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adweNt
oTo słowo pana:

„Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli 
uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem 
Człowieczym.” (łk 21, 36). 

pierwszą niedzielą adwentu rozpoczynamy kolejny już  
w naszym życiu nowy rok liturgiczny (kościelny). staliśmy się 
znowu o rok starsi, o rok bogatsi w doświadczenia życiowe  
i zapewne o rok bardziej święci (???), a z całą pewnością  
o kolejny rok bliżej wieczności…

w dzisiejszej Ewangelii słyszymy zapowiedź Jezusa od-
nośnie wydarzeń końca ziemskiej rzeczywistości. Tematy 
eschatologiczne rozważamy już od kilku dni na przełomie 
kończącego się i rozpoczynającego się roku liturgicznego. 
wizja jest straszna, wręcz okropna, ale Jezus nakazuje swoim 
uczniom ufać i nie ulegać trwodze. Gdy się to dziać zacznie, 
nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze 
odkupienie. (łk 21, 28). zapowiedź przejścia z tego świata  
i wizja wieczności w radości i szczęściu obcowania z Bogiem 

w Jego świętym królestwie daje niesamowicie ważną nadzieję 
dla wszystkich uczniów Chrystusa, którzy przejęli się do głębi 
serca wezwaniem Jezusa do czuwania. Uważajcie na siebie, aby 
wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk 
doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak 
potrzask. (łk 21, 34).

na naszą czujność serca zwraca również uwagę św. paweł 
zachęcając nas do wytężonej pracy duchowej. Aby serca wa-
sze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, 
Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszyst-
kimi Jego świętymi. (1 Tes 3, 13).

niech zatem ten radosny czas oczekiwania na przyjście Je-
zusa Chrystusa w liturgii Bożego narodzenia, stanie się rów-
nież dla nas czasem czuwania i  przygotowania serca, abyśmy 
z radością mogli wkroczyć w progi królestwa Bożego.

ks. Konrad

sK AŁA
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EwangElia na co dziEń
2 grudnia 2018  - I Niedziela Adwentu
(łk 21,25-28.34-36) 

3 grudnia 2018 - poniedziałek
wspomnienie św. Franciszka Ksawerego
(Mt 8,5-11) 
gdy Jezus wszedł do kafarnaum, zwrócił się do niego 
setnik i prosił go, mówiąc: „panie, sługa mój leży w domu 
sparaliżowany i bardzo cierpi”. Rzekł mu Jezus: „przyj-
dę i uzdrowię go”. lecz setnik odpowiedział: „panie, nie 
jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz 
tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć 
podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: 
„idź”, a idzie; drugiemu: „Chodź tu”, a przychodzi; a słu-
dze: „zrób to”, a robi”. gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się 
i rzekł do tych, którzy szli za nim: „zaprawdę powiadam 
wam: u nikogo w izraelu nie znalazłem tak wielkiej wia-
ry. lecz powiadam wam: wielu przyjdzie ze wschodu 
i zachodu i zasiądą do stołu z abrahamem, izaakiem  
i Jakubem w królestwie niebieskim”. 

4 grudnia 2018 - wtorek 
wspomnienie św. Barbary
(łk 10,21-24) 
Jezus rozradował się w duchu Świętym i rzekł: „wy-
sławiam Cię, ojcze, panie nieba i ziemi, że zakryłeś te 
rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je pro-
staczkom. Tak, ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 
ojciec mój przekazał Mi wszystko. nikt też nie wie, kim 
jest syn, tylko ojciec; ani kim jest ojciec, tylko syn i ten, 
komu syn zechce objawić”. potem zwrócił się do samych 
uczniów i rzekł: „szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy 
widzicie. Bo powiadam wam: wielu proroków i królów 
pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, 
co słyszycie, a nie usłyszeli”. 

