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 Odpust 
parafialny

OtO SłOwO PaNa:

„Nie tak będzie między wami. (…) Bo i Syn Człowieczy nie 
przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie 
na okup za wielu.” (Mk 10, 45).

Jakże wiele cierpliwości okazuje Jezus swoim uczniom. 
Co chwilę go zawodzą, kłócą się, niewiele rozumieją  
z Jego nauki, zapierają się go, boją się ludzkich opinii, 
wstydzą się otoczenia…

dziś Jezus ich upomina, bo też wierzgają na siebie i się 
oburzają.

Czy rzeczywiście Jakub i Jan dopuścili się błędu i zła, 
prosząc Jezusa o wyjątkowe miejsca w Jego królestwie?

Myślę, że zależy to od ich nastawienia serca. Jeżeli mie-
liby się wynosić nad innych, pysznić się, a drugimi pogar-
dzać, że pozostali mają gorsze miejsca w domu ojca, to 
słusznie Jezus odmówił im tego zaszczytu… 

ale jeżeli ci apostołowie z miłości do Jezusa, z tęskno-
ty, z dobrych motywacji mieli takie pragnienie serca, to nie 
było w tym przecież niczego złego.

niewłaściwa zaś była reakcja pozostałych apostołów, 
którzy zaczęli się oburzać na dwóch braci… niezdrowa 
rywalizacja, wywyższanie się, zazdrość – takich zachowań 
Jezus nie akceptuje pośród swoich uczniów. a temu czym 
żyje świat i co preferują inni, wszelkiemu cwaniactwu  
i pragnieniom rządzenia, uciskania innych, wyzyskiwania, 
wywyższania się, przeciwstawia Jezus swoją postawę, któ-
ra ma być wzorem w budowaniu relacji międzyludzkich. 
gdyż on uniżył się i w pokorze swego Boskiego serca 
nie żądał, aby Mu służono, ale sam daje przykład służby.  
z miłości do grzeszników oddaje swoje życie, składa z sie-
bie ofiarę za zbawienie swoich umiłowanych i jednocze-
śnie pragnie, aby wszyscy Jego uczniowie wzorowali się na 
nim w postępowaniu i budowaniu wzajemnych relacji.  

ks. Konrad

SK ała
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EwangElia na co dziEń
21 października 2018  - XXIX Niedziela zwykła 
(Mk 10, 35-45)

22 października 2018 - poniedziałek
wspomnienie św. Jana Pawła II
(Łk 12, 13-21)
ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: „nauczycielu, powiedz 
mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”. lecz 
on mu odpowiedział: „Człowieku, któż Mnie ustanowił 
nad wami sędzią albo rozjemcą?” powiedział też do nich: 
„uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet 
gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie 
zależy od jego mienia”. i opowiedział im przypowieść: 
„pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło 
pole. i rozważał w sobie: „Co tu począć? nie mam gdzie 
pomieścić moich zbiorów”. i rzekł: „Tak zrobię: zburzę 
moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę 
całe moje zboże i dobra. i powiem sobie: Masz wielkie 
dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i uży-
waj!” lecz Bóg rzekł do niego: „głupcze, jeszcze tej nocy 
zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie 
to, co przygotowałeś?” Tak dzieje się z każdym, kto skar-
by gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga”. 

23 października 2018 - wtorek 
dzień powszedni
(Łk 12, 35-38)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „niech będą prze-
pasane biodra wasze i zapalone pochodnie. a wy bądźcie 
podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty 
weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie 
i zakołacze. szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie 
czuwających, gdy nadejdzie. zaprawdę, powiadam wam: 
przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, 
będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży 
przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie”. 

24 października 2018 - środa
dzień powszedni
(Łk 12, 39-48)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „To rozumiejcie, że 
gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma 
złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. wy 
też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domy-
ślacie, syn Człowieczy przyjdzie”. wtedy piotr zapytał: 
„panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do 
wszystkich?” pan odpowiedział: „któż jest owym rządcą 
wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją 
służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? 
szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie 
przy tej czynności. prawdziwie powiadam wam: postawi 
go nad całym swoim mieniem. lecz jeśli sługa ów powie 
sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie 
bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to na-
dejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa,  
i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy 
mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę 
swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie 

z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie 
poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma 
małą chłostę. komu wiele dano, od tego wiele wymagać 
się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od nie-
go żądać będą”.

25 października 2018 -  czwartek
dzień powszedni
(Łk 12, 49-53)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „przyszedłem 
ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapło-
nął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się 
to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? 
nie, powiadam wam, lecz rozłam. odtąd bowiem pię-
cioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie 
przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw 
synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a cór-
ka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa 
przeciw teściowe”.  

26 października 2018 - piątek
dzień powszedni
(Łk 12, 54-59)
Jezus mówił do tłumów: „gdy ujrzycie chmurę podno-
szącą się na zachodzie, zaraz mówicie: „deszcz idzie”.  
i tak się dzieje. a gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: 
„Będzie upał”. i bywa. obłudnicy, umiecie rozpoznawać 
wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpo-
znajecie? i dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, 
co jest słuszne? gdy idziesz do sprawującego władzę ze 
swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do 
zgody, by cię nie zaciągnął do sędziego; a sędzia przeka-
załby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. 
powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni 
pieniążek”. 

27 października 2018 - sobota
dzień powszedni
(Łk 13, 1-9)
w tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi  
o galilejczykach, których krew piłat zmieszał z krwią ich 
ofiar. Jezus im odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci gali-
lejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkań-
cy galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; 
lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. 
albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła 
się wieża w siloam i zabiła ich, było większymi winowaj-
cami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powia-
dam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo 
zginiecie”. i opowiedział im następującą przypowieść: 
„pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figo-
wiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. 
Rzekł więc do ogrodnika: „oto już trzy lata, odkąd przy-
chodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. 
wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” lecz on mu 
odpowiedział: „panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż 
okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. a jeśli 
nie, w przyszłości możesz go wyciąć”.
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ODPUSt PaRaFIaLNY

Odpust parafialny to uroczystość 
wspólnoty parafialnej, obchodzo-
na co roku, związana ze świętem 
patronalnym parafii lub kościoła. 
Imieniny patrona są uroczystością 
szczególną, która oprócz Bożego 
Narodzenia i wielkanocy, należy do 
najważniejszych w roku. w parafii 
św. łukasza Ewangelisty uroczy-
stość ku czci jej patrona przypada   
w dniu 18 października. 

