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DzIęKczyNIeNIA

  oto sŁowo pANA
„( Jezus) spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, za-

smucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowie-
ka….” (Mk 3, 5).

przedziwny upór niejednokrotnie wypełnia serce ludzkie. 
słyszymy dziś o zatwardziałości serc faryzeuszy i próbie na-
wiązania z nimi kontaktu i dialogu przez Jezusa. widzimy 
w dzisiejszym świecie zaciekłość ludzi i często nienawiść do 
Boga, wiary i kościoła, szczególnie do tak zwanej „hierar-
chii”, czyli do księży i biskupów. wystarczy czasem tylko 
pretekst, aby wybuchł atak na uczniów Jezusa Chrystusa. 
Tak było w przypadku apostołów, którzy z głodu w szabat 
zaczęli zrywać kłosy zbóż... Tak samo było, gdy Jezus uzdro-
wił człowieka z uschłą ręką. uprzednio zapytał faryzeuszów, 
którzy go śledzili, czy uzdrowi w szabat: Co wolno w szabat: 
uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić? Lecz 
oni milczeli… (Mk 3, 4). To rozgniewało Jezusa – zamknię-
cie się człowieka na wszelkie argumenty, ściana, beton (jak 

mówi dziś nasza młodzież). Brak możliwości dotarcia i dia-
logu. Jezus próbował, ale nie wdzierał się na siłę, nie nawra-
cał „ogniem i mieczem”. 

dziś jest identycznie. W lekkim powiewie przychodzisz do 
mnie Panie… Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień, ale 
w lekkim powiewie przychodzisz do mnie, w lekkim powiewie 
nawiedzasz duszę mą… (piosenka religijna). dziś też głos 
Jezusa można zagłuszyć, głos kościoła wyśmiać i zakrzy-
czeć w mediach i na ulicy, w kinie, teatrze czy w tzw. sztuce. 
Człowiek może szczelnie zamknąć swoje serce na miłość… 
szkoda, że są ludzie, którzy nie poznali Boga, albo go per-
fidnie odrzucili, wybierając zło, grzech i nienawiść. 

wypełniając orędzia objawień Matki Bożej i pragnienie 
Jej niepokalanego serca ratujmy dzisiejszy świat, dając świa-
dectwo wobec zagubionych ludzi i modląc się o nawrócenie 
zatwardziałych grzeszników, o przemianę ludzkich serc. Pod 
Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko…

ks. Konrad
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 EwangElia na co dziEń
3 czerwca 2018 - IX Niedziela zwykła
(Mk 2, 23 – 3, 6)

4 czerwca 2018 -poniedziałek
Dzień powszedni 
(Mk 12, 1-12)
Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów, 
uczonych w piśmie i starszych: „pewien człowiek założył 
winnicę. otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował 
wieżę. w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. 
gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, by odebrał od 
nich należną część plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i od-
prawili z niczym. wtedy posłał do nich drugiego sługę; lecz  
i tego zranili w głowę i znieważyli. posłał jeszcze jednego, 
i tego zabili. i posłał wielu innych, z których jednych obili, 
drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego – umiłowanego syna. 
posłał go do nich jako ostatniego, bo mówił sobie: „uszanują 
mojego syna”. lecz owi rolnicy mówili między sobą: „To jest 
dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze”. 
i chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni wła-
ściciel winnicy? przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda 
innym. nie czytaliście tych słów w piśmie: „Ten właśnie ka-
mień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. pan to 
sprawił i jest cudem w naszych oczach”. i starali się go ująć, 
lecz bali się tłumu. zrozumieli bowiem, że przeciw nim opo-
wiedział tę przypowieść. pozostawili go więc i odeszli.

5 czerwca 2018 - wtorek
wspomnienie św. Bonifacego - Biskupa i Męczennika
(Mk 12, 13-17)
uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów  
i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić go w mo-
wie. Ci przyszli i rzekli do niego: „nauczycielu, wiemy, że je-
steś prawdomówny i na nikim ci nie zależy. Bo nie oglądasz 
się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. 
Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy 
nie płacić?” lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: „Cze-
mu wystawiacie Mnie na próbę? przynieście mi denara; chcę 
zobaczyć”. przynieśli, a on ich zapytał: „Czyj jest ten obraz  
i napis?” odpowiedzieli Mu: „Cezara”. wówczas Jezus rzekł 
do nich: „oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara,  
a Bogu to, co należy do Boga”. i byli pełni podziwu dla nie-
go.

6 czerwca 2018 - środa
Dzień powszedni 
(Mk 12, 18-27)
przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma 
zmartwychwstania, i pytali go w ten sposób: „nauczycielu, 
Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat i pozosta-
wi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za 
żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu”. otóż było siedmiu 
braci. pierwszy pojął żonę, a umierając, nie zostawił potom-
stwa. drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa; tak 
samo trzeci. i siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. w końcu 
po wszystkich umarła także kobieta. przy zmartwychwstaniu 
więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu 
miało ją za żonę”. Jezus im rzekł: „Czyż nie dlatego jesteście 
w błędzie, że nie rozumiecie pisma ani mocy Bożej? gdy 
bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za 
mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś 
tyczy umarłych, że zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście w 
księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powie-

dział do niego: „Ja jestem Bóg abrahama, Bóg izaaka i Bóg 
Jakuba”? nie jest on Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście  
w wielkim błędzie”.

