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sKAŁA

UjrzAŁ 
i UWierzyŁ

  OTO sŁOWO pANA

„Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem.” 
(Łk 24, 39). 

apostołowie, pełni entuzjazmu dzielą się wzajem-
nie swoimi doświadczeniami ze spotkań ze zmar-
twychwstałym Jezusem, żywo rozmawiacąc między 
sobą i ciesząc się Jego zwycięstwem nad śmiercią. 
podczas tych dyskusji sam Jezus przychodzi do nich, 
pozdrawia ich słowami Pokój wam…, pokazując 
swoje rany i zapewniając o autentyczności swojego 
przyjścia do nich. Rozmawia z uczniami, je wobec 
nich i co najważniejsze oświeca ich umysły, aby rozu-
mieli Pisma. ponownie zaczyna nauczać ich o swoim 
zmartwychwstaniu i czyni uczniów świadkami tego 
najważniejszego cudu wobec świata i ludzi.

Trzecia niedziela wielkanocna to doskonała 
okazja, abyśmy i my sami zaczęli opowiadać wobec 

świata i napotkanych ludzi o zmartwychwstaniu Je-
zusa… Mamy pełno okazji do dawania świadectwa 
wiary o zwycięstwie Jezusa nad śmiercią, piekłem  
i szatanem. Jezus, którego poprzez udział w Eucha-
rystii ponownie ujrzę i uwierzę w Jego moc miłości 
do mnie i do innych grzeszników, pragnie czynić nas 
świadkami swojego zmartwychwstania.

niech nasze życie będzie świadectwem naszej wia-
ry, bo nie wystarczy mówić o Jezusie, ale trzeba żyć 
Jezusem i całość swojej codzienności budować na 
Jego fundamencie. 

panie Jezu… wypełnij, proszę, dzisiaj także moje 
serce łaską Twojego pokoju, dobra i miłości, których 
świat dać nie może.

ks. Konrad
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 EwangElia na co dziEń
15 kwietnia 2018 - Trzecia Niedziela Wielkanocna
(Łk 24, 35-48)

16  kwietnia 2018 -poniedziałek
Dzień powszedni
( j 6, 22-29)
nazajutrz, po rozmnożeniu chlebów, tłum stojący po dru-
giej stronie jeziora spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było 
tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem 
ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. 
Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po 
modlitwie dziękczynnej pana, przypłynęły od Tyberiady 
inne łodzie. a kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam 
Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do kafar-
naum i tam szukali Jezusa. gdy zaś odnaleźli go na prze-
ciwległym brzegu, rzekli do niego: „Rabbi, kiedy tu przyby-
łeś?” w odpowiedzi rzekł im Jezus: „zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście 
znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. zabiegajcie nie 
o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie 
wieczne, a który da wam syn Człowieczy; Jego to bowiem 
pieczęcią swą naznaczył Bóg ojciec”. oni zaś rzekli do nie-
go: „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?” 
Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: „na tym polega dzieło 
Boga, abyście wierzyli w Tego, którego on posłał”.

17 kwietnia 2018 - wtorek
Dzień powszedni
( j 6, 30-35)
w kafarnaum lud powiedział do Jezusa: „Jaki więc Ty uczy-
nisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdzia-
łasz? ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „dał 
im do jedzenia chleb z nieba”. Rzekł do nich Jezus: „zapraw-
dę, zaprawdę, powiadam wam: nie Mojżesz dał wam chleb 
z nieba, ale dopiero ojciec mój daje wam prawdziwy chleb 
z nieba. albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba 
zstępuje i życie daje światu”. Rzekli więc do niego: „panie, 
dawaj nam zawsze ten chleb!” odpowiedział im Jezus: „Ja 
jestem chlebem życia. kto do Mnie przychodzi, nie będzie 
łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.

18 kwietnia 2018 - środa
Dzień powszedni
( j 6, 35-40)
Jezus powiedział do ludu: „Ja jestem chlebem życia. kto do 
Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, 
nigdy pragnąć nie będzie. powiedziałem wam jednak: wi-
dzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. wszystko, co Mi 
daje ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przy-
chodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie 
po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie po-
słał. Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym nic nie stracił  
z tego wszystkiego, co Mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu 
ostatecznym. To bowiem jest wolą ojca mego, aby każdy, kto 
widzi syna i wierzy w niego, miał życie wieczne. a Ja go 
wskrzeszę w dniu ostatecznym”.

19 kwietnia 2018 -  czwartek
Dzień powszedni
( j 6, 44-51)
Jezus powiedział do ludu: „nikt nie może przyjść do Mnie, 
jeżeli go nie pociągnie ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś 
wskrzeszę go w dniu ostatecznym. napisane jest u pro-

roków: „oni wszyscy będą uczniami Boga”. każdy, kto od 
ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. nie znaczy 
to, aby ktokolwiek widział ojca; jedynie Ten, który jest od 
Boga, widział ojca. zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 
kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem 
życia. ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest 
chleb, który z nieba zstępuje: kto go je, nie umrze. Ja jestem 
chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten 
chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje 
Ciało, wydane za życie świata”.