w kościele katolickim termin 
„odpust” posiada dwa zna-
czenia - dogmatyczne i li-

turgiczne. naukę kościoła dotyczącą 
odpustów w znaczeniu dogmatycznym 
wyjaśnia zarówno katechizm kościo-
ła katolickiego (kkk 1471-1479), 
jak i kodeks prawa kanonicznego  
z 1983 r. (kanony 992-997). obydwa 
dokumenty odwołują się do konsty-
tucji apostolskiej papieża pawła Vi  
o odpustach „indulgentiarum doctri-
na”. z kolei ten dokument wyjaśnia, 
że „odpust jest to darowanie przed 
Bogiem kary doczesnej za grzechy, 
zgładzone już co do winy. dostępuje 
go chrześcijanin odpowiednio uspo-
sobiony i pod pewnymi, określony-
mi warunkami, za pośrednictwem 
kościoła, który jako szafarz owoców 
odkupienia rozdaje i prawomocnie 
przydziela zadośćuczynienie ze skarb-
ca Chrystusa i świętych”. w sensie 

dogmatycznym odpust łączy się więc 
z sakramentem pokuty i darowaniem 
kar. 

w znaczeniu liturgicznym „odpu-
stem” nazywa się uroczystości ku czci 
opiekuna określonego kościoła lub pa-
rafii. w dniu odpustu wierni zazwy-
czaj uczestniczą w uroczystej Mszy 
św., zwanej „sumą odpustową”. suma 
ta sprawowana jest często w intencji 
wszystkich parafian i jest najczęściej 
koncelebrowana. po Mszy św. naj-
częściej odbywa się uroczysta proce-
sja. w niektórych miejscowościach 
istnieje zwyczaj odprawiania sumy 
odpustowej poza kościołem, na placu 
kościelnym. zwyczajem zachowanym 
w wielu parafiach jest też udział w su-
mie odpustowej duszpasterzy z sąsied-
nich parafii, jak również wywodzących 
się lub pracujących wcześniej w danej 
parafii. w kazaniach głoszonych tego 
dnia często przypomina się wiernym o 
samym patronie, a także o możliwości 
zyskania odpustu zupełnego, czyli da-
rowania wszystkich kar doczesnych za 
popełnione grzechy. zachęca się para-
fian do skorzystania w dniu odpustu  
z sakramentu pokuty i przystąpienia 
do komunii Świętej, co jest jednym  
z warunków uzyskania „odpustu zu-
pełnego”. pozostałe warunki to od-
mówienie modlitwy „ojcze nasz”  
i „wierzę w Boga” oraz modlitwy  
w intencjach ojca Świętego. wszyst-

kie te działania mają na celu zaakcen-
towanie, że w trakcie odpustu para-
fialnego najważniejszy jest wymiar 
duchowy tego wydarzenia.

zwyczajem kultywowanym w wie-
lu parafiach w trakcie odpustu pa-
rafialnego są zakupy na straganach  
z zabawkami i słodyczami. są one naj-
większą atrakcją głównie dla dzieci. 
niestety w dużych miastach ten zwy-
czaj coraz częściej zanika, obecny jest 
za to w mniejszych miejscowościach. 
dawniej w dniu odpustu w każdej 
miejscowości urządzano zabawy ta-
neczne dla wszystkich mieszkańców. 
obecnie również ten zwyczaj zanika, 
także w małych miejscowościach. na-
tomiast zastąpiły go festyny organizo-
wane przez niektóre parafie, w trakcie 
których organizowane są różne kon-
kursy, zabawy i występy artystyczne. 
aby ułatwić świętowanie odpustu  
i kultywowanie  zwyczajów mu towa-
rzyszących dopuszczalne jest przenie-
sienie obchodu liturgicznego ku czci 
patrona na najbliższy dzień wolny, 
na przykład niedzielę po właściwym 
wspomnieniu.

odpust parafialny jest przede 
wszystkim świętem wspólnoty wier-
nych, tworzącej daną parafię. To 
szczególny czas łaski i Bożego mi-
łosierdzia. To dzień, w którym każ-
dy wierzący ma okazję doświadczyć  
w sposób bardzo konkretny łaski Bo-
żej miłości, wyrażającej się w darze 
odpustu zupełnego. To również dzień, 
który daje okazję poznania świętego 
patrona parafii i uwielbienia Boga za 
jego orędownictwo i opiekę. Święto-
wanie odpustu parafialnego przypo-
mina także o powołaniu do świętości 
każdego chrześcijanina.

warto odpustu parafialnego nie 
przeżywać bez odpustu zupełnego. 
Możliwość zyskiwania tego ostatnie-
go odpustu jest bowiem wspaniałym 
darem od Boga, który może być ofia-
rowany dla siebie, bądź dla zmarłych, 
którzy w czyśćcu wypełniają zadość-
uczynienie za popełnione przez sie-
bie grzechy, by dojść do doskonałej 
miłości. korzystanie z daru odpustu 
zupełnego jest dowodem poczucia 
odpowiedzialności przed Bogiem za-
równo za zbawienie własne, jak i osób 
bliskich.

Roman łukasik
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wIECZÓR POEtYCKI 
w DNIU PaPIESKIM 

w niedzielę 14 października 2018 
roku po raz kolejny obchodziliśmy 
Dzień Papieski. Po każdej Mszy św. 
ministranci zbierali do puszek datki 
na rzecz  Fundacji „Dzieło Nowego 
tysiąclecia”, która przyznaje stypen-
dia dla uzdolnionej młodzieży, której 
nie stać byłoby na naukę i studia. Pan 
Stanisław z kolei sprzedawał, ulubione 
przez Jana Pawła II, pyszne kremówki.

o godz. 19.00 w naszej kaplicy od-
był się wieczór poetycki z okazji 
40 rocznicy wyboru karola woj-

tyły na papieża. poetka noemi zasada, 
autorka recytowanych wierszy, rozpoczę-
ła piękną sentencją, że człowiek przy-
chodzi do kościoła, by bardziej pokochać 
Boga, a wychodzi z kościoła, by bardziej 
pokochać ludzi. koncert dla zebranych 
miał być lekcją miłości. w jednym z pre-
zentowanych wierszy usłyszeliśmy:

uczono nas historii, / ale często za-
pominamy,/ że wszystko ma swój czas. 
(…)

poznaliśmy wiele języków,/ ale nie po-
znaliśmy najważniejszego – języka miło-
ści.

krystyna Czubówna zaś powtórzyła za 
autorką: „nie chcę zgubić wiary, zapo-
mnieć o miłości. (…) Marzy mi się pięk-
niejszy świat i lepsza ja”. prosiła: „postaw 
obok mnie mądrych ludzi.”

w programie koncertu była też „lita-
nia”, w której  proszono, by Bóg zacho-
wał nas od oszukanych przyjaciół, bronił  
od niekochanej miłości.

