich. Żył skromnie, niektórzy uważa-
li, że wręcz ubogo. Jego współpracownicy 
wspominali, że którejś zimy przyszedł do 
niego biedak w lichym ubraniu. Biskup 
nie miał nic oprócz swojego płaszcza, 
którego nie zawahał się oddać. 

Był wiecznie pogrążony w modlitwie 
i oddany kultowi najświętszego sakra-
mentu. 

10 sierpnia 1938 roku pius Xi miano-
wał ks. władysława gorala biskupem 
tytularnym Meloeńskim w izaurii oraz 
sufraganem, czyli biskupem pomocni-
czym rodzimej diecezji lubelskiej.  do 
jego zadań należało m.in. wspomaganie 
akcji katolickiej, wizytowanie szkół oraz 
więźniów na zamku lubelskim.

po wybuchu ii wojny światowej lu-
blin został przez niemców włączony do 
generalnego gubernatorstwa dla oku-
powanych ziem polskich. Biskup go-
ral zaangażował się w rodzący się ruch 
oporu. w jednej z gazetek podziemnych 
napisał: „wojna jeszcze trwa, ale polska 
nie zginęła i nie zginie”. niebawem po 
raz pierwszy był przesłuchiwany przez 
gestapo. Mimo licznych ostrzeżeń nie 
opuścił miasta. 

w ramach „akcji inteligencja” (planu 
fizycznej likwidacji polskiej inteligencji)  
7 listopada 1939 roku niemcy areszto-
wali biskupa lubelskiego Mariana leona 
Fulmana, jego sufragana władysława 
gorala oraz 11 innych duchownych  
i przewieźli ich na zamek lubelski.  po 
10 dniach na mocy wyroku doraźnego 

„sądu”, bez prawa do obrony, zostali oni 
skazani przez niemców na śmierć przez 
rozstrzelanie. na skutek interwencji sto-
licy apostolskiej karę zamieniono na 
dożywocie. 3 grudnia 1939 roku wszyst-
kich skazańców przewieziono do nie-
mieckiego obozu koncentracyjnego kl 
sachsenhausen. Jako więzień szczególnie 
niebezpieczny ks. władysław został izo-
lowany od innych współwięźniów. Trafił 
do pojedynczej celi betonowej bunkra 
podobozu zellenbau, stanowiącego  
w obrębie obozu sektor specjalny. Tam 
zachorował na szkorbut.  w celi dużo 
się modlił. Jedyną formą jego kontaktu 
ze światem były listy, które pomimo nie-
mieckiej cenzury dawały namiastkę kon-
taktu z rodziną. ostatni zachowany list 
napisał w lutym 1945 roku. 

nie znamy dokładnej daty śmierci 
biskupa władysława gorala - niektó-
ry wymieniają luty, inni kwiecień 1945 
roku, kiedy nastąpiła ewakuacja obozu 
sachsenhausen. 22 kwietnia 1945 roku 
do obozu weszli Rosjanie i oddziały woj-
ska polskiego. i tę datę przyjmuje się jako 
datę jego śmierci. 

13 czerwca 1999 roku św. Jan paweł ii 
wyniósł władysława do chwały ołtarzy 
w gronie 108 błogosławionych polskich 
męczenników z lat ii wojny światowej.

Joanna Matkowska
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 KocHaj za darmo 
rozważania drogi KrzYżowEj

staCJa IX. NaJbLIŻEJ ZIEMI
dziwny jest ten świat i dziwni są ludzie.
i my dziwni jesteśmy… 

wydawało się, że wszystko mam i wszystko wiem.
Świat obiecywał wygodne życie
i prostą drogę.
uwierzyłam!!! 

a tu, kolejny upadek.
Bardzo bolesny i wstydliwy.
powaliły mnie moje grzechy… 

kłamstwo, choć w pięknych szatach, dalej jest kłam-
stwem.
udawana miłość, niszczy tę prawdziwą.
kłótnie, obmowy, zazdrość, nienawiść
nie pozwalają powstać. 

wokół tyle ludzi.
patrzą, wytykają palcami, śmieją się.
Mało kto zrozumie, pomoże, poda rękę.
wstań proszę, podnieś się…
Jezus rozumie, że trzecie i kolejne upadki 
są zawsze najcięższe.  

