
tygodnik parafii świętego łukasza ewangelisty w warszawie

Niedziela Zesłania Ducha Świętego                   20 maja 2018                        19 (385)
Tygodnik dosTępny na www.swlukasz.waw.pl

sKAŁA

Duch 
Święt y 

w KoŚciele
  oto sŁowo pANA
„Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem 
na tym samym miejscu (…) I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świę-
tym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.” 
(dz 2, 1. 4).

dzień pięćdziesiątnicy – 50 dni od cudu zmartwychwstania pana 
Jezusa, zstępuje na apostołów zebranych wraz z Maryją w wie-
czerniku zapowiadany przez Jezusa duch pocieszyciel, duch Święty, 
paraklet… nasz patron – święty Łukasz bardzo dokładnie opisuje tę 
sytuację: Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wia-
tru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki 
jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden… 
(dz 2, 2 – 3). Jaką mocą zostali napełnieni, że nagle ci – dotychczas 
zatrwożeni i zamknięci z obawy przed Żydami ( J 20, 19), teraz wy-
chodzą na ulice Jerozolimy i zaczynają w różnych, dotąd nieznanych, 
językach głosić dobrą nowinę o Jezusie zmartwychwstałym. znamy 
treść katechez głoszonych przez apostołów. Były to mocne i twarde, 
bezkompromisowe słowa prawdy, w których piotr wyrzucał Żydom 
zamordowanie Jezusa… Tego dnia przyłączyło się do uczniów pań-
skich około trzech tysięcy dusz. (zob. dz 2, 14 – 41).

dzień pięćdziesiątnicy jest również dzisiaj dla nas. To my, po-
dobnie jak apostołowie, trwamy jednomyślnie na modlitwie wraz 

z Maryją w naszym parafialnym wieczerniku, czuwamy i prosimy 
o ducha Świętego dla całej naszej wspólnoty, dla naszych rodzin  
i dla każdego z osobna. Chcemy doświadczyć Jego mocy, łaski, obec-
ności i miłości, których tak bardzo potrzebujemy. Pragniemy, aby 
Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawa-
nia wiary i do postępowania według jej zasad. (z liturgii sakramentu 
bierzmowania). odważnie podejmijmy decyzję dawania świadectwa 
o Jego działaniu w naszym codziennym życiu, w sakramentach świę-
tych, które są darem Bożej miłości. To przez sakramenty kościoła 
duch Święty jest nam najbliższy i najskuteczniej działający. To mocą 
ducha Świętego chleb staje się Ciałem, a wino krwią Jezusa Chry-
stusa podczas każdej Eucharystii. To mocą parakleta Jezus przez 
pośrednictwo kapłana w sakramencie pokuty i pojednania uzdrawia 
ludzkie serca poranione grzechem. Mocą i miłością ducha Świętego 
dokonuje się uświęcenie w każdym sprawowanym i przyjmowanym 
sakramencie.

dlatego prosimy: Niech zstąpi Duch Twój… Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi ziemię – tę ziemię… (ps 104). niech zstąpi duch Twój 
i odnowi naszą ojczyznę, naszą parafię, nasze rodziny i nasze ży-
cie… amen!!!

ks. Konrad
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 EwangElia na co dziEń
20 maja 2018 - Niedziela Zesłania Ducha Świetego
( J 15 26-27; 16,12-15)

seKweNcJA
przybądź duchu Święty,
ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.
przyjdź, ojcze ubogich,
przyjdź, dawco łask drogich,
przyjdź, Światłości sumień.
o, najmilszy zgości,
słodka serc radości,
słodkie orzeźwienie.
w pracy Tyś ochłodą,
w skwarze żywą wodą,
w płaczu utulenie.
Światłości najświętsza,
serc wierzących wnętrza
poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.
obmyj co nieświęte,
oschłym wlej zachętę,
ulecz serca ranę.
nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
prowadź zabłąkane.
daj Twoim wierzącym,
w Tobie ufającym,
siedmiorakie dary.
daj zasługę męstwa,
daj wieniec zwycięstwa,
daj szczęście bez miary.

21 maja 2018 -poniedziałek
Święto Najświętszej Maryi panny Matki Kościoła
( J 2, 1-11)
w kanie galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezu-
sa. zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. a kiedy 
zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do niego: „nie mają już wina”. 
Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? 
Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. wtedy Matka Jego powiedziała 
do sług: „zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. stało zaś tam 
sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczysz-
czeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł 
do nich Jezus: „napełnijcie stągwie wodą”. i napełnili je aż po brzegi. 
potem do nich powiedział: „zaczerpnijcie teraz i zanieście staro-
ście weselnemu”. Ci zaś zanieśli. a gdy starosta weselny skosztował 
wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale 
słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego  
i powiedział do niego: „każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, 
a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej 
pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej. 
objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego Jego uczniowie.

22 maja 2018 - wtorek
Dzień powszedni
(Mk 9, 30-37)
Jezus i Jego uczniowie przemierzali galileę, on jednak nie chciał, 
żeby ktoś o tym wiedział. pouczał bowiem swoich uczniów i mó-
wił im: „syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, 
lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie”. oni jednak nie 

rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do kafarnaum. 
gdy był już w domu, zapytał ich: „o czym to rozprawialiście w dro-
dze?” lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między 
sobą o to, kto z nich jest największy. on usiadł, przywołał dwunastu  
i rzekł do nich: „Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostat-
nim ze wszystkich i sługą wszystkich”. potem wziął dziecko, posta-
wił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „kto jedno 
z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie 
przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.

23 maja 2018 - środa
Dzień powszedni
(Mk 9, 38-40)
apostoł Jan rzekł do Jezusa: „nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto 
nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy 
mu zabraniać, bo nie chodzi z nami”. lecz Jezus odrzekł: „przestań-
cie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie 
mógł zaraz źle mówić o Mnie. kto bowiem nie jest przeciwko nam, 
ten jest z nami”.