7 czerwca2018 -  czwartek
Dzień powszedni
(Mk 12, 28b-34)
Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał go: 
„które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpo-
wiedział: „pierwsze jest: „słuchaj, izraelu, pan Bóg nasz jest 
jedynym panem. Będziesz miłował pana, Boga swego, całym 
swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą 
swoją mocą”. drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźnie-
go jak siebie samego”. nie ma innego przykazania większego 
od tych”. Rzekł Mu uczony w piśmie: „Bardzo dobrze, na-
uczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma inne-
go prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem  
i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy da-
leko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus, widząc, 
że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „niedaleko jesteś 
od królestwa Bożego”. i nikt już nie odważył się go więcej 
pytać.

8 czerwca 2018 - piątek
Uroczystość Najświętszego serca pana Jezusa
( J 19, 31-37)
ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie po-
zostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był 
wielkim świętem – Żydzi prosili piłata, żeby ukrzyżowanym 
połamano golenie i usunięto ich ciała. przyszli więc żołnie-
rze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, któ-
rzy z Jezusem byli ukrzyżowani. lecz gdy podeszli do Jezusa 
i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden  
z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypły-
nęła krew i woda. zaświadczył to ten, który widział, a świa-
dectwo jego jest prawdziwe. on wie, że mówi prawdę, abyście 
i wy wierzyli. stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo: 
„kość jego nie będzie złamana”. i znowu w innym miejscu 
mówi pismo: „Będą patrzeć na Tego, którego przebili”.

9 czerwca 2018 - sobota
Święto poświęcenia kościoła katedralnego
(Łk 2, 41-51)
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto 
paschy. gdy miał on lat dwanaście, udali się tam zwyczajem 
świątecznym. kiedy wracali po skończonych uroczystościach, 
został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. 
przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień 
drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. gdy go nie 
znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając go. dopiero po trzech 
dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między na-
uczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. wszyscy 
zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu  
i odpowiedziami. na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego 
Matka rzekła do niego: „synu, czemuś nam to uczynił? oto 
ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. lecz on im 
odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieli-
ście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca”? oni 
jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. potem poszedł 
z nimi i wrócił do nazaretu; i był im poddany. a Matka Jego 
chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
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program Xi Święta dziękczynienia 
wypełnia praktycznie cały dzień. w go-
dzinach 8.00-12.00 jest przewidziana 
pielgrzymka dziękczynna z relikwiami 
św. Faustyny kowalskiej z pl. Marszałka 
Józefa piłsudskiego do Świątyni opatrz-
ności Bożej. z kolei w godzinach 12.00-
14.00 będzie sprawowana Msza św.  
z dokonaniem uroczystego aktu dzięk-
czynienia i zawierzenia opatrzności 
Bożej pod przewodnictwem prymasa 
polski abp. wojciecha polaka. Będzie to 
punkt kulminacyjny całej uroczystości. 
podczas Mszy Św. zostanie zapalona 
„Świeca niepodległości”. w tym czasie 
nastąpi również wprowadzenie relikwii 
św. Faustyny kowalskiej do Świątyni 
opatrzności Bożej. zostaną one dołą-
czone do znajdujących się już w świąty-
ni relikwii dziewięciorga polskich świę-
tych i błogosławionych, orędujących do 
stwórcy za nami i za naszą ojczyzną. 

o godz. 14.00 zostanie otwarte mia-
steczko dla dzieci, gry rodzinne, panteon 
wielkich polaków oraz Ruchomy Teatr 
XXi wieku dla dzieci.  w miasteczku 
dla dzieci będzie można poznać posta-
ci świętych zasłużonych dla wolności 
polski, tj. św. zygmunta szczęsnego 
Felińskiego, św. urszuli ledóchow-
skiej, św. Faustyny kowalskiej oraz bł. 
Jerzego popiełuszki. Równocześnie w 
godzinach 14.00-20.30 będzie się od-
bywał Festiwal „Moc dobra”, w którym 
wystąpią znakomici wykonawcy. nato-
miast o godz. 14.55 nastąpi wypusz-

w 2008 roku metropolita warszawski 
kard. Kazimierz Nycz ustanowił każdą 
pierwszą niedzielę czerwca Świętem 
Dziękczynienia. celem tego świę-
ta jest propagowanie wśród wiernych 
idei wdzięczności Bożej opatrzności.  
w tym roku Święto Dziękczynienia 
będzie obchodzone po raz jedenasty,  
a w tym roku wypada ono w dniu  
3 czerwca 2018 roku.   

Tegoroczne Święto dziękczynienia 
będzie przebiegało pod hasłem: 
„dziękujemy za niepodległość”. 

Święto jest bowiem jedną z najważniej-
szych uroczystości, które odbywają się 
przez cały rok w związku z setną rocz-
nicą odzyskania przez polskę niepodle-
głości po 123 latach rozbiorowej niewoli. 
zgodnie z decyzją konferencji Episko-
patu polski nadchodzące Święto dzięk-
czynienia ma charakter ogólnopolski  
i będzie obchodzone we wszystkich die-
cezjach i parafiach. parafie z całej pol-
ski organizują w tym dniu pielgrzymki 
do Świątyni opatrzności Bożej, aby jak 
najwięcej wiernych mogło zjednoczyć się  
w dziękczynieniu Bogu za dar wolności. 

w Świątyni opatrzności Bożej wezmą 
w nim udział najwyższe władze pań-
stwa, tj. członkowie parlamentu i rządu 
z prezydentem Rp na czele. Honorowy-
mi gośćmi tej uroczystości będą jednak 
kombatanci, którzy przed laty walczyli  
o niepodległość i suwerenność naszej oj-
czyzny. 

XI ŚwIęto 
DzIęKczyNIeNIA

czenie do nieba baloników z napisem 
„dziękuję”. 