w wierszu „Życie” autorka stwierdziła, 
iż poszuka nowych marzeń do spełnie-
nia. „za krótkie jest życie, by zamknąć je 

w czterech ścianach samotności.”
nie zabrakło też i pieśni. Mał-

gorzata szarek zaśpiewała „po-
wietrzem moim jest”, której refren 
brzmiał: „powietrzem moim jest / 
obecność Twoja w sercu mym. / 
powszednim chlebem mym / Twe 
żywe słowo dałeś mi dziś.” po-
zostałe pieśni były wykonane nie 
tylko przez artystów ale i zgroma-
dzonych parafian. wspólnie za-
śpiewano „abba, ojcze”, „góralu, 
czy ci nie żal” (tutaj wyróżniał się 
głębokim głosem siedzący obok 
mnie mężczyzna w pierwszym rzędzie; 
ale trzeba przyznać, że śpiewanie w wy-
konaniu wszystkich zgromadzonych było 
bardzo czyste). a na koniec także wspól-
nie odśpiewaliśmy ulubioną pieśń pa-
pieża polaka „Barka”. 

w koncercie wystąpili: noemi 
zasada, krystyna Czubówna, karol 
kukowka, Bartosz Mazur, Małgo-
rzata szarek, Marcin Janos kraw-
czyk, Maciej Jachowski i Martyna 
Młynarska Modlińska. nad oprawą 
muzyczną czuwał grzegorz urban, 
natomiast wsparcie techniczne za-
pewniał akustyk pan wojciech  
|i uczeń kl. V - Mateusz. 

w czasie koncertu zebrani mogli 
śledzić na ekranie zdjęcia przedsta-
wiające św. Jana pawła ii w różnych 
momentach jego pontyfikatu.

Tym razem parafianie dopisali. 
nasza kaplica była pełna. ludzie 
wychodzili uśmiechnięci i pełni 
radości. Jeszcze w drodze powrot-
nej słychać było, jak ktoś śpiewał 
„góralu, czy ci nie żal”. a nam żal, 

że koncert się skończył. pozostajemy 
wdzięczni pani noemi za to, że po raz 
kolejny mogliśmy obcować z jej poezją.

Mirosława Pałaszewska
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PaRaFIaLNa PIELGRZYMKa 
DO MEDJUGORJE CZ. II

w poprzednim odcinku opisywałem 
początek parafialnej pielgrzymki do Me-
djugorje, która odbyła się od 13 do 19 sierp-
nia 2018 roku. Kontynuując relację z tego 
cudownego miejsca, opiszę jak wyglądały 
pozostałe dni naszego pielgrzymowania.

w środę po śniadaniu wyruszyliśmy 
na górę objawień, nazywaną 
przez miejscowych podbrdo.  

z naszego hotelu szliśmy do tego miejsca ja-
kieś 20-30 minut, wykorzystując skrót przez 
pola uprawne, na których głównie rosną wi-
nogrona. Jest to niespotykany i piękny widok, 
którego nie zobaczymy w naszym kraju. Tu, 
gdzie oprócz winogron, rosną sobie po prostu 
na drzewach granaty oraz figi.

góra objawień to niewielkie, skaliste 
wzniesienie niedaleko Medjugorje. Rodo-
wici mieszkańcy mówią, że znajduje się ona 
w wiosce o nazwie Bijakovici. wioska ta  
w mojej ocenie, praktycznie została wchło-
nięta przez Medjugorje. na tej właśnie górze 
wizjonerzy po raz pierwszy zobaczyli Mat-
kę Bożą. od tamtej pory gromadzą się tam 
ludzie oddający się modlitwie różańcowej. 
w dzień i w nocy można tu spotkać grupy 
pielgrzymów idących do miejsca pierwszych 
objawień. Tu ustawiono figurkę królowej 
pokoju, która została poświęcona 8 września 
2001 roku.

w 1989 roku przy ścieżce, prowadzącej na 
szczyt góry, postawiono odlewy z brązu ra-
dosnych, bolesnych i chwalebnych tajemnic 
różańca, które zostały wykonane przez prof. 
Carmela puzzla z Florencji. naprzeciwko 
drugiej stacji różańcowej stoi szary krzyż, 
upamiętniający pierwsze orędzie Matki 
Bożej przekazane światu 26 czerwca 1981 
r. przez Mariję pavlović. Było to wezwanie 

do pokoju. z prawej strony, u podnóża góry 
objawień znajduje się niebieski krzyż.  
w tym miejscu od 4 lipca 1982 roku spotyka 
się grupa modlitewna wizjonera ivana dra-
gićevića. Tutaj także mają miejsce objawienia 
każdego drugiego dnia miesiąca z Mirjaną 
soldo.  góra nie jest wysoka.  wejście na nią 
do najłatwiejszych nie należy ze względu na 
skaliste zbocze. nie ma tutaj wyznaczonej 
jednej ścieżki. należy patrzeć pod nogi, bo 
ostro zakończone kamienie są śliskie nie tyl-
ko po deszczu. dodatkowym utrudnieniem 
w porze letniej jest klimat charakteryzujący 
się wysoką temperaturą i parzącym słońcem. 
podczas naszego pobytu w Medjugorje po-
goda w cudowny sposób nas oszczędzała.  
kiedy wchodziliśmy na tę górę, słońce przy-
kryte było chmurami.

góra objawień to moje ulubione miejsce 
w Medjugorje. Bardzo lubię tam przebywać. 
Jeśli to możliwe każdego dnia, czasami na-
wet w nocy. noce są najlepsze i najbardziej 
dla mnie poruszające. Mogę nocą wspiąć się 
do Matki Bożej, powiedzieć jej o wszystkim. 
w świetle gwiazd i księżyca figura wygląda 
przepięknie. Tam wsłuchuję się w głos mo-
jego serca i staram się usłyszeć, co mówi do 
mnie Maryja. wtedy wszystkie troski i to, co 
zostawiłem w polsce, wydają się takie odległe, 
takie błahe, takie proste. 

w święto wniebowzięcia najświętszej 
Maryi panny – 15 sierpnia wspólnie z inny-
mi polakami uczestniczyliśmy w uroczystej 
Mszy Świętej odprawianej w języku polskim 
na ołtarzu polowym. następnie wyruszyliśmy 
do wspólnoty Cenacolo. Jest to wspólnota za-
łożona przez siostrę zakonną Elwirę petroz-
zi. Ma ona obecnie wiele domów rozsianych 
po całym świecie, głównie we włoszech.  
w polsce znajdują się trzy domy wspólnoty. 