24 maja 2018 -  czwartek
Święto Jezusa chrystusa Najwyższego i wiecznego Kapłana
(Mk 14, 22-25)
w pierwszy dzień przaśników, kiedy ofiarowywano paschę, Jezus, 
gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał 
uczniom, mówiąc: „Bierzcie, to jest Ciało moje”. potem wziął kie-
lich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy.  
i rzekł do nich: „To jest moja krew przymierza, która za wielu bę-
dzie wylana. zaprawdę, powiadam wam: odtąd nie będę już pił na-
poju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go 
nowy w królestwie Bożym”.

25 maja 2018 - piątek
Dzień powszedni - wspomnienie św. Jana i, 
papieża i męczennika
(Mk 10, 1-12)
Jezus przyszedł w granice Judei i zajordania. a tłumy znowu ścią-
gały do niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. i przystąpili 
do niego faryzeusze, a chcąc go wystawić na próbę, pytali go, czy 
wolno mężowi oddalić żonę. odpowiadając, zapytał ich: „Co wam 
przykazał Mojżesz?” oni rzekli: „Mojżesz pozwolił napisać list roz-
wodowy i oddalić”. wówczas Jezus rzekł do nich: „przez wzgląd 
na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. lecz 
na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobie-
tę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją 
żoną, i będą oboje jednym ciałem. a tak już nie są dwojgiem, lecz 
jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie roz-
dziela”. w domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to. powiedział 
im: „kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej 
cudzołóstwo. i jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, 
popełnia cudzołóstwo”.

26 maja 2018 - sobota
Dzień powszedni - wspomnienie obowiązkowe św. Filipa Nere-
usza, prezbitera
(Mk 10, 13-16)
przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko 
zabraniali im tego. a Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: „po-
zwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do 
takich bowiem należy królestwo Boże. zaprawdę, powiadam wam: 
kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do 
niego”. i biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.
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mówiąc: „Jednakże mówię wam prawdę. 
pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo 
jeżeli nie odejdę, pocieszyciel nie przyj-
dzie do was. a jeżeli odejdę, poślę go do 
was”. wskazał również rolę, jaką będzie 
pełnił duch Święty w następujących sło-
wach: „a pocieszyciel, którego ojciec po-
śle w moim imieniu, on was wszystkiego 
nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja 
wam powiedziałem” ( J 14,20). według 
słów samego Jezusa, duch Święty ma 
być dla nas pocieszycielem, nauczycie-
lem i ma nam przypominać naukę Jezusa 
po jego wniebowstąpieniu. i co ważne, 
ma być z nami na zawsze.

duch Święty jest osobą, która ma 
wolną wolę, intelekt i zdolność do rela-
cji z innymi osobami. obecności ducha 
Świętego doświadczali apostołowie. 
dzieje apostolskie opisują relacje po-
między duchem Świętym a uczniami.  
z opisów tych wynika, że to duch Święty 
ich prowadzi, wspiera, udziela im pomo-
cy i swoich darów, jak sam chce. Świadczą  
o tym przykładowo następujące frag-
menty tej księgi: „podejdż i przyłącz 
się do tego wozu – powiedział duch do 
Filipa” (dz 8,29), „…przynaglany przez 
ducha Świętego udaję się do Jerozolimy 
… tam czekają mnie więzy i utrapienia,  
o czym zapewnia mnie duch Święty  
(dz 20, 22-23).

duch Święty był obecny od początku 
kościoła i jest obecny również w dzi-
siejszych czasach. we wszystkich swoich 
modlitwach kościół wymienia i wzy-
wa ducha Świętego, obok ojca i syna. 
w trakcie ważniejszych uroczystości 

w niedzielę 20 maja 2018 r. przeży-
wamy w Kościele uroczystość Zesła-
nia Ducha Świętego. Duch Święty jest 
trzecią osobą Boską, której symbolem 
jest gołębica. Jest więc Bogiem i stano-
wi jedno z ojcem i synem, czyli trójcę 
Świętą. Kościół swoją wiarę w istnienie 
Ducha Świętego wyraża właśnie po-
przez ustanowienie osobnego święta. 
obchodzi się je uroczyście i radośnie, 
gdyż to święto uważa się za dzień naro-
dzin Kościoła. wtedy bowiem powstała 
w Jerozolimie pierwsza zorganizowana 
gmina chrześcijańska.

pismo Święte potwierdza prawdę 
o duchu Świętym w bardzo wie-
lu miejscach. wzmianki na temat 

Trzeciej osoby Boskiej można znaleźć 
już w starym Testamencie. przykłado-
wo, w księdze Joela Bóg mówi: „i ześlę 
ducha mego na wszelkie ciało, a synowie 
wasi i córki wasze prorokować będą …” 
( Jl 3, 1-2). Jednak spełnienie tej obietni-
cy stało się możliwe dopiero po tym, jak 
Jezus przez swoją ofiarę pokonał wszelki 
grzech i dokonał naszego odkupienia. 
sam Jezus zapowiedział, że kiedy odej-
dzie, nie zostawi nas samych, lecz spełni 
obietnicę ojca, czyli ześle nam ducha 
Świętego. uczynił to w następujących 
słowach: „Ja zaś będę prosił ojca, a in-
nego pocieszyciela da wam, aby z wami 
był na zawsze – ducha prawdy, którego 
świat przyjąć nie może” ( J 14,16). Jezus 
wyjaśnił nam również, że jego odejście do 
ojca było potrzebne i pożyteczne dla nas, 

Duch Święty 
w KoŚciele

przyzywa się Jego obecności, śpiewa-
jąc hymn „o, stworzycielu, duchu 
przyjdź”. w tekstach Mszy świętej 
Jego imię powtarza się kilkanaście razy,  
a w kościołach umieszczane są Jego 
symbole. duch Święty jest obecny rów-
nież w znaku krzyża, który czyni każ-
da osoba wierząca, gdyż wymienia się  
w nim wszystkie trzy osoby Boskie.

