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sKAŁA

TrójcA 
PrzeNAjświęTszA

  OTO sŁOwO PANA
„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu  
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.” (Mt 28, 19). 

niedziela po zesłaniu ducha Świętego jest uroczystością 
najświętszej Trójcy. Jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, 
Jezus posyłając swoich uczniów na krańce świata, do wszyst-
kich narodów, nakazuje im nauczanie i udzielanie chrztu  
w imię ojca i syna, i ducha Świętego. obecnie w kościele 
świętym chrzcimy małe dzieci, gdyż liczymy na wiarę i świa-
dectwo życia ich rodziców i rodziców chrzestnych w pro-
cesie wychowania i przekazywania prawd wiary. za czasów 
rodzącego się kościoła najpierw należało głosić Bożą miłość 
i dobrą nowinę o Chrystusie odkupicielu i zbawicielu, co 
czynili apostołowie, a dopiero tych, którzy uwierzyli, obda-
rowywano łaską chrztu świętego.

Rozważając misję ducha Świętego pisałem w ubiegłym 
tygodniu, że to Jego mocą sprawowane są wszystkie sakra-
menty święte. i to święta prawda, ale doskonale zdajemy so-

bie sprawę z jedności osób w Trójcy Świętej. To, co czyni 
duch Święty, w to wszystko zaangażowany jest Bóg ojciec 
i syn Boży. dlatego w imię Trójcy przenajświętszej doko-
nywane są cuda w naszych sercach i duszach dzięki przyj-
mowanym sakramentom. w imię Trójcy rozpoczynamy  
i kończymy modlitwę, posiłek, podróż i wszystkie inne waż-
ne wydarzenia życiowe. w to samo imię udzielamy i przyj-
mujemy dar błogosławieństwa Bożego, aby doświadczyć ła-
ski, mocy i Bożej miłości…

abyśmy mogli zawsze kroczyć drogą świętości, walcząc 
przeciwko złu i grzechowi oraz czyniąc dobro i budując re-
lacje międzyludzkie na fundamencie Bożej miłości, na wzór 
miłości objawionej w Trójcy Świętej, niech nas wspomaga  
i błogosławi Bóg wszechmogący ojciec i syn, i duch Świę-
ty. amen! 

ks. Konrad
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 EwangElia na co dziEń
27 maja 2018 - Uroczystość Najświętszej Trójcy
(Mt 28, 16-20)

28 maja 2018 -poniedziałek
Dzień powszedni 
(Mk 10, 17-27)
gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadł-
szy przed nim na kolana, zaczął go pytać: „nauczycielu dobry, co 
mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu rzekł: „Czemu 
nazywasz Mnie dobrym? nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. znasz 
przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fał-
szywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę”. on Mu odpowiedział: 
„nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”. 
wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: „Jednego ci 
brakuje. idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a bę-
dziesz miał skarb w niebie. potem przyjdź i chodź za Mną”. lecz 
on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem 
wiele posiadłości. wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich 
uczniów: „Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa 
Bożego”. uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie 
im rzekł: „dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, któ-
rzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść 
przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”. a oni 
tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: „któż więc może być 
zbawiony?” Jezus popatrzył na nich i rzekł: „u ludzi to niemożliwe, 
ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe”.

29 maja 2018 - wtorek
Dzień powszedni - wspomnienie obowiązkowe św. Urszuli Ledó-
chowskiej, dziewicy
(Mk 10, 28-31)
piotr powiedział do Jezusa: „oto my opuściliśmy wszystko i po-
szliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: „zaprawdę, powiadam wam: 
nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z 
powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć 
więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, 
wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. lecz 
wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”.

30 maja 2018 - środa
Dzień powszedni - wspomnienie dowolne św. jana sarkandra 
albo św. zdzisławy
(Mk 10, 32-45)
uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał 
ich, tak że się dziwili; ci zaś, którzy szli za nim, byli strwożeni. wziął 
znowu dwunastu i zaczął mówić im o tym, co miało go spotkać: 
„oto idziemy do Jerozolimy. a tam syn Człowieczy zostanie wy-
dany arcykapłanom i uczonym w piśmie. oni skażą go na śmierć 
i wydadzą poganom. i będą z niego szydzić, oplują go, ubiczują i 
zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie”. wtedy podeszli do 
niego synowie zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: „nauczycielu, pra-
gniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”. on ich zapytał: 
„Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: „daj nam, żebyśmy 
w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej 
stronie”. Jezus im odparł: „nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić 
kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być 
ochrzczony?” odpowiedzieli Mu: „Możemy”. lecz Jezus rzekł do 
nich: „kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, 
który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. nie do Mnie jednak 
należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie 
się ono tym, dla których zostało przygotowane”. gdy usłyszało to 
dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. a Jezus 
przywołał ich do siebie i rzekł do nich: „wiecie, że ci, którzy ucho-
dzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć 
swą władzę. nie tak będzie między wami. lecz kto by między wami 
chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. a kto by chciał 
być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszyst-
kich. Bo i syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby 
służyć i dać swoje życie jako okup za wielu”.

31 maja 2018 -  czwartek
Uroczystość Najświętszego ciała i Krwi chrystusa - Boże ciało
(Mk 14, 12-16. 22-26)
w pierwszy dzień przaśników, kiedy ofiarowywano paschę, zapy-
tali Jezusa Jego uczniowie: „gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci 
spożywanie paschy?” i posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym 
poleceniem: „idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban 
wody. idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: 
nauczyciel pyta: gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spo-
żyć paschę z moimi uczniami? on wskaże wam na górze salę dużą, 
usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas”. uczniowie wybrali się 
i przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko, tak jak im powiedział, 
i przygotowali paschę. a gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosła-
wieństwo, połamał i dał im, mówiąc: „Bierzcie, to jest Ciało moje”. 
potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z 
niego wszyscy. i rzekł do nich: „To jest moja krew przymierza, która 
za wielu będzie wylana. zaprawdę, powiadam wam: odtąd nie będę 
już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić 
będę go nowy w królestwie Bożym”. po odśpiewaniu hymnu wyszli 
w stronę góry oliwnej.

1 czerwca 2018 - piątek
Dzień powszedni - wspomnienie obowiązkowe św. justyna, mę-
czennika
(Mk 11, 11-25)
Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. obejrzał wszyst-
ko, a że pora była już późna, wyszedł razem z dwunastoma do Be-
tanii. nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. a widząc z daleka 
figowiec, okryty liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znaj-
dzie czegoś na nim. lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz 
liści, gdyż nie był to czas na figi. wtedy rzekł do drzewa: „niechaj 
już nikt nigdy nie je z ciebie owocu!” a słyszeli to Jego uczniowie. 
i przyszli do Jerozolimy. wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać 
tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły 
tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi; nie po-
zwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. potem 
nauczał ich, mówiąc: „Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być do-
mem modlitwy dla wszystkich narodów? lecz wy uczyniliście go 
jaskinią zbójców”. kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w 
piśmie, szukali sposobu, jak by go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed 
nim, gdyż cały tłum był zachwycony Jego nauką. gdy zaś wieczór 
zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. przechodząc rano, 
ujrzeli figowiec uschły od korzeni. wtedy piotr przypomniał sobie i 
rzekł do niego: „Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł”. Je-
zus im odpowiedział: „Miejcie wiarę w Boga! zaprawdę, powiadam 
wam: kto powie tej górze: podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi 
w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. dla-
tego powiadam wam: wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie 
się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. a kiedy stajecie do modlitwy, 
przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także ojciec wasz, 
który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze”.

