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duch Święty 
w KoŚciele

OtO SłOwO PaNa:

„Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzące-
go w obłokach z wielką mocą i chwałą.” 

(Mk 13, 26). 

dzisiejsza Ewangelia przyprawia słuchaczy o lęk 
przed wydarzeniami, których mamy oczekiwać. 
zapowiadany kres widzialnej rzeczywistości ma 

być związany z niezwykłymi zjawiskami natury, na które 
w żaden sposób nie będziemy mieli wpływu. W owe dni, po 
wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. 
Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrzą-
śnięte. (Mk 13, 24 – 25). Te dni zapowiada również dziś 
prorok daniel: Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, 
odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. Wielu zaś, co po-
snęli w prochu ziemi zbudzi się: jedni do wiecznego życia, dru-
dzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. (dn 12, 1 – 3). 

Będzie to czas rozliczenia się przed Bogiem ze wszyst-
kich ludzkich czynów i zachowań. dzień sądu i pomsty 
nad wszystkimi, którzy dopuszczali się zła i krzywdy nad 

uczniami pańskimi. Będziemy się obawiać i lękać ponow-
nego spotkania z Bogiem, bo nikt z nas nie jest bez zma-
zy grzechu. Jedyna nasza nadzieja w ofierze Jezusa (por. 
Hbr 10, 11 – 14) i w niezgłębionym Bożym Miłosierdziu.  
W owych czasach wystąpi Michał, wielki książe, który jest 
opiekunem dzieci twojego narodu. (dn 12, 1). Jakże wielkie 
to szczęście, że właśnie jemu zawierzamy się codziennie  
w Eucharystii, prosząc o pomoc w walce z mocami ciem-
ności i o strącenie szatana w czeluści piekielne. 

walka o ludzkie dusze była, jest i będzie, ale my uczyńmy 
wszystko, co tylko w naszej mocy, abyśmy z wielką ufnością 
rzucili się w Miłosierne serce Maryi, a przez Jej pośred-
nictwo wprost do naszego umiłowanego zbawiciela. niech 
ten dzień nas nie zaskoczy jak złodziej w nocy… gdyż  
o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w nie-
bie, ani Syn, tylko Ojciec. (Mk 13, 32).

ks. Konrad

SK ała
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EwangElia na co dziEń
18 listopada 2018  - XXXIII Niedziela Zwykła 
(Mk 13,24-32) 

19 listopada 2018 - poniedziałek
dzień powszedni
(Łk 18,35-43)
kiedy Jezus zbliżył się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział 
przy drodze i żebrał. gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowia-
dywał się, co się dzieje. powiedzieli mu, że Jezus z nazaretu 
przechodzi. wtedy zaczął wołać: „Jezusie, synu dawida, ulituj 
się nade mną!” Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby 
umilkł. lecz on jeszcze głośniej wołał: „Jezusie, synu dawida, 
ulituj się nade mną!” Jezus przystanął i kazał przyprowadzić 
go do siebie. a gdy się zbliżył, zapytał go: „Co chcesz, abym 
ci uczynił?” odpowiedział: „panie, żebym przejrzał”. Jezus mu 
odrzekł: „przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła”. natychmiast 
przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który 
to widział, oddał chwałę Bogu. 

20  listopada 2018 - wtorek 
wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego
(łk 19,1-10)
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. a był 
tam pewien człowiek, imieniem zacheusz, zwierzchnik cel-
ników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, 
kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego 
wzrostu. pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby 
móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. gdy Je-
zus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: 
„zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzy-
mać w twoim domu”. zeszedł więc z pośpiechem i przyjął go 
rozradowany. a wszyscy widząc to, szemrali: „do grzesznika 
poszedł w gościnę”. lecz zacheusz stanął i rzekł do pana: 
„panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo  
w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. na to Jezus 
rzekł do niego: „dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, 
gdyż i on jest synem abrahama. albowiem syn Człowieczy 
przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”. 

21 listopada 2018 - środa
wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
(łk 19,11-28)
Jezus opowiedział przypowieść, dlatego że był blisko Jerozo-
limy, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. Mó-
wił więc: „pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj 
daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. 
przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min  
i rzekł do nich: „zarabiajcie nimi, aż wrócę”. ale jego współo-
bywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświad-
czeniem: „nie chcemy, żeby ten królował nad nami”. gdy po 
otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do 
siebie te sługi, którym dal pieniądze, aby się dowiedzieć, co 
każdy zyskał. stawił się więc pierwszy i rzekł: „panie, twoja 
mina przysporzyła dziesięć min». odpowiedział mu: „dobrze, 
sługo dobry; ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, 
sprawuj władzę nad dziesięciu miastami”. Także drugi przy-
szedł i rzekł: „panie, twoja mina przyniosła pięć min”. Temu 
też powiedział: „i ty miej władzę nad pięciu miastami”. na-
stępny przyszedł i rzekł: „panie, tu jest twoja mina, którą trzy-
małem zawiniętą w chustce. lękałem się bowiem ciebie, bo 
jesteś człowiekiem surowym: chcesz brać, czegoś nie położył,  
i żąć, czegoś nie posiał”. odpowiedział mu: „według słów 
twoich sądzę cię, zły sługo. wiedziałeś, że jestem człowiekiem 

surowym: chcę brać, gdzie nie położyłem, i żąć, gdziem nie 
posiał. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? a ja 
po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał”. do obecnych zaś 
rzekł: „odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć 
min”. odpowiedzieli mu: „ panie, ma już dziesięć min”. powia-
dam wam: „każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie 
ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, 
którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie 
tu i pościnajcie w moich oczach”. po tych słowach ruszył na 
przedzie zdążając do Jerozolimy. 

22 listopada 2018 -  czwartek
wspomnienie św. Cecylii
(łk 19,41-44)
gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał 
nad nim i rzekł: „o gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy 
pokojowi. ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. 
Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię 
wałem, obiegną cię i ścisną zewsząd. powalą na ziemię ciebie  
i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamie-
niu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia”. 

23  listopada 2018 - piątek
dzień powszedni
(łk 19,45-48)
Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających  
w niej. Mówił do nich: „napisane jest: „Mój dom będzie do-
mem modlitwy”, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców”. 
i nauczał codziennie w świątyni. lecz arcykapłani i uczeni  
w piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie 
wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał go  
z zapartym tchem.