pismo Święte w wielu miejscach 
pokazuje również inne role ducha 
Świętego i jego znaczenie dla człowie-
ka. Mianowicie, duch Święty zmienia 
serce człowieka i czyni nas dziećmi Bo-
żymi (dz 8, 14-16), daje zrozumienie 
słowa Bożego (1 kor 2, 12-14), czy też 
pomaga być świadkiem Boga wśród lu-
dzi (dz 1, 8). duch Święty prowadzi 
także do poznania prawdy i przekonu-
je o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. 
Św. Jan Ewangelista dał temu wyraz  
w następujących słowach: „on zaś, gdy 
przyjdzie, przekona świat o grzechu,  
o sprawiedliwości i o sądzie. o grze-
chu – bo nie wierzą we Mnie, o spra-
wiedliwości zaś – bo idę do ojca i już 
mnie nie ujrzycie, wreszcie o sądzie – 
bo władca tego świata został osądzony 
( J. 16, 8-11). 

duch Święty wspiera nas, wstawia 
się za nami i modli się w nas, gdy sami 
nie umiemy.  wskazuje na to św. paweł, 
pisząc w liście do Rzymian: „w ten 
sam sposób duch wspiera nas w na-
szej słabości. nie wiemy bowiem, o co  
i w jaki sposób mamy się modlić, dla-
tego sam duch wstawia się za nami 
przez niewyobrażalne błagania. Bo ten, 
który doskonale zna wnętrze człowie-
ka, wie, jakie jest pragnienie ducha  
(Rz 8, 26-27). z kolei w liście do ga-
latów św. paweł opisuje, jakie są owoce 
ducha, pisząc: „owocem zaś ducha 
jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, 
uprzejmość, dobroć, wierność, łagod-
ność, opanowanie. (ga 5, 19-23). Jest 
to ważna wskazówka, jakie postawy 
powinniśmy przyjmować w naszym ży-
ciu, aby być dowodem obecności du-
cha Świętego.

Roman Łukasik
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Bywa dzisiaj nazywany sakramentem 
dojrzałości chrześcijańskiej, gdyż ko-
jarzony jest z bardziej świadomym niż 
w przypadku chrztu i komunii świętej, 
wejściem w prawdy wiary. Jakie jest 
znaczenie bierzmowania i jakie miejsce 
może ono zajmować na mapie chrześci-
jańskiego wzrostu?

Sakrament ten jest przyjęciem da-
rów Ducha Świętego. Biblijne opi-
sy, które wskazują na pochodzenie 

bierzmowania, to fragmenty Dziejów 
Apostolskich. Przytoczmy dwa: „Kiedy 
Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli 
się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wy-
słali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli 
i modlili się za nich, aby mogli otrzymać 
Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich 
jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni 
w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali 
[Apostołowie] na nich ręce, a oni otrzy-
mywali Ducha Świętego.” (Dz 8, 14-17) 
„Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię 
Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich 
ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili 
też językami i prorokowali.” (Dz 19, 5-6)

Nałożenie rąk było zatem działaniem 
odrębnym niż chrzest. Początkowo jed-
nak były to czynności połączone; św. Cy-
prian określał je terminem „podwójnego 
sakramentu”. W kościołach wschodnich 
do dzisiaj zaraz po chrzcie udziela się 

bierzmowania. Rozdzielenie sakramen-
tów było znane jednak już dość wcześnie 
w historii chrześcijaństwa. Wynikało to  
z rosnącej liczby wiernych. Coraz częściej 
brakowało biskupa, który mógł nama-
ścić nawróconych ludzi. Dlatego dopiero 
podczas najbliższej wizyty biskupa w da-
nej miejscowości, nowo ochrzczeni przyj-
mowali sakrament bierzmowania. W ob-
rządku rzymskim nie zapomniano jednak 
„podwójnego sakramentu”. W Stanach 
Zjednoczonych istnieje już ponad dzie-
sięć diecezji, w których dzieci otrzymują 
jednocześnie bierzmowanie i Pierwszą 
Komunię świętą, przywracając w ten spo-
sób pierwotną kolejność sakramentów. 
Od XVI wieku podobna praktyka była 
popularna – chrzest niemowląt, bierzmo-
wanie i Eucharystia w wieku późniejszym  
(ok. 14 lat). Chciano, aby te sakramenty 
były przyjmowane już przez osoby świa-
dome swojej wiary, rozumiejące ją. Widać 
tutaj próby pogodzenia jak najwcześniej-
szego wylania łask płynących z sakramen-
tów (chcielibyśmy przecież, aby Duch 
Święty działał w naszych dzieciach), a za-
razem chcemy, aby osoba wierząca mogła 
z tych łask korzystać. Jeśli z nałożeniem 
rąk związany jest, według Pisma Świętego, 
dar języków i proroctwa, to trudno ocze-
kiwać, by demonstrowało te dary dziecko 
w ogóle nieumiejące mówić. 

Kolejność i wiek przystępowania do 

sakramentów znane dzisiaj zawdzięcza-
my papieżowi Piusowi X, który przeniósł  
I Komunię świętą na czas, kiedy dziecko 
zaczyna używać rozumu, czyli 7-9 lat. 
Pozostawienie bierzmowania w wieku 
późniejszym można motywować tym, że 
formacja chrześcijańska nie kończy się 
wraz z przystąpieniem po raz pierwszy do 
Eucharystii, lecz jest kontynuowana wraz 
z ogólną edukacją szkolną. Traktujemy 
wówczas bierzmowanie jako pewnego ro-
dzaju obrzęd inicjacyjny, co nie do końca 
jest właściwe. Po pierwsze, skoro rozwój 
duchowy nie kończy się w trzeciej klasie, 
to tym bardziej w siódmej czy ósmej. Po 
drugie, sakrament mimo wszystko działa 
na płaszczyźnie głównie duchowej. 