Religijnym punktem programu 
będzie także modlitwa w godzinie 
Miłosierdzia z koronką do Bożego 
Miłosierdzia, która rozpocznie się 
o godz. 15.00. natomiast pomiędzy 
godz. 20.30 a 21.30 został zaplano-
wany wieczór uwielbienia. ostat-
ni punkt programu rozpocznie się o 
godz. 21.37. Będzie to modlitwa za 
wstawiennictwem św. Jana pawła ii 
oraz iluminacja świątyni. na zakoń-
czenie uroczystości zostanie odśpie-
wana pieśń „Barka”, tak bardzo lubia-
na przez papieża polaka. nie będzie to 
jedyne upamiętnienie św. Jana pawła 
ii. warto bowiem przypomnieć, że 
sam termin uroczystości, nawiązuje do 
jego pielgrzymek do ojczyzny, które 
rozpoczynały się w pierwszych dniach 
czerwca.

na pamiątkę wprowadzenia relikwii 
św. Faustyny kowalskiej do Świątyni 
opatrzności Bożej został wybity uni-
katowy medal z wizerunkiem Jezusa 
Miłosiernego i św. siostry Fausty-
ny, pozłacany 24-karatowym złotem. 
Będzie go mógł otrzymać każdy dar-
czyńca w podziękowaniu za wsparcie 
Świątyni opatrzności Bożej. 

w organizacji uroczystości pomaga 
wielu wolontariuszy, tj. stypendyści 
Fundacji „dzieło nowego Tysiącle-
cia”, harcerze zHR i zHp, zawiszacy, 
młodzież i rodzice ze stowarzysze-
nia „sternik”, akcja katolicka, Totus 
Tuus oraz wiele osób indywidualnie. 
po uroczystości metropolita warszaw-
ski, kardynał kazimierz nycz zaprosi 
wolontariuszy na spotkanie w siedzi-
bie arcybiskupów przy ul. Miodowej, 
aby im osobiście podziękować, ugościć  
i wręczyć dyplomy. 

do udziału w Święcie dziękczynienia 
organizatorzy zapraszają wszystkich 
wiernych, a szczególnie całe rodziny  
z dziećmi, dla których zostało przy-
gotowanych wiele atrakcji. przez cały 
dzień, a zwłaszcza podczas Euchary-
stii odprawianej pod przewodnictwem 
prymasa polski, będzie można  dzię-
kować opatrzności Bożej za wolność 
naszej ojczyzny, a także wypowia-
dać swoje osobiste podziękowania za 
otrzymane łaski.

Roman Łukasik
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Niedziela, 27 maja 2018 roku. To był ko-
lejny wspaniały dzień w naszej parafii. Już 
szósta Msza prymicyjna w  parafii św. Łu-
kasza na Górcach. Przed księdzem Paw-
łem Chilczukiem taką Mszę sprawowali 
kolejno księża: Marek Przybylski, Rafał 
Sikorski. Adam Kiełtyk, Mateusz Kielar-
ski i Adrian Czarski.

Ksiądz prymicjant w procesjonal-
nym orszaku w towarzystwie księży  
i służby liturgicznej przeszedł z ka-

plicy do nowobudującej się świątyni, gdzie 
była sprawowana Msza św. prymicyjna. Zo-
stał powitany przez przedstawicieli parafian, 
księdza proboszcza. Życzono mu świętości, 
świętości i jeszcze raz świętości.

Sam neoprezbiter odprawił tę Mszę  
w intencji parafian. Ksiądz Paweł podzię-
kował przede wszystkim Bogu, potem księ-
żom, którzy znaleźli się na jego drodze do 
kapłaństwa. Dziękował też swojej mamie, 
nieżyjącej babci, bratu, z którym wiódł dłu-
gie dyskusje, krewnym, służbie liturgicznej. 
Wspomniał, że plebania parafii św. Łukasza 
stała się jego drugim domem.

 Na koniec udzielił błogosławieństwa 
najpierw księżom, klerykom, służbie litur-
gicznej, scholi, potem rodzicom i  rodzinie, 
a następnie parafianom. Każdy otrzymywał 
pamiątkowy obrazek. Dla mnie zawsze ten 
moment błogosławieństwa jest najbardziej 
wzruszający: gdy błogosławieni kapłani uj-
mują ręce prymicjanta i je całują.

Podczas Mszy św. śpiewała schola 
prowadzona przez Joannę Kiełczewską-
Włodarczyk, a nasza pani organistka Ania 
zaś wzbogaciła ją grą na skrzypcach. 

Ks. Paweł będzie pracował w parafii Matki 
Bożej Bolesnej w Milanówku. 

Niech Bóg i Matka Przenajświętsza mają 
Go w swojej opiece, a my wspierajmy Go 
modlitwą.

Mirosława Pałaszewska

pRyMIcJe 
KsIęDzA pAwŁA

 z życia parafii
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pRyMIcJe 
KsIęDzA pAwŁA

skąd się biorą księża? 
Ksiądz paweł widziany oczami swojej Mamy…
Ksiądz: pani elżbieto… chciałem zapytać, 
jakim paweł był dzieckiem?
Mama: Bardzo wesołym, trochę rozrabiaką, 
miał dużo energii, był słodkim chłopcem, 
taka przylepa z niego była.