24  listopada 2018 - sobota
wspomnienie św. andrzeja Dung – Lac i towarzyszy
(łk 20,27-40)
podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie 
ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób: „nauczy-
cielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który 
miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę  
i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. otóż było siedmiu 
braci. pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. wziął ją drugi, 
a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzie-
ci. w końcu umarła ta kobieta. przy zmartwychwstaniu więc 
którego z nich będzie żoną? wszyscy siedmiu bowiem mieli 
ją za żonę”. Jezus im odpowiedział: „dzieci tego świata żenią 
się i za mąż wychodzą. lecz ci, którzy uznani są za godnych 
udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani 
się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć 
nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc 
uczestnikami zmartwychwstania. a że umarli zmartwychwsta-
ją, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy 
pana nazywa „Bogiem abrahama, Bogiem izaaka i Bogiem 
Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy 
bowiem dla niego żyją”. na to rzekli niektórzy z uczonych 
w piśmie: „nauczycielu, dobrze powiedziałeś”, bo o nic nie 
śmieli go już pytać. 
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DUCH 
ŚwIĘtY

Nie jest łatwo mówić o Duchu Świę-
tym. w świecie zdominowanym 
przez przywiązanie do rzeczy nama-
calnych wręcz niemożliwe wydaje się 
opisanie czegoś, czego nie widać, nie 
słychać i czego nie można dotknąć. 
to trochę jak anegdotyczne opo-
wiadanie ślepemu o kolorach. Obra-
zem biblijnym Ducha św. jest wiatr 
(Ruah). wiatru nie widzimy, jedynie 
skutki jego działania, np. spadające 
liście. 

Bez Ducha Świętego nic nie działa
pozostając w realiach XXi wieku, 

wyobraźmy sobie piękny dom, wypo-
sażony w najnowszy sprzęt elektro-
niczny i agd. nagle zabrakło prądu. 
niby wszystko stoi na swoim miejscu, 
właściciel domu nadal może mówić, że 
posiada to czy tamto. Tyle że wszystko 
to jest bezużyteczne, bo siła, która te 
sprzęty ożywia, niespodziewanie za-
nikła.

gdy mówimy o duchowym ży-
ciu chrześcijanina czy też szerzej –  
o funkcjonowaniu całego kościoła, 
tym alegorycznym prądem jest wła-
śnie duch Święty.

albo inaczej. wyobraźmy sobie gi-
gantyczne wi-Fi, którego fale dają 
darmowe połączenie z siecią do-
słownie na całym świecie; internet,  
z którego możemy korzystać wszędzie, 
dowolnie i o każdej porze; narzędzie, 
które staje się kluczem do innej rze-
czywistości.

Tak właśnie działa duch Świę-
ty. Tyle że rzeczywistość, do której 

daje dostęp, nie jest rzeczywistością 
wirtualną, lecz realną, choć dla nas 
(tymczasowo) niewidzialną. To jest 
ten świat, w który jako chrześcijanie 
wierzymy: świat duchowy, świat głębi  
i wewnętrznego piękna. To jest rów-
nież ten świat, którym chcielibyśmy 
już teraz żyć, czerpać z niego garścia-
mi, bo przecież wiemy, że to tam jest 
droga do naszego ziemskiego szczę-
ścia.

tajemnica Ducha Świętego w ta-
jemnicy Kościoła

w kościele – właśnie dzięki du-
chowi Świętemu – mamy do niego 
dostęp. w najprostszej modlitwie,  
w sakramentach, w uczynkach mi-
łosierdzia. nasza wiara – nawet jeśli 
kuleje – pozostaje realną więzią, którą 
duch Święty ożywia.

Trafnie ujął to w słowa patriarcha 
antiochii ignacy iV: „Bez niego Bóg 
jest daleko, Chrystus staje się prze-
szłością, Ewangelia – martwą literą, 
kościół – zwykłą organizacją, misje 
– propagandą, kult – wspomnieniem, 
a postępowanie chrześcijan – moral-
nością niewolników”.

problem obecności ducha Świętego 
stanowi przedłużenie Jego roli w du-
szach członków kościoła. kapitalne 
ujęcie rozwiązania tego problemu daje 
św. Jan paweł ii w encyklice „domi-
num et Vivificantem” w rozdziale 
pierwszym. Rozdział ten jest tak peł-
ny treści, że pozostaje tylko zacytować 
jego kluczowe fragmenty: „za cenę 
krzyża sprawiającego odkupienie,  

w mocy całej paschalnej tajemnicy 
Jezusa Chrystusa, przychodzi duch 
Święty, ażeby od dnia pięćdziesiątni-
cy pozostać z apostołami, pozostać 
z kościołem i w kościele, a poprzez 
kościół — w świecie” (dV 14). no 
i logiczny wniosek: „w ten sposób 
urzeczywistnia się definitywnie ów 
nowy początek udzielania się Trójje-
dynego Boga w duchu Świętym za 
sprawą Jezusa Chrystusa — odkupi-
ciela człowieka i świata” . 

Te kapitalne fragmenty zamyka 
tekst konstytucji soborowej: „kie-
dy dopełniło się dzieło, którego wy-
konanie ojciec powierzył synowi 
na ziemi (por. J 17,4), zesłany został  
w dniu pięćdziesiątnicy duch Świę-
ty, aby ustawicznie uświęcał kościół  
i aby w ten sposób wierzący mie-
li przez Chrystusa w jednym duchu 
dostęp do ojca (por. Ef 2, 18)” („lu-
men gentium”, p.4). 

apogeum soborowej nauki o roli 
ducha Świętego w kościele stanowią 
ostatnie słowa tej sekwencji tekstu 
soborowego: „duch mieszka w ko-
ściele, a także w sercach wiernych jak  
w świątyni. (...) w nich przemawia  
i daje świadectwo przybrania za sy-
nów. (...) prowadząc kościół do wszel-
kiej prawdy (...) i jednocząc go we 
wspólnocie i w posłudze, obdarza go 
rozmaitymi darami hierarchicznymi 
i charyzmatycznymi, i za ich pomocą 
kieruje nim oraz przyozdabia swoimi 
owocami...”