Rozejrzyj się, zobacz ile wokół miłości.
ona daje siłę i pozwala powstawać.
uczy codziennie, cierpliwie zaczynać od nowa…

staCJa X. NagOŚĆ
dziwny jest ten świat i dziwni są ludzie.
i my dziwni jesteśmy... 

patrzcie, Bóg jest nagi.
zabrali mu wszystko a on całe bogactwo 
ukrył w sercu.
wstydliwa to stacja... 

nagość krzyczy z naszych domów,
wygląda z witryn sklepowych,
uśmiecha się z filmów i gazet.
Coraz więcej zdrad,
połamanych miłości,
rozbitych rodzin i poranionych serc. 

Co za czasy!
dzisiaj tak łatwo się rozebrać,
otworzyć wnętrze,
ukraść świętość,
zranić... 

wstydzimy się czystej miłości,
wierności i wrażliwości.
dzisiaj wstyd się wstydzić! 

Jezu, swoją miłością
okryj nasze nagie, poranione człowieczeństwo.

staCJa XI. uKRZyŻOWaNIE
dziwny jest ten świat i dziwni są ludzie.
i my dziwni jesteśmy… 

zatrzymaj się, 
zapomnij na chwilę o pracy, szkole, kłopotach.
zapomnij o racie kredytu, zepsutym samochodzie,
zakupach, remoncie 
czy planach na wakacje. 

ukrzyżowano Boga!
do krzyża przybito największą Miłość!!!
pytasz, kto to zrobił???
Ja… Ty… My… 

wciąż od nowa krzyżujemy Jezusa 
żyjąc w swoim wygodnym świecie.
współczesne gwoździe to codzienne grzechy.
obojętność, brak czasu, zimne serca,
nie wiara, nie nadzieja i nie kochanie… 
 
dokąd prowadzi nasza droga? 

ukrzyżowany Bóg 
po raz kolejny płacze nad światem.
nade mną i nad Tobą
też…

Autor tekstu Noemi Joanna Zasada
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 z HiStorii Parafii 
niedziela, 15 stycznia 2012 
po wieczornej Mszy św. odbył się koncert 
chóru kanon kierowanego przez naszą 
parafiankę izabelę Białecką. pani izabela 
jest absolwentką uniwersytetu Śląskiego  
w Cieszynie i państwowej szkoły Mu-
zycznej im. M. karłowicza w katowicach 
(klasa śpiewu solowego - sopran). w roku 
ubiegłym rozpoczęła naukę na uniwersy-
tecie Muzycznym F. Chopina w warsza-
wie. Tworzy podkłady muzyczne, kom-
ponuje. Ma piękny głos. od 2009 roku 
jest dyrygentem chóru kanon okęckiego 
uniwersytetu Trzeciego wieku, a od 2010 
także instruktorem dziecięcego zespołu 
wokalnego  w Bemowskim Centrum kul-
tury art-Bem.
Ci parafianie, którzy pozostali na koncer-
cie chóru kanon okęckiego uniwersytetu 
Trzeciego wieku, z przyjemnością wysłu-
chali kolęd, White Christmass, Dormi, dormi, 
sogna, piccolo amor mio. na zakończenie zaś 
w programie znalazł się Marsz niewolni-
ków z opery Nabucco giuseppe Verdiego. 
ks. proboszcz dziękując za ten wzruszający 
występ wyraził nadzieję, że będziemy mieli 
możliwość wysłuchania kolejnych koncer-
tów chóru kanon.
Dopisek z 2018: izabela Białecka w 2016 
r. skończyła z wyróżnieniem wokalistykę 
na uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 
Chopina. koncertuje. w 2017 roku pre-
zentowała  pieśni Feliksa nowowiejskiego 
na XXVii Międzynarodowym Festiwalu 
Muzyki sakralnej w katedrze św. Jana. Jest 
też instruktorem w Bemowskim Centrum 
kultury.

niedziela, 22 stycznia 2012
podczas wieczornej Mszy św. wystąpił chór 
Bemcanto. następnie  odbył się koncert 
kolęd w jego wykonaniu. parafianie nie byli 
biernymi słuchaczami, ale chętnie śpiewali 
razem z chórem.

niedziela, 27 maja 2012
po Mszach św. można było zwiedzać wnę-
trze budowanej świątyni i ocenić postęp 
prac jeszcze przed położeniem sklepienia. 
pani  Maria wróblewska udzielała infor-
macji na temat budowy.