A pani ma dwóch synów… Jak się układała 
relacja pomiędzy nimi?
opiekował się swoim bratem piotrem, jest 
starszy od brata o 5 lat. zawsze mieli dobre 
relacje.

wspomniała mi pani o zainteresowaniach 
kuchennych pawełka…
najpierw to były zabawy talerzami, garn-
kami. Jak miał rok, dwa lata, to musiałam 
wszystko przed nim zamykać, albo później 
zbierać te wszystkie garnki i patelnie, miał 
taką zabawę.
a potem jak był starszy, to też lubił kuchnię, 
lubił coś sobie ugotować, przygotować, coś 
innego niż zawsze, eksperymentował, dopra-
wić inaczej, coś dodać…

A teraz w wieku dojrzałym zdarzyło mu się, 
że jak wrócił do domu, to mamusi zrobił 
obiad, przygotował kolację dla rodziny?
Czasami tak, ale raczej sobie wolał coś spe-
cjalnego zrobić. Ja to już wielu rzeczy nie 
jem…

A jak wyglądała jego droga od dzieciństwa 
ku kapłaństwu, jak się kształtowała w nim 
łaska powołania? Było po nim coś widać na 
zewnątrz?

on tak od początku ciągnął w kierunku ko-
ścioła. Był ministrantem, chodził do kościoła 
na Mszę świętą, wyjeżdżał na wszystkie obo-
zy organizowane przez księży, na pielgrzym-
ki, potem był lektorem.

A jak Mamusia przeżywała Jego promocję 
lektorską? Łezka się zakręciła w oku?
oczywiście… potem jak na kole powstawała 
szkoła katolicka, on natychmiast stwierdził, 
że musi do tej szkoły chodzić. zapisał się  
i od 7 klasy do matury do niej uczęszczał. po 
maturze poszedł na studia.

A co studiował?
Technologię drewna na sggw. 

Miała pani jakieś swoje myśli i nadzieje, że 
syn w kierunku wyuczonego zawodu pój-
dzie?
nie do końca, dlatego że w warszawie było-
by ciężko o pracę. najlepsza praca dla nie-
go to byłaby w norwegii, albo nasze polskie 
Mazury. Myślałam, że powinien podjąć jakieś 
inne studia, podyplomowe…

No i później wybrał inne studia… Jak Ma-
musia zaakceptowała Jego decyzje pójścia 
do seminarium?
a szczerze mam powiedzieć??? Trudne to 
było dla mnie. pogratulowałam Mu, ale bałam 
się razem z nim, bo martwił się, że Mu się 
nie uda tych studiów skończyć, zdać wszyst-
kich egzaminów. Ja powinnam się cieszyć, ale 
tej radości od początku nie miałam. z czasem 

zrozumiałam, że to jest Jego droga.
To tak się kształtowało Jego powołanie. 

Jak Mamusia przeżywała Jego dzisiejsze 
uroczystości?
Bardzo… aczkolwiek szczerze… to najbar-
dziej przeżyłam Jego święcenia diakonatu, 
moment jak leżał na posadzce, łzy w oczach.
zresztą to nie tylko ja, bo tam wszyscy pła-
kali, zresztą wczorajsze święcenia kapłańskie 
– to było tak samo.

A dzisiejsza Msza święta prymicyjna? 
ogromnie, bardzo wielkie przeżycie…

tak jak Mamusia powiedziała, że chciałaby 
pani, aby miał pracę do końca życia i wiem  
z własnego doświadczenia, że na kapłań-
skiej drodze pracy księdzu pawłowi nie za-
braknie, co prawda nie w warszawie, tylko 
w Milanówku, ale dosyć blisko rodzinnego 
domu…

Bardzo serdecznie dziękuję za tę szczerą,  
aż do bólu rozmowę. wielkie Bóg zapłać.

z panią elżbietą – Mamą księdza pawła 
rozmawiał ks. Konrad
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 co nam mówią Święci?

BŁoGosŁAwIoNy 
Ks. wŁoDzIMIeRz 
LAsKowsKI

przyszedł na świat 30 stycznia 1886 
roku w Rogoźnie niedaleko poznania  
w zaborze pruskim. Jego rodzice stanisław 
i Klementyna z domu Głowińska często 
się przenosili  w poszukiwaniu pracy. sta-
nisław był nauczycielem gimnazjalnym. 
Mieszkali m. in. w ostrowie wielkopol-
skim, poznaniu i Rawiczu. Matka zajmo-
wała się domem i pięciorgiem dzieci. 

włodzimierz w 1891 roku roz-
począł naukę w szkole ele-
mentarnej w Rogoźnie, którą 

kontynuował w państwowym Męskim 
neoklasycznym gimnazjum im. prze-
mysława ii. ponieważ na skutek tzw. rug 
pruskich w szkołach zaboru pruskiego obo-
wiązywał zakaz nauczania języka polskiego, 
nauczano go potajemnie. po zdaniu matury 
w 1906 roku włodzimierz rozpoczął studia 
prawnicze na uniwersytecie wrocławskim. 
przez kolejne lata często zmieniał uczelnie, 
studiował m. in. na uniwersytecie lipskim 
w lipsku, na uniwersytecie w greifswald,  
a potem ponownie we wrocławiu. 

w 1910 roku wstąpił do arcybiskupie-
go seminarium duchownego w poznaniu, 
które ukończył cztery lata później przyjmu-
jąc 1 marca 1914 roku w archikatedrze pw. 
św. piotra i św. pawła w poznaniu święcenia 
kapłańskie z rąk administratora archidiecezji 
poznańskiej biskupa Edwarda likowskiego. 
ks. laskowski od 1 czerwca 1914 roku peł-
nił funkcję wikariusza parafii pw. św. idziego 
w Modrzu. Był również wikariuszem w pa-
rafii pw. św. stanisława Biskupa w ostrowie 
wielkopolskim (1915 -1916), a potem (od 
15 lipca 1916) przy kościele pw. św. Marcina 
w poznaniu. Chętnie udzielał się w organi-
zacjach świeckich, m. in. w Towarzystwie 
pomocy naukowej im. karola Marcinkow-
skiego (zajmowało się ono fundowaniem 
stypendiów dla ubogiej polskiej młodzie-
ży) i poznańskim Towarzystwie przyjaciół 
nauk.