ks. Rafał łaskawski
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SaKRaMENt 
BIERZMOwaNIa
Sakramenty są to widzialne znaki nie-
widzialnej łaski, ustanowione przez 
Chrystusa i powierzone Kościołowi.  
w Kościele katolickim mamy siedem sa-
kramentów: chrzest, bierzmowanie, Eu-
charystia, pokuta, namaszczenie chorych, 
kapłaństwo i małżeństwo. Przy okazji 
sprawowania sakramentu bierzmowania 
w naszej parafii warto przybliżyć podsta-
wowe informacje  na jego temat.

sakrament bierzmowania jest prak-
tykowany zarówno w kościele za-
chodnim, jak i wschodnim. Różnica 

pojawia się w nazewnictwie. na wscho-
dzie określa się go „chryzmacją”, „na-
maszczeniem krzyżmem” lub „myronem”.  
a zachodnia nazwa „bierzmowanie” po-
chodzi od łacińskiego rzeczownika „con-
firmatio” czyli umocnienie, gdyż sakrament 
ten, jest niczym innym jak umocnieniem 
łaski chrzcielnej. w pierwszych wiekach 
bierzmowanie stanowiło zazwyczaj jeden 
obrzęd z chrztem, tworząc „podwójny sa-

krament”. na zachodzie podjęto decyzję 
rozdzielenia w czasie obu sakramentów 
ze względów praktycznych, gdyż wzro-
sła liczba chrztów i biskup nie mógł być 
obecny przy każdym obrzędzie, a kościół 
zachodni chciał zarezerwować udzielanie 
daru ducha Świętego właśnie dla biskupa. 
zaś  na wschodzie nadal oba sakramenty 
są udzielanie w trakcie tego samego obrzę-
du, a  namaszczenia krzyżmem może do-
konywać także prezbiter.

istotę sakramentu bierzmowania stano-
wi przekazanie ducha Świętego, umoc-
nienie wiary i uzdolnienie doświadczania 

jej i do jej obrony, zawsze, kiedy będzie to 
potrzebne. według katechizmu kościo-
ła katolickiego, sakrament bierzmowania 
wraz z chrztem i Eucharystią należą do 
sakramentów wtajemniczenia chrześcijań-
skiego. przyjęcie sakramentu bierzmowa-
nia jest konieczne jako dopełnienie łaski 
chrztu (kkk 1285). sakramentu bierz-
mowania, podobnie jak chrztu, udziela 
się tylko jeden raz  i jest on nieusuwalny. 
wyciska on w duszy „niezatarte duchowe 
znamię”, charakter, który jest znakiem, że 
Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina 
pieczęcią swego ducha, przyoblekając go 
mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem 
(kkk 1304). przez sakrament bierzmo-
wania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się 
z kościołem, otrzymują szczególną moc 
ducha Świętego i w ten sposób jeszcze 
mocniej zobowiązani są jako prawdziwi 
świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary 
słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej 
(kkk 1285).

podstawowym warunkiem przyję-
cia sakramentu bierzmowania jest bycie 
chrześcijaninem, czyli osobą, która zosta-
ła wcześniej ochrzczona. Równocześnie 
bierzmowanie nazywane jest „sakramen-
tem dojrzałości chrześcijańskiej”, gdyż 
powinno zostać udzielone osobie dojrzałej 
pod względem wiary, a nie wieku. zwy-
czaj łaciński podaje pewien „wiek roze-
znania”, czy też „wiek używania rozumu” 
jako odpowiedni czas udzielenia sakra-
mentu bierzmowania, zaznaczając przy 
tym, że  w niebezpieczeństwie śmierci 
należy bierzmować także dzieci. przyjęcie 

bierzmowania powinno być poprzedzo-
ne przygotowaniem w postaci katechezy, 
aby lepiej uświadomić kandydatom istotę 
tego sakramentu. odpowiedzialność za ich 
przygotowanie spoczywa na wspólnocie 
parafialnej.

Bierzmowania udziela się podczas Mszy 
św., aby podkreślić związek z pełnią ini-
cjacji chrześcijańskiej, która szczyt osiąga  
w przyjęciu Ciała i krwi pańskiej. zazwy-
czaj po czytaniach proboszcz przedstawia 
kandydatów do bierzmowania biskupowi. 
z kolei biskup przypomina o istocie sa-
kramentu i o obowiązkach bierzmowa-
nych. kandydaci odnawiają przyrzeczenia 
chrzcielne, a następnie biskup wyciągnąw-
szy ręce nad bierzmowanymi odmawia 
modlitwę Deus omnipotens. po niej na-
maszcza ich czoła krzyżmem, wymawiając 
słowa formuły. po udzieleniu sakramentu 
bierzmowania odmawiają oni modli-
twę powszechną, a następnie przynoszą 
do ołtarza dary ofiarne. na zakończenie 

zaś otrzymują błogosławień-
stwo przeznaczone na dzień 
bierzmowania. Bierzmowani 
często otrzymują od swoich 
księży proboszczów pamiąt-
kę przyjęcia tego sakramentu. 
zazwyczaj jest nią krzyż albo 
pismo Święte.

skutkiem sakramentu 
bierzmowania jest pełne wy-
lanie ducha Świętego. po-
nadto bierzmowanie przy-
nosi wzrost i pogłębienie 
łaski chrzcielnej, zakorzenia 
nas głębiej w Bożym syno-
stwie, ściślej jednoczy nas  
z Chrystusem, pomnaża  
w nas dary ducha Świętego 
oraz udoskonala naszą więź  
z kościołem. na skutek przy-
jęcia sakramentu bierzmowa-
nia chrześcijanin uczestniczy 
w kapłaństwie Chrystusa  

i należy do kościoła. Ten 
sakrament pozostaje zawsze w chrześci-
janinie jako pozytywna dyspozycja do 
przyjęcia łaski, jako obietnica i zapewnie-
nie opieki Bożej oraz powołanie do kultu 
Bożego i służby kościołowi. sakrament 
ten nie może więc być nigdy powtórzony 
(kkk 1303, kkk 1121).