2 czerwca 2018 - sobota
Dzień powszedni
(Mk 11, 27-33)
Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. kiedy cho-
dził po świątyni, przystąpili do niego arcykapłani, uczeni w piśmie 
i starsi i zapytali go: „Jakim prawem to czynisz? i kto Ci dał tę wła-
dzę, żebyś to czynił?” Jezus im odpowiedział: „zadam wam jedno 
pytanie. odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to 
czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? od-
powiedzcie Mi”. oni zastanawiali się między sobą: „Jeśli powiemy: 
„z nieba”, to nam zarzuci: „dlaczego więc nie uwierzyliście mu?” 
powiemy: „od ludzi”. lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczy-
wiście uważali Jana za proroka. odpowiedzieli więc Jezusowi: „nie 
wiemy”. Jezus im rzekł: „zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem 
to czynię”.
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( J 10,30) oraz obiecuje apostołom zesła-
nie ducha Świętego, są podstawowym 
źródłem dla nauki o Trójcy Świętej. war-
to również podkreślić, że w ostatnim po-
leceniu danym uczniom Jezus nawiązał 
do Trójcy Świętej, mówiąc: „idźcie więc 
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając 
im chrztu w imię ojca i syna, i ducha 
Świętego” (Mt 28,19).

do tajemnicy Trójcy Świętej odnosi się 
także św. paweł, pisząc w drugim liście 
do koryntian: „Łaska pana Jezusa Chry-
stusa, miłość Boga i dar jedności w duchu 
Świętym niech będą z wami wszystkimi” 
(2 kor 13, 13). Tymi słowami często mo-
dlimy się w trakcie Mszy Świętej.

według katechizmu kościoła kato-
lickiego, Bóg jest wszechmocny, wiecz-
ny i nieskończony. poszczególne osoby 
są tożsame co do natury i substancji, tj. 
są jednym i tym samym Bogiem, ale są 
oddzielnymi osobami, różniącymi się 
pochodzeniem i wzajemnymi relacja-
mi. Bóg ojciec nie pochodzi od niko-
go, syn Boży został zrodzony przez ojca, 
a nie stworzony, a duch Święty pochodzi 
od ojca i syna. istota tajemnicy Trójcy 
Świętej sprowadza się więc do uznania, że 
Bóg istnieje jako Trzy osoby, a jednocze-
śnie jest jednym Bytem. wszystkie trzy 
osoby są rozumiane jako mające tę samą 
istotę, czyli naturę, a nie jedynie podobne 
natury. w doktrynie wiary formułuje się 
tę prawdę jako „jest jeden Bóg, istniejący 

w pierwszą niedzielę po zesłaniu Du-
cha świętego obchodzimy w Kościele 
uroczystość Trójcy świętej. Tego dnia 
w sposób szczególny wyznajemy wiarę 
w jedynego Boga w trzech Osobach. 
istnienie Trójcy świętej jest dogmatem 
i tajemnicą naszej wiary. Takiej tajem-
nicy nie posiada żadna inna religia, 
poza wyznaniami chrześcijańskimi.

Tajemnica Trójcy Świętej jest za-
pisana na kartach Biblii. wpraw-
dzie w starym Testamencie Bóg 

zasadniczo ukazywał się jako jedna oso-
ba (wj 8,6, pwt 4,35-39, pwt 32,39,  
iz 43,10). Jednakże już w trakcie zwia-
stowania, gdy archanioł gabriel zapo-
wiedział Maryi, że zostanie Matką zba-
wiciela, wyraźnie wspomniał, że to Bóg 
go posłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi 
syna Bożego i że stanie się to za sprawą 
ducha Świętego (Łk 1, 30-35). Również 
przy chrzcie pana Jezusa objawia się cała 
Trójca Święta. syn Boży stoi na brzegu, 
Bóg ojciec daje Mu świadectwo głosem, 
a duch Święty pojawia się nad Jezusem 
w postaci gołębicy (Łk 3, 22-23).

ostatecznie tajemnicę Trójcy Świętej 
potwierdził także sam Jezus, wielokrotnie 
wspominając o swoim ojcu oraz o du-
chu pocieszycielu, czyli duchu Świętym. 
z tego względu słowa Jezusa z Ewan-
gelii, gdzie określa siebie jako syna Bo-
żego pozostającego w jedności z ojcem  

TAjeMNicA 
TrójcY  święTej

w trzech osobach i jednej substancji, 
ojciec i syn i duch Święty”. 

Historycznie dogmatem Trójcy 
Świętej zajmowały się dwa sobory. naj-
pierw na soborze nicejskim w 325 roku 
oficjalnie uznano współistotność ojca 
i syna. natomiast sam dogmat o Trój-
cy Świętej został ostatecznie zatwier-
dzony na soborze w konstantynopolu  
w 381 roku. warto dodać, że źródłami 
teologii chrześcijańskiej o tajemnicy 
Trójcy Świętej są następujące traktaty: 
traktat „o Trójcy Świętej” (de Trinita-
te), napisany przez takich ojców ko-
ścioła, jak augustyn z Hippony (354-
430) oraz Hilary z poitiers (315-367), 
a także „suma Teologiczna”, której au-
torem jest doktor kościoła św. Tomasz 
z akwinu.

Tajemnica Trójcy Świętej przekracza 
możliwości pojmowania ludzkiego ro-
zumu. próbę obrazowego jej przybliże-
nia podjął w jednej z homilii ks. piotr 
pawlukiewicz. Mianowicie, porównał 
on Trójcę Św. do słońca, które, jak 
stwierdził, również występuje w trzech 
postaciach. Boga ojca porównał do 
słońca, Jezusa do promieni, a ducha 
Świętego do ciepła słonecznego. istnie-
je wprawdzie jedno słońce, ale możemy 
je odbierać zmysłami w trzech posta-
ciach. z jednej strony widzimy słońce 
na niebie, z drugiej strony możemy do-
strzec promienie słoneczne docierające 
na ziemię, a z trzeciej strony możemy 
odczuwać ciepło słoneczne. przykład 
ten rzeczywiście oddziałuje na wy-
obraźnię i pozwala lepiej odczuwać  
i przeżywać tajemnicę Trójcy Świętej.

według katechizmu kościoła kato-
lickiego, tajemnica Trójcy Świętej jest 
obecna od początku wiary chrześcijań-
skiej, przede wszystkim w sakramencie 
Chrztu Świętego. stanowi centrum 
wiary i życia chrześcijańskiego. Jest ta-
jemnicą Boga w sobie samym, a więc 
źródłem wszystkich prawd wiary oraz 
światłem, które je oświeca. Tajemni-
ca ta jest najbardziej podstawowym 
i istotnym nauczaniem w „hierarchii 
prawd wiary”. z tego względu ko-
ściół praktycznie we wszystkich swo-
ich modlitwach wzywa Boga w trzech 
osobach, tj. jako ojca, jako syna i jako 
ducha Świętego.

roman Łukasik
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Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa wyrosła z adoracyjnego kie-
runku pobożności eucharystycznej, 
rozwijającej się na Zachodzie od przeło-
mu XI i XII w., przeżywana jest zawsze  
w czwartek po uroczystości Trójcy Świę-
tej. 