20 kwietnia 2018 - piątek
Dzień powszedni
( j 6, 52-59)
Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc: „Jak on może nam 
dać swoje ciało do jedzenia?” Rzekł do nich Jezus: „zapraw-
dę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała 
syna Człowieczego ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli 
życia w sobie. kto spożywa moje Ciało i pije moją krew, ma 
życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało 
moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest praw-
dziwym napojem. kto spożywa moje Ciało i krew moją pije, 
trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący ojciec,  
a Ja żyję przez ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył 
przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest 
on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. 
kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. To powiedział, 
nauczając w synagodze w kafarnaum.

21 kwietnia 2018 - sobota
Dzień powszedni - wspomnienie św. Anzelma, 
biskupa i doktora Kościoła
( j 6, 55. 60-69)
w synagodze w kafarnaum Jezus powiedział: „Ciało moje 
jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym 
napojem”. a wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, 
mówiło: „Trudna jest ta mowa. któż jej może słuchać?” Jezus 
jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł 
do nich: „To was gorszy? a gdy ujrzycie syna Człowieczego 
wstępującego tam, gdzie był przedtem? To duch daje życie; 
ciało na nic się nie zda. słowa, które Ja wam powiedziałem, 
są duchem i są życiem. lecz pośród was są tacy, którzy nie 
wierzą”. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wie-
rzą, i kto ma go wydać. Rzekł więc: „oto dlaczego wam 
powiedziałem: nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zo-
stało mu to dane przez ojca”. od tego czasu wielu uczniów 
Jego odeszło i już z nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 
dwunastu: „Czyż i wy chcecie odejść?” odpowiedział Mu 
szymon piotr: „panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa 
życia wiecznego. a my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty je-
steś Świętym Bożym”.
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Obecnie przeżywamy w Kościele okres 
wielkanocny, który rozpoczął się Wigi-
lią paschalną i będzie trwał 50 dni, tj. 
do Niedzieli zesłania Ducha Świętego. 
pusty grób Chrystusa powinien być dla 
chrześcijanina źródłem nadziei i rado-
ści. Warto więc w tym okresie zastano-
wić się, jak wygląda moja wiara w zmar-
twychwstanie i czy również dla mnie 
pusty grób niesie radość i nadzieję.

Święty paweł pisał w pierwszym li-
ście do koryntian, że „jeśli Chrystus 
nie zmartwychwstał, daremne jest 

nasze nauczanie, próżna jest także wasza 
wiara” (1 kor 15,14). Tymczasem z ba-
dań pracowni Tns polska wynika, że 81 
procent polaków wierzy w Boga, jednak  
w zmartwychwstanie Chrystusa wierzy 
już tylko 47 procent. Jest to wskaźnik 
zbieżny z wiarą w śmierć Chrystusa na 
krzyżu, którą deklaruje 48 procent, jed-
nakże szokujący rozbieżny z wiarą w sa-
mego Boga. szczególnie więc te osoby, 
które deklarują wiarę w Boga, a nie wierzą 
w zmartwychwstanie Chrystusa powin-
ny pamiętać, że nie jest ono tylko kwestią 
wiary, ale jest również faktem historycz-
nym. za taką tezą przemawia sporo argu-
mentów, które podaje m.in. portal www.
jakatolik.com.

po pierwsze, zmartwychwstanie Jezusa 
stanowi wypełnienie proroctw starego 
Testamentu. Chodzi tu głównie o zapo-
wiedzi proroka izajasza, jak również sa-
mego Jezusa, mówiące o haniebnej śmierci 
i zmartwychwstaniu sługi Bożego Jahwe. 
dla Żydów był to bardzo ważny argument 
religijny.

po drugie, za historyczną prawdą zmar-
twychwstania przemawia pusty grób Je-
zusa. Fakt ten został odnotowany przez 

Ewangelistów w relacji niewiast, które 
szły namaścić ciało Jezusa, aby dopeł-
nić obrzędu pogrzebowego, który został 
wcześniej pominięty. po przyjściu do gro-
bu niewiasty zastały kamień od grobu od-
sunięty, a sam grób bez ciała Jezusa. Taką 
też informację zaniosły apostołom, którzy 
przekonali się o prawdziwości ich słów, 
kiedy sami przybyli na miejsce pochów-
ku. warto dodać, że przed grobem stała 
straż. Byłoby szaleństwem próbować zbli-
żyć się do grobu, odsunąć ciężki kamień  
i wynieść ciało w przekonaniu, że żołnierze 
tego nie zauważą. warto też zauważyć, że 
arcykapłani lub inni przedstawiciele ludu 
żydowskiego nigdy nie oskarżyli uczniów 
Chrystusa o kradzież Jego ciała.

po trzecie, zmartwychwstanie jako 
fakt historyczny potwierdzają również 
tzw. chrystofanie, czyli potwierdzone 
przez świadków momenty ukazywania 
się Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu  
w ciągu 40 następnych dni. samo okre-
ślenie  pochodzi od słowa „fanei”, ozna-
czającego w języku greckim „ukazywanie 
się”, a że dotyczy Chrystusa, stąd stwo-
rzono pojęcie „chrystofania”. nie ulega 
wątpliwości, że Chrystus zmartwychwsta-
ły ukazywał się niewiastom i apostołom. 
w swoich listach św. paweł wspomina że 
Chrystus po zmartwychwstaniu ukazał 
się również ponad 500 mężom i wówczas 
jadł z nimi, rozmawiał i pozwalał się na-
wet dotykać, aby przekonać ich, że nie był 
zjawą lub duchem.