1 stycznia 1917 roku został mianowany 
sekretarzem generalnego związku polsko-
katolickich Towarzystw dobroczynnych 
„Caritas” archidiecezji poznańskiej i roz-
począł posługę w kurii Metropolitalnej  
w poznaniu.

12 grudnia 1923 roku ks. włodzimierz 
został dyrektorem gospodarczym semi-
narium duchownego w poznaniu. Jedno-

cześnie posługiwał w konsystorzu 
archidiecezjalnym jako skarbnik  
i doradca biskupa, wspomagając go 
w sprawach administracyjno-są-
downiczych. w latach 1926-1927 
był proboszczem parafii pw. naro-
dzenia najświętszej Maryi panny 
w sanktuarium maryjnym w Tul-
cach. od września 1927 roku objął 
stanowisko proboszcza parafii pw. 
wniebowzięcia najświętszej Ma-
ryi panny oraz św. Jana Chrzciciela 
i św. Jana Ewangelisty we lwów-
ku. doprowadził do remontu ko-
ścioła oraz wybudował probostwo.  
w 1930 roku został dziekanem ca-
łego dekanatu lwóweckiego, czaso-
wo zarządzał sąsiednimi parafiami, 
w których wakowało stanowisko probosz-
cza: pw. św. stanisława Biskupa w Miedzi-
chowie (dekanat lwówecki), pw. niepoka-
lanego poczęcia najświętszej Maryi panny  
w Bytyniu i pw. wszystkich Świętych  
w otorowie (dekanat pniewski). 

po wybuchu ii wojny światowej 9 wrze-
śnia 1939 roku lwówek zajęli niemcy  
i włączyli okoliczne tereny bezpośrednio do 
Rzeszy jako kraj warty. w ramach akcji 
intelligenzaktion (akcja inteligencja) na-
stąpiła eksterminacja polskiej inteligencji,  
w ramach której niemcy wymordowali setki 
tysięcy polaków. objęto nią także polskich 
kapłanów katolickich. w latach 1940-41 
niemcy aresztowali ok. 90% kapłanów peł-
niących posługę na tych terenach. więk-
szość wysłali do obozów koncentracyjnych, 
część wygnali do generalnego gubernator-
stwa.

15 marca 1940 roku gestapo areszto-
wało ks. laskowskiego. został osadzony  
w niemieckim obozie koncentracyjnym 
kl–posen — Fort Vii w poznaniu, gdzie 
był okrutnie torturowany. 24 maja 1940 
roku przewieziono go do kl dachau, gdzie 
otrzymał numer obozowy 11160. ks. wło-
dzimierz był słusznej postury. szybko stał 
się ofiarą długotrwałych karnych ćwiczeń 
„sportowych”. 2 sierpnia 1940 roku z grupą 
polskich kapłanów trafił do kl Mauthau-
sen–gusen w pobliżu linzu w austrii, cięż-
kiego obozu, w którym zmuszano więźniów 
do pracy w kamieniołomach (m. in. nosili na 
plecach 50 kilogramowe głazy). 

8 sierpnia 1940 roku ks. laskowski na 
pytanie niemca potwierdził, że jest pol-
skim kapłanem. został zaprowadzony do 
jednej z szop, gdzie rozpoczęło się bicie po 
twarzy, kopanie. Jeden z niemieckich straż-
ników skakał mu po brzuchu, klatce pier-
siowej i głowie. Rozkazano trzem polskim 
kapłanom odnieść pobitego do obozowego 
szpitala. po drodze zatrzymał ich kolejny 
niemiec, który stanowczo rozkazał, aby po-
stawić rannego na nogi. ks. laskowski był 
nieprzytomny, upadł na ziemię i wówczas 
został ponownie pobity drewnianą pałką. 
współwięźniowie zanieśli kapłana do „szpi-
tala”, w którym kolejny niemiecki oprawca 
bił go pałką, a następnie kazał zanieść go na 
plac apelowy, bo więzień musiał być na po-
łudniowym apelu. ks. włodzimierz leżał na 
placu i majaczył, a co jakiś czas wzdychał: 
„o Jezu, Jezu”. zastał za to skopany przez 
kolejnego niemca.

po apelu ks. włodzimierz laskowski 
trafił wreszcie do obozowego „szpitala”,  
w którym zmarł tego samego dnia o godzi-
nie 13.15. Jego ciało spalono w obozowym 
krematorium. 

został beatyfikowany 13 czerwca 1999 
roku w warszawie przez św. Jana pawła ii  
w gronie 108 polskich męczenników ii woj-
ny światowej. 

   
źródło: http://www.swzygmunt.knc.pl/sainTs/

HTMs/0808blwlodziMiERzlaskowski-
martyr01.htm

Joanna Matkowska
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JeŚLI NIe stANIecIe 
sIę JAK DzIecI…

przy okazji Dnia Dziecka chciałbym za-
proponować czytelnikom refleksję nad 
fragmentem ewangelii wg św. Mateusza 
– „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie 
jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa 
niebieskiego.”