Bezpośrednią przyczyną ustano-
wienia Uroczystości Najświętsze-
go Ciała i Krwi Chrystusa były 

objawienia bł. Julianny z Cornillon. Pod 
ich wpływem biskup Robert ustanowił  
w 1246 r. święto Bożego Ciała dla diecezji 
Liége. Natomiast w 1252 r. legat papieski 
rozszerzył je na Germanię, zaś papież Urban 
IV w 1264 r. napisał bullę „Transiturus”,  
w której ustanowił to święto dla całego 
Kościoła. Niestety śmierć papieża Urbana 
IV przeszkodziła ogłoszeniu bulli, a tym 
samym wprowadzeniu święta w całym Ko-
ściele. Dopiero papież Jan XXII, w roku 
1334 r.  ogłosił bullę, a Bonifacy IX pole-
cił w 1391 r. wprowadzić święto Bożego 
Ciała wszędzie, gdzie jeszcze nie było ono 
obchodzone. W Polsce jako pierwszy po-
lecił obchodzić to święto biskup Nankier  
w diecezji krakowskiej w 1320 r. Podczas od-
nowy liturgicznej zamiast tradycyjnej nazwy 
święta Bożego Ciała wprowadzono nową 
nazwę uroczystości Najświętszego Ciała  
i Krwi Chrystusa.

W uroczystość Najświętszego Ciała  
i Krwi Chrystusa odbywają się procesje eu-
charystyczne. Papież Urban IV, ustanawiając 
w 1264 roku uroczystość Bożego Ciała, nie 

wspominał o procesji. Najprawdopodob-
niej procesja ta stała się inicjatywą oddolną,  
a więc nie pochodzącą z nakazu papieskie-
go. 

Procesja Bożego Ciała ściśle wiąże się  
z Eucharystią, dlatego powinna być celebro-
wana zaraz po niej. Podczas tej uroczystości 
procesja stanowi przedłużenie Mszy Świętej, 
Najświętszy Sakrament niesiony jest także  
w sposób bardzo uroczysty przez ulice na-
szych miast i wiosek. Przy drodze procesji 
buduje się cztery ołtarze, przy których  za-
trzymują się jej uczestnicy, aby oddać cześć 
Chrystusowi obecnemu w znaku chleba 
eucharystycznego. Przy poszczególnych sta-
cjach odczytuje się także fragmenty Ewange-
lii odnoszące się do Eucharystii. Wszystkie 
podkreślają obecność Chrystusa w Euchary-
stii, która jest znakiem Nowego Przymierza. 

W encyklice „Mysterium fidei” papież Pa-
weł VI przypomina: „Kult uwielbienia, na-
leżny sakramentowi Eucharystii, okazywał 
zawsze i okazuje Kościół katolicki nie tylko 
w czasie obrzędów Mszy Świętej, ale i poza 
nią, przez jak najstaranniejsze przechowy-
wanie konsekrowanych Hostii, wystawianie 
ich do publicznej adoracji wiernych i obno-
szenie w procesjach”. Warto podkreślić sło-
wa papieża Pawła VI, który w tejże encyklice 
pisze: „Nie uchodzi niczyjej uwagi, że Boska 
Eucharystia nadaje chrześcijańskiemu ludo-
wi godność, której nie podobna należycie 
ocenić. Chrystus bowiem jest rzeczywiście 
Emanuelem, czyli «Bogiem z nami» nie tyl-
ko w czasie składania ofiary i sprawowania 
Sakramentu, lecz również po złożeniu ofiary 

i po dokonaniu Sakramentu, gdy Euchary-
stię przechowuje się w kościołach i kaplicach. 
Jest bowiem dniem i nocą w pośrodku nas, 
mieszka między nami pełen łaski i prawdy 
(por. J 1,14); urabia nasze obyczaje, zasila 
cnoty, pociesza smutnych, umacnia słabych 
i pobudza wszystkich, którzy się do Niego 
zbliżają, by Go naśladowali, by za Jego wzo-
rem uczyli się być cichymi i pokornego serca 
i nie szukać własnych korzyści, lecz Bożych. 
Ktokolwiek więc odnosi się do Świętej Eu-
charystii ze szczególną pobożnością i kocha-
jącemu nas Chrystusowi stara się ochoczo  
i wielkodusznie miłością odwzajemniać, 
ten doświadcza i do głębi rozumie, nie bez 
wielkiej radości i pożytku dla duszy, jak cen-
ne jest życie ukryte z Chrystusem w Bogu  
(por. Kol 5,5) i jak wielką wartość ma pro-
wadzenie rozmowy z Chrystusem, nad co 
nic nie ma na tej ziemi milszego, nic skutecz-
niejszego w podaniu drogami świętości.”

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa jest szczególnym dniem dla kato-
lików. Jest to bowiem niepowtarzalna okazja 
do publicznego wyznania wiary w Jezusa 
Chrystusa. Wszak przecież Pan Jezus powie-
dział: „Do każdego więc, który się przyzna 
do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja 
przed moim Ojcem, który jest w niebie. 
Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego 
zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest 
w niebie.” (Mt 10, 32-33).   

Konsekrowana Hostia to żywy i prawdzi-
wy Chrystus Pan. Prawdziwa i rzeczywista 
obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami 
chleba i wina opiera się na Jego słowach:  
„To jest Ciało moje... To jest Krew moja” 
(Mk 14,22.24).

Udział w procesji Bożego Cia-
ła jest hołdem oddanym Chrystusowi, 
jest znikomym trudem, ale jakże wy-
mownym.  „Dlatego też Bóg Go nad 
wszystko wywyższył i darował Mu imię  
ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa 
zgięło się każde kolano istot niebieskich  
i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki ję-
zyk wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM 
- ku chwale Boga Ojca.” (Flp 2, 9-11).