po czwarte, za prawdziwością zmar-
twychwstania przemawia również fakt po-
wstania kościoła i męczeństwo uczniów 
Chrystusa. przede wszystkim widoczna 
jest zmiana postawy apostołów przed 
śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa 
i po tych wydarzeniach, a szczególnie po 

zesłaniu ducha Świętego na pierwotny 
kościół. po zabiciu Jezusa apostołowie 
najpierw rozproszyli się, a później zgro-
madzili się w wieczerniku przy zamknię-
tych drzwiach w obawie o swoje życie. 
natomiast po tych wydarzeniach wyszli 
na ulice miast i wsi i głosili światu praw-
dę o zmartwychwstaniu Chrystusa. za tą 
prawdę wszyscy, z wyjątkiem Jana aposto-
ła, oddali swoje życie. skoro zdecydowali 
się umrzeć za tę informację, musiała być 
ona faktem  wartym ich życia. natomiast 
Jan apostoł, który jako jedyny nie zginął 
śmiercią męczeńską z powodu prawdy  
o zmartwychwstaniu Jezusa, został wy-
gnany na wyspę patmos i tam ostatecznie 
zastała go śmierć. warto dodać, iż poza 
apostołami, za prawdę o zmartwychwsta-
niu ginęli męczeńsko również  chrześcija-
nie w pierwszych trzech wiekach naszej 
ery.

po piąte, na ciekawą okoliczność, prze-
mawiającą za prawdziwością zmartwych-
wstania Jezusa zwrócił uwagę papież Be-
nedykt XVi w książce „Jezus z nazaretu 
– Część 2”. dla niego dodatkowym ar-
gumentem jest celebracja niedzieli przez 
pierwszych chrześcijan. pierwsi chrześci-
janie, którzy byli Żydami, po zmartwych-
wstaniu zerwali z tradycją szabatu i zastą-
pili go pierwszym dniem tygodnia, czyli 
niedzielą. według Benedykta XVi  „tylko 
wydarzenie, które z niezwykłą siłą odci-
snęło się w duszach, mogło spowodować 
tak istotne przeobrażenie w religijnej kul-
turze tygodnia”.

prawda o zmartwychwstaniu Chry-
stusa może być dla nas źródłem radości  
i nadziei. wszystko zależy od postawy, 
jaką przyjmiemy wobec pustego grobu.

 
roman Łukasik

p U s T y 
       G r Ó B
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Każdego dnia jesteśmy atakowani 
nowościami dietetycznymi. Pirami-
da żywienia jest non stop zmieniana 
i modyfikowana. To, co było uważa-
ne za słuszne, okazuje się absurdem 
i na odwrót.

Korzystając z porad dietety-
ka lub lekarza rodzinnego  
w większości przypadków 

wychodzimy z gabinetu z konkret-
nymi wytycznymi, które zmuszają 
nas do chwilowych, restrykcyjnych 
diet. Natomiast nie informuje się nas  
o konieczności zmiany nawyków ży-
wieniowych na całe życie oraz o tym, 
że tylko zmiana trybu życia jest w sta-
nie zachować nas w zdrowiu. 

MiT # 1 
CuKier brązowy jesT 
zdrowszy, 
niż biały

Dowiedziono, że biały cukier (sa-
charoza) ma toksyczny wpływ na nasz 
organizm, ponieważ jest świetnym 
pokarmem dla komórek nowotwo-
rowych. Biochemik, laureat Nagrody 
Nobla, profesor Otto Warburg już 
na początku XX wieku twierdził, że 
„osłabiony układ immunologiczny  
i zaburzona przemiana materii pro-
wadzą do powstawania komórek no-
wotworowych w organizmie człowie-
ka. Udowodnił, że rozwój raka jest 
procesem anaerobowym. Twierdził, 
że komórki nowotworowe odżywia-
ją się glukozą, a nie tlenem, jak ko-
mórki zdrowe. Spożycie cukru przeto 
podnosi poziom glukozy i dostarcza 
paliwa selektywnie zużywanego przez 
komórki nowotworowe”.

Oprócz toksycznego działania na 
nasz organizm dowiedziono również 
w badaniu na szczurach (doświad-
czenie Bart’a Hoebel’a), że biały cu-
kier uzależnia silniej niż kokaina. Do 
tego białe kostki drastycznie obniżają 

sprawność komórek obronnych nasze-
go organizmu czyli białych krwinek.