 
Roman łukasik
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z ŻYcia PaRaFii

OBCHODY NaRODOwEGO 
ŚwIĘta NIEPODLEGłOŚCI

w tym roku obchody Narodowego Święta 
Niepodległości w naszym kraju były wyjątko-
wo uroczyste. 11 listopada upłynęło 100 lat od 
odzyskania przez Polskę niepodległości po 
123 latach niewoli. Cała Polska świętowała 
tę rocznicę zarówno w pochodach, festynach, 
jak też uczestnicząc w licznych koncertach 
czy wspólnie śpiewając pieśni patriotyczne. 

nasza kaplica przybrała również odświęt-
ny wystrój. nad ołtarzem umieszczono słowa: 
BÓg HonoR oJCzyzna. przed ołta-
rzem mogliśmy podziwiać bukiet biało-czer-
wonych kwiatów, a z lewej strony upiętą biało-
czerwoną flagę.

przez całą niedzielę trwała tutaj modlitwa  
w intencji ojczyzny.  na zakończenie Mszy św. 
śpiewaliśmy pieśń „Boże coś polskę” alojzego 
Felińskiego i antoniego góreckiego określoną 
w „Śpiewniku kościelnym” ks. Jana siedleckiego 
z 1947 roku nawet hymnem narodowym.

o godz. 19.00 w sali nad kaplicą rozpoczęło 
się patriotyczne śpiewanie. przygotowano od-
powiednie dekoracje: brzozowy krzyż, kule, po 
bokach i na oknach paliły się znicze. najpierw 
karol zapalił świecę przed brzozowym krzy-
żem. Całe spotkanie prowadził ks. Rafał, który 
odczytał wiersze Marii konopnickiej (ojczy-
zna moja), wisławy szymborskiej (gawęda  
o miłości ziemi ojczystej: Bez tej miłości moż-
na żyć, mieć serce puste jak orzeszek, malutki 
los naparstkiem pić, z dala od zgryzot i pocie-
szeń…), adama asnyka (Miejcie nadzieję).

Ten ostatni pisał:
Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje 
I przechowywać ideałów czystość; 
Do nas należy dać im moc i zbroję, 
By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość.
 pani Joanna grała na gitarze, a na skrzyp-

cach akompaniował jej pan wojciech. To-
warzyszyły im, akompaniując, dzieci: kuba 
(grał na trójkącie), Justyna i zofia (grzechotka  
i kołatka).

podczas śpiewów nie zabrakło też insceni-
zacji. gdy „przybyli ułani pod okienko…”, Ju-
lia trzymała w ręce symboliczne okienko, pod 
które „przybywał na koniu” Jaś. okrążał on  
z zapałem wielokrotnie jej ławkę, budząc aplauz 
zebranych. dziewczynka była ubrana w białą 
bluzkę i czerwoną spódnicę, a na ręce miała 
jeszcze biało-czerwoną opaskę z wyhaftowa-
nym wizerunkiem orła Białego. Miała też ze 
sobą dwie biało-czerwone chorągiewki. 

do śpiewających dołączyły – członkinie 
zespołu Bemcanto – panie Barbara, danu-
ta i Magda, które dotarły na nasze spotkanie 
bezpośrednio po występach swojego chóru  
w pruszkowie.

wszyscy z dużym zaangażowaniem śpiewali 
pieśni patriotyczne, których tekst był wyświe-
tlany na ekranie. ok. godz.19.18 zebrani od-
śpiewali hymn. w repertuarze spotkania były 
pieśni: „Rota” M. konopnickiej, „warszawianka 
1831 roku”, „My pierwsza Brygada”,  „przybyli 
ułani pod okienko”. ‘pierwsza kadrowa”, „Ma-
szerują strzelcy”, „Modlitwa obozowa” adama 
kowalskiego z 1939 roku („o panie, któryś jest 
na niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń…”). pa-
nowie tak się rozśpiewali, że piosenkę „o mój 
rozmarynie” zaśpiewali na dwa głosy. aż żal, że 
nasze śpiewanie tak szybko się skończyło. ks. 
Rafał wyraził nadzieję, żeby takie spotkania były 
organizowane częściej. To także moja nadzieja.

Mirosława Pałaszewska
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co nam mówią Święci?

BłOGOSławIONY 

KS. FRaNCISZEK ROSłaNIEC

Urodził się 19 grudnia 1889 r. we wsi 
wyśmierzyce w zaborze rosyjskim w za-
możnej, mieszczańskiej rodzinie adama 
i Marianny z domu Kawińskiej. Miał pię-
cioro rodzeństwa. w rodzinnej wsi ukoń-
czył szkołę elementarną, a następnie 
kontynuował naukę w gimnazjum rzą-
dowym w Radomiu. Z powodu udziału  
w lutym 1905 r. w strajku szkolnym Franci-
szek został usunięty ze szkoły.  Zgłosił się 
do wyższego Seminarium Duchownego  
w Sandomierzu, które ukończył z naj-
wyższymi notami w 1911 r. Ponieważ 
był za młody, aby uzyskać święcenia ka-
płańskie, został skierowany na studia do 
Rzymu, gdzie studiował na Papieskim 
Uniwersytecie Gregoriańskim. 6 czerw-
ca 1914 r. otrzymał święcenia kapłańskie 
 z rąk kard. Basilio Pompilji – ówczesne-
go wikariusza Generalnego Rzymu.

7 maja 1915 r. ks. Rosłaniec uzyskał 
stopień doktora teologii. nie mógł 
wrócić do kraju, bo wybuchła i wojna 

światowa. Rozpoczął zatem 
dodatkowe studia biblijne 
na papieskim instytucie Bi-
blijnym. uzyskał licencjat  
z nauk biblijnych, a do pol-
ski powrócił w 1920 r. ks. 
Franciszek do 1939 r. pra-
cował na wydziale Teologii 
katolickiej uniwersytetu 
warszawskiego, gdzie pro-
wadził zajęcia jako wykła-
dowca: teologii biblijnej, hi-
storii egzegezy, archeologii  
i historii biblijnej. pełnił 
również funkcję dziekana 
tego wydziału. wygłaszał 
publiczne odczyty, publiko-
wał prace naukowe i arty-
kuły m. in. w „przeglądzie 
katolickim” i „głosie ka-
płańskim”. Był również ka-
pelanem w przytulisku przy 
ul. Belwederskiej, spowied-
nikiem i kapelanem sióstr 
westiarek Jezusa oraz spo-
wiednikiem przy zakładzie 
wychowawczym dla sierot 
przy ul. Brackiej w warsza-
wie.
wybuch ii wojny światowej 
zastał ks. Franciszka Ro-
słańca w warszawie. został 
aresztowany przez niemców 
już 4 października 1939 r., 
zwolniono go po 13 dniach. 