Młodzież i dorośli, przygotowujący się 
do sakramentu bierzmowania, pragną 
pogłębić swoją więź z Bogiem i Kościo-
łem. Dokonuje się to wraz z otrzymaniem 
darów Ducha Świętego, którymi są dar 
mądrości, rozumu, umiejętności, rady, 
męstwa, pobożności i bojaźni Bożej. Li-
turgia sakramentu bierzmowania określa 
cel przyjęcia Ducha Świętego. Kandyda-
ci prosząc biskupa o sakrament wyrażają 
swoje głębokie pragnienie, aby: „Duch 
Święty, którego otrzymamy umocnił nas 
do mężnego wyznawania wiary i do po-
stępowania według jej zasad.” Kościołowi 
i światu w obecnych czasach potrzeba 
autentycznych świadków wiary, żyjących 
zgodnie z zasadami określonymi przez 
Jezusa. Moc Ducha Świętego umożliwia 
dawanie świadectwa codziennym życiem.

Podczas przeżywanej uroczystości Ze-
słania Ducha Świętego pomyślmy, jak 
współpracujemy z łaskami tego sakramen-
tu i z darami Bożego Ducha. Niech nasza 
parafialna świątynia stanie się ponownie 
wieczernikiem, do którego na zgroma-
dzoną w nim wspólnotę zstąpi z wielką 
mocą Duch Pocieszyciel, zapowiadany  
i obiecany przez Jezusa Paraklet. 

Janusz Matkowski

sAKRAMeNt BieRZMowANiA 
– wcZoRAJ i DZiŚ
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NAUCZANIE KOŚCIOŁA 
O ŻYCIU SPOŁECZNYM

spoŁecZNA tRosKA 
KoŚcioŁA. cZęŚć Xii
Maciej Białecki, maciej@bialecki.net.pl

dokładnie po roku (pierwsza część 
cyklu ukazała się w „skale” z 28 maja 
2017 nr 19) doszliśmy do podsumowania 
rozważań nad encykliką św. Jana pawła 
ii „sollicitudo rei socialis” - poświęconą 
przeszkodom, na jakie napotyka rozwój 
świata, oraz środkom zaradczym wobec 
nich, wynikającym z katolickiej nauki 
społecznej. 

podobnie jak zasady i zalecenia ka-
tolickiej nauki społecznej oparte są na 
matce wszystkich zasad: zasadzie godno-
ści osoby ludzkiej, źródłem i motywacją 
działań podjętych jako środki zaradcze 
musi być „godność osoby ludzkiej, któ-

rej obrona i rozwój zostały nam powie-
rzone przez stwórcę i której dłużnika-
mi w sposób ścisły i odpowiedzialny są 
mężczyźni i kobiety w każdym układzie 
dziejowym. obraz dzisiejszego świata, 
z czego wielu ludzi mniej lub bardziej 
jasno zdaje sobie sprawę, nie wydaje się 
odpowiadać tej godności. każdy jest 
wezwany do zajęcia własnego miejsca  
w tej pokojowej kampanii, do rozegrania 
jej środkami pokojowymi, aby osiągnąć 
rozwój w pokoju, aby ocalić przyrodę  
i świat nas otaczający” - naucza Jan pa-
weł ii (wszystkie cytaty z „sollicitudo 
rei socialis”).

Bogaci w obietnicę nadejścia kró-
lestwa Bożego, nie możemy naszej ak-
tywności ograniczać do czekania na 
nie. „oczekiwanie nigdy nie może być 
dla człowieka usprawiedliwieniem po-
stawy obojętności wobec konkretnej 
sytuacji osobistych, życia społecznego, 
narodowego i międzynarodowego, któ-
re - zwłaszcza dzisiaj - wzajemnie się 
warunkują.” 

Celem naszych działań powinno być 
przybliżanie się do „wolności, ku któ-
rej wyswobodził nas Chrystus”, gdyż 
to ona „pobudza do stania się sługami 
wszystkich”. wolność i rozwój ściśle są 
ze sobą związane. Rozwój nie jest moż-
liwy w warunkach zniewolenia. ludzie  

i narody ograniczane w rozwoju nie osią-
gną wolności. „pragnienie wyzwolenia  
z wszelkiej formy zniewolenia, w odnie-
sieniu do człowieka i społeczeństwa, jest 
czymś szlachetnym i wartościowym. do 
tego właśnie zmierza rozwój, a raczej 
wyzwolenie i rozwój, zważywszy we-
wnętrzne powiązanie istniejące pomię-
dzy tymi dwiema rzeczywistościami.”

obojętność wobec tych wyzwań jest 
grzechem. „Tak jak można grzeszyć 
egoizmem, żądzą nadmiernego zysku  
i władzy, tak wobec pilnych potrzeb 
rzesz ludzkich pogrążonych w niedo-
rozwoju można również uchybić przez 

lęk, niezdecydowanie, a w gruncie rze-
czy przez tchórzostwo.” pamiętajmy, że 
„to wszystko, co w danym momencie hi-
storycznym może i powinno być urze-
czywistniane poprzez solidarny wysiłek 
wszystkich i dzięki łasce Bożej, aby życie 
ludzkie uczynić «bardziej ludzkim», na-
wet jeśli niedoskonałe i tymczasowe, nie 
przepadnie ani nie będzie daremne.”