Fragment pewnie często znany  
i przez swoją obrazowość łatwy do 
zapamiętania. w całości scena wy-

gląda następująco: «w tym czasie ucznio-
wie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: 
„kto właściwie jest największy w króle-
stwie niebieskim?” on przywołał dziecko, 
postawił je przed nimi i rzekł: „zaprawdę, 
powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i 
nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do 
królestwa niebieskiego. kto się więc uniży 

jak to dziecko, ten jest największy w kró-
lestwie niebieskim. i kto by przyjął jedno 
takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmu-
je.» (Mt 18,1-5). dalej Jezus wypowiada 
serię pouczeń, skupmy się jednak na tym 
początkowym fragmencie.  oto uczniowie 
pytają, kto z nich jest najważniejszy, pan 
rozgląda się, szukając „pomocy dydaktycz-
nej”. Jego wzrok pada na dziecko. „Macie 
się stać tacy jak ono!” Co chce nam dzisiaj 
przez to powiedzieć?

Można w pierwszym odruchu odpo-
wiedzieć, że musimy stać się niewinni jak 
dziecko. otwarci na słowo Boże, starać się, 
by przyjmować je duchem niezmąconym 
życiem w świecie, z nieskażonym sumie-
niem, które może podpowiadać łatwe in-
terpretacje niektórych fragmentów pisma. 

dziecko nie szuka wymówek, nie dzieli 
włosa na czworo, świat widzi w kolorach 
czarnych i białych. na pewno ufność wo-
bec objawienia jest czymś dobrym, tak 
samo jak kategoryczne odrzucenie zła 
(„unikajcie wszystkiego, co ma choćby 
pozór zła”, przestrzega św. paweł w 1 li-
ście do Tesaloniczan). wydaje mi się, że to 
nie do końca wyczerpuje znaczenie frag-
mentu.

inną cechą przypisywaną dzieciom jest 
zależność. dziecko nie posiada własno-
ści, skazane jest na wykonywanie poleceń.  
w starożytności, a także w średniowieczu, 
dzieci były pewnym dobrem niejako eko-
nomicznym – po prostu tanią siłą roboczą. 
nie wykluczało to miłości rodzicielskiej. 
natomiast dzieci od małego pracowały, 
zajmowały się w miarę możliwości pomocą  
w gospodarstwie. naturalnie, była to dla 
nich forma nauki, ale też w miarę wzro-
stu ich samodzielności wymierna korzyść. 
Można na potrzeby rozważanego frag-
mentu postawić między dzieckiem a sługą 
znak równości. dziecko ma jednak dodat-
kową cechę, jakiej dorosły nie posiada –mi-
łość do swoich rodziców. uczniowie zadają 
pytanie o hierarchię. w odpowiedzi Jezus 
pokazuje dziecko i zdaje się mówić: macie 
służyć sobie z miłością, raczej wypełniać 
polecenia niż je wydawać.

Janusz Matkowski

JeŚLI NIe stANIecIe sIę 
JAK DzIecI…
[Autorka napisała artykuł], że kościół to nie 
plac zabaw ani nie jadłodajnia, można dziecko 
powstrzymać od biegania po kościele, rozkła-
dania armii zabawek, itp. Że synek albo córka 
może spokojnie przeżyć godzinkę bez chrup-
ków i picia... A jeśli ma półtora roku, czy dwa 
i rzeczywiście nie potrafi usiedzieć na miejscu, 
lepiej go po prostu nie zabierać na Mszę świę-
tą.

artykuł zamieściło na swoich stronach in-
ternetowych wiele parafii, jeszcze więcej 
wydrukowało w gazetkach. gdy dopy-

tywałam księży o reakcje, okazało się, że każdy 
doznał ataku przynajmniej jednej rozjuszo-
nej mamy, oskarżającej go o wyrzucanie dzieci  
z kościoła. podobnie było z moją rozmówczynią. 
Mówiła, że często zagadywała biegającego po 
kościele malucha, mówiąc: „wiesz, tu nie wolno 
biegać, tu trzeba być grzecznym - tam jest pan 

Jezus”. dzieci zawsze otwierały ze zdziwienia 
oczy, patrzyły na to, co dzieje się w prezbiterium 
i uciszały. za to reakcja rodziców z reguły pole-
gała na ostrym: „proszę mi tutaj nie terroryzować 
dziecka. Ma prawo być w kościele i zachowywać 
się jak dziecko!”
 To, co dzieje się w kościołach, prośby probosz-
czów: „Czy możemy przedrukować artykuł? 
Może to coś zmieni?” jest właściwie czubkiem 
góry lodowej. współcześni rodzice są nastawieni 
bardzo roszczeniowo: „Mojemu dziecku wszyst-
ko się należy, to przecież dziecko, nie można od 
niego wymagać...” i nie pomagają proste, kon-
kretne, łatwe do zastosowania wskazówki: usadź 
dziecko między rodzicami, sam pokazuj właści-
we zachowanie w kościele, chwal gdy jest grzecz-
ne, gdy rozrabia zwróć mu uwagę, a w sytuacji 
ekstremalnej wyprowadź z kościoła... Rodzice 
oskarżają księży o dyskryminację dzieci i rodzin 
z dziećmi. w jednym przypadku skończyło się 
to nalotem lokalnej gazety na księdza probosz-
cza i pełnym oburzenia artykułem o nieludzkich 

duchownych. według moich obserwacji, to zale-
dwie jeden z symptomów współczesnej bezrad-
ności wychowawczej rodziców. 
dziś dzień dziecka. Moje starsze córki wpadły 
w zachwyt nad rogalikami z czekoladą i kakao 
podanymi na tacy do łóżka, wzruszyły się widząc 
kilka drobnych prezentów (ot, blok rysunkowy, 
teczka ze zwierzątkami...). Tyle, że na co dzień 
one same sobie przygotowują śniadanie (lat 10  
i 7). dla dzieci, które każdego dnia mają nie-
ustanny dzień dziecka, bo rodzice wyręczają 
ich we wszystkim, śniadanko do łóżka musiałby 
podać np. clown zamiast, jak zwykle mama, żeby 
zyskało to jakąś wartość.
Rozumiem doskonale pragnienie dorosłych, 
by robić wszystko dla dobra swojego potomka, 
z miłości do niego. Jednak jeśli naszym hasłem 
będzie: „kocham, więc nie stawiam ŻadnyCH 
wymagań”, wychowamy osobę głęboko nie-
szczęśliwą. nieszczęśliwą, bo dowie się dopiero  
w dorosłości, że nie cały świat podziela zdanie 
jego rodziców, że należy mu się wszystko co naj-
lepsze. zawsze. nawet kosztem innych ludzi.