niedługo pozostawał na wolności, bo  
12 listopada 1939 r., w zakrystii kościoła 
pw. najświętszego zbawiciela w warsza-
wie ponownie został aresztowany w ramach 
akcji intelligenzaktion (pl. „inteligencja”), 
w ramach której niemcy zamordowali ok. 
50 tys. przedstawicieli polskiej inteligencji, 
a kolejnych 50 tys. osób trafiło do niemiec-
kich obozów koncentracyjnych. 
ks. Rosłaniec był przetrzymywany w war-
szawskim areszcie Centralnym przy ul. 
daniłowiczowskiej, a w dniu 16 kwietnia 
1940 r. przewieziono go na pawiak. stam-
tąd 2 maja 1940 r. wywieziony został do 
niemieckiego obozu koncentracyjnego   
sachsenhausen, w którym przebywał do 
14 grudnia 1940 r., kiedy to z kolejnym 
transportem trafił do kl dachau, miejsca 
kaźni tysięcy polskich kapłanów. otrzymał 
numer obozowy: 22687. Cierpliwie znosił 
swój los, głosił nawet konferencje biblijne 
wśród więźniów. w jednym z ostatnich li-
stów obozowych ks. Rosłaniec napisał:

„Teraz coraz lepiej rozumiem i coraz bar-
dziej jestem przekonany, że najpiękniejsza 
i najważniejsza, ale dla nas najtrudniej-
sza modlitwa, to modlitwa Chrystusa  
w ogrodzie oliwnym: «ojcze, niech się 
dzieje Twoja wola». usiłuję tę modlitwę 
wymawiać codziennie i z głębokim prze-
konaniem i żywą wiarą w «ojcze nasz»  
i pozostawać zawsze w najściślejszym zjed-
noczeniu z Chrystusem. Jestem dumny, 
że mogę trochę więcej dla niego i z nim 
cierpieć”.
w kwietniu 1942 r. ks. Franciszek był już 
wycieńczony, zemdlał na placu apelowym, 
przeniesiono go do bloku nr 29 (tzw. ba-
raku „inwalidów” - więźniów chorych, 
niezdolnych według niemców do pracy,  
a więc „niegodnych”, aby żyć). z pomocą  
ks. Rosłańcowi pośpieszył kleryk dulny, 
który usiłował go dokarmiać, odstępując 
mu własny chleb. uważał, że „życie profe-
sora jest ważniejsze niż moje”. sam wkrót-
ce zmarł z głodu.
ks. Rosłaniec 14 października 1942 r.  
w transporcie chorych tzw. „lebensunwer-
tem leben” („niewartych życia”) został 
wywieziony z kl dachau. Takie trans-
porty docierały albo do Mauthausen albo 
do linzu. stamtąd więźniów ładowano do 
„samochodów dostawczych”, które w rze-
czywistości były samobieżnymi komorami 
gazowymi i kierowano w zamku Harthe-
im. przejazd zajmował od 5 do 7 minut. To 
wystarczyło, by zabić przewożonych. ich 
zwłoki palono w krematorium, a prochami 
nawożono austriackie pola. prawdopodob-
nie w takim wozie ks. Franciszek Rosłaniec 
został zagazowany 14 października 1942 r. 
według urzędowego zawiadomienia władz 
obozowych z 8 marca 1943 r., przysłane-
go do kurii Biskupiej w sandomierzu, ks. 
Franciszek zmarł w dachau 20 listopada 
1942 r.
Beatyfikowany został przez św. Jana paw-
ła ii w warszawie 13 czerwca 1999 r.,  
w gronie 108 polskich męczenników ii 
wojny światowej. wraz z nim do grona 
wyniesionych na ołtarze św. Jan paweł ii 
zaliczył też wspomnianego kleryka Tade-
usza dulnego.

źródło: http://www.swzygmunt.knc.pl/
sainTs/HTMs/1014blFRanCiszE-
kRoslaniECmartyr01.htm

Joanna Matkowska



                      skaŁa numer  31(397)

strona 7

wYdaRzEniE

BIERZMOwaNIE
w minionym tygodniu, w ponie-

działek – 12 listopada, w liturgiczne 
wspomnienie św. Jozafata – męczen-
nika, młodzież i dorośli naszej para-
fialnej wspólnoty przystąpili do sa-
kramentu bierzmowania. Szafarzem 
mocy i darów Ducha Świętego był 
ksiądz biskup Michał Janocha, który 
przewodniczył liturgii i wygłosił do 
zgromadzonych słowo umocnienia. 
Podczas uroczystej Eucharystii kan-
dydaci czytali Słowo Boże, śpiewali 
psalm, nieśli dary do ołtarza i gorliwie 
się modlili, dając świadectwo świado-
mego uczestnictwa w wydarzeniach 
naszego parafialnego wieczernika. 
wyrazili również publicznie swo-
je pragnienie umocnienia wiary  
i postępowania według jej zasad,  
w otwartości i współpracy z otrzyma-
nym Duchem Świętym. 

animatorzy, towarzyszący 
podczas formacji duchowe-
mu wzrastaniu kandydatów, 

odczytali wezwania modlitwy po-
wszechnej. każdy przyjmujący łaski 

sakramentu miał obok siebie swojego 
świadka, który niemalże jak anioł 
stróż, towarzyszył, otaczał modlitwą 
i dawał swoje świadectwo wiary wo-
bec podopiecznego i zgromadzonego 
ludu Bożego. w końcowym etapie 
Eucharystii młodzież podziękowała 
panu Bogu i szafarzowi sakramentu 
za otrzymane dary ducha Świętego  
i z rąk księdza biskupa otrzymała pa-
miątkowe krzyże. 

serdecznie dziękuję dobremu Bogu 
za tę powstałą wspólnotę i duchowy jej 
wzrost w wierze i miłości Jezusa oraz 
Jego świętego kościoła. dziękuję rów-
nież za postawę i zaangażowanie ani-
matorów – Moniki i Macieja, którzy 
swoim świadectwem wiary ubogacali 
formację młodzieży. niech współ-
praca z łaskami sakramentu okaże się 
owocna w życiu bierzmowanych, a ich 
świadectwo wiary i miłości ubogaci 
tych, do których pójdą w mocy ducha 
Świętego.

ks. Konrad  

w naszej paraf ii

więcej zdjęć z uroczystości na str. 12
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„…on niebo chmurami osłania, *
przygotowuje deszcz dla ziemi,
wzgórza trawą pokrywa *
i ziołami, które służą ludziom.” 

psalm 147 a

Rozejrzyj się dookoła, to wszystko co widzisz 
jest dziełem Boga. Każda roślina, szczególnie 
lecznicza, jest darem Boga dla Ciebie, abyś 
mógł/a zachować zdrowie. 