Jan paweł ii czyni przy tym istotne 
zastrzeżenie dotyczące niebezpieczeń-
stwa odejścia od społecznego nauczania 
kościoła. w drugiej połowie XX wieku 
wśród części duchowieństwa latyno-
amerykańskiego popularna była tzw. 
teologia wyzwolenia, próbująca łączyć 
nauczanie kościoła z materializmem 
marksistowskim. Jako pierwszą i pod-
stawową zasadę działania przyjęła ona 
dążenie do zaspakajania potrzeb eko-
nomicznych. Tymczasem „rozwój tylko 
ekonomiczny nie może wyzwolić czło-
wieka, wprost przeciwnie, prowadzi do 

większego jeszcze zniewolenia. Rozwój, 
który nie obejmuje wymiarów kulturo-
wych, transcendentnych i religijnych 
człowieka i społeczeństwa, im bardziej 
nie uznaje istnienia takich wymiarów 
i nie dostrzega w nich własnych celów 
i priorytetów, tym mniejszy ma wkład 
w prawdziwe wyzwolenie. istota ludz-
ka jest całkowicie wolna tylko wów-
czas, gdy jest sobą w pełni swoich praw  
i obowiązków; to samo trzeba powiedzieć  
o całym społeczeństwie.”

warto przypomnieć - zwłaszcza 
dziś - że Jan paweł ii swoją encyklikę 
zakończył apelem „do wszystkich, męż-
czyzn i kobiet bez wyjątku”, ale w szcze-
gólny sposób do nas, chrześcijan, i „do 
tych, którzy, podzielają z nami dziedzic-
two abrahama, naszego ojca w wierze, 
i tradycję starego Testamentu, czyli do 
Żydów; do tych, którzy jak my wierzą 
w Boga sprawiedliwego i miłosierne-
go, czyli do Muzułmanów, a także do 
wszystkich wyznawców wielkich religii 
świata.” ojciec Święty apelował, byśmy 
„w przekonaniu o powadze obecnej 
chwili i o osobistej odpowiedzialności 
każdego - poprzez osobisty i rodzinny 
styl życia, poprzez sposób korzystania 
z dóbr, poprzez obywatelskie uczest-

nictwo, poprzez swój wkład w decyzje 
ekonomiczne i polityczne i własne za-
angażowanie w programy narodowe  
i międzynarodowe - zastosowali środki, 
do jakich pobudza solidarność i miłość 
preferencyjna ubogich.”

„wszystko, co może i powinno być urzeczywistniane poprzez solidarny 
wysiłek wszystkich i dzięki łasce Bożej, aby życie ludzkie uczynić «bardziej 
ludzkim», nawet jeśli niedoskonałe i tymczasowe, nie przepadnie ani nie 
będzie daremne.”

„Rozwój tylko ekonomiczny, który nie obejmuje wymiarów kulturowych, 
transcendentnych i religijnych człowieka i społeczeństwa, nie może wy-

zwolić człowieka, wprost przeciwnie, prowadzi do większego jeszcze 
zniewolenia.”
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 co nam mówią Święci?

BŁoGosŁAwioNy 

Ks. JÓZeF Kut
Był kapłanem oddanym parafia-

nom. Mimo groźby aresztowania 
przez Niemców, nie porzucił ich. 
Dotrzymał złożonych ślubów i nie 
wyparł się chrystusa w godzinie pró-
by. oddał życie za to, że pozostał Mu 
wierny. 

przyszedł na świat 21 stycznia 
1905 roku we wsi sławin w za-
borze pruskim. został ochrzczo-

ny  dzień później w kościele para-
fialnym w gostyczynie. Jego rodzice 
Józef i Marianna z domu piaskowska 
mieli pięcioro dzieci. Józef maturę zdał  
w 1924 roku w gimnazjum Męskim  
w ostrowie wielkopolskim. Cieka-
wostką jest fakt, że w tej szkole uczyło 
się jeszcze trzech innych, później bło-
gosławionych kapłanów: Jan nepomu-
cen Chrzan, władysław Mączkowski 
i aleksy sobaszek. ks. lech ziemski 
prefekt gimnazjalny wspominał, że Jó-
zef kut „był uczniem o jak najlepszych 
obyczajach, o charakterze stałym, jak  
i wzorowym sodalisem [członkiem so-
dalicji Mariańskiej]”. 

Józef kut po maturze rozpoczął na-
ukę w arcybiskupim seminarium du-
chownym w poznaniu i prymasowskim 
wyższym seminarium duchownym 
w gnieźnie.  Święcenia kapłańskie 
otrzymał 16 czerwca 1929 roku w ka-
tedrze pw. świętych apostołów piotra 
i pawła na ostrowiu Tumskim w po-
znaniu z rąk biskupa walentego dym-
ka. posługę kapłańską rozpoczął 1 lip-
ca 1929 roku w parafii pw. św. Floriana  
w Chodzieży. w latach 1930-1936 był 
wikariuszem w parafii pw. św. Marcina 
w poznaniu. 

w 1936 roku został proboszczem 
parafii pw. św. stanisława Biskupa  
i Męczennika w gościeszynie, gdzie 
zamieszkali jego rodzice oraz najmłod-
sze rodzeństwo (m. in. siostra pelagia, 
która po zakończeniu ii wojny świato-
wej wstąpiła do zgromadzenia Córek 
Matki Bożej Bolesnej). ks. Józef nie 
tylko niósł posługę duchową, ale wspo-

magał materialnie potrzebują-
cych. 

prowadził katolickie stowa-
rzyszenia Młodzieży Męskiej 
i Żeńskiej, działał w polskim 
Towarzystwie gimnastycznym 
„sokół”, prowadził chór ko-
ścielny. 

po wybuchu ii wojny świato-
wej gościeszyn znalazł się pod 
okupacją niemiecką jako część 
tzw. kraju warty i został przyłą-
czony bezpośrednio do iii Rze-
szy. ks. Józef pozostał na parafii, 
mimo że władze polskie wydały 
rozkaz ewakuacji wsi. niemcy 
rozpoczęli realizację polityki 
„ohne gott, ohne Religion, ohne 
priesters und sakramenten” (Bez Boga, 
bez religii, bez kapłana i sakramentu). 
Budynek plebanii w gościeszynie zo-
stał zniszczony w czasie napadu nie-
mieckich kolonistów z pobliskiej wsi 
Tarnowa (m. in. wyłamano okna, do-
konano rewizji osobistej obecnych, ks. 
Józefowi przyłożono bagnet do szyi  
i kazano wyjść z domu). potem obrzu-
cono budynek kamieniami. 