Bogna Białecka – psycholog
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 z życia parafii

BoŻe cIAŁo
w uroczystość najświętszego Ciała  

i krwi Chrystusa po Mszy św. 
o godz. 10.00 wyruszyliśmy  

w procesji z najświętszym sakramentem 
ulicami osiedla górce. szliśmy ul. Bolkowską 
koło lidla i kazubów, gdzie był umieszczo-
ny pierwszy ołtarz (w formie krzyża) przy-
gotowany przez skautów Europy. po obu 
stronach ołtarza czterech skautów trzymało  
zapalone pochodnie. Jak się domyślam, cała 
konstrukcja została umocowana tylko sznur-
kiem, bez użycia gwoździ.

kolejny ołtarz przygotowany przez wspól-
notę „przyjaciele oblubieńca”   z napisem 
„Chleb żywy, który zstąpił z nieba” był usy-
tuowany przy ul. Bogatyńskiej. kolejny zaś 
przygotowały koła żywego różańca. przed-
stawiał figurę Matki Bożej Fatimskiej, a nad 
nią widniały słowa: „Matko Boża wypraszaj 
łaski dla naszych rodzin”. ostatni ołtarz 
przygotował już wcześniej domowy kościół 
w nowym kościele.

w procesji szli ministranci, panie niosły 
figurę MB Fatimskiej, panowie figurę św. 
Józefa, a koło żywego różańca kroczyło nio-
sąc ufundowany przez nie drewniany róża-
niec. w procesji były też niesione chorągwie: 
jedna z wizerunkiem świętegoJana pawła 
(ufundowany przed kanonizacją papieża po-
laka) i druga z napisem „zostań z nami, pa-
nie”. dzieci niosły poduszki z wizerunkiem 
MB Częstochowskiej i MB Fatimskiej, 
dziewczynki pierwszokomunijne sypały 
kwiatki. wierni szli za kapłanem niosącym 
najświętszy sakrament i aktywnie włączali 
się w śpiew pieśni intonowanych przez orga-
nistkę panią anię. 

Jak zwykle, było upalnie. skauci i skautki 
przez cały czas roznosili wodę dla spragnio-
nych parafian. widziałam, że koszula jed-
nego z ministrantów była cała mokra pod 
komżą.

nabożeństwo zakończono błogosławień-
stwem najświętszym sakramentem. ko-
ściół był pełen. 

wracałam z procesji z sąsiadką. powie-
działa mi, że zawsze chwali się swoim ko-
leżankom z Bielan, iż mamy najładniejszą 
procesję. no bo kto ma wśród uczestników 
skautów, którzy są widoczni w procesji  
i przygotowują jeden ołtarz. w której parafii 
podczas procesji gra orkiestra dęta? przy-
znałam tej pani rację. Mamy najwspanialszą 
procesję w okolicy!

Mirosława pałaszewska 
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 małE co niEco

MŁODA KAPUSTA ZASMAŻANA

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

w kuchni najbardziej lubię sezonowość, sma-
ki, które pojawiają się na chwilę i na które potem 
trzeba czekać okrągły rok. wiosna to czas mło-
dych warzyw. po botwince i szparagach przyszedł 
czas na młodą kapustę. Ja najbardziej lubię za-
smażaną.

składniki: 1/2 średniej wielkości główki ka-
pusty, 1 cebula, 20 dag wędzonego boczku (do-
datkowo można dodać także szpek, kiełbasę lub 
inny rodzaj wędzonej wędliny), 2 łyżki masła,  
1 łyżka mąki, 1 liść laurowy, sól, pieprz

kapustę obrać z wierzchnich liści, usunąć głąb, 
poszatkować i zalać niewielką ilością wody. dodać 
liść laurowy i gotować na niewielkim płomieniu. 
Boczek pokroić w kostkę i zrumienić na patel-
ni, następnie przełożyć do gotującej się kapusty, 
zaś na wytopionym tłuszczu zeszklić pokrojoną 
w drobną kostkę cebulę i również dodać do kapusty. gdy kapusta będzie miękka, roztopić na patelni masło, dodać mąkę 
i cały czas mieszając zasmażać ok. 1-2 min. dodać zasmażkę do kapusty i całość zagotować. na końcu doprawić solą  
i pieprzem. podawać z pieczywem lub jako dodatek do mięs.

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

10 czerwca, godz. 12.00, amfiteatr Bemowo, wstęp wolny

„wybierz 112” - teatralny poranek bajkowy

10 czerwca, godz. 14.00, amfiteatr Bemowo, wstęp wolny

przegląd grup tanecznych i wokalnych Bemowskiego Centrum kultury

 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
4. 06 – poniedziałek:

7.00: śp. Maria Janowska i dusze w czyśćcu cierpiące
7.00: śp. Janina szczepanik – 4 greg.
7.30: o błog. Boże i owocną pielgrzymkę dla Jolanty i leszka z rodziną
7.30: śp. Janina laveń – 4 greg.
18.00: śp. Roman i włodzimierz kizlich w rocznicę śmierci

5. 06 – wtorek (wspomnienie św. Bonifacego):
7.00: śp. stefania
7.00: śp. Janina szczepanik – 5 greg. 
7.30: śp. Maria Janowska i dusze w czyśćcu cierpiące
18.00: śp. Janina laveń – 5 greg. 