Fitoterapia, inaczej ziołolecznictwo, jest 
szczególnie przydatna w leczeniu i 
zapobieganiu schorzeniom wątroby.  

o wartości leczniczej surowców roślinnych de-
cyduje ilość i jakość substancji czynnych w nich 
zawartych. główna substancja czynna, której 
jest najwięcej w surowcu, wraz z substancjami 

balastowymi tworzy idealny „kompleks”, któ-
rego nigdy nie osiągniemy w przetwórstwie. 
przykładem jest witamina C, której struktury 
nie udało się nikomu do tej pory zsyntetyzo-
wać. Ta naturalnie występująca jest molekułą 
kwasu askorbinowego i bioflawonoidów, które 
5-6-krotnie zwiększają działanie witaminy C. 
kupując jakąkolwiek witaminę C – kupujesz 
sam kwas askorbinowy.

preparaty roślinne zalecane w przewlekłych 
schorzeniach wątroby i układu żółciowe-
go, działające wolno i długotrwale, zawierają  
w swoim składzie następujące surowce: Cy-
narae scolymi herba (ziele karczocha), sylibi 
mariani fructus (nasiona ostropestu), Fumariae 
herba (ziele dymnicy), Raphani radix (korzeń 
czarnej rzepy), Taraxaci radix et herba (korzeń 
i ziele mniszka), Curcumae rhizoma (kłącze 
kurkumy), Cichorii radix (korzeń cykorii), He-

lichrysi flos (kwiat kocanki), agrimoniae herba 
(ziele rzepiku), origani herba (ziele lebiodki) 
oraz Marrubi herba (ziele szanty).

preparaty zawierające w swoim składzie su-
rowce, działające szybko i radykalnie, tj.: Che-
lidonii herba (ziele glistnika jaskółczego ziela), 
stramonii folium (liść bielunia dziędzierzawy), 
Hyoscyami folium (liść lulka czarnego), Bella-
donnae folium (liść pokrzyku wilczej jagody), 
opium - nie będę omawiać ze względu na 
niebezpieczeństwo samodzielnego stosowania. 
Należy je stosować wyłącznie pod kontrolą 
lekarza – ziołolecznika! 

1. Ziele karczocha 
- Cynarae scolymi herba
działanie: żółciopędne i żółciotwórcze; he-

patoprotekcyjne; obniżające poziom lipidów 
i cukru we krwi; pobudzające regenerację ko-

FItOtERaPIa 
w SCHORZENIaCH 
wĄtROBY I PĘCHERZa 
ŻÓłCIOwEGO

kącik zdRowia

https://zyjniebiadol.pl/ziola-ktore-warto-miec-w-domu/ziola/
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mórek wątroby; odtruwające; antyoksydacyjne; 
poprawiające trawienie i wchłanianie składni-
ków odżywczych; regulujące perystaltykę jelit; 
przeciwzapalne; przeciwmiażdżycowe.

wykazuje synergizm (silniejsze działanie)  
z sylimaryną (nasiona ostropestu) i fitosterolami 
w działaniu hepatoprotekcyjnym, hipochole-
sterolemicznym, hipolipidemicznym, hipogli-
kemicznym, przeciwzapalnym oraz immuno-
modulującym.

zastosowanie: przewlekłe choroby wątroby  
i pęcherzyka żółciowego; profilaktyka miażdży-
cy; wspomagająco: w cukrzycy, otyłości, choro-
bach skóry i zaburzeniach trawienia.

2. Nasiona ostropestu 
- sylibi mariani fructus
działanie: przeciwutleniające; stabilizujące 

błony komórkowe; zapobiegające nowotwo-
rom; regulujące gospodarkę lipidową (obniżają-
ce poziom cholesterolu); przeciwmiażdżycowe; 
zapobiegające stłuszczeniu i marskości wątroby 
i nerek; ochraniające wątrobę przed szkodli-
wym wpływem bakterii, wirusów, mikotoksyn 
(metabolity wtórne grzybów pleśniowych), 
fitotoksyn; immunomodulujące; przeciwcu-
krzycowe i ochraniające trzustkę; zwiększające 
poziom glutationu (główny przeciwutleniacz); 
zapobiegające zastojom żółci i kamicy żółcio-
wej; przeciwzapalne, rozkurczowe;

wykazuje synergizm z fitosterolami w dzia-
łaniu hepatoprotekcyjnym i hipocholestetole-
micznym.

zastosowanie: kolki żółciowe; niestrawność; 
przy długotrwałym stosowaniu (140 mg dzien-
nie) – trądzik różowaty, łuszczyca, alergie.

3. Ziele dymnicy
- Fumariae herba
działanie: rozkurczowe; żółciopędne; rów-

nież antyarytmiczne i przeciwbakteryjne.
zastosowanie: kolka żółciowa i dyskinezy 

dróg żółciowych.
 
4. Korzeń czarnej rzepy (rzodkwi) 
- Raphani radix
działanie: moczopędne; odtruwające; żółcio-

pędne i żółciotwórcze; odkażające; rozkurczo-
we; wiatropędne; pobudzające krążenie krwi; 
przeciwreumatyczne.

zastosowanie: niedostateczne wydzielanie 
żółci; atonia jelit; bezsoczność żołądka i jelit; 
skąpomocz; blednica i osłabienie; zaparcia; za-
burzenia trawienia. 

5. Korzeń i ziele mniszka 
- Taraxaci radix et herba
działanie: silnie żółciotwórcze i żółciopędne; 

odtruwające; przeciwzapalne; rozkurczowe; po-
budzające wydzielanie soków trawiennych; he-
patoprotekcyjne (ochraniające miąższ wątroby); 
zwiększające eliminację kwasu moczowego; ob-
niżające poziom cholesterolu i cukru we krwi.