Brązowy cukier otrzymywany jest 
poprzez zahamowanie dalszego pro-
cesu oczyszczania. Brązową barwę na-
daje melasa, która nie zostaje oddzie-
lana, jak w przypadku cukru białego. 
Stąd brązowy cukier zawiera nieco 
mniej sacharozy, a więcej składników 
mineralnych jak np. żelazo. Niestety 
im większa nasza świadomość, tym 
większy popyt na dany produkt. Jed-
nocześnie powoduje to większą chęć 
zysku i fałszerstwo. Niestety coraz 
częściej spotykamy biały cukier bar-
wiony karmelem, sprzedawany jako 
brązowy. Zatem możemy przepłacić 
myśląc „wybieram zdrowszy produkt”, 
a w rzeczywistości to zwykły biały cu-
kier. Nie ma to znaczenia czy cukier 
pochodzi z trzciny cukrowej czy z bu-
raka. Każda rafinowana sacharoza jest 
szkodliwa dla naszego organizmu. Nie 
istnieje „zdrowa sacharoza”.

 
MiT # 2 
Chleb PełnoziarnisTy 
jesT dużo 
zdrowszy, niż biały

Zboża są podstawą naszej diety. 
Większość z nas nie wyobraża sobie 
życia bez pieczywa. Niestety dzisiejsze 
pieczywo jest coraz gorszej jakości.

Od kilku lat dociera do nas infor-
macja, że błonnik jest niezbędny, ko-

 kącik zdrowia

5 MiTÓw na  TEMaT 
zDrOWeGO

 ŻyWieNiA 
Cz.1

ZDJĘCIE źródło: www.hipoalergiczni.pl
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nieczny i jego brak w diecie jest przy-
czyną licznych chorób. Norma, którą 
powinniśmy spożywać wzrasta. Jego 
zwiększone zapotrzebowanie wynika  
z coraz większej ilości spożywanej 
żywności, która odbiega od naturalne-
go pokarmu. Błonnik jak najbardziej 
jest w porządku, mamy dwa rodzaje 
błonnika: rozpuszczalny i nierozpusz-
czalny. Rozpuszczalny dostarczamy 
spożywając surowe warzywa i owoce, 
natomiast nierozpuszczalny znajduje 
się w zbożach z grubego przemiału.  
W zależności od naszej codziennej 
diety zmienia się zapotrzebowanie 
błonnika nierozpuszczalnego.

 „Dobry chleb”- co oznacza dobry?
Niestety nawet w najlepszej pie-

karni nie dostaniemy dobrej jako-
ści pieczywa. W dzisiejszych czasach 
przoduje ilość i szybkość produkcji. 
Stąd producenci używają zazwyczaj 
zakwasu w proszku lub drożdży. Na-
pis na etykiecie „chleb na zakwasie” 
w większości przypadków nie oznacza 
użytego naturalnego zakwasu, tylko 
dodatek sproszkowanego zakwasu 
przemysłowego. Tylko naturalny za-
kwas chlebowy jest w stanie podczas 
fermentacji zdezaktywować substan-
cje anty-odżywcze zawarte w pełno-
ziarnistych nasionach. Chodzi tutaj 
o fityny, zawarte w osłonie ziarna, 
blokujące przyswajanie korzystnych 
składników zawartych w zbożach, jak 
również składników innych pokar-
mów spożywanych wraz z nimi.

Niestety jeszcze gorszym kłam-
stwem jest pieczywo „ciemne”. Od-
kąd pojawił się trend, że pieczywo 
razowe jest lepsze, producenci znaleźli 

tani sposób polegający na barwieniu 
karmelem pieczywa białego i sprzeda-
ży takowego jako razowe. Pamiętajmy, 
że pieczywo razowe, z mąki z pełnego 
przemiału jest znacznie cięższe i zde-
cydowanie intensywniejsze w smaku. 
Zatem zadbajmy o dobrej jakości pie-
czywo, wyłącznie na naturalnym za-
kwasie i najlepiej nie z pszenicy.

 
MiT # 3 
soKi owoCowe 
To saMo zdrowie

Z pewnością to prawda. Sok z orga-
nicznych warzyw i owoców, nie pod-

dany procesowi pasteryzacji, otrzyma-
ny za pomocą wyciskarki do soków, 
najlepiej wolnoobrotowej, spożyty 
w odpowiednim czasie, zachowujący 
odpowiednie enzymy jest lekarstwem, 

jednym z elementów terapii leczniczej 
– Terapii Gersona. Jakość soku zależy 
od surowca, procesu otrzymania, jak 
i obróbki. Nie wspominając o nekta-
rach i napojach owocowych, które wy-
kazują jeszcze gorszą jakość, niż soki. 
Otrzymywane przez wielokrotnie 
rozcieńczanie, dodawanie cukru bądź 
syropu glukozowego, dodawanie sub-
stancji poprawiających barwę i kwa-
sowość, a finalnie poddane procesowi 
pasteryzacji. Sklepowe półki pełne są 
produktów, które mają niewielką za-
wartość substancji odżywczych. Spo-
żywając duże ilości tego typu soków, 
doprowadzamy do spożycia dużej ilo-
ści białego cukru i chemicznych do-
datków, co oczywiste powoduje wię-
cej szkód, niż korzyści.

Jeśli zdecydujemy się na terapię 
oczyszczającą, pamiętajmy, aby przy-
gotowywać soki w domu z organicz-
nych składników. Jeśli natomiast 
mamy ochotę na coś słodkiego, zdecy-
dowanie lepiej wybrać cały owoc, niż 
sok. Poczujemy się bardziej i na dłużej 
nasyceni, nie odczujemy negatywnych 
skutków gwałtownego skoku glukozy 
we krwi, a jednocześnie spożyjemy 
substancje korzystnie wpływające na 
mikroflorę naszych jelit.