  Iwona Choromańska

UrOczYsTOśĆ  NAjświęTszeGO 
ciAŁA i Krwi cHrYsTUsA
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 z życia parafii

MATKA, 
KTórA wszYsTKO rOzUMie
20 maja 2018 roku w naszej parafii od-
było się kolejne spotkanie w ramach cy-
klu Rodzinnego Świętowania Niedzieli. 
Maj to miesiąc Maryjny, dlatego to wy-
darzenie poświęcone zostało Maryi – 
Matce, która wszystko rozumie.

Na poprzednim kwietniowym spo-
tkaniu pracowaliśmy wspólnie 
całymi rodzinami nad palmami 

wielkanocnymi. Dlatego tym razem spo-
tkanie podzielone zostało na część osobną 
dla dorosłych i dzieci. Część dla dorosłych 
rozpoczęła się od obejrzenia fragmentów 
filmu pt. „Ostatnie wezwanie”, którego te-
matem przewodnim są objawienia Matki 
Bożej w Medjugorie (Bośnia i Hercegowi-
na).  Dzięki tej projekcji mogliśmy lepiej 

wczuć się w kolejną część spotkania, które 
odbyło  się w grupach. 

Omawialiśmy podstawowe zagadnienia 
dotyczące Matki Jezusa i jej działania w na-
szym życiu. Pomocne nam przy tym były 
następujące pytania: Kim jest dla mnie 
Maryja? Jaki obraz Maryi wyniosłam/em 
z domu? Jakie formy pobożności Maryj-
nej są obecne w moim życiu? Czy mam 
osobistą relację z Maryją? Czy odbieram 
Ją wyłącznie jako postać historyczną? Czy 
znajduję ślady Jej obecności w swoim ży-
ciu? Jak myślisz, czego oczekuje Ona od 
Ciebie jako swojego dziecka?

W trakcie dzielenia się przemyśleniami, 
mieliśmy okazję posłuchać świadectw z ży-
cia wziętych, dowodzących działania Pana 
Boga za wstawiennictwem Matki Niebie-

skiej. Kilkoro zebranych potwierdziło tak-
że niezwykłą siłę oddziaływania Nowenny 
Pompejańskiej. 

W maju, oprócz uroczystości związa-
nych z Matką Bożą, obchodzimy także 
Dzień Matki, święto wszystkich ziemskich 
mam. Dlatego dzieci pracujące w swojej 
grupie miały okazję przygotować specjalny, 
własnoręcznie wykonany prezent.

Zapraszamy na kolejne Rodzinne Świę-
towanie Niedzieli, które odbędzie się  
10 czerwca 2018 roku. Będziemy wówczas 
wspólnie uczestniczyć w pikniku parafial-
nym.

Tomasz Czerwonka



skaŁa numer 20 (386)    

STRONA 6

 co nam mówią Święci?

święTA jOANNA 
ANTYDA THOUreT
w jej rodzinnym domu panował 
zwyczaj, że nie wolno odprawić ubo-
giego bez podzielenia się choćby 
kromką chleba. joanna była wierna 
tej zasadzie przez całe swoje życie, 
nawet wtedy, gdy z powodu wybuchu 
rewolucji francuskiej skasowano jej 
zakon. jej życiowym mottem było 
zadanie: „iść przez życie zawsze dla 
samego Boga”.

urodziła się 27 listopada 1765 
roku w sancey-le-long  
w diecezji Besançon we Fran-

cji. Była piątym z ośmiorga dzieci 
skromnego rolnika. do szkoły uczęsz-
czała bardzo krótko – ledwie  parę 
miesięcy. kiedy miała 16 lat, zmarła 
jej matka i musiała zająć się domem  
i rodzeństwem. Czyniła to przez kolej-
nych sześć lat. przez cały czas marzyła 
o wstąpieniu do zakonu. udało jej się 
to 10 listopada 1787 roku; w paryżu 
wstąpiła do zgromadzenia sióstr Mi-
łosierdzia, czyli szarytek. 

w 1793 roku władze rewolucji fran-
cuskiej zlikwidowały wszystkie zako-
ny. Joanna pieszo wróciła do rodzinnej 
miejscowości. niestety, nie mogła za-
mieszkać w rodzinnym domu, ponie-
waż jeden z jej braci przyłączył się do 
rewolucji. zamieszkała u babki. od 
1794 roku opiekowała się chorymi, 
a dziewczęta pochodzące z ubogich 
rodzin uczyła szycia. pomagała ka-
płanom, którzy odmówili złożenia 
przysięgi rewolucjonistom. z obawy 
przed narastającymi prześladowania-
mi uciekła do szwajcarii w roku 1795, 
gdzie przystała do wspólnoty założo-
nej przez księdza Receveura - „sióstr 
od Rekolekcji Chrześcijańskich”,  
w której była już jej siostra Joanna 
Barbara. po dwóch latach jednak wró-
ciła do Francji, a kolejne dwa lata spę-
dziła na próbie rozeznania woli Bożej 
w stosunku do jej dalszych działań. 
dotarł do niej apel dwóch francu-
skich kapłanów, proszących o powrót 
do Besançon, aby zaopiekowała się 

chorymi i potrzebującymi na-
uczania dziećmi.

pod koniec roku 1797 otwo-
rzyła w Besançon bezpłat-
ną szkołę dla dziewcząt oraz 
kuchnię dla ubogich i chorych. 
Mieszkańcy nazywali je „sio-
strami od kuchni i szkółek”. 
z czasem powstało również 
ambulatorium. wkrótce wo-
kół Joanny antydy zebrała się 
grupa młodych kobiet, z któ-
rymi stworzyła instytut sióstr 
Miłosierdzia pod patronatem 
św. wincentego a paulo. od 
maja do września 1802 roku 
zredagowała dla powstającego 
zgromadzenia regułę zakonną. 
otwierała nowe szkoły i miejsca dla 
opieki nad chorymi, dokąd posyłała 
swoje towarzyszki. została zapro-
szona do podjęcia służby więźniom  
w Bellevaux. zapewniła więźniom wy-
żywienie, ale jednocześnie zorganizo-
wała pracę, pozwalając im w ten spo-
sób zarabiać. w 1807 roku w paryżu 
wspólnota otrzymała oficjalną nazwę 
„sióstr Miłosierdzia z Besançon”.

na prośbę Marii letycji Buonaparte 
(matki napoleona) w 1810 roku wyru-
szyła z grupą ośmiu sióstr do neapo-
lu, aby założyć tam kolejny dom sióstr 
Miłosierdzia. zakonnice zaopiekowa-
ły się pacjentami szpitala dla nieule-
czalnie chorych, a na terenie klasztoru 
otworzyły aptekę. odwiedzały cho-
rych i ubogich w ich domach.