Jej główną misją jest pomoc uzależnionym 
chłopcom i dziewczętom wyjść z nałogów 
oraz doświadczyć miłości i ciepła, jaka pły-
nie z miłości Chrystusa. Metoda terapii 
opiera się na intensywnej pracy, modlitwie, 
dzieleniu się uczuciami, rozwijaniu talentów  
i zajęciach sportowych. ponadto każdy nowo 
przyjęty, w początkowym okresie pobytu  
w ośrodku, dostaje „anioła stróża”, czyli oso-
bę, która towarzyszy mu przez 24 godziny na 
dobę. wspólnota nie zatrudnia wykwalifiko-
wanych psychologów, ani nie stosuje terapii 
farmakologicznej. Młodzi ludzie po wyjściu 
ze wspólnoty wracają gotowi do życia w spo-
łeczeństwie. odwiedzając tę wspólnotę mo-
gliśmy posłuchać poruszających świadectw 
dwóch chłopaków z polski, którzy aktualnie 
przebywają w tym miejscu w Medjugorje.

następnego dnia odwiedziliśmy Mostar 
miasto w południowo-zachodniej Bośni  
i Hercegowinie, położone nad rzeką nere-
twą, Jest to nieformalna stolica Hercegowiny 
oraz jeden z największych ośrodków miej-
skich w kraju. nazwa pochodzi od słowa 
mostari (strażnicy mostu), a najważniejszym 
zabytkiem jest położony w centrum XVi-
wieczny kamienny stary Most, wybudowa-
ny w 1566 r. w wyniku działań wojennych 
9 listopada 1993 r. został on zburzony przez 
Chorwatów, a jego odbudowę zakończono 
23 lipca 2004 r. w lipcu 2005 stary most  
i jego najbliższe otoczenie zostały wpisane 
na listę światowego dziedzictwa kulturowego 
unEsCo.

Chociaż klimat tego miasta bardzo mi 
odpowiadał, to po dłuższym zastanowieniu 
stwierdziłem, że nie chciałbym tam miesz-
kać. wielokulturowość i wiele wyznań w tym 
jednym miejscu rodzi wiele konfliktów. od 
1994 r. miasto jest podzielone na dwie nie-
chętne sobie części – bośniacką (muzułmań-
ską) i chorwacką, które dopiero od niedawna 
zaczynają dogadywać się ze sobą.

w tym samym dniu pojechaliśmy do 
jednych z najpiękniejszych wodospadów  
w Bośni i Hercegowinie – kravica. wodo-
spady dochodzą do szerokości 150 m i wyso-
kości 25 m. Tworzy je rzeka Trebizat. kaska-
dy znajdują się 7 km na południowy wschód 
od miejscowości ljubuški. woda spływa tam 
kaskadami w kilkunastu miejscach. nieza-
pomnianym przeżyciem była dla mnie moż-
liwość pływania wśród tych wodospadów 
oraz spacerowanie pod nimi, aby poczuć ich 
ogromną siłę.

dokończenie na str. 12
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co nam mówią Święci?

ŚwIĘta JaDwIGa ŚLĄSKa

Była pracowita i skromna. według le-
gendy, aby nie odróżniać się od większości 
swoich poddanych, Jadwiga chodziła boso. 
Denerwowało to bardzo jej męża. Uprosił 
spowiednika, by ten nakazał jej nakładanie 
obuwia, nie wypadało przecież, żeby księż-
na chodziła boso. Kapłan podarował jej 
parę butów i poprosił, aby je zawsze nosiła. 
Księżna była posłuszna swemu spowiedni-
kowi, podarowane buty wszędzie nosiła ze 
sobą... przewieszone na sznurku.

przyszła święta urodziła się prawdopo-
dobnie w roku 1166 jako córka Bertol-
da, księcia morawskiego, margrabiego 

hadeńskiego, hrabiego na Tyrolu i agnieszki, 
córki margrabiego, a zarazem hrabiego Ro-
chleta dedona, potomka karola wielkiego. 
Jadwiga miała liczne rodzeństwo: czterech 
braci i trzy siostry (jedna została żoną Filipa 
króla Francji, drugą wydano za andrzeja kró-
la węgierskiego, a trzecia została zakonnicą). 
Była osobą wykształconą. nauki pobierała  
w rodzinnym domu, a od 5 do 12 roku życia 
w klasztorze benedyktynek w kitzingen nad 
Menem. znała łacinę, czytała Biblię, dzieła 
ojców kościoła oraz żywoty świętych, hafto-
wała, szyła i pielęgnowała chorych.

Miała prawie 12 lat, gdy została wydana za 
syna wrocławskiego księcia Bolesława wyso-
kiego – Henryka zwanego Brodatym, który 

8 listopada 1202 r. został pa-
nem całego księstwa. udało 
mu się do dzielnicy śląskiej 
dołączyć dzielnicę senioralną 
(krakowską), a także znaczną 
część wielkopolski – dlatego 
figuruje on w spisie władców 
polski.

Henryk i Jadwiga doczeka-
li się siedmiorga dzieci: Bole-
sława (ur. ok. 1194), konrada 
(ur.1195), Henryka (ur.1197), 
agnieszki (ur. ok. 1196), 
gertrudy (ur. ok. 1200), zofii  
(ur. przed 1208) i najmłod-
szego, nieznanego z imienia 
dziecka. niestety, wieku do-
rosłego doczekali tylko Hen-
ryk i gertruda. 

Te trudne wydarzenia  
z życia Jadwigi – kolejne 
zgony dzieci, banicja braci, 
skrytobójcza śmierć siostry 
gertrudy, królowej węgier 
– wpłynęły na pogłębienie 
jej życia religijnego i decy-
zję poświęcenia się dziełom 
miłosierdzia. Małżonkowie  
w roku 1209 zawarli uroczysty 
ślub czystości przed biskupem 
wrocławskim wawrzyńcem, 

w efekcie którego ostatnie 28 lat małżeństwa 
przeżyli wstrzemięźliwie. Jadwiga miała wte-
dy około 33 lat, jej 43 – letni małżonek zapu-
ścił brodę i zaczął nosić tonsurę jak mnich.

księżna znana była z miłosierdzia i po-
bożności. wspólnie z dwórkami haftowała 
szaty liturgiczne, obniżyła czynsze kmieciom 
w swoich dobrach, na jej rozkaz w czasie 
nieurodzaju rozdawano żywność, wspierała 
ubogich i chorych. utrzymywała szkołę ka-
tedralną we wrocławiu i wspierała zdolnych 
chłopców z ubogich rodzin, którzy chcieli 
się uczyć. dbała o wyżywienie więźniów, 
wypraszała u męża zamianę kary śmierci na 
pracę przy budowie kościołów lub klaszto-
rów. przyczyniła się do powstania szpitala  
Św. ducha oraz szpitala wędrującego (opła-
cała medyków, którzy przemierzając księstwo 
pomagali chorym w odległych wioskach).

kiedy w 1229 r. mąż Jadwigi Henryk został 
uwięziony przez konrada Mazowieckiego, 
udała się boso na piechotę z wrocławia do 
Czerska, aby prosić o uwolnienie męża, który 
odzyskał wolność pod warunkiem zrzecze-
nia się praw do Małopolski z krakowem. 
Jadwiga przeżyła męża, niemal wszystkie 
swoje dzieci oraz swoje rodzeństwo. kolejne 
nieszczęścia jej nie omijały. Henryk Brodaty 
zmarł 19 marca 1238 r. obłożony ekskomu-
niką za przywłaszczenie dóbr kościelnych. Jej 

syn Henryk pobożny zginął w 1241 r. w bi-
twie pod legnicą. narzeczony jej córki, otto 
von wittelsbach, zabił króla niemieckiego 
Filipa, za co utopiono go w dunaju.