Ciąg dalszy 
nastąpi niebawem… 

deus Caritas est

ZDJĘCIE źródło: www.zielonyklos.pl

ZDJĘCIE źródło: www.portalspozywczy.pl
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 co nam mówią Święci?

ŚWięTy 
HermeNeGilD

Katolicyzm w Hiszpanii narodził się 
w Vi w. za sprawą mało znanego świę-
tego o bardzo trudnym do wymówie-
nia imieniu.

w           567 roku, po śmierci kró-
la wizygotów atanagilda, 
jego następcą został liuwa, 

który wkrótce podzielił się władzą nad 
ogromnym królestwem ze swoim bra-
tem leowigildem. sam rządził w galii, 
a bratu oddał we władanie Hiszpanię. 
w roku 573, po śmierci liuwy, władcą 
całego państwa wizygotów zachodnich 
został leowigild. Jego pierwszą mał-
żonką była Teodozja, córka seweriana 
z kartaginy. interesujący jest fakt, że 
całe jej rodzeństwo zostało wyniesione 
na ołtarze (byli to święci: leander, izy-
dor z sewilli, Fulgencjusz i Florentyna). 
Teodozja urodziła leowigildowi dwóch 
synów: późniejszego świętego - Herme-
negilda i Rekareda, który również został 
wyniesiony na ołtarze. po jej śmierci le-
owigild pojął za żonę goswinatę, która 
namówiła króla do przyjęcia arianizmu.

Tymczasem leowigild znowu doko-
nał podziału państwa wizygotów. od-
dał synowi Hermenegildowi w zarząd 
Hiszpanię, a sam rządził w galii. Młody 
królewicz ożenił się w wieku 15 lat z in-
gundą, córką frankijskiego katolickiego 
króla sigeberta, która urodziła mu syna. 
zamieszkali  w sewilli. Mimo nacisków 
ze strony ojca oboje z żoną nie tylko nie 
przeszli na arianizm, ale ze wszystkich 
sił wspierali kościół katolicki. Małżon-
kowie znaleźli się wtedy pod wpływem 
św. leandra, biskupa sewilli, w wyni-
ku czego w krótkim czasie królewicz 
nawrócił się i przyjął chrzest. Było to  
w roku 579. ich zdecydowana postawa 
w tak ważnej sprawie stała się przyczy-
ną konfliktu z ojcem, królem leowigil-
dem, który podjął kategoryczną decyzję.  
w roku 580  wydał dekret, który na-
kazywał wszystkim poddanym przej-
ście na arianizm. zwołał także synod  
i zmusił biskupów, aby potwierdzili jego 
uchwałę. Rozpoczęły się prześladowania 

katolików, których skazywano na 
banicję lub więzienie.

w okolicy sewilli mieszkań-
cy stawili zbrojny opór prześla-
dowcom, który rozpoczął wojnę 
domową, zakończoną dla Her-
menegilda klęską. Tymczasem, 
mimo obiecanej sewilskim ka-
tolikom pomocy cesarz wschod-
nio-rzymski nakłoniony przez 
leowigilda obietnicą sowitego 
okupu zrezygnował z ruszenia 
im z pomocą.  po dwóch latach 
wojny domowej Hermenegild 
uciekł do kordoby, a potem 
ukrywał się w twierdzy w osse-
to. kiedy wojska leowigilda 
spaliły twierdzę, książę schronił 
się w kościele. leowigild obiecał mu, że 
jeśli dobrowolnie odda się w jego ręce  
i wyrazi skruchę, to on okaże mu łaskę. 
po pojmaniu syna król nakazał uwięzić 
go w Tarragonie.

Żona Hermenegilda ingunda próbo-
wała wtedy uciec do austrazji, została 
jednak schwytana przez wojska bizan-
tyjskie i drogą morską przewieziona do 
konstantynopola. zmarła na wybrzeżu 
afryki, podczas przerwy w podróży. Jej 
syn, atanagild, dostał się pod opiekę ce-
sarza bizantyjskiego Maurycjusza.

król leowigild nie poprzestał na 
uwięzieniu syna i chciał zmusić go do 
porzucenia katolicyzmu, m.in. obietni-
cami połączenia z żoną i synem, groź-
bami, a nawet torturami. w roku 586,  
w czasie wielkanocy, posłał do uwięzio-
nego syna ariańskiego biskupa z komu-
nią św. Jej przyjęcie przez Hermenegilda 
uznałby za przyjęcie arianizmu.  Jednak 
Hermenegild stanowczo odmówił. Tego 
samego dnia został zamordowany. Ścię-
to mu głowę w wielki piątek 13 kwiet-
nia 586 roku. król leowigild niedługo 
potem zmarł, a brat Hermenegilda Re-
kared przywrócił katolicyzm w całym 
państwie.  

o Hermenegildzie pisali: opat z Bic-
laro i św. izydor z sewilli, a św. grze-
gorz i wielki poświęcił mu osobny 

rozdział w swoich dialogach. kult kró-
lewicza nie powstał samorzutnie zaraz 
po śmierci, jak to się zwykle dzieje - na 
większą skalę rozpoczął się bowiem do-
piero w wieku Xii. król Filip ii wniósł 
prośbę do stolicy apostolskiej o ka-
nonizację. dokonał jej papież sykstus  
V w 1586 roku i wyznaczył również 
dzień 13 kwietnia dniem na wspomnie-
nie św. Hermenegilda. papież urban 
Viii rozciągnął to wspomnienie na cały 
kościół w roku 1636. 