ks. Józef prowadził mimo to normal-
ne działania duszpasterskie do jesieni 
1940 roku, kiedy to nastąpiła czwarta 
fala aresztowań polskich duchownych. 
kiedy aresztowano okolicznych kapła-
nów, mógł tego uniknąć, ukryć się, ale 
odmówił: „Jeśli mam cierpieć razem  
z Chrystusem, to będę cierpiał. pójdę 
za nim”. 6 października 1941 roku zo-
stał aresztowany przez gestapo, prze-
wieziono go do Fortu Vii w poznaniu 
- czyli niemieckiego kl posen. 30 paź-
dziernika ks. kuta trafił do kl dachau 
w Bawarii, gdzie otrzymał obozowy 
numer 28074. 

Jak wszyscy polscy kapłani więzieni 
w dachau odmówił podpisania nie-
mieckiej listy narodowościowej. Był 
szykanowany i bity. Mimo to zacho-
wał pogodę ducha i spokój. pracował 
w tzw. komandzie śniegowym, gdzie 
bez odpowiedniego ciepłego ubrania 

i butów odśnieżał obóz. zachorował,  
a jego ciało pokryły wrzody. po krótkim 
pobycie w „szpitalu” obozowym otrzy-
mał pracę na plantacjach. w połowie 
roku 1942 ks. Józef opadł z sił i zaczął 
niedomagać, był wygłodzony. wtedy 
jego rodzina podjęła rozpaczliwą pró-
bę uwolnienia go z obozu, próbowała 
go namówić na przyjęcie warunków 
gestapo - podpisania niemieckiej listy 
narodowościowej oraz porzucenia ka-
płaństwa. kapłan w jednym z ostatnich 
listów do rodziny stanowczo odrzucił 
tę propozycję. zmarł 18 września 1942 
roku (w księdze więźniów kl dachau 
odnotowano, że zmarł 19 września). 
Jego ciało spalono w obozowym kre-
matorium. w opinii współwięźniów 
do końca zachował pogodę ducha  
i godność kapłana. 

ks. Józef kut został beatyfikowany 
przez papieża św. Jana pawła ii w war-
szawie w dniu 10 czerwca 1999 roku 
w gronie 108 męczenników ii wojny 
światowej. Jest patronem wielkopol-
ski, a jego wspomnienie przypada na 
18 września.

źródło: http://www.swzygmunt.knc.
pl/sainTs/HTMs/0918blJozEF-
kuTmartyr01.htm

Joanna Matkowska
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 z życia parafii

pieRwsZA KoMuNiA ŚwiętA 
w paraf iiw minioną sobotę – 12 maja  

w naszej parafialnej wspólnocie do 
pierwszej Komunii świętej przy-
stąpiło 192 dzieci z klas trzecich 
szkoły podstawowej nr 82 im. 
Jana pawła ii oraz dwoje dzieci  
z innych szkół, zamieszkujących 
na terenie parafii.

uroczystość odbyła się  
w 2 grupach – o godz. 
10.00 i 12.00 pod prze-

wodnictwem księdza proboszcza. 
dzieci zostały przygotowane przez 
dwoje katechetów – ks. Rafała Ła-
skawskiego i panią annę przybyłę. 
we Mszach świętych uczestniczyła 
dyrekcja, wychowawcy i nauczyciele 
klas oraz rodzice i licznie zaprosze-
ni goście. 

Świątynia była pięknie udekorowa-
na przez panią Ewę naszą florystkę 
i wysprzątana przez rodziców, któ-
rzy do północy solidnie pracowali.

Śpiew podczas uroczystości prowa-
dziła pani organistka z chórem. 

Ks. Rafał
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 z życia parafii

pRocesJA FAtiMsKA 
w naszej parafii

w 101- rocznicę objawień Matki 
Bożej w Fatimie, tj. 13 maja br. od-
była się w naszej wspólnocie para-
fialnej procesja fatimska. 

Ta data jest również rocznicą 
zamachu na świętego Jana 
pawła ii, który był głębo-

ko oddany Matce Bożej z Fatimy. 
Świadczy o tym fakt, iż sam ojciec 
Święty umieścił pocisk w koronie 
Matki Bożej Fatimskiej, wdzięczny 
za ocalenie Jego życia. uważał, że 
to dzięki Maryi kula prześlizgnęła 
się kilka milimetrów obok głównej 
aorty, dzięki czemu nie zginął na 
miejscu. 

po Mszy o godzinie 20 wyszliśmy 
z procesją na ulicę naszego osiedla. 
na czele procesji był krzyż, następ-
nie wspólnota kręgów Żywego 
Różańca niosła figurę Matki Bo-
żej Fatimskiej i różaniec procesyj-
ny, a zaraz za nią wspólnota ojców 
niosła figurę świętego Józefa. przy 
krzyżu i figurach asystowali nasi pa-
rafialni skauci Europy z płonącymi 
pochodniami w rękach.

Całą zebraną wspólnotą odmó-
wiliśmy chwalebną część Różańca 
świętego, z rozważaniami prowa-
dzonymi przez poszczególne, wcze-
śniej wybrane, osoby. każda tajem-
nica Różańcowa była zakończona 
śpiewem ‘ave Maria’.

pięknym doświadczeniem było 
publiczne odmówienie Różańca we 
wspólnocie, przez co pragnęliśmy 
zaświadczyć o swojej miłości do 
najcudowniejszej Matki, powierza-
jąc jej troski i grzechy tego świata.