3 lipca 1819 roku papież pius Vii 
zatwierdził regułę zakonną. spowodo-
wało to schizmę w zakonie, ponieważ 
papież oddawał poszczególne domy 
we władzę lokalnych biskupów. Bi-
skup Besançon zabronił Joannie kon-
taktowania się z domami na terenie 
jego diecezji. Jego działanie spowodo-
wało nie tylko rozłam w instytucie, ale 
również cierpienia jego założycielki. 
Mimo to zachęcała siostry do docho-
wania wierności papieżowi i wytrwania  
w służbie ubogim. nieustannie zabie-

gała o przywrócenie jedności instytutu 
i niezmiennie ufała Bożej opatrzno-
ści. Joanna antyda pisała: „Boże, daj 
mi poznać Twoją wolę, bo nie pragnę 
niczego innego, jak tylko spełniania jej 
we wszystkim. powiedz mi, co mam 
czynić, a uczynię to”. swoje siostry 
pouczała: „starajcie się we wszystkim 
dostrzegać wolę Bożą i spełniać ją 
wiernie, oraz: wsłuchujmy się zawsze 
w głos Boga”.

Joanna antyda zmarła w neapolu  
w dniu 24 sierpnia 1826 roku. Beaty-
fikował ją w 1926 roku pius Xi. Ten 
sam papież kanonizował ją w 1934 
roku. liturgiczne wspomnienie ob-
chodzi się 23 maja.

w 1957 roku zgromadzenie w Be-
sançon poprosiło ówczesną matkę 
generalną o przyjęcie do oficjalnej 
papieskiej społeczności sióstr Miło-
sierdzia. wspólnota założona przez 
Joannę antydę liczy obecnie 4.000 
członkiń na pięciu kontynentach, pro-
wadzących różnorodne dzieła w służ-
bie ubogim. 

źródło: http://misjonarze.pl/?pa-
ge_id=8745

joanna Matkowska
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 rozmowa babci z wnukiEm

TrójcA święTA

– Babciu, jak może być Jeden Bóg w Trzech osobach?
– Też o to pytałam w młodości i długo nie rozumiałam, 
ale Bóg pozwolił mi poznać siebie przez podobieństwo 
do niego. zrozumiałam, że istotą człowieka jest umysł, 
dusza i serce, a wszystkie te trzy ośrodki mieszczą się  
w jednym ciele. każdy z nich jest jakby osobno, a umysł 
wie, co czuje serce, a serce porusza duszę. Jezus powie-
dział, aby miłować Boga całą duszą, sercem i umysłem. 
wtedy zrozumiałam, że podobnie jest z Trójcą Świętą.
niektórzy katecheci próbują na podstawie ziemskich 
analogii wytłumaczyć tajemnice Trójcy Świętej. przy-
równują ją do koniczynki (trzy listki a jeden liść) do 
wody (ten sam związek chemiczny, ale w trzech sku-
pieniach), do jajka, które stanowi jedno, a składa się  
z żółtka, białka i skorupki. wszystkie te porównania są 
śmieszne. 
– To jak to byś ludziom wytłumaczyła?
– Trójca Święta jest tajemnicą wiary. „gdybyś zrozu-
miał go, nie byłby Bogiem„ twierdził św. augustyn.
– Jak pogodzić mówienie o jednym jedynym Bogu  
z trzema Jego osobami?
– wiara chrześcijańska opiera się na Trójcy Świętej 
katechizm kościoła katolickiego (kkk 252) rozróż-
nienie osób Boskich opiera na ich wzajemnym odnie-
sieniu.  
– Babciu, co to jest bojaźń Boża? wczoraj niechcący 
popchnąłem w tramwaju kobietę, a ona do mnie: „Bój 
się Boga, nicponiu!”.
– a co ty na to?
– przeprosiłem ją, mówiąc, że nie było to umyślnie.

– Bojaźń Boża jest jednym z darów ducha Świętego.
– Czyli trzeba się Boga bać?
– nie, Boga trzeba kochać! 
– zatem, babciu, co to jest za przedziwna tajemnica  
z tym darem ducha Świętego? w jaki sposób ma mnie 
wzmocnić?
– dar bojaźni Bożej ma cię powstrzymać od wszel-
kiego grzechu, bo każdy grzech jest zerwaniem relacji  
z Bogiem. Jako dziecko Boże starasz się nie zranić bliź-
niego, nie zawieść przyjaciela, znajomych, danego im 
słowa. Tymczasem ktoś, kto nie ma daru bojaźni pana 
Boga, robi to bez przerwy.
– ale pan Bóg jest cierpliwy, bo nas kocha.
– na całe szczęście dla nas tak rzeczywiście jest, ale 
igrać nam nie wolno.
– Czyli babciu, mam się bać pana Boga czy nie?
– Bojaźń Boża nie ma nic wspólnego ze strachem. Tam, 
gdzie jest strach, tam nie ma miłości. ponieważ kocham, 
to mam w sobie Bożą bojaźń. aby nauczyć się Bożej 
bojaźni, potrzebna jest pokora. Człowiek pokorny to 
nie taki, który daje po sobie „jeździć” i przytakuje, a inni 
się z niego śmieją. pokora to zdawanie sobie sprawy ze 
swojej kruchości, z tego, że czasem upadam, ale w po-
korze staję przed Bogiem. Bojaźń Boża pomaga nam 
zachować roztropny umiar, decyduje o kształcie naszej 
pobożności, chroni przed formalizmem, ale z drugiej 
strony nie pozwala nam na zbytnie „spoufalanie” się  
z panem Bogiem.

babcia Basia
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 kącik zdrowia
w letnich dniach nie możemy po-
minąć tej cudownej rośliny, która 
szczególnie w tym okresie spraw-
dza się znakomicie ze względu na 
silne działanie oczyszczające orga-
nizm z toksyn.

czystek (cistus incasus),
ziele krzewu pochodzącego ze 
wzgórz krety. jedna z najsilniej 
działających roślin na układ odpor-
nościowy!

o zielonej herbacie i jej anty-
oksydacyjnym działaniu mówi się 
mnóstwo, lecz działa ona również 
pobudzająco/psychoaktywne, dzięki 
obecnym w niej alkaloidów pury-
nowych (kofeina, teofilina, teobro-
mina). Herbatka z ziela czystka jest 
pozbawiona ich, dlatego mogą ją 
pić dzieci już od 3 miesiąca życia,  
a działanie antyoksydacyjne jest wie-
lokrotnie silniejsze!