siostra księżnej Jadwigi, gertruda, któ-
ra była królową węgierską, została zamor-
dowana. druga siostra królowa francuska 
agnieszka była nieślubną towarzyszką króla 
Filipa ii augusta, który nigdy nie uzyskał 
unieważnienia poprzedniego związku. za-
pewne miało to także wpływ na decyzję córki 
Jadwigi, także gertrudy, która w roku 1212 
wstąpiła do zakonu w Trzebvnicy.

po śmierci męża Jadwiga zamieszkała  
w klasztorze sióstr cysterek w Trzebnicy, któ-
ry sama wcześniej ufundowała. naśladując 
swoją siostrzenicę św. Elżbietę z Turyngii, 
zadawała sobie kolejne pokuty, posty, biczo-
wania, nosiła włosiennicę i czuwała w nocy. 
przez czterdzieści lat ograniczała sobie po-
żywienie, nie jadła mięsa i nabiału. złożyła 
na ręce swojej córki, którą była przełożoną 
klasztoru w Trzebnicy, śluby zakonne.  

Jadwiga zmarła 14 października 1243 
r. mając ponad 60 lat. Jej córka gorliwie 
wspierała kult matki i od 1251 r. rozpoczęto  
w Trzebnicy obchodzić pamiątkę śmierci 
Jadwigi Śląskiej, spisywano łaski, otrzymane 
za jej pośrednictwem. o kanonizację Jadwigi 
zabiegał także papież urban iV, który jako 
legat papieski w latach 1248-1249 trzy razy 
odwiedził wrocław i poznał osobiście Jadwi-
gę.  po jego śmierci dokonał jej kanonizacji 
jego następca klemens iV 26 marca 1267 r.  
w kościele dominikanów w Viterbo. w 1680 
r. na prośbę Jana iii sobieskiego papież bł. 
innocenty Xi rozciągnął kult św. Jadwigi na 
cały kościół. ku jej czci powstała na Śląsku 
w 1848 r.  rodzina zakonna - siostry jadwi-
żanki. 

Św. Jadwiga Śląska, mimo że  niemka  
z urodzenia, czczona jest jako patronka pol-
ski, Śląska, archidiecezji wrocławskiej i diece-
zji w gorlitz, a także miast: andechs, Berlina, 
krakowa, Trzebnicy i wrocławia, a nawet ca-
łej Europy. patronuje także uchodźcom oraz 
pojednaniu i pokojowi. sama, będąc niemką, 
nauczyła się biegle polskiego i na polskiej zie-
mi szerzyła Boże Miłosierdzie.

w ikonografii św. Jadwiga przedstawiana 
jest jako młoda mężatka w długiej sukni lub 
w książęcym płaszczu z diademem na gło-
wie, niekiedy w habicie cysterskim. Jej atry-
butami są: but w ręce, krzyż, księga, figurka 
Matki Bożej, makieta kościoła w dłoniach, 
różaniec. 

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swie-
ci/10-16a.php3

Joanna Matkowska
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 w czwartek 18 października przypa-
dało święto św. łukasza. Nasza parafia 
przygotowywała się do tej uroczystości 
poprzez udział w 40-godzinnym nabo-
żeństwie począwszy od poniedziałku. 
Każdego dnia po Mszy św. o godz. 10.00 
trwała adoracja Najświętszego Sakra-
mentu,  o godz. 15.00 odmawiano w na-
szej kaplicy koronkę do Bożego Miłosier-
dzia, a różaniec po Mszy św. wieczornej. 
w sam dzień odpustu o godz. 10.00 była 
sprawowana Msza św. dla chorych. Nato-
miast uroczystą sumę odpustową o godz. 
18.00 koncelebrowało 10 księży (m. in. 
księża z dekanatu jelonkowskiego, księża 
kursowi ks. proboszcza, księża pocho-
dzący z naszej parafii Marek Przybylski  
i Paweł Chilczuk. Okazało się , że ks. Ra-
fał Sikorski nie mógł uczestniczyć w su-
mie odpustowej, ponieważ miesiąc temu 
wyleciał do Islandii.

kazanie  wygłosił ks. sylwester Jeż, 
konsultor komisji wychowania 
katolickiego przy konferencji Epi-

skopatu polski. nawiązał w nim do patro-
na naszej parafii św. Łukasza, człowieka 
wiary i sługi słowa, który był jednym z 72 
uczniów Jezusa i przez pewien czas towa-
rzyszył św. pawłowi w działalności misyj-
nej i był z nim w więzieniu. patron 
naszej parafii przyszedł na świat 
w rodzinie pogańskiej i po chrzcie 
aktywnie uzupełniał braki w zna-
jomości wiary. Teraz my mamy 
głosić Ewangelię w kręgu naszej 
rodziny i najbliższych. Trzeba być 
nam lekarzem dusz  jak św. Łukasz. 
Celebrans przypomniał też, że Je-
zus ma zawsze otwarte ramiona dla 
grzeszników.

po Mszy św. nastąpiło wysta-
wienie najświętszego sakramentu  
i odmówienie litanii do św. Łukasza. 
ks. proboszcz podziękował wier-
nym za tak liczne uczestnictwo nie 
tylko w dzień odpustu, ale i pod-
czas trzech dni przygotowujących 
do uroczystości, ks. konradowi 
za przygotowanie 40-godzinnego 
nabożeństwa, a ks. Rafałowi za 
przygotowanie uroczystości odpu-
stowych.

Mirosława Pałaszewska
fot. Grzegorz Ewiak

ODPUSt PaRaFIaLNY
wydarzenie numeru
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ZaPISKI Z wRZEŚNIa 1939 
3 września. Niedziela.
kościoły przepełnione, ale Msze św. ci-

che i krótkie kazania, zgod nie z poprzed-
nimi zarządzeniami. w poznaniu naloty 
i bomby. wojsko w nocy opuściło miasto; 
pozostał oddział wartowniczy pod ko-
mendą pułkownika wołkowskiego(p). po 
południu jadę samochodem do gniezna, 
gdzie z wikariuszem generalnym, ks. 
Van Blericąiem omawiam różne sprawy. 
dotych czas nie było tam jeszcze nalotów. 
wracając trafiam na przedmieś ciu poznań-
skim na nalot i wstępuję na probostwo św. 
Jana za Mu rami.

pod wieczór wysyłam własnym sa-
mochodem resztę ważniejszych aktów 
archiwum prymasowskiego na miejsce 
pewniejsze. Część służby pałacowej prosi  
o pozwolenie schronienia się na wsi. Bra-
ciom najśw. serca Jezusowego, zajętym  
w kancelarii prymasow skiej, udzielam 
urlopu na czas działań wojennych. z ko-
munikatów radiowych wynika, że wzdłuż 
całej granicy polsko-niemieckiej rozgorza-
ła krwawa walka i że nasi żołnierze trzy-
mają się bardzo twardo mimo przewagi 
lotnictwa i groźnych nie mieckich czołgów. 
najcięższe walki toczą się na Śląsku. dal-
sze miasta ulegają bombardowaniu.