Święty Hermenegild jest patronem 
sewilli i konwertytów. wzywany bywa 
w obronie przed suszą, powodziami, bu-
rzą. w ikonografii przedstawiany bywa 
jako młodzieniec w zbroi, książę z here-
tyckimi biskupami u stóp. Jego atrybu-
tami są: krucyfiks, łańcuch, regalia kró-
lewskie, wieniec z róż, siekiera, topór.

Relikwie świętego znajdowały się  
w jezuickim kościele pw. św. Hermene-
gilda, ale później przeniesione zostały 
do Eskurialu. kościół ten w przeszłości 
pełnił funkcję baraków, siedziby kor-
tezów i andaluzyjskiego parlamentu,  
a także teatru. obecnie jest galerią sztu-
ki.

                               joanna matkowska
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 wydarzEniE numEru

ŚWiATOWe DNi mŁODzieŻy 
W  DieCezjACH

24 marca 2018, tradycyjnie w sobotę poprzedzającą Niedzielę 
palmową, w Świątyni Opatrzności Bożej miało miejsce jedyne  
w swoim rodzaju wydarzenie, jednoczące młodych z całej diecezji 
- Diecezjalny Dzień młodzieży. Była to świetna okazja, aby po-
czuć się częścią wspólnoty, modlić się, umacniać wiarę oraz dzielić 
się nią z rówieśnikami. Nie mogło zabraknąć tam młodzieży od 
świętego Łukasza. 

Razem z ks. Rafałem i wielkim wizerunkiem Matki Bożej 
nieustającej pomocy w sobotni poranek pojechaliśmy  do 
wilanowa. Mottem spotkania były słowa: „nie bój się, Ma-

ryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1, 30), które są hasłem 
XXXiii Światowych dni Młodzieży. program ewangelizacyjny 
przygotowała wspólnota „Mocni w duchu” oraz młodzi ze wspól-
noty „Młodość - lubię to!”.  
podczas spotkania słyszeliśmy  świadectwa działania żywego Boga, 
mogliśmy modlić się śpiewem i tańcem, dotykać kilkumetrowego 

krzyża, który przekazywany był z rąk do rąk, oraz mieliśmy możli-
wość otoczenia ołtarza, na którym wystawiony był najświętszy sa-
krament, dzięki czemu mogliśmy być bliżej niego  niż zwykle. spo-
tkaniu towarzyszyły również  „Targi wspólnot Młodzieżowych”. 
punktem kulminacyjnym była Msza św. pod przewodnictwem kard. 
kazimierza nycza, metropolity warszawskiego. Młodzi w procesji 
wnieśli do świątyni wizerunki Matki Bożej czczone w archidiecezji. 
w homilii biskup Michał Janocha przypomniał, że wielki post jest 
czasem, byśmy usłyszeli głos Boga, mówiący: obudź się! na zakoń-
czenie kardynał nycz zaapelował do młodych, by wzorem Maryi nie 
lękali się przyjąć Jezusa. - nie bójcie się przyjąć Jezusa do swojego 
życia. To jest sens i cel naszego spotkania dzisiaj. diecezjalny dzień 
Młodzieży był niesamowitym doświadczeniem Boga pośród mło-
dych. wspólna modlitwa dała nam siłę do niesienia prawdy o Je-
zusie naszym rówieśnikom i moc, by nie lękać się i otworzyć drzwi 
Chrystusowi.
                                                             Antonina Kwiatkowska
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NABOŻeńsTWO WyNAGrADzAjąCe 
NiepOKAlANemU serCU 
mATKi BOŻej

7 kwietnia 2018 roku w sanktuarium matki Bożej Łaskawej  
w Warszawie o godz. 8:30 odbyła się msza Św. połączona z na-
bożeństwem wynagradzającym Niepokalanemu sercu matki 
Bożej. Cała uroczystość była przeznaczona wyłącznie dla męż-
czyzn.

Rok 2018 jest dla polski i polaków rokiem szczególnym, nie 
tylko ze względu na 100-lecie odzyskania niepodległości, 
ale również ze względu na rok św. stanisława kostki i rok 

św. Józefa. 
Tak jak nasi przodkowie, którzy obronili swoje rodziny i świat 

chrześcijański w 1683 roku pod wiedniem i w 1920 roku pod 
warszawą, zawierzając się zawsze zwycięskiej Maryi królowej 
polski, tak my dzisiaj jesteśmy wezwani do obrony rodziny, do 
obrony wiary, do obrony kościoła katolickiego pod sztandara-
mi naszej królowej. naszą najpotężniejszą bronią jest Różaniec 
Święty i wypełnienie warunków, jakie objawiła najświętsza Ma-
ryja panna w Fatimie.