Deus caritas est.
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 małE co niEco

SZPARAGI Z HISZPAŃSKĄ SZYNKĄ 
SERRANO I DIPEM JOGURTOWYM

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

Maj to miesiąc szparagów. To jedno z tych sezono-
wych warzyw, na które czeka się cały rok i którym moż-
na delektować się tylko przez kilka tygodni. najlepsze 
są właśnie teraz. Młode szybko się gotują i nie są jesz-
cze łykowate. dziś proponuję zatem szparagi zawinięte  
w hiszpańską szynkę serrano z dodatkiem lekkiego aro-
matycznego dipu jogurtowego. 

składniki: 2 pęczki białych szparagów, szynka serrano 
(tyle plasterków, ile sztuk szparagów), 150 g sera parme-
zan, sól, 1 łyżka cukru, 1 łyżka oliwy

dip jogurtowy: 300 g jogurtu naturalnego, 2 łyżki ma-
jonezu, 2 ząbki czosnku, 1 łyżeczka cząbru, 2 łyżki posie-
kanego szczypiorku, sól, pieprz

szparagi ugotować w osolonej wodzie z dodatkiem 
łyżki cukru do miękkości, ale tak, aby się nie rozpadły. 
gdy nieco przestygną, owinąć każdy plasterkiem szynki 
serrano (może być także szynka parmeńska lub szwar-
cwaldzka). szparagi przełożyć do wysmarowanej oliwą 
brytfanny lub naczynia żaroodpornego i posypać tartym 
parmezanem. zapiekać w piekarniku rozgrzanym do 
temp. 180o C, aż wierzch się zarumieni.

podawać z dipem jogurtowym: jogurt połączyć z majonezem, dodać czosnek przeciśnięty przez praskę i posiekany szczypiorek, następnie do-
prawić solą, pieprzem i cząbrem i wszystko razem wymieszać.

20 maja, godz. 12.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny (obowiązują zapisy)

warsztaty taneczne z warszawską orkiestrą sentymentalną

20 maja, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 20 zł (ulgowe 15 zł)

koncert warszawskiej orkiestry sentymentalnej i laureatów XXi Festiwalu Folkowego polskiego Radia 

„nowa tradycja”

27 maja, godz. 11.00, szkoła podstawowa nr 82, wstęp wolny

wernisaż prac plastycznych dzieci z Bemowskiego Centrum kultury

27 maja, godz. 11.30, sala koncertowa art.Bem, bilety 12 zł 

„Franek włóczęga i legend księga” - teatralny poranek bajkowy

 Do ZoBAcZeNiA, Do usŁysZeNiA
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Grupy i wspólnoty 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.  16.30-18.00
czw. 10.00-11.30

prezes – Barbara Tywonek
opiekun – ks. Konrad

Nr konta: 54 1240 2034 1111 0010 1985 5843
Grupa studencka

czw.  godz. 20.00  – ks. Konrad
Schola studencka

niedz, godz. 18.00 - ks. Konrad Zawłocki
Ministranci i lektorzy

wt.  godz. 19.00 - ks. Rafał Łaskawski
Skauci Europy

(Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”) 
dziewczynki 8 -12 lat: Julia Cendrowska 

tel. 500 025 099;    jucen@tlen.pl
dziewczynki 12 -16 lat: Kasia Stachowska 

tel. 669 230 300;   ruda.kasia21@gmail.com
 chłopcy 8 -12 lat: Andrzej Filipek 

tel. 531 135 576;   andrzejfilipek1996@gmail.com
chłopcy 12 – 16 lat:  Paweł Dąbrowski tel. 737 461 218:   

dabrowski.pawel.97@gmail.com
Scholka dziecięca

Joanna Kiełczewska-Włodarczyk, 
j.kielczewska@onet.eu 

„Przyjaciele Oblubieńca”
środa godz. 19.00 - ks. Konrad

Wspólnota Ojców p.w. św. Józefa 
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

 Intencje mszalne
21. 05 – poniedziałek:

7.00: o Boże błog. i łaski dla izy i Marcina
7.00: śp. wieńczysława – 25 r.śm. i władysław wolff
7.30: śp. Jan Jurczyk – 20 greg.
7.30: śp. Jerzy, dominik, Marian, Janina, Borys, Marianna, krewnych, 
 znajomych i dusze w czyśćcu cierpiące
18.00: śp. Janina Chłopik – 21 greg.

22. 05 – wtorek:
7.00: śp. Janina Chłopik – 22 greg.
7.00: śp. Helena Twardziak z okazji imienin 
7.30: dziękczynna w 8 r. ślubu urszuli i kamila z prośbą 
 o błog. Boże dla nich i całej rodziny
7.30: śp. Florian, genowefa, oswald i Maria szpak, Edward derecki, 
 Jan i genowefa szpak
18.00: zbiorowa do św. Rity:
śp. Jan Jurczyk – 21 greg.

23. 05 – środa:
7.00: za dusze czyśćcowe
7.30: śp. Janina Chłopik – 23 greg. 
7.30: śp. Marianna witkowska
7.30: o błog. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla piotra i jego rodziny
18.00: zbiorowa do Matki Bożej nieustającej pomocy i św. ojca pio:

24. 05 – czwartek:
7.00: śp. Janina Chłopik – 24 greg.
7.00: o pełne wypełnienie woli Bożej w swoim życiu przez Maksymiliana
7.30: o błog. Boże i potrzebne łaski dla anny w 38 r. urodzin i jej rodziny
7.30: śp. Jan Jurczyk – 23 greg.
18.00: o błog. Boże dla agnieszki i Marcina Chmielewskich w 4 r. ślubu

25. 05 – piątek: 
7.00: śp. Helena grajek
7.00: o pełne wypełnienie woli Bożej w swoim życiu przez Maksymiliana
7.30: śp. Janina Chłopik – 25 greg.
7.30: o łaskę wiary, nadziei i miłości dla Barbary, Jacka i Magdy
18.00: śp. Jan Jurczyk – 24 greg.