Coraz więcej wypadków ostrzeliwania 
cofających się oddziałów polskich przez 
dywersantów i przez ludność niemieckich 
osiedli. doraźne represje.

ponieważ jutro mam jechać do warsza-
wy, by przewodniczyć zwo łanej konferen-
cji plenarnej Episkopatu, proszę otoczenie, 
by mi pozwolono wypocząć i by mnie nocą 
nie budzono na wypadek alarmów lotni-
czych. ale już o godz. 22.35 budzi mnie 
kapelan i za wiadamia, że mnie w bardzo 
ważnej sprawie prosi do telefonu wo-
jewoda. idę. wojewoda komunikuje mi, 
że właśnie odebrał telefon z warszawy 
od wodza naczelnego Marszałka Rydza 
Śmigłego, któ ry zlecił mu oświadczyć mi 
rozkaz, że:

1. imieniem prezydenta Rzeczypospoli-
tej i swoim dziękuje za zapowiedzenie na 
5 września nabożeństwa w katedrze św. 
Jana w warszawie za pomyślność Rzeczy-
pospolitej; będzie obecny na tej Mszy św., 
która na pewno pokrzepi ducha narodu.

2. wobec sytuacji wojennej mam opuścić 
poznań jeszcze dzisiaj przed północą, bo 
jutro mogłaby szosa być miejscami prze-
rwana przez tanki niemieckie, a za jasnego 
dnia mógłbym się narazić na bombardo-
wanie i ostrzeliwanie z karabinów maszy-
nowych, przez niemieckich lotników.

3. powinienem się liczyć z tym, że z war-
szawy nie będę mógł po wrócić zaraz do 
poznania, bo front wojenny przenosi się ku 
wschodowi, wobec czego drogi na pewno 
będą najprawdopodob niej poprzecina-

ne, czyli muszę być przygotowany 
na to, że będę się musiał zatrzymać  
w warszawie lub za wisłą, a w każ-
dym razie na wschód od frontu tak 
długo, aż sytuacja militarna pozwoli 
na powrót, co może potrwać parę 
tygodni.

4. leży w interesie państwa,  abym 
nie wpadł w ręce niemców choćby 
dlatego, że mogliby mnie oni wygry-
wać jako zakładnika, co stworzyłoby 
dla dowództwa naczelnego sytuację 
bardzo krępu jącą i niekorzystna.

odpowiedziałem wojewodzie.
1. Mam zamiar wyjechać jutro 

do warszawy, gdzie dnia 5 wrze-
śnia mam zamiar odprawić wiado-
me  nabożeństwo i przewodniczyć 
konferencji Episkopatu. Mógłbym 
tej nocy wyjechać, lecz nie mam 
pod ręką samochodu, który wyjechał  
z aktami na prowincję i wró ci prawdopo-
dobnie dopiero jutro rano.

2. Jak już depeszowałem do prezydenta 
Rzeczypospolitej, mam za miar pozostać na 
posterunku i dlatego będę się starał wrócić 
z warszawy do poznania jak najrychlej. Je-
żeliby część moich archi diecezji miała być 
przez dłuższy czas zajęta, mógłbym osie-
dlić się w jednej z parafii nieokupowanych.

wojewoda na to:
1. przyślę za pół godziny samochód 

zarekwirowany ze szoferem policjantem  
i drugim policjantem dla eskorty, co jest 
konieczne, bo nie wiadomo, co się może 
stać na szosie.

2. koniecznie trzeba jechać przed półno-
cą; gdy się rozwidni, mogą być naloty. na-
wet mogą być zerwane mosty. koło wrze-
śni szosa już jest uszkodzona przez bomby.

odpowiadam, że wyjadę, gdy będę go-
towy, bo wobec perspekty wy, że będę poza 
poznaniem parę tygodni, muszę niejedno 
zarzą dzić, uporządkować i spakować.

samochód przybył o godz. 23.45. wrę-
czyłem specjalne dyrektywy ks. Bpowi 
dymkowi dla niego i ks. Blericąua. spali-
łem różne akta, inne zabrałem. 4 września 
około godziny drugiej po północy wyje-
chałem z poznania, z niedobrym przeczu-
ciem, ale z wiarą, że w niedługim czasie 
wrócę.

do wrześni jechało się dość swobodnie, 
tylko tu i tam grupy uchodźców. od wrze-
śni, gdzie zauważyłem ślady bomb lotni-
czych aż pod koło szosa była zawalona 
cofającymi się dywizjami wielko polskimi  
i wozami uchodźców, ale był ład i karność, 
chociaż były to widoki smutne.(…) Mija-
my koło, poczem już swobodniej jedziemy 
do kutna, gdzie przy dworcu wypala się 
zbiornik spirytusu, wypalony przez wczo-
rajszy nalot na miasto. Tu i tam rozwalo-
no dachy i domy. o godz. 5.15 wstępuję 

do proboszcza Monsignora woźniaka, 
przemęczone go zaopatrywaniem umiera-
jących poprzedniego wieczoru. nalot nie-
miecki był straszliwy, zabitych było prze-
szło stu osób, rannych około 600, z tych do 
późnej nocy wielu skonało. proboszcz po-
sprowadzał powózkami okolicznych księży, 
wszyscy do północy zaopatrywali konają-
cych. ofiarami nalotu niemal wyłącznie 
ludzie cywilni i dzieci.

o godz. 7.45 ruszam w dalszą drogę do 
warszawy, gdzie przyby wam szczęśliwie 
około godziny dziesiątej. zajeżdżam do 
Biskupa gawliny, który właśnie z rozkazu 
naczelnego wodza wysyłał po mnie do 
poznania samochód wojskowy z ks. dzie-
kanem sinkowskim. Rozlokowałem się  
w domu katolickim. alarmy lotnicze spę-
dzały nas na parter. około południa przy-
jechał mój samochód, którym przybył ks. 
Baraniak i obie siostry Elżbietanki zajęte 
gos podarstwem kuchennym w pałacu.

po obiedzie konferuję z ministrem ko-
ściałkowskim w sprawach obywatelskich 
akcji społecznych, z nuncjuszem apo-
stolskim i arcy biskupem gallem. podczas 
ciężkiego nalotu odwiedzam Biskupa po-
lowego, a pod wieczór, na naleganie ogól-
ne, przenoszę się do Misjonarzy przy ulicy 
Traugutta, bo dom katolicki wydawał się 
bar dzo zagrożony, leżąc przy samym dwor-
cu. nalotom nie było końca.

cdn

prymas pOlski kard. august HlOnd
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RODZINNE ŚwIĘtOwaNIE 

w niedzielę 16 września 2018 
roku odbyło się kolejne spotkanie 
w ramach cyklu „Rodzinne Świę-
towanie Niedzieli”. tym razem 
spotkanie, podobnie jak poprzed-
nio, zostało podzielone na osobne 
grupy tematyczne. 