pozytywnie dumni z naszej historii, kultury i tradycji, pragnie-
my być godni słów, jakie otrzymała św. siostra Faustyna od pana 

naszego Jezusa Chrystusa: „(…) polskę szczególnie umiłowałem,  
a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze  
i świętości. z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na osta-
teczne przyjście Moje”.

w głównej homilii, przewodnik duchowy całej uroczystości, 
ksiądz dominik Chmielewski bardzo mocno podkreślał fakt, że 
żyjemy w czasach ostatecznych. w tych czasach ostatecznych bez 
wątpienia prowadzi nas Maryja, a dając nam nowe nabożeństwo 
wynagradzające Jej niepokalanemu sercu, przygotowuje nas na 
ostateczne przyjście Jej syna Jezusa. dlatego tak bardzo ważne jest, 
aby rozpowszechnić to nabożeństwo i praktykować je ze szczerym 
zawierzeniem się Matce Bożej.

Źródło: http://www.sekretariatfatimski.pl/918-odezwa-do-mez-
czyzn-zaproszenie-na-pierwsza-sobote-7-kwietnia

tekst i zdjęcia Tomasz Czerwonka
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 z historii parafii
4 grudnia 2013 
po raz pierwszy pasterka została odpra-
wiona w budowanej świątyni.

niedziela i poniedziałek, 11-12 marca 
2014 wizytacja kanoniczna ks. bpa rafa-
ła markowskiego
przed wejściem do kaplicy ks. proboszcz 
na znak przekazania władzy przekazał  
ks. biskupowi stułę jako znak władzy sa-
kramentalnej i klucze. Biskup Rafał Mar-
kowski w homilii wspomniał o trosce 
papieża Franciszka o rodziny, zachęcając, 
abyśmy doceniali ten wielki dar otrzyma-
ny od Boga i od ludzi oraz abyśmy dbali 
o tę perłę. wyraził uznanie dla wspólnoty 
parafialnej dźwigającej finansowy ciężar 
budowy kościoła.
po południu odbyło się spotkanie z para-
fialną radą duszpasterską. podczas Mszy 
św. o godz. 16.00 przedstawiciele poszcze-
gólnych grup (koło żywego różańca, Ca-
ritas, krąg biblijny dorosłych, grupa mo-
dlitewna o. pio, schola dziecięca, redakcja 
„skały”, kręgi domowego kościoła, mi-
nistranci i lektorzy oraz skauci Europy)  
w procesji z darami złożyli nas ręce ks. bi-
skupa sprawozdania z działalności.
następnego dnia ks. biskup R. Markowski 
odwiedził naszą szkołę podstawową. Był 
pod wrażeniem całego spotkania, a szcze-
gólnie przedstawienia dzieci. następnie 
rozmawiał z każdym z księży. ks. biskup 
sprawdził także od strony formalnej funk-
cjonowanie parafii.

mirosława pałaszewska

zDjęCiA z AKCji KrWiODAsTWA W NieDzielę miŁOsierDziA BOŻeGO
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 małE co niEco

SPAGHETTI Z SOSEM WARZYWNYM

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

dziś proponuję proste i szybkie danie. 
Można je wykonać ze składników, które czę-
sto ma się w domu lub dostępne są w każdym 
osiedlowym sklepie. idealnie nadaje się na wi-
zytę niezapowiedzianych gości.

składniki na 4 porcje: 400 g makaro-
nu spaghetti, 1 czerwona papryka, 1 cebula, 
kilkanaście pomidorków koktajlowych lub 2 
duże dojrzałe pomidory, kilkanaście zielonych 
oliwek, 1 puszka (70 g) koncentratu pomido-
rowego, 2 ząbki czosnku, sól, pieprz, oregano, 
oliwa do smażenia, 100 g startego parmezanu

paprykę oczyścić z gniazd nasiennych, na-
stępnie umyć i pokroić w paski. Cebulę obrać 
i posiekać. pomidorki koktajlowe przekroić 
na połówki (duże pomidory pokroić w dużą 
kostkę), oliwki przekroić na połówki. na pa-
telni rozgrzać oliwę i podsmażyć na niej paprykę z cebulą. gdy zmiękną, dodać pomidory i oliwki. smażyć 
dalej razem przez chwilę, po czym dodać koncentrat pomidorowy, czosnek przeciśnięty przez praskę oraz 
przyprawy. Całość dokładnie wymieszać. Jeśli sos jest zbyt gęsty, dodać niewielką ilość wody.

w międzyczasie ugotować makaron, odcedzić i dołożyć do gotowego sosu. wymieszać wszystko na patelni, 
przełożyć na talerze i każdą porcję posypać serem.