Czystek stosowany był już w staro-
żytności, polecany przez św. Hilde-
gardę, obecnie przeżywa swoją drugą 
młodość.

zanim zdecydujesz się na zakup, 
wiedz o tym, że producenci niekie-
dy dodają gałązki do suszu w celu 
zwiększenia objętości, które pogar-
szają smak. Bardzo istotna jest jakość 
ziela czystka, nie dajmy się złapać na 
tańsze, niepewne, surowce. przede 
wszystkim rozpoczynając przygodę  
z czystkiem musimy wiedzieć, 
że efekt nie przyjdzie od razu i waż-
na jest systematyczność i regular-
ność, jak z każdym naturalnym le-
karstwem.

przykładowo, gdy dopada nas 
przysłowiowa „grypa” sięgamy po 
„gripex”, który stawia nas natych-
miast na nogi. ale czy w walce  
z chorobą i w procesie zdrowienia o 
to chodzi?

nie… to zlikwiduje objawy na 
chwilę, a my powinniśmy dać or-
ganizmowi warunki do zwalczenia 
choroby. Jednorazowe wypicie napa-
ru z czystka nie postawi nas na nogi 
jak wieloskładnikowy „gripex”, który 

na dłuższą metę nie jest dobrym spo-
sobem na walkę z przeziębieniem.

czystek:
idealny na infekcje górnych dróg 

oddechowych ze względu na zawarte 
w nim polifenole, wykazujące działa-
nie przeciwbakteryjne, przeciwwiru-
sowe oraz przeciwgrzybicze.

oczyszcza organizm z toksyn,  
w tym również z metali ciężkich.

wykazuje działanie przeciw-
histaminowe (przeciwalergiczne)  
i przeciwzapalne. pomoże w takich 
schorzeniach jak: trądzik, łuszczy-
ca, łupież, egzema, przerost candidy, 
grzybica skóry i paznokci, zakażenie: 
gronkowcem złocistym (staphylo-
coccus aureus), wirusem opryszczki 
(HsV), wirusem półpaśca (VzV), 
bakterią H. pylori i wiele innych 
zakażeń grzybiczych, bakteryjnych  
i wirusowych.

dzięki właściwościom antyproli-
feracyjnym i cytotoksycznym może 
być stosowany pomocniczo w prze-
roście gruczołu krokowego u męż-
czyzn w podeszłym wieku. działa 
silnie antyoksydacyjnie. wychwytu-
je wolne rodniki, odpowiadające za 
proces starzenia się komórek i mu-
tację dna. dzięki temu, chroni nas 
przed nowotworami. Również ha-
muje enzym rozkładający kolagen, 
białko odpowiedzialne za elastycz-
ność skóry.

Choroba niedokrwienna serca. 
Herbatka z czystka pomoże w roz-
puszczaniu zakrzepów i zatorów.

Bolerioza, jedna z najcięższych za-
kaźnych, przewlekłych infekcji wy-

wołana przez bardzo „inteligentne” 
bakterie – krętki borrelia burgdorferi. 
obecnie wielka tajemnica współcze-
snej medycyny. Czystek jest jednym 
z głównych leków naturalnych w le-
czeniu boleriozy. Jeśli lubisz chodzić 
po terenach leśnych, zacznij pić czy-
stek, gdyż odstrasza on kleszcze.

odświeża jamę ustną i działa wy-
bielająco na zęby. należy płukać jamę 
ustną naparem z czystka po umyciu 
zębów. ze względu na silne właści-
wości oczyszczające wpływa również 
na zapach wydzielin naszego ciała 
przy dłuższym i regularnym piciu.

doprowadza do równowagi florę 
bakteryjną jelit. oczywiście na jej 
wpływ ma wiele innych czynników.

aby zaobserwować efekty nale-
ży pić go regularnie.

nie da się go przedawkować ani  
w żaden sposób z nim przesadzić!

proces przygotowania naparu jest 
klasyczny. Łyżeczkę czystka zalewa-
my wrzątkiem i parzymy ok. 10-15 
min. Jedną porcję suszu możemy 
zalewać nawet trzykrotnie. po prze-
studzenie pić 2-3 razy dziennie lub 
częściej. Jeszcze lepiej smakuje z do-
datkiem soku z cytryny, naturalnego 
miodu lub liśmi stewii. korzystne 
jest połączenie naparu z czystka  
z naturalną witaminą C np. z aceroli, 
pamiętając przy tym aby ją dodawać 
do ostudzonego naparu.

Deus caritas est
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 człowiEk numEru

KsiĄDz PAweŁ cHiLczUK

Ksiądz Paweł chilczuk jest naszym parafia-
ninem. studiował w wyższym Metropoli-
tarnym seminarium Duchownym św. jana 
chrzciciela w warszawie przy Krakowskim 
Przedmieściu. 26 maja 2018 roku otrzymał 
święcenia kapłańskie.

Kiedy  rodzina księdza zamieszkała na osie-
dlu Górce?
w 1992 roku rodzice przeprowadzili się na 
osiedle, spoza warszawy. Tutaj uczęszczałem 
do szkoły podstawowej. do klasy Vii i Viii 
chodziłem do szkoły katolickiej i dalej do już 
nieistniejącego liceum prowadzonego przez 
ks. Jana sikorskiego przy parafii św. Józefa na 
kole. Religii uczył nas ks. Jan, potem ks. darek 
gocłowski. w szkole podstawowej moim ulu-
bionym przedmiotem była geografia, w szkole 
średniej chemia. Ciepło wspominam ten okres 
nauki. w szkole panowała bardzo kameralna 
atmosfera. klasa liczyła 20 uczniów. organi-
zowane były spotkania kominkowe (z okazji 
świąt 1 i 11 listopada), kolędowanie, w klasie 
siódmej przygotowywaliśmy szopkę. 
czy był ksiądz ministrantem?
Ministrantem zostałem po i komunii Św. 
przyjmował mnie ks. wojciech kostecki, któ-
ry jeździł z nami na zimowiska i wyjazdy let-
nie. potem również z ks. Robertem Mikosem 
wyjeżdżaliśmy do zakopanego. zapamię-
tałem Mszę św. sprawowaną przez ks. woj-

ciecha na szlaku obok przysłopu Miętusiego.   
i ilekroć tamtędy przechodzę, a bywam często 
w górach, zawsze szukam wzrokiem wielkiego 
kamienia, przy którym ks. wojciech odprawiał 
Mszę św. wtedy to ten głaz wydawał mi się 
duży. pamiętam także Mszę Św. sprawowaną 
w kapliczce w dolinie Chochołowskiej.
naszą grupą ministrantów opiekował się 
adam kiełtyk przed swoim pójściem do se-
minarium. spotykaliśmy się w bibliotece pa-
rafialnej. kiedyś na nasze spotkanie przyszedł 
ks. zenon Trzaskowski i tłumaczył nam różne 
rzeczy z mszału. zapamiętałem szczególnie 
z tego okresu Triduum paschalne, wieszanie 
lampek na Boże narodzenie i dyżury mini-
strantów przy grobie pańskim. lubiłem tak-
że nabożeństwa majowe i czerwcowe oraz ró-
żaniec prowadzone przez ks. zenona. Bardzo 
dobrze się czułem w naszej grupie.
i co było po maturze?
poszedłem na studia do szkoły głównej go-
spodarstwa wiejskiego. skończyłem techno-
logię drewna i przez rok pracowałem w za-
wodzie. planowałem, że będę miał żonę, dom, 
dwoje dzieci i psa. wyszło inaczej.
Kiedy zapadła decyzja o wstąpieniu do semi-
narium?
Moja decyzja, by zostać kapłanem, nie była 
decyzją jednorazową. pan Bóg próbował się 
do mnie dobić kilka razy. Będąc ministrantem 
razem z piotrem kurkiem i Michałem kie-