dzieci w swojej grupce wła-
snoręcznie przygotowały 
jedną dziesiątkę różańca 

przeznaczoną do noszenia na ręku. 
na zakończenie spotkania zostały 
one poświęcone przez ks. Rafała. 

grupa dorosłych w tym czasie 
mogła posłuchać relacji pielgrzy-

mów z parafialnej pielgrzymki do 
Medjugorje. dla lepszego zobra-
zowania miejsc, w których byliśmy, 
wyświetlane były zdjęcia. udało 
nam się także nauczyć i zaśpie-
wać jedną piosenkę po chorwac-
ku „gospa Majka Moja” (Matka 
Boża, moja Matka). niektórzy 
rodzice zdecydowali, że po spotka-
niu przygotują także dodatkowe 
różańce na sprzedaż. dochód ze 
sprzedaży został przeznaczony na 
budowę naszego kościoła. 

następne spotkanie w ramach 
Rodzinnego Świętowania nie-
dzieli już za tydzień. z racji tego, 

że kończy się październik, a kolej-
ny miesiąc rozpoczynamy wielką 
uroczystością wszystkich Świę-
tych, 28.10.2018 r. po Mszy św. 
o godz. 11.30 odbędzie się Bal 
wszysTkiCH ŚwięTyCH 
dla dzieci.

 zapraszamy dzieci małe i duże 
w przebraniach wybranego święte-
go.

niebo jest pełne świętych, więc 
jest w czym wybierać. znajdzie 
się święty i dla chłopca i dziew-
czynki. ważne, by dziecko oprócz 
przebrania było w stanie powie-
dzieć króciutko coś o wybranym 
świętym (oczywiście odpowiednio 
dostosowując informacje do wie-
ku). Będą konkursy, tańce, śpiewy 
i inne atrakcje… a wszystko po 
to, by zapoznać dzieci z postaciami 
poszczególnych świętych i zachęcić 
do brania z nich przykładu w życiu 
codziennym. 

 Życzymy dużo pomysłowości  
w tworzeniu strojów i serdecz-
nie zapraszamy do wspólnego ra-
dowania się z tylu orędowników  
w niebie!

 Joanna 
Kiełczewska-włodarczyk,  

tomasz Czerwonka

NIEDZIELI

28.10.2018 r. 
po Mszy św. 

o godz. 11.30 
odbędzie się 

BaL 
wSZYStKICH 

ŚwIĘtYCH
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tegoroczna jesień raczy nas iście letnimi 
temperaturami, a chyba żadna inna potra-
wa nie kojarzy mi się tak bardzo z latem jak 
owoce morza. Dziś proponuję zatem wspo-
mnienie wakacji i makaron z krewetkami 
rodem z południa Europy. 

Składniki na 4 porcje: 250 g czarnego maka-
ronu nero di seppia (wstążki), 500 g większych 
krewetek, 250 g pomidorków koktajlowych,  
1 pęczek (doniczka) bazylii, 4 ząbki czosnku, 
1/2 kieliszka białego wytrawnego wina, sól, 
pieprz, parmezan w kawałku,1 łyżka oliwy do 
smażenia

krewetki umyć i dokładnie oczyścić (można 
użyć także mrożonych, wstępnie podgotowa-
nych). na patelni rozgrzać oliwę i podsmażyć 
na niej krewetki (ok. 1 min.). dodać obrany  
i pokrojony w cienkie plasterki czosnek. 
Chwilę smażyć razem, następnie pod-
lać winem i dusić do momentu, aż większa część płynu odparuje, po czym dodać pomidorki przekrojone na połówki.  
w międzyczasie ugotować makaron al dente (mój w trakcie gotowania stracił kolor, więc obawiam się, że nie był bar-
wiony naturalnym atramentem z kałamarnicy). sos doprawić do smaku solą i pieprzem i nie zdejmując z ognia/płyty 
dołożyć do niego odcedzony makaron. posypać posiekaną bazylią i całość wymieszać. 

przed podaniem udekorować płatkami parmezanu.

małE co niEco

Makaron nero di seppia z krewetkaMi, poMi-
dorkami koktajlowymi i płatkami parmezanu

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

DO ZOBaCZENIa, DO USłYSZENIa
21 października, godz. 11.30, sala koncertowa art.Bem, bilety 12 zł 
„książę papusz i jego przyjaciele” - teatralny poranek bajkowy
21 października, godz. 19.00, kościół pw. Matki Bożej królowej aniołów, wstęp wolny
liturgiczna schola dorosłych - jubileusz 5-lecia działalności
25 października, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
Jazz Jamboree 2018: kwaśny deszcz i dima gorelik Trio
26 października, godz. 19.30, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
„gdybyśmy byli kotami, nikt by nas nie zatrzymał” – spektakl przemysława pilarskiego (drama-
turgia) i Raya dickaty (muzyka) w reżyserii alicji Borkowskiej
27 października, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
Jazz Jamboree 2018: El salsero z luisem nubiola (saksofon)
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intencje mszalne
22. 10 – poniedziałek (wspomnienie św. Jana Pawła II, Papieża):

7.00: o pełnię łask Bożych dla Justyny za wstawiennictwem  
 Matki Bożej i św. Józefa
7.00: śp. Czesław Bruś – 22 greg.
7.30: śp. zofia – 40 r.śm. i władysław wrzesień
7.30: śp. anna sobota
7.30: śp. zuzanna sęk – 22 greg.
18.00: o błog. Boże i potrzebne łaski z podziękowaniem  
 za 5 lat małżeństwa Marty i Tomasza

23. 10 – wtorek:

7.00: śp. Ryszard adamajtys – 8 r.śm.
7.00: śp. Czesław Bruś – 23 greg.
7.30: śp. zuzanna sęk – 23 greg. 
7.30: śp. Janina lewandowska
18.00: zbiorowa do św. ojca pio:
 o błog. Boże i zdrowie dla alfreda i piotra

24. 10 – środa:

7.00: śp. Czesław Bruś – 24 greg. 
7.00: za dusze w czyśćcu cierpiące
7.30: o uzdrowienie, umocnienie w cierpieniu dla Jerzego 
 i potrzebne łaski dla całej rodziny
7.30: śp. zuzanna sęk – 24 greg.
7.30: śp. Józef grodecki – 4 r.śm.
18.00: zbiorowa do Matki Bożej nieustającej pomocy

25. 10 – czwartek:

7.00: dziękczynna w 19 r. urodzin aleksandra z prośbą o błog. Boże 
 i opiekę Matki Bożej 
7.00: śp. Czesław Bruś – 25 greg.
7.30: śp. agnieszka Rybarska – 9 r.śm.
7.30: śp. zuzanna sęk – 25 greg.
18.00: śp. Tadeusz gerek – 20 r.śm., jego rodzice, genowefa, krystyna,  
 Józef i Jan Bryczyńscy, Marcin i włodzimierz Trzeciakowscy 

26. 10 – piątek: 

7.00: śp. grażyna kubińska, Józef Jędrak
7.00: śp. Czesław Bruś – 26 greg.
7.30: o błog. Boże i zdrowie dla piotra z rodziną
7.30: śp. zuzanna sęk – 26 greg.
18.00: śp. zbigniew strojewski – 5 r.śm.