15 kwietnia, godz. 11.30, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny 
„Muzyczna podróż dookoła świata. odcinek i: syria” - niedzielny poranek muzyczny
15 kwietnia, godz. 14.00, kościół pw. Bogurodzicy Maryi, wstęp wolny 
„niepodległa 1918” - koncert Moniki Świostek (sopran), Łukasza wrońskiego (tenor) i wiktora Brzu-
chacza (organy)
15 kwietnia, godz. 17.00, klub waT, wstęp wolny 
„Bemowskie Międzynarodowe Forum Młodych Muzyków” - koncert uczniów i pedagogów zespołu 
państwowych ogólnokształcących szkół Muzycznych i i ii stopnia nr 3 im. grażyny Bacewicz
21 kwietnia, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 20 zł (ulgowe 15 zł) 
orkiestra klezmerska Teatru sejneńskiego - koncert promocyjny płyty
22 kwietnia, godz. 11.30 i 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 12 zł 
„wesołe laboratorium 2.0” - spektakl Teatru innowacyjnej Edukacji dla dzieci

 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
16. 04 – poniedziałek:

7.00: śp. stefania siedlecka – 16 greg.
7.00: śp. sabina Cwojdzińska – 15 greg.
7.30: śp. danuta Czarniecka
7.30: dziękczynna z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla kamili  
 w 3 urodziny i dla rodziny
18.00: dziękczynna za otrzymane łaski w 40 r. ślubu wandy i Bogusława 

17. 04 – wtorek:
7.00: śp. stefania siedlecka – 17 greg.
7.00: śp. anna walda i Franciszek picewicz
7.30: śp. sabina Cwojdzińska – 16 greg.
7.30: za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00: śp. Tomasz głąb

18. 04 – środa:
7.00: śp. stefania siedlecka – 18 greg.
7.00: za dusze w czyśćcu cierpiące
7.30: śp. sabina Cwojdzińska – 17 greg.
12.00: pogrzeb śp. apolonia kalata 
18.00: zbiorowa do Matki Bożej nieustającej pomocy

19. 04 – czwartek:
7.00: śp. stefania siedlecka – 19 greg.
7.00: za dusze w czyśćcu cierpiące
7.30: śp. sabina Cwojdzińska – 18 greg.
18.00: śp. Eleonora Fejcher – 33 r.śm.

20. 04 – piątek: 
7.00: śp. stefania siedlecka – 20 greg.
7.30: śp. sabina Cwojdzińska – 19 greg.
18.00: śp. genowefa i Tadeusz szpakowscy

21. 04 – sobota:
7.00: śp. stefania siedlecka – 21 greg.
7.00: śp. sabina Cwojdzińska – 20 greg.
7.30: śp. antoni Edmund steć – 30 dzień po śmierci i Teresa steć
18.00: śp. agnieszka praszczałek – 2 r.śm.

22. 04 – niedziela:
7.00: śp. władysław i Janina serwach
8.30: śp. sabina Cwojdzińska – 21 greg.
10.00: śp. Jerzy Śliwiński 
11.30: dziękczynna z prośbą o błog. Boże z okazji urodzin 
 dla Teresy, asi i arka
13.00: za parafian
16.00: śp. stefania siedlecka – 22 greg.
18.00: śp. Marianna i zygmunt kanclerz
20.00: śp. Elżbieta, grzegorz pachniewscy, aniela pawlik
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OGŁOszeNiA DUszpAsTersKie

Przez sakrament chrztu świętego do wsPólnoty kościoła zostały Przyjęte dzieci:

Jan Rokicki, ignacy paradecki, Tomasz wolanin

zaPowiedzi:

Arkadiusz Woźniak – kawaler z par. tutejszej i Barbara ewa Dorozińska – panna z par. Matki Bożej ostro-
bramskiej w warszawie

Kamil masojć – kawaler i Bożena pabich – panna, oboje z par. tutejszej

radosław marek sikora – kawaler z par. tutejszej i Karolina małgorzata sobocińska – panna z par. najświęt-
szej Maryi panny Matki pięknej Miłości w warszawie

Krzysztof piotr zelman – kawaler z par. Matki Bożej wspomożycielki wiernych w warszawie i Katarzyna 
Anna Kowalczyk – panna z par. tutejszej

Karol Bartłomiej pawłowski – kawaler z par. Bogurodzicy Maryi w warszawie i Anna rudczenko – panna z 
par. tutejszej

1. zmartwychwstały Jezus ukazał się przestraszo-
nym, uciekającym z Jerozolimy uczniom, którzy 
nie potrafili go rozpoznać. poznali go dopiero, 
gdy pisma im wyjaśniał i łamał dla nich chleb.

2. dzisiaj i przez cały tydzień chcemy pochylać 
się nad pismem Świętym. w Tygodniu Biblijnym 
zachęcamy przede wszystkim do osobistej lektury 
słowa Bożego, a także do wzięcia udziału w róż-
nych wydarzeniach zaplanowanych w naszej oko-
licy, które pomogą nam zgłębić prawdę o Bogu 
przemawiającym do swojego ludu w księgach sta-
rego i nowego Testamentu.

3. za tydzień, w niedzielę dobrego pasterza, bę-
dziemy modlić się o nowe powołania do służby  
w kościele: kapłańskie, zakonne i misyjne.

4. podajemy do wiadomości, że nasz parafianin, 
alumn Vi roku wyższego Metropolitalnego semi-
narium duchownego w warszawie, diakon paweł 
Chilczuk, przyjmie 26 maja święcenia kapłańskie.

diakona pawła polecamy pamięci modlitewnej 
naszych parafian.

5. za tydzień ofiary składane na tacę będą przezna-
czone na budowę nowego kościoła.