larskim ukończyłem kurs lektorski. wtedy już 
takie myśli chodziły mi po głowie. Już jak pi-
sałem pracę magisterską, zastanawiałem się, co 
robić dalej. ale powiedziałem wtedy:
- panie Boże, jeżeli czekałeś tyle lat na mnie, 
to jeżeli poczekasz jeszcze rok i jeżeli przez ten 
rok nic się nie wydarzy w moim życiu, to pójdę 
do seminarium. 
i poszedłem. To było spokojne dorastanie do 
tej decyzji. w trakcie tego roku czytałem dużo 
prasy katolickiej. kiedyś natrafiłem na artykuł 
ks. profesora krzysztofa pawliny, że dzisiejsza 
młodzież później dojrzewa, że decyzję o swo-
im życiu podejmuje w wieku ok. 30 lat. po-
myślałem, że to właśnie o mnie mowa. kiedy 
wstępowałem do seminarium, miałem 27 lat.
jak wyglądało przyjęcie do seminarium? 
w maju byłem na rozmowie u księdza rek-
tora, w czerwcu mieliśmy egzaminy składające 
się z testu pisemnego i rozmowy ustnej. 
 w roku ubiegłym otrzymał ksiądz święce-
nia diakonatu.
od moich święceń minął rok.  doskonale pa-
miętam, że bardzo przeżyłem święcenia dia-
konatu. To był ważny moment dla mnie. To 
była dla mnie duża łaska, wielkie doświadcze-
nia Boga.
jak wyglądał ostatni rok studiów?
nauka na szóstym roku w seminarium, prze-
biegała inaczej niż na niższych rocznikach, 
ponieważ pół tygodnia spędzaliśmy w se-
minarium, a pół w parafii na praktyce. wy-
gląda to trochę tak, że w seminarium jeszcze 
się uczymy, a na parafii tę wiedzę wcielamy  
w życie. praktyki trwały od piątku do ponie-
działku. na praktyki wyjeżdżaliśmy w piątek 
po wykładach i obiedzie. w tym czasie podpa-
trywaliśmy pracę księży na parafii, prowadzili-
śmy grypy młodzieżowe, przygotowywaliśmy 
młodzież do bierzmowania i dzieci do i ko-
munii Świętej. 
Jako diakon, mówiłem kazania, chrzciłem 
dzieci, asystowałem przy zawieraniu sakra-
mentu małżeństwa i odprowadzałem ciało 
zmarłego do grobu na cmentarzu. uczyłem 
również dzieci w szkole. pomagałem także 
księżom w kancelarii.  
praktyka na parafii miała na celu pokazanie, 
jak działa parafia, jak funkcjonują wszystkie 
grupy parafialne i młodzieżowe. Ma na celu 
lepsze poznanie pracy w parafii, przez przy-
szłego neoprezbitera.

serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę 
księdzu w imieniu redakcji błogosławień-
stwa i obfitości łask Bożych w pracy duszpa-
sterskiej.

Mirosława Pałaszewska
FOTO: Rok temu. Święcenia diakonatu
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GRILLOWANA KARKÓWKA 
NA PIKANTNYM PURÉE Z BOBU

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

od początku maja pogodę mamy całkiem letnią. nic 
więc dziwnego, że czas grillowania ruszył na dobre. nie 
jestem entuzjastką potraw z grilla, ale z sezonowymi do-
datkami smakują zupełnie inaczej! za chwilę w sprzeda-
ży pojawi się młody bób, z którego można zrobić purée 
idealnie pasujące do pachnących dymem dań smażonych 
na węglu. 

składniki na 4 porcje: 4 kawałki karkówki, 0,5 kg 
bobu, 2 papryczki chili, 4-5 ząbków czosnku, 5 łyżek oli-
wy, sól, pieprz

Bób ugotować w osolonej wodzie do miękkości. odce-
dzić i obrać ze skórki. papryczki umyć, oczyścić z gniazd 
nasiennych i drobno posiekać. Czosnek obrać i również 
drobno posiekać. wszystkie składniki połączyć, dodać 
oliwę oraz sól i pieprz do smaku i zmiksować na gładką 
masę.

w międzyczasie mięso oprószone solą i pieprzem 
usmażyć na grillu. Ewentualnie można wykorzystać grill 
elektryczny lub patelnię grillową.

ułożyć purée na talerzach, a na nim mięso. 

purée po ostudzeniu można wykorzystać jako pastę kanapkową. na zimno również smakuje wyśmienicie!

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
30 maja,  godz. 19.00, amfiteatr Bemowo, wstęp wolny
„gdybym był bogaczem” - koncert muzyki żydowskiej
31 maja,  godz. 17.00, amfiteatr Bemowo, wstęp wolny
„a to polska właśnie”  - koncert zespołu pieśni i Tańca „Śląsk”
1 czerwca, godz. 18.00, autodrom Bemowo, wstęp wolny
„dni Bemowa” – koncert gwiazd: kamil Bednarek, sarsa i Ewa Farna
2 czerwca, godz. 11.00, autodrom Bemowo, wstęp wolny
dzień dziecka z Radiem zet
2 czerwca, godz. 18.00, autodrom Bemowo, wstęp wolny
„dni Bemowa” – koncert gwiazd: andrzej piaseczny, natalia szroeder i grzegorz Hyży
2 czerwca, godz. 19.00, amfiteatr Bemowo, wstęp wolny
andrzej dąbrowski & all stars – koncert „Muzyka pochodzi z Bemowa”
3 czerwca,  godz. 10.00-16.00, osiR, ul. obrońców Tobruku 40, wstęp wolny
piknik sportowy z okazji dnia dziecka na Bemowie 
3 czerwca, godz. 11.30, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
„Muzyczna podróż dookoła świata: izrael” - poranek muzyczny dla dzieci 

 DO zOBAczeNiA, DO UsŁYszeNiA
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Grupy i wspólnoty parafialne

Krąg biblijny dla studentów
II i IV czwartek, godz. 20 - ks. Konrad

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. 18.30 - ks. Konrad Zawłocki
Ministranci i lektorzy

wt.  godz. 18.45 - 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
28. 05 – poniedziałek:

7.00: o świętość życia dla ks. konrada
7.00: śp. Janina Chłopik – 28 greg.
7.00: śp. grażyna kubińska i Józef Jędrak
7.30: o błog. Boże i pomoc w uwolnieniu od nałogu dla katarzyny
7.30: śp. Halina paluszewska – 7 r.śm. i zmarli z rodziny
18.00: śp. Jan Jurczyk – 27 greg.

29. 05 – wtorek:
7.00: o pełne wypełnienie woli Bożej w swoim życiu przez Maksymiliana
7.00: za dusze czyśćcowe 
7.30: śp. Janina Chłopik – 29 greg.
18.00: śp. Jan Jurczyk – 28 greg.