6. Kłącze kurkumy 
– Curcumae rhizoma
działanie: żółciopędne i żółciotwórcze; 

rozkurczowe; przeciwzapalne; przywracające 
prawidłową kurczliwość pęcherzyka żółcio-
wego; pobudzające wydzielanie śliny i soków 
trawiennych; poprawiające trawienie i wchła-
nianie składników odżywczych; ułatwiające 
rozpuszczanie i usuwanie złogów żółciowych; 
odkażające drogi żółciowe; przeciwbakteryj-
ne; hepatoprotekcyjne, przeciwmiażdżycowe; 
przeciwwirusowe; przeciwnowotworowe. 

zastosowanie: niewydolność wątroby; ka-
mica żółciowa; wirusowe zapalenie wątroby 
(wzw); stany zapalne i zatrucia wątroby; 
żółtaczka; zaburzenia wydzielania soków tra-
wiennych.

przenika z jelit do krwi w 65% po poda-
niu doustnym. wykazuje synergizm działania  
z czarnym pieprzem (znacznie zwiększa przy-
swajanie, co w konsekwencji potęguję jej dzia-
łanie!)

7. Korzeń cykorii 
- Cichorii radix
działanie: żółciotwórcze i żółciopędne; sym-

biotyczne; pobudzające apetyt; obniżające po-
ziom cukru we krwi. 

zastosowanie: obrzęk wątroby; zastój żółci 
i kamica żółciowa; brak apetytu; niestrawność 
tłuszczy. Środek bezpieczny! 

8. Kwiat kocanki 
- Helichrysi flos
działanie: antyseptyczne; przeciwzapalne; 

rozkurczowe; żółciopędne i żółciotwórcze; he-
patoprotekcyjne; przeciwartretyczne. 

zastosowanie: niewydolność wątroby; kami-
ca żółciowa i zastój żółci; stany zapalne układu 
żółciowego; zaburzenia trawienia po usunięciu 
pęcherzyka żółciowego; dna moczanowa; za-
trucia; obrzęki.

9. Ziele rzepiku 
– agrimoniae herba
działanie: żółciotwórcze i żółciopędne; 

przeciwzapalne; przeciwbakteryjne i przeciw-
drożdżakowe (hamując nadmierną fermentację 
i procesy gnilne w jelitach); zapierające.

zastosowanie: biegunki; stany zapalne jamy 
ustnej, gardła, skóry, narządów rodnych (płu-
kanki); stany zapalne układu moczowo-płcio-
wego i przewodu pokarmowego.

10. Ziele lebiodki 
- origani herba
zastosowanie: zaburzenia wydzielnicze żółci; 

infekcje bakteryjne i wirusowe układu żółcio-
wego; nieżyt jelit.

11. Ziele szanty 
- Marrubi herba
działanie: pobudzające wydzielanie soków 

trawiennych; ściągające; przeciwzapalne.

zastosowanie: kamica żółciowa (leczenie i 
profilaktyka); stany zapalne wątroby; wzw; (w 
medycynie ludowej: w kaszlu, zapaleniu gardła i 
krtani, zapaleniu oskrzeli, w przeziębieniu).

a także:

*Ziele bylicy boże drzewko 
– abrotani herba 
działanie: żółciotwórcze (2-4 razy silniejsze 

niż kwas dehydrocholowy – Rapacholin forte) 
i żółciopędne; przeciwzapalne; lekko ściągające 
na błonę śluzową przewodu pokarmowego; 
przeciwbakteryjne (zwłaszcza w stosunku do 
streptococcus mutans serotyp C i d) i przeciw-
pasożytnicze (pierwotniaki, płazińce i obleńce). 

zastosowanie: leczenie i profilaktyka kamicy 
żółciowej oraz dyskinezy dróg żółciowych; nie-
strawność tłuszczów. 

*Ziele bylicy piołun 
– absinthii herba 
działanie: zwiększające wydzielanie soku 

żołądkowego, soku jelitowego, trzustkowego 
oraz żółci; pobudzające apetyt; poprawiające 
trawienie.

zastosowanie: niestrawność; zaburzenia 
czynności dróg żółciowych; nieżyt jelit;   (w me-
dycynie ludowej alkoholowe i octowe ekstrakty 
z piołunu stosowane zewnętrznie do zwalcza-
nia świerzbu, wszawicy i szkodników). Etano-
lowe wyciągi z piołunu nadmiernie i przewlekle 
zażywane powodują zatrucie, a nawet objawy 
uzależnienia! 

*Liść boldowca 
– Boldo folium
działanie: żółciotwórcze i żółciopędne; 

rozkurczowe; ułatwiające wydalanie piasku  
i złogów żółciowych; regulujące wypróżnienia; 
hepatoprotekcyjne; moczopędne; zwiększające 
wydalanie kwasu moczowego. 

zastosowanie: choroby dróg żółciowych; 
wzdęcia i zaburzenia trawienne, skurcze jelit 
i zaparcia; bardzo wartościowy lek w prze-
wlekłych schorzeniach wątroby i pęcherzyka 
żółciowego. nie wolno w ciąży i w chorobie 
wrzodowej!

*Kora i korzeń berberysu 
– Cortex et Radix Berberidis 
działanie: rozkurczające; żółciopędne; pier-

wotniakobójcze; przeciwwirusowe; przeciw-
bakteryjne; obniżające ciśnienie krwi; moczo-
pędne.

zastosowanie: kamica żółciowa i zastój żółci; 
parazytozy układu żółciowego; skąpomocz po-
łączony z obrzękami. działanie poronne!

Deus caritas est
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Jesień rozgościła się na dobre. Dni są coraz 
krótsze i coraz chłodniejsze. to idealny czas 
na gęste, sycące zupy, które wolno stygną  
i doskonale rozgrzewają. Do takich niewąt-
pliwie należy krupnik.