5grudnia 2018 - środa
dzień powszedni
(Mt 15,29-37) 
Jezus przyszedł nad Jezioro galilejskie. wszedł na górę  
i tam siedział. i przyszły do niego wielkie tłumy, mając ze 
sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu 
innych, i położyli ich u nóg Jego, a on ich uzdrowił. Tłu-
my zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są 
zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. i wielbiły Boga 
izraela. lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: „Żal 
Mi tego tłumu. Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają 
co jeść. nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie 
zasłabł w drodze”. na to rzekli Mu uczniowie: „skąd tu 
na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić takie 
mnóstwo?” Jezus zapytał ich: „ile macie chlebów?” od-
powiedzieli: „siedem i parę rybek”. polecił ludowi usiąść 
na ziemi; wziął te siedem chlebów i ryby, i odmówiwszy 
dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś 
tłumom. Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków 
zebrano jeszcze siedem pełnych koszów. 

6 grudnia 2018 -  czwartek
wspomnienie św. Mikołaja
(Mt 7,21.24-27) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „nie każdy, który Mi 
mówi: „panie, panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego, 
lecz ten, kto spełnia wolę mojego ojca, który jest w niebie. 
każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, 
można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom 
swój zbudował na skale. spadł deszcz, wezbrały potoki, 
zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. on jednak nie 
runął, bo na skale był utwierdzony. każdego zaś, kto tych 
słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać 
z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował 
na piasku. spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wi-
chry i rzuciły się na ten dom. i runął, a upadek jego był 
wielki”. 

7 grudnia 2018 - piątek
wspomnienie św. Ambrożego
(Mt 9,27-31) 
gdy Jezus przechodził, szli za nim dwaj niewidomi, któ-
rzy głośno wołali: „ulituj się nad nami, synu dawida”. 
gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do niego,  
a Jezus ich zapytał: „wierzycie, że mogę to uczynić”? oni 
odpowiedzieli Mu: „Tak, panie”. wtedy dotknął ich oczu, 
mówiąc: „według wiary waszej niech się wam stanie”. 
i otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: 
„uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie”. oni jednak, 
skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o nim po całej tamtej-
szej okolicy. 

8 grudnia 2018 - sobota
uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny
(łk 1,26-38) 
Bóg posłał anioła gabriela do miasta w galilei, zwane-
go nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi, imieniem 
Józef, z rodu dawida; a dziewicy było na imię Maryja. 
anioł wszedł do niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna 
łaski, pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiasta-
mi”. ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co mia-
łoby znaczyć to pozdrowienie.lecz anioł rzekł do niej: 
„nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. oto 
poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. 
Będzie on wielki i będzie nazwany synem najwyższego, 
a pan Bóg da Mu tron Jego praojca, dawida. Będzie pa-
nował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie 
będzie końca”. na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się 
to stanie, skoro nie znam męża?” anioł Jej odpowiedział: 
„duch Święty zstąpi na Ciebie i moc najwyższego osłoni 
Cię. dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwa-
ne synem Bożym. a oto również krewna Twoja, Elżbieta, 
poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu 
ta, która uchodzi za niepłodną. dla Boga bowiem nie ma 
nic niemożliwego”. na to rzekła Maryja: „oto Ja służeb-
nica pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” 
wtedy odszedł od niej anioł. 
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ADWENT

Rozpoczynamy okres przygotowań do 
Bożego Narodzenia. Chociaż w Koście-
le te święta mają nieco niższą rangę niż 
Wielkanoc, dobrze przeżyty Adwent po-
zwala duchowo zbliżyć się do Pana Boga  
w nie mniejszym stopniu.

na początku przypomnijmy, co  
o adwencie mówi katechizm ko-
ścioła katolickiego. oczekiwaniu 

na zbawiciela poświęcone są m. in. poniższe 
punkty.

522 przyjście syna Bożego na ziemię 
jest tak wielkim wydarzeniem, że Bóg ze-
chciał przygotowywać je w ciągu wieków. 
wszystkie obrzędy i ofiary, figury i symbole 
„pierwszego przymierza” Bóg ukierunkował 
ku Chrystusowi; zapowiada go przez usta 
proroków, których posyła kolejno do izraela. 
Budzi także w sercu pogan niejasne oczeki-
wanie tego przyjścia.