Mirosława Pałaszewska foto: Izabela białecka
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 małE co niEco

RYŻ 
ZAPIEKANY  
Z JABŁKIEM

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

sezon na rozmaite infekcje w pełni, 
więc ostatnio spędziłam tydzień w domu 
z chorym dzieckiem. a która matka nie 
spełnia wtedy wszystkich zachcianek swo-
jej pociechy? dziś proponuję zatem coś na 
słodko.

składniki: 1 szklanka ryżu, 0,5 l mleka, 
4 duże jabłka (2 renety i 2 słodkie jabłka), 
1 łyżka masła do smażenia + 1 do smaro-
wania naczynia żaroodpornego, 1 łyżeczka 
cynamonu, cukier, 150 g śmietany, 1 torebka cukru z prawdziwą wanilią

Ryż wsypać do garnka i zalać mlekiem z dodatkiem 2 łyżeczek cukru. gotować na niewielkim płomieniu 
metodą risotta, cały czas mieszając, do momentu aż ryż wchłonie mleko i będzie całkiem miękki (ok. 20 min.). 
w razie potrzeby dodać więcej mleka.

Jabłka umyć, obrać ze skórki, pokroić na niewielkie kawałki i usmażyć na maśle do momentu, aż zaczną się 
rozpadać. wówczas rozgnieść tłuczkiem do ziemniaków lub widelcem. nie muszą być rozgniecione na papkę, 
ja lubię także nieco większe kawałki. dodać cynamon oraz cukier do smaku i całość wymieszać.

Śmietanę rozmieszać z cukrem z wanilią.
naczynie żaroodporne nasmarować masłem. przełożyć do niego połowę ryżu, następnie ułożyć na nim jabł-

ka i przykryć drugą warstwą ryżu. na wierzchu rozprowadzić śmietanę z wanilią.
piec w piekarniku pod przykryciem przez ok. 20 min. w temperaturze 180°C. Można podawać z dodatkiem 

plasterków pieczonego jabłka.

12-18 marca, art.Bem, wstęp wolny 
Tydzień węgierski na Bemowie: wystawa poświęcona historii książki Ferenca Molnára „Chłopcy z placu Broni”
12 marca, godz. 19.30, Miejsce aktywności lokalnej „dwa Jelonki”, ul. powstańców Śląskich 44, wstęp wolny 
„nepal: podróż na wschód”
16 marca, godz. 18.00, sala koncertowa art.Bem 
Tydzień węgierski na Bemowie: pokaz filmu fabularnego „Moja matka i inni wariaci z rodziny” (w jednej z głównych ról 
100-letnia danuta szaflarska)
17 marca, godz. 12.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny (zapisy)
warsztaty tańca irlandzkiego z damienem doherty - solistą irlandzkiej grupy tanecznej „lord of the dance”
17 marca, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 20 zł (ulgowe 15 zł)
koncert zespołu shannon i występ damiena doherty
18 marca, godz. 11.30, sala koncertowa art.Bem, bilety 12 zł 
„Bajka o gajowym Chrobotku” - teatralny poranek bajkowy
18 marca, godz. 15.00, sala koncertowa art.Bem 
Tydzień węgierski na Bemowie: pokaz filmu animowanego dla dzieci „Miasto kotów”

 DO ZObaCZENIa, DO usłysZENIa
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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
czw.  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
Joanna Kiełczewska-Włodarczyk, 

j.kielczewska@onet.eu 
„Przyjaciele Oblubieńca”

środa godz. 19.00 - ks. Konrad
Spotkania dla ojców

I poniedziałek miesiąca godz. 19.30 - ks. Konrad

Msze święte w naszej parafii
NIEDZIELE

7.00, 8.30, 10.00
11.30 (z udziałem dzieci)

13.00, 16.00, 18.00
20.00 (studenci)