27. 10 – sobota:

7.00: śp. Tadeusz grabusiński, zm. rodzice i dziadkowie z obojga stron
7.00: śp. Czesław Bruś – 27 greg. 
7.30: śp. zofia Radość 
7.30: śp. Tadeusz i waleria kocybowscy
7.30: śp. zuzanna sęk – 27 greg.
18.00: dziękczynna z prośbą o błog. Boże i świętość życia 
 dla anety w dniu urodzin 

28. 10 – niedziela:

7.00: śp. zofia urbaniak, daniel górski 
8.30: dziękczynna w int. anonimowego dawcy szpiku dla Filipa
10.00: śp. Janusz kazimierski, Ryszard Śpiewak
11.30: śp. krystyna Malinowska – 8 r.śm. 
13.00: za parafian
16.00: śp. Czesław Bruś – 28 greg.
18.00: śp. Tadeusz z okazji imienin i Janina zielińscy
20.00: śp. zuzanna sęk – 28 greg.

Grupy 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

KAN CELARIA
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 POPIE L – proboszcz, tel. 226651971,

xjan@poczta.fm
ks. Rafał Łaskawski – wikariusz, tel. 226665263
ks. Konrad Zawłocki – wikariusz, tel. 226665264
ks. Grzegorz Mencel – rezydent, tel. 226665265

KONTO BUDOWY KOŚCIOŁA 
31 1240 2034 1111 0000 0308 3439
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PISMO REDAGUJE ZESPÓŁ Z PARAFII ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY  POD OPIEKĄ KS. KONRADA ZAWŁOcKIEGO
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania koniecznych zmian  w  publikowanych tekstach. 
Kwestie merytoryczne pozostawiamy rzetelności autorów.
oprawa graficzna i skład - Jacek Owczarz
adres redakcji: redakcjaskala@gmail.com

GAZETKA DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

OGłOSZENIa DUSZPaStERSKIE
1. dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. Bę-
dziemy modlić się w intencjach misji i misjonarzy na całym 
świecie. Jeszcze wielu ludzi nie słyszało o Ewangelii, czyli  
o dobrej nowinie o Jezusie – zbawicielu świata. dzisiaj te-
ren działalności misyjnej to również nasz kontynent. prosi-
my o misjonarzy w naszych zlaicyzowanych środowiskach.

2. nabożeństwo Różańcowe odprawiamy codziennie po 
wieczornej Mszy św.. dzieci w szczególny sposób zapra-
szamy na Różaniec w poniedziałki, środy i piątki o godz. 
1700.

3. we wtorek o godz. 1800 Msza św. ku czci św. o. pio. 
po Mszy św. adoracja relikwii.  

4. w zakrystii naszego kościoła, a w tygodniu również  
w kancelarii, przyjmujemy na wypominki jednorazowe, 
miesięczne i roczne.  w listopadzie  polecamy Bogu na-
szych zmarłych podczas procesji żałobnych 1 i 2 listopada,/
wypominki jednorazowe/ jak również w dni powszednie 
po Mszy wieczornej odmawiając różaniec /wypominki 

miesięczne /. przez cały rok w poniedziałki po ii niedzieli 
miesiąca o godz. 1800 sprawowana jest Msza św. za zmar-
łych polecanych w rocznych wypominkach parafialnych. 
pamiętajmy, że pięknym darem serca człowieka wierzącego 
jest Msza św. ofiarowana w intencji zmarłych, którzy liczą 
na nasze modlitewne wstawiennictwo.  
       
5. w naszym kościele można również zamawiać Msze św.  
gregoriańskie.  Jest to cykl  Mszy św. odprawianych przez 
30 kolejnych dni w intencji osoby zmarłej dla uzyskania 
odpustu zupełnego. intencje mszalne na rok 2018 będzie-
my przyjmowali po uroczystości wszystkich Świętych.

6. za tydzień ofiary złożone na tacę będą przeznaczone na 
budowę nowego kościoła.

7. w niedzielę dzisiejszą, we wszystkich świątyniach  
w polsce, dla celów statystycznych, liczymy wiernych obec-
nych na Mszach św.       

dokończenie ze str. 7

Jednym z ostatnich punktów naszej 
pielgrzymki, który odwiedziliśmy w pią-
tek, była góra kriżevac  (góra krzyża). 
na tym wzniesieniu na pamiątkę 1900 
rocznicy śmierci pana Jezusa, miesz-
kańcy Medjugorja wybudowali w 1934 
roku ośmiometrowy betonowy krzyż. 
To miejsce jest intensywnie odwiedza-
ne przez ludzi, którzy dają świadectwo 
swojej pobożności idąc od stacji do 
stacji drogi krzyżowej. dawniej stacje 
były oznaczone drewnianymi krzyżami.  
w 1988 roku postawiono przy tych 
krzyżach płaskorzeźby z brązu wykona-
ne przez włoskiego rzeźbiarza Carmela 
puzzolo. kriżevac stał się miejscem roz-
ważania Męki Chrystusowej i kalwarią 
medjugorskiego sanktuarium. wspólnie 
z ks. Rafałem odprawiliśmy drogę krzy-
żową idąc śladami Maryi. Rozważania 
przygotowane przez naszego kapłana 
przepięknie obrazowały mękę pana 
Jezusa z punktu widzenia jego Matki. 
połączenie tego miejsca, rozważań i tak 

ogromnej bliskości Matki Bożej nadała 
naszym modlitwom wyjątkowy i głębo-
ki charakter.

nie sposób w tych kilku akapitach 
opisać tego, co działo się w mojej gło-
wie i w sercu podczas tej pielgrzymki. 
nie do opisania jest także doświadcze-
nie innych pielgrzymujących z nami 
osób, którzy chętnie dzielili się w au-
tokarze swoimi 
świadectwami. 
wszystko to 
sprawiło, że była 
to pielgrzymka 
dla mnie bar-
dzo szczególna. 
kiedy przygo-
towywałem pla-
kat reklamujący 
naszą parafialną 
p i e l g r z y m k ę 
napisałem hasło 
„odpocznij w 
ramionach kró-
lowej pokoju”. 
Rzeczywiście 

tak się stało. najlepiej odpoczywam  
w tamtym miejscu i nie chodzi o odpo-
czynek fizyczny, ale duchowy. nie mogę 
doczekać się, kiedy odwiedzę Medju-
gorje po raz kolejny.

 tekst i zdjęcia tomasz Czerwonka

PaRaFIaLNa PIELGRZYMKa DO MEDJUGORJE CZ. II