30. 05 – środa:
7.00: śp. Janina Chłopik – 30 greg.
7.30: śp. wilhelm – 4 r.śm. i sława kluss, Bogusław Jarzyna,  
 c.r. kluss, Chodkowskich i kędzierskich
18.00: zbiorowa do Matki Bożej nieustającej pomocy:

31. 05 – czwartek:
7.00: o błog. Boże i opiekę opatrzności Bożej dla pielgrzymów 
 rowerowych zmierzających z warszawy do lednicy
8.30: śp. Jan Jurczyk – 30 greg.
10.00: śp. Eleonora, kazimierz, Eugeniusz puszkarscy 
18.00: o mądrość i światło ducha Świętego na czas nauki i egzaminów 
 dla krystyny

1. 06 – piątek: 
7.00: śp. Janina laveń – 1 greg.
7.00: śp. Maria Janowska i dusze w czyśćcu cierpiące
7.30: o błog. Boże i nawrócenie dla dominiki i gabrieli
7.30: śp. Marianna i stefan osińscy
17.00: śp. Janina szczepanik – 1 greg.
18.00: śp. anna Mroziewicz w dniu dziecka i Mieczysław drab

2. 06 – sobota:
7.00: śp. Jan Białas
7.00: śp. Janina szczepanik – 2 greg.
7.30: śp. Maria Janowska i dusze w czyśćcu cierpiące
7.30: śp. Janina laveń – 2 greg.
8.00: kręgi Żywego Różańca 
18.00: o błog. Boże i potrzebne łaski dla Jadwigi i andrzeja

3. 06 – niedziela:
7.00: …………………………..
8.30: śp. Janina laveń – 3 greg.
10.00: śp. Maria Janowska i dusze w czyśćcu cierpiące
11.30: śp. Teresa Mołas – 6 r.śm., antonina pawlina – 6 r.śm., Maria, 
 Jan, zdzisław Łucarz
13.00: za parafian
16.00: dziękczynna za annę i Bartosza w 12 r.ślubu z prośbą o błog. 
 Boże i łaski
18.00: śp. Janina szczepanik – 3 greg.
20.00: śp. stanisław gręda, c.r. grędów, sopyłów, sokołowskich, 
 Brzezińskich i wójcików
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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. 
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OGŁOszeNiA DUszPAsTersKie

ZapowiedZi:

Kamil zbigniew Langner – kawaler z par. Matki Bożej loretańskiej w warszawie i Agnieszka Mrówka 
– panna 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
Arkadiusz jatczak – kawaler i Marta jatczak – panna, oboje z par. tutejszej
rafał Misiewicz – kawaler z par. tutejszej i Katarzyna Pszczolińska – panna z par. najświętszej Maryi panny 
Matki Miłosierdzia w warszawie

1. Tajemnicę Trójcy przenajświętszej możemy poznać 
tylko dzięki objawieniu Bożemu. Jezus pouczył nas o ojcu, 
o sobie i duchu Świętym oraz o więzi łączącej Boga Trój-
jedynego. z wiarą wyznawajmy wiarę za każdym razem, 
gdy czynimy znak krzyża: w imię ojca i syna, i ducha 
Świętego

2. dziś o godzinie 13.00 swoją Mszę św. prymicyjną 
oprawi ks. paweł Chilczuk. po Mszy św. specjalne prymi-
cyjne błogosławieństwo.

3.  na nabożeństwo Majowe zapraszamy codziennie po 
Mszy św. o godz. 18.00, natomiast od piątku 1 czerwca za-
praszamy na nabożeństwa Czerwcowe również po Mszy 
św. wieczornej. 

4. w poniedziałek, 28 maja br., przypada 37. rocznica 
śmierci Czcigodnego sługi Bożego stefana kardynała 
wyszyńskiego prymasa polski. zapraszamy naszych pa-
rafian do wspólnej modlitwy o rychłą beatyfikację sługi 
Bożego. 

5. w czwartek, w Uroczystość Najświętszego ciała  
i Krwi chrystusa, będziemy oddawać cześć i uwielbie-
nie jezusowi obecnemu pod postaciami eucharystycz-
nymi. Msze święte w Boże ciało będą sprawowane 
o godz.:  7.00, 8.30, 10.00, 18.00. Po Mszy św. o godz. 
10.00 wyjdziemy w procesji na ulice naszego osiedla, 
aby zanosić błogosławieństwo Pana jezusa obecnego 
pod postacią chleba do naszych domów, miejsc nauki  
i pracy. Przejdziemy ulicami: Bolkowską, Kazubów, Bo-
gatyńską, siodlarską, Konarskiego, Bolkowską Ołtarze 
będą usytuowane:  i na pasie zieleni przy ul. Kazubów,                                                                                                 
ii w okolicy hali sportowej przy ul Bogatyńskiej,                                                                                            
iii – naprzeciw apteki przy ul. siodlarskiej,                                                                                            
iV w nowym kościele. Przy czterech ołtarzach będzie-
my rozważali słowo Boże. Procesję zakończy udzielenie 

błogosławieństwa Najświętszym sakramentem w nowo-
powstającej świątyni. czynny udział w procesji Bożego 
ciała   w atmosferze modlitwy jest publicznym wyzna-
niem naszej wiary. „Do każdego więc, który się przyzna 
do Mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim 
Ojcem, który jest w niebie” – powiedział Pan jezus.

6. od uroczystości Bożego Ciała rozpoczynają się dni 
oktawa Bożego Ciała. Codziennie będziemy oddawać 
chwałę i dziękować Jezusowi za Jego obecność wśród nas 
śpiewając po Mszy wieczornej nieszpory o najśw. sakra-
mencie. 

7. w piątek, 1 czerwca, przypada Międzynarodowy 
dzień dziecka. pragniemy w tym dniu otoczyć naszą mo-
dlitwą wszystkie dzieci, do czego zachęcamy też wszyst-
kich parafian

8. w tym tygodniu przypadają i piątek i i sobota mie-
siąca. w piątek spowiedź od godz. 7.00 i po południu od 
godz. 16.30. w i sobotę o godz. 8.00 Msza św. ku czci 
niepokalanego serca Maryi poprzedzona modlitwą ró-
żańcową.

9. Bóg zapłać za ofiary składane na budowę nowe-
go kościoła, te dzisiejsze złożone na tacę, wpłacane na 
bankowe konto budowy, czy przekazywane osobiście.                             
natomiast za tydzień przed kościołem odbędzie się co-
miesięczna zbiórka do puszek na pomoc rodzin w aleppo 
w syrii.   

10. w następną niedzielę będziemy przeżywali Xi Świę-
to dziękczynienia pod hasłem „dziękujemy za niepodle-
głość”.  ofiary złożone na tacę tego dnia będą przeznaczo-
ne na budowę Świątyni opatrzności Bożej w wilanowie. 
Metropolita warszawski zaprasza nas w tym dniu na uro-
czystości do wilanowa….