DNI POWSZEDNIE
7.00, 7.30, 18.00

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

niedziela – po Mszy św. o 20.00
KanCeLaria

poniedziałek – piątek: 16.00-17.30, 
tel. 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
12. 03 – poniedziałek:

7.00: śp. Michał kowalak – 15 greg.
7.00: śp. Jan adam Bąkała – 14 greg.
7.30: o potrzebne łaski, pokój serca, umocnienie dla Justyny 
 za wstawiennictwem Matki Bożej, św. Józefa, św. Jana pawła ii, 
 św. Charbela i św. Faustyny
18.00: w int. zmarłych

13. 03 – wtorek:
7.00: śp. Jan adam Bąkała – 15 greg.
7.00: śp. stefan i Julianna sas
7.00: śp. krystyna krystosik w dniu imienin
7.30: śp. Helena – 2 r.śm., wacław i Marek Rutkowscy, adam petreżycki, 
 c.r. Rutkowskich
7.30: śp. kazimierz – 5 r.śm.
7.30: śp. Michał kowalak – 16 greg.
18.00: śp. Jan Maliszewski – 15 r.śm. 

14. 03 – środa:
7.00: śp. Jan adam Bąkała – 16 greg.
7.30: ……………………………….. 
18.00: zbiorowa do Matki Bożej nieustającej pomocy

15. 03 – czwartek:
7.00: śp. Teresa pawlak
7.00: śp. Jan adam Bąkała – 17 greg.
7.30: śp. Bolesław – 61 r.śm., c.r. stępniewskich i Bonieckich
18.00: śp. Michał kowalak – 18 greg.

16. 03 – piątek: 
7.00: śp. Jan adam Bąkała – 18 greg.
7.30: ………………………………
18.00: śp. Michał kowalak – 19 greg.

17. 03 – sobota:
7.00: śp. Jan adam Bąkała – 19 greg.
7.00: o Boże błog., potrzebne łaski dla antosia z okazji 1 r. urodzin
7.30: śp. Michał kowalak – 20 greg.
18.00: śp. zbigniew Erdman

18. 03 – niedziela:

7.00: śp. wojciech Baranowski – 3 r.śm.
8.30: śp. andrzej Chmielewski
10.00: śp. stanisława i Feliks – 23 r.śm., antonina i Franciszek kobylińscy
11.30: śp. Jan adam Bąkała – 20 greg.
13.00: za parafian
16.00: śp. Jerzy Maciejewski – 6 r.śm. oraz dziękczynna za dar życia z 
 prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla Józia stefanka 
 (jego prawnuka) z okazji imienin 
18.00: śp. Michał kowalak – 21 r.śm.
20.00: dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę Matki Bożej 
 i św. Józefa dla Marty grzywacz z okazji 19 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

Zapowiedzi:

Krzysztof wrona – kawaler z par. tutejszej i renata teresa Dziuba – panna z par. Opieki Matki Bożej Bolesnej w 
Nowym Mieście 
Hubert Łukasz sztaba – kawaler i Katarzyna anna Godlewska – panna, oboje z par. tutejszej
Michał skalski – kawaler i Klaudia Dobrowolska – panna, oboje z par. tutejszej
Michał tomasz wojtas – kawaler z par. św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie i Dagmara anna Krużyńska – panna 
z par. Objawienia Pańskiego w Bliznem
Karol franciszek Burno – kawaler z par. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie i agnieszka Karczmarczyk – 
panna z par. tutejszej

1. dzisiaj, w czwartą niedzielę wielkiego postu, pan Jezus 
objawia nam,  że Jego przyjście na świat jest wyrazem miłości 
ojca do nas, a Jego wywyższenie na krzyżu stanie się dla nas 
źródłem zbawienia. Mimo że zbliża się już czas pasji Chrystusa, 
radujemy się, że zbliża się dla nas czas odkupienia.

2. dziś jeszcze nabożeństwo gorzkich Żali z kazaniem pa-
syjnym o g. 17.00.  