6. 06 – środa:
7.00: dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże dla natalii  
 w 3 r. urodzin i dla jej rodziców
7.30: o błog. Boże i potrzebne łaski dla karoliny wilkowskiej  
 w dniu urodzin
18.00: zbiorowa do Matki Bożej nieustającej pomocy:

7. 06 – czwartek:
7.00: dziękczynna w 40 r. urodzin konrada z prośbą o błog. Boże  
 i potrzebne łaski
7.00: śp. Janina szczepanik – 7 greg.
7.00: śp. Maria Janowska i dusze w czyśćcu cierpiące
7.30: śp. Janina laveń – 7 greg. 
18.00: o dobre i święte powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego  
 z naszej parafii oraz za powołanych 

8. 06 – piątek (uroczystość Najświętszego serca pana Jezusa): 
7.00: śp. Janina szczepanik – 8 greg.
7.00: śp. Maria Janowska i dusze w czyśćcu cierpiące
7.30: śp. Janina laveń – 8 greg. 
18.00: śp. włodzimierz Jankowicz, kazimiera i Mieczysław wichniewicz,  
 Honorata i stanisław Jankowicz

9. 06 – sobota (święto poświęcenia kościoła katedralnego):

7.00: śp. Jerzy kazimierz kokociński miesiąc po śmierci
7.00: śp. Maria Janowska i dusze w czyśćcu cierpiące
7.30: śp. Janina szczepanik – 9 greg.
7.30: śp. Janina laveń – 9 greg.
10.00: Msza święta domowego kościoła 
18.00: śp. Franciszka – 35 r.śm., wacław, stefania, Janina, kazimierz,  
 zbigniew

10. 06 – niedziela:
7.00: śp. wiesław dobryjanowicz – 20 r.śm., c.r. ołdakowskich  
 i dobryjanowiczów
8.30: śp. antoni w dniu urodzin i imienin
10.00: śp. Jerzy Śliwiński – 3 r.śm. 
11.30: …………………………………………. 
13.00: za parafian
16.00: śp. Janina szczepanik – 10 greg.
18.00: śp. alicja – 3 r.śm., zdzisław i Tomasz
20.00: śp. Janina laveń – 10 greg.
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oGŁoszeNIA DUszpAsteRsKIe

ZapowiedZi:

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

Bartosz Jerzy Hunek – kawaler z par. tutejszej i emilia wróblewska – panna z par. najświętszej Maryi panny 
wspomożycielki wiernych w zalesiu dolnym

1. dzisiaj przeżywamy ustanowiony kilka lat temu  
w kościele w polsce dzień dziękczynienia pod hasłem 
„dziękujemy za niepodległość”.  

2. dziękujemy naszym parafianom za liczny udział w te-
gorocznej procesji Bożego Ciała. dziękujemy wszystkim, 
którzy włączyli się w budowę ołtarzy.

3. Trwa  oktawa Bożego Ciała. zapraszam codzien-
nie  po Mszy św. wieczornej na nieszpory i nabożeństwo 
Czerwcowe.

4. w czwartek, 7 czerwca, zakończenie oktawy Bożego 
Ciała z procesją eucharystyczną. zapraszamy asystę proce-
syjną, ministrantów bielanki i wszystkich naszych parafian.  
po Mszy św. błogosławieństwo wianków.

5. w piątek 8 czerwca, przypada uroczystość najświęt-
szego serca pana Jezusa. w tym dniu będziemy modlić 
się o uświęcenie kapłanów. Jest to inicjatywa zapoczątko-

wana przez św. Jana pawła ii w 1995 roku. prośmy, aby 
serca kapłanów i każdego z nas Chrystus uczynił według 
serca swego. po Mszy wieczornej procesja eucharystycz-
na. zapraszamy asystę procesyjną, ministrantów, bielanki, 
wszystkich parafian. z racji uroczystości w tym dniu nie 
obowiązuje wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.

6. w sobotę będziemy wspominać niepokalane ser-
ce najświętszej Maryi panny, niepodzielnie zjednoczone  
z sercem Jej syna.

7. przed kościołem zbieramy datki na pomoc rodzinom 
dotkniętym wojną w aleppo. Fundusz wsparcia można też 
zasilić każdego dnia wrzucając ofiary do skarbonek na fila-
rach kaplicy. Można też wpłacać na bankowe konto parafii 
z dopiskiem: „Rodzinom w aleppo”.

8. za tydzień ofiary składane na tacę będą  przeznaczone 
na budowę kościoła.

Przez sakrament chrztu świętego do wspólnoty Kościoła 
zostały przyjęte dzieci:

Maja Łagowska i szymon Niedzielski

naszym kochanym Jubilatom, a więc księdzu proboszczowi Janowi, księdzu Rafało-
wi, księdzu grzegorzowi i księdzu Januszowi, z racji przeżywanych rocznic święceń 
kapłańskich, pragniemy życzyć wielu łask Bożych i błogosławieństwa na codzienną 
posługę duszpasterską, opieki Matki najświętszej królowej apostołów i Matki ka-
płanów i świętości życia, zapewniając pamięć w naszej codziennej modlitwie.

 Redakcja „skały” i czytelnicy