Składniki: ok. 1 kg mięsa wołowego na ro-
sół (szponder, łata, pręga), 3 marchewki,  
2 pietruszki, 1 mały seler (lub 1/2 dużego),  
1 por, 4 ziarenka ziela angielskiego, 4 ziarenka 
czarnego pieprzu, 1 liść laurowy, 100 g kaszy 
perłowej lub pęczaku, 4 duże ziemniaki, sól, 
pieprz, opcjonalnie siekana natka pietruszki

Mięso i obraną włoszczyznę zalać 1,5-2 litra-
mi zimnej wody (tak, by woda przykryła mię-
so). gotować początkowo na dużym ogniu,  
a gdy zacznie wrzeć, zmniejszyć płomień  
i dalej powoli gotować. w międzyczasie ze-
brać szumowiny i dodać przyprawy. gdy mię-
so i warzywa zmiękną, wyjąć je i przecedzić 
wywar. odlać ok. 0,5 l wywaru i ugotować w nim kaszę. w międzyczasie ziemniaki obrać, pokroić w dużą kostkę  
i ugotować w pozostałej części wywaru. 
gdy kasza będzie miękka dodać całość do zupy. Marchewkę pokroić na plasterki i również włożyć do zupy. doprawić do 
smaku solą i pieprzem i całość zagotować.
przed podaniem  posypać posiekaną natką pietruszki. 

małE co niEco

KRUPNIK

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

DO ZOBaCZENIa, DO USłYSZENIa 

18 listopada, godz. 11.30, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny

„Muzyczna podróż dookoła świata. odcinek szósty: węgry” – koncert petera somosa

18 listopada, godz. 16.30, kościół pw. Bogurodzicy Maryi, wstęp wolny

„póki polska żyje w nas” – koncert Bogusława Morki (tenor), agnieszki kozłowskiej (sopran)  

i artura Jandy (baryton) z udziałem orkiestry alla Vienna

23 listopada, godz. 18.00, Miejsce aktywności lokalnej „dwa Jelonki”, wstęp wolny

spotkanie z Maciejem klósakiem, współautorem książki „stefan szolc-Rogoziński. zapomnia-

ny odkrywca Czarnego lądu”

25 listopada, godz. 11.30, sala koncertowa art.Bem, bilety 12 zł 

„niesamowite przygody Ruperta greena” - teatralny poranek bajkowy
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Intencje mszalne
19. 11 – poniedziałek:

7.00: śp. z c.r. Świątek i lipowskich
7.00: śp. grzegorz orlik – 19 greg.
7.30: o błog. Boże i potrzebne łaski dla ks. Rafała
7.30: śp. Rozalia połeć – 41 r.śm.
18.00: śp. Halina gago – 19 greg. 

20. 11 – wtorek – wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego:
7.00: śp. grzegorz orlik – 20 greg.
7.30: śp. wiktoria, aleksander, Tomasz, adam, Helena, Maria i Cecylia,  
 c.r. Boratyńskich
7.30: śp. stanisław i stanisława
18.00: śp. Halina gago – 20 greg.

21. 11 – środa – wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny:
7.00: śp. grzegorz orlik – 21 greg.
7.30: śp. konrad – 20 r.śm. i Józefat Byczkowscy
7.30: śp. Halina gago – 21 greg.
18.00: zbiorowa do Matki Bożej nieustającej pomocy

22. 11 – czwartek – wspomnienie św. Cecylii:
7.00: śp. grzegorz orlik – 22 greg.
7.00: śp. Cecylia, Jadwiga, pelagia, Bolesław
7.30: dusze w czyśćcu cierpiące
18.00: śp. Halina gago – 22 greg.

23. 11 – piątek: 
7.00: śp. grzegorz orlik – 23 greg.
7.30: dziękczynna za dar życia i łaskę powołania z prośbą o błog. Boże  
 i opiekę Maryi dla anny w dniu urodzin
18.00: zbiorowa do św. ojca pio: 
śp. Halina gago – 23 greg.

24. 11 – sobota – wspomnienie św. andrzeja Dung – Lac i towarzyszy:
7.00: śp. grzegorz orlik – 24 greg.
7.00: śp. Tadeusz wujkowski – 20 r.śm.
7.30: o błog. Boże dla Janusza w dniu imienin
7.30: śp. Halina gago – 24 greg.
18.00: śp. wanda i Julian płudowscy 

25. 11 – niedziela:
7.00: śp. grzegorz orlik – 25 greg. 
8.30: śp. Tadeusz grot – 2 r.śm. 
10.00: śp. Emilia kubica
11.30: śp. Edward szymczyk, c.r. szymczyk i Żemek
13.00: za parafian
16.00: śp. Henryk – 16 r.śm., Teodora, Jadwiga, wacław, Janusz, Maria
18.00: śp. Halina gago – 25 greg.
20.00: śp. sławomir wicha

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: Dorota Kajak 
Tel. 607 563 299; dorota.kajak@gmail.com
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

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: redakcja@swlukasz.waw.pl

GAZETKA DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

OGłOSZENIa DUSZPaStERSKIE
1. z ustanowienia papieża Franciszka, obcho-

dzimy dziś ii Światowy dzień ubogich pod 
hasłem „Biedak zawołał, a pan go usłyszał”.

2. Codziennie w dni powszednie po Mszy 
wieczornej odmawiamy różaniec i polecamy 
Bożemu miłosierdziu naszych bliskich zmar-
łych, których wypisaliśmy na kartach wypomin-
kowych. Ciągle jeszcze można składać imiona 
naszych zmarłych na wypominki parafialne.

3. w piątek 23 listopada o godz. 1800 co-
miesięczna Msza św. ku czci św. o. pio. Jest to 
Msza św. zbiorowa, możemy więc jeszcze skła-
dać na nią swoje intencje. po Mszy św. adoracja 
relikwii św. o. pio.

4. w przyszłą niedzielę będziemy obchodzić 
uroczystość Jezusa Chrystusa króla wszech-
świata. 

5. Można jeszcze nabyć replikę Świecy nie-
podległości, którą można zapalić na czas mo-
dlitwy szczególnie w intencji ojczyzny.

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

ZaPRaSZaMY DZISIaJ Na SPOtKaNIE w RaMaCH 
RODZINNEGO ŚwIĘtOwaNIE NIEDZIELI  

 Zapoczątkuje je  Msza św. o 11.30 ze szczególnym udziałem rodzin, a później, 
choć jeszcze listopadowy czas, poświęcimy go na wspólne przygotowywanie 

świątecznych ozdób bożonarodzeniowych.  Część zrobionych prac będzie sprze-
dawana przed kaplicą jako cegiełki, z których dochód będzie przeznaczony na 

budowę nowego kościoła.