3. Jutro o godz. 18.00 Msza św. wypominkowa. nasze modli-
twy za zmarłych rozpoczniemy o godz. 17.30. 

    
4. w najbliższy piątek 16 marca, nabożeństwo dro-

gi krzyżowej: o godz. 17.00 z udziałem dzieci,                                                                                                                                          
o godz. 19.00 Droga Krzyżowa ulicami naszego osiedla                                                                                
nie będzie zatem nabożeństwa adoracji krzyża o godz. 20.00.

5. Za tydzień 18 marca rozpoczniemy w naszej parafii re-
kolekcje wielkopostne. Poprowadzi je paulin o. Marek Ko-

walski. szczegółowy program jest umieszczony na plakacie 
na drzwiach świątyni, na stronie internetowej i w tygodniku 
„skała”.

6. Święto papieskie w 5 rocznicę wyboru papieża Franciszka 
na stolicę Św. piotra w tym roku wypada we wtorek 13 mar-
ca Tego dnia, o godz. 17.30, w Świątyni opatrzności Bożej  
w wilanowie zostanie odprawiona Msza Św. koncelebrowana 
z udziałem Episkopatu polski  w intencji Jego Świątobliwo-
ści papieża Franciszka, której będzie przewodniczył nuncjusz 
apostolski w polsce, abp salvatore pennacchio. otoczmy  
w tym dniu ojca Świętego i wszystkie jego dzieła naszymi ser-
decznymi modlitwami.

7. Bóg zapłać za ofiary złożone na budowę nowego kościoła,                                     
te dzisiejsze złożone na tacę, wpłacane na bankowe konto bu-
dowy, czy przekazywane indywidualnie.

w Jego zmartwychwstanie i oczekiwania Jego 
powtórnego, chwalebnego przyjścia. aktual-
nie w Mszale Rzymskim znajdują się cztery 
aklamacje do wyboru. Ten element liturgii 
został wprowadzony po soborze watykań-
skim ii.

anamneza – to część modlitwy euchary-
stycznej odmawiana po przeistoczeniu i po 
aklamacji ludu. zawiera ona wspomnienie 
misterium Chrystusa – Jego śmierci i zmar-
twychwstania oraz wejścia do chwały.

Modlitwy wstawiennicze – to prośby 
nie tylko w intencji wspólnoty lokalnej, ale  
w intencji kościoła powszechnego. istotą 
tego jest podkreślenie, że Msza św. nie jest 
sprawą prywatną celebransa, ani też nie jest 
sprawą jedynie tych, którzy w niej aktualnie 
uczestniczą, ale że Eucharystia zawsze spra-
wowana jest w łączności z całym kościołem, 

zarówno z jego członkami pielgrzymującymi 
na ziemi, jak i z tymi, którzy umarli i uczest-
niczą w owocach odkupienia dokonanego 
przez Chrystusa.

wyrazem tego, iż liturgia eucharystyczna 
sprawowana jest w łączności ze wspólno-
tą kościoła powszechnego jest to, iż mo-
dlitwy wstawiennicze zawierają modlitwy  
w następujących intencjach: w intencji całego 
kościoła, papieża, miejscowego biskupa, sto-
sownie do okoliczności (jeśli w czasie Mszy 
ma miejsce udzielenie sakramentu) w intencji 
nowoochrzczonych, bierzmowanych, nowo-
żeńców czy też nowowyświęconych kapła-
nów, w intencji wszystkich zmarłych – nadto 
w Mszy odprawianej za jednego zmarłego 
można wykorzystać specjalną formułę oraz 
na koniec w intencji wszystkich żyjących.

Doksologia końcowa – kończy modli-
twę eucharystyczną. Jak każda doksolo-
gia, stanowi ona wysławianie chwały Boga 
na zakończenie modlitwy. we wszyst-
kich modlitwach eucharystycznych jej 
tekst jest taki sam. znajdujący się obecnie  
w mszale tekst jest tekstem bardzo trady-
cyjnym, gdyż znany był już w iii w. i znaj-
duje się w kanonie Hipolita Rzymskiego.  
 
na tę doksologię zgromadzeni wierni od-
powiadają amen. Tym jednym słowem lud 
przyjmuje jako swoją modlitwę to wszystko, 
co zostało wypowiedziane podczas modlitwy 
eucharystycznej.

ks. Rafał łaskawski

 bliżEj liturgii
ciąg dalszy ze str. 4