26. 05 – sobota:
7.00: śp. Janina Chłopik – 26 greg.
7.00: śp. Roman domański i c.r. domańskich
7.30: śp. Elżbieta Łachacka i Maria gryz
7.30: śp. Jan Jurczyk – 25 greg.
17.00: ślub: Ewa i Łukasz 
18.00: śp. urszula kosiek z okazji dnia Matki od córki Justyny

27. 05 – niedziela:

7.00: śp. Jan Jurczyk – 26 greg.
8.30: śp. wanda i Edward pałaszewscy, Maria i wojciech Byra
10.00: ………………………………
11.30: o błog. Boże i potrzebne łaski dla zosi i asi z okazji imienin
13.00: za parafian
16.00: śp. waldemar – 1 r.śm. i c.r. szczeszek
18.00: śp. Janina Chłopik – 27 greg.
20.00: śp. Julianna godzik
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oGŁosZeNiA DusZpAsteRsKie

przez sakrament chrztu świętego do wspólnoty kościoła zostały 
przyjęte dzieci:

olaf Tynda, Miron karol kędzior

zapowiedzi:
Dominic sebastian sowiński – kawaler i Marlena piękowska – panna, oboje z par. tutejszej
Michał Łapiński – kawaler i Barbara Agnieszka serocka – panna, oboje z par. tutejszej
Krzysztof czajka – kawaler i Joanna Rembowska – panna, oboje z par. tutejszej
Konrad Gola – kawaler i wioletta Anna wocial – panna, oboje z par. tutejszej
Dominik pietrzak – kawaler i Monika chlebańska – panna, oboje z par. tutejszej
Grzegorz Ryszard Kantorek – kawaler z par. św. augustyna w warszawie i Martyna elżbieta wojcieszek – 
panna z par. tutejszej
Marcin Jakubczak – kawaler z par. Matki Bożej królowej polskich Męczenników w warszawie i Małgorzata 
Kalińska – panna z par. tutejszej
Daniel Marek lis – kawaler i Magdalena ewa Mucha – panna, oboje z par. tutejszej
Maciej Jan Różański – kawaler i Monika Viktoria sobieraj – panna, oboje z par. tutejszej
Kamil Zbigniew langner – kawaler z par. Matki Bożej loretańskiej w warszawie i Agnieszka Mrówka – pan-
na z par. tutejszej
Marcin Jan Brzozowski – kawaler i Julia Maria wasilewska – panna, oboje z par. tutejszej
paweł Artur Rosołek – kawaler i Magdalena Maria Łączyńska – panna, oboje z par. tutejszej
Mateusz Kozłowski – kawaler z par. św. Franciszka z asyżu w izabelinie i Karolina Anna Kaczmarska – panna 
z par. tutejszej

1. zesłanie ducha Świętego to pamiątka narodzin 
wspólnoty kościoła. apostołowie, umocnieni mocą z wy-
soka, wyszli z wieczernika, aby dawać świadectwo o zmar-
twychwstałym zbawicielu. ich misja wciąż trwa i jest kon-
tynuowana w kościele.

2. dzisiaj kończy się liturgiczny okres wielkanocny. 
przypominamy też, że dzisiejsza uroczystość kończy też 
czas spowiedzi wielkanocnej. zachęcamy tych, którzy  
z różnych powodów w tym czasie jeszcze nie wypełnili 
trzeciego przykazania kościelnego, aby skorzystali z zapro-
szenia i przygotowani przez sakrament pokuty zjednoczyli 
się z Chrystusem w Eucharystii.

3. zachęcamy także, aby radosny obchód dzisiejszej uro-
czystości rozszerzyć na jutro. dnia 21 maja czcimy Maryję 
jako Matkę kościoła

4. w czwartek przypada obchodzone od 5 lat w polsce 
Święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego ka-
płana

5. dziś kolejne Rodzinne Świętowanie niedzieli. Roz-
poczniemy je Mszą Św. o godzinie 11:30, a po niej zapra-
szamy do sali nad kaplicą na spotkanie o tytule: „Matka, 
która wszystko rozumie…”. poświęcimy je Matce - tej 
ziemskiej i tej niebiańskiej. nie zabraknie oczywiście słod-
kiego poczęstunku, kawy i herbaty. dla dzieci przewidzia-
ne są również gry planszowe i inne zabawy. spotkanie jest 

otwarte dla wszystkich, którzy chcą z innymi rodzinami  
i w dobrej atmosferze spędzić niedzielny czas. zaprasza-
my!

6. w sobotę 26 maja o godz. 10.00 w Archikatedrze 
warszawskiej nasz parafianin diakon paweł chilczuk 
przyjmie święcenia kapłańskie.  A w następną niedzielę 
27 maja o godz. 13.00 w naszym kościele odprawi swoją 
pierwszą Mszę św. tzw. Mszę prymicyjną serdecznie na 
te uroczystości zapraszamy naszych parafian i polecamy 
dk pawła waszej pamięci modlitewnej.  

7. w sobotę zapraszamy wszystkich do modlitwy  
w dniu Matki. Żyjącym mamom chcemy wypraszać obfi-
tość Bożych łask, a zmarłym radość wieczną.

8. w przyszłą niedzielę przypada uroczystość Trójcy 
przenajświętszej.

9. Codziennie gromadzimy się na nabożeństwach majo-
wych w kościele po Mszy św. o godz. 18.00.

10. za tydzień ofiary składane na tacę będą przeznaczo-
ne na budowę nowego kościoła.

11. gościmy dziś w naszej parafii siostry Franciszkanki 
służebnice krzyża z lasek.

12. w kruchcie kościoła jest wyłożona prasa katolicka. 
przed kościołem ministranci rozprowadzają kolejny numer 
parafialnego tygodnika „skała”.