523 Święty Jan Chrzciciel jest bezpośred-
nim poprzednikiem pana, posłanym, by 
przygotować Mu drogi. „prorok najwyż-
szego” (łk 1, 76) przerasta wszystkich pro-
roków, jest ostatnim z nich, zapoczątkowuje 
Ewangelię, pozdrawia Chrystusa już w łonie 
matki i znajduje radość jako „przyjaciel ob-
lubieńca” ( J 3, 29), nazywając go Baran-
kiem Bożym, „który gładzi grzech świata”  
( J 1, 29). poprzedzając Jezusa „w duchu  
i mocy Eliasza” (łk 1, 17), świadczy o nim 
swoim przepowiadaniem, swoim chrztem na-
wrócenia, a w końcu swoim męczeństwem.

524 Celebrując co roku liturgię Adwentu, 
kościół aktualizuje to oczekiwanie Mesja-
sza; uczestnicząc w długim przygotowaniu 
pierwszego przyjścia zbawiciela, wierni 
odnawiają gorące pragnienie Jego drugiego 
przyjścia. przez celebrację narodzin i mę-
czeństwa poprzednika kościół jednoczy się  
z jego pragnieniem: „potrzeba, by on wzra-
stał, a ja żebym się umniejszał” ( J 3, 30).

dzisiaj „gwiazdka” to wielkie wydarzenie, 
święto nie tylko chrześcijan. w starożytności 
jednak znaczenie Bożego narodzenia było 
dużo mniejsze niż obecnie – nie obchodzono 
go wcale. Świętem chrześcijańskim obcho-
dzonym zimą było Święto objawienia, dzisiaj 
z kolei zepchnięte na dalszy plan. To święto, 
zwane też Epifanią, dla dawnych chrześcijan 
było ważniejsze niż wcielenie. w naszym 
obecnym rozumieniu Bożego narodzenia 
podkreślamy fakt podwójnej natury Chrystu-
sa – Boga i człowieka. Już samo narodzenie  
w pewnym sensie jest epifanią. wszech-
mogący Bóg przybrał postać bezbronnego 
dziecka. To przypominanie o unii hiposta-
tycznej, czyli podwójnej, boskiej i ludzkiej 
naturze Jezusa, jest być może konieczne ze 
względu na rosnącą laicyzację społeczeństwa 
polskiego i potrzebę przypominania pewnych 
prawd wiary nawet tym ludziom, którzy jako 
dzieci poznawali je na lekcjach religii. Boże 
narodzenie jest obchodzone na całym świe-
cie, nawet w najbardziej pogańskich krajach 
i może być punktem wyjścia do delikatnego 
głoszenia dobrej nowiny. Mamy obowiązek 
przypominać, iż Boże narodzenie jest ważne 
właśnie ze względu na boskość Jezusa. Czci-
my go nie jako proroka, nauczyciela czy mę-
drca, lecz żywego, istniejącego Boga. 

Historycznie adwent był okresem przygo-
towań katechumenów do chrztu, który od-
bywał się właśnie w dzień objawienia pań-
skiego. współcześnie możemy w tym okresie 
także katechizować. nienatrętnie zwracać 
uwagę naszych znajomych, szykujących się 
do Bożego narodzenia na sposób świecki, 
jaki jest sens tego święta.

w naszych adwentowych refleksjach nie 
może zabraknąć Matki Bożej. w tych szcze-
gólnych tygodniach poprzedzających wigilię, 
przypomnijmy sobie Jej rolę w Bożym planie 
zbawienia. Miała się stać Matką zbawiciela.  
Jego przyjście na świat było ponadto pewnym 
procesem – zapowiadane obietnicą przyjścia 
Mesjasza, którą pierwsi rodzice otrzymali już 
w raju, poprzez proroctwa, aż do zwiastowa-
nia i wreszcie narodzin. druga osoba Trójcy 
Świętej – zwana przez św. Jana Ewangeli-
stę logos – współistotna ojcu i duchowi,  

istniała od zawsze. a jednocześnie właśnie 
nadchodzi moment, gdy Jezus jako człowiek, 
pojawił się na ziemi.

 adwent jest okazją do zastanowienia się 
nad narodzinami dziecka w Betlejem które 
stają się kulminacją Boskich planów. Maryja 
współpracuje z Bogiem i jest dla nas przykła-
dem na to, jak wielkie rzeczy mogą być doko-
nane, gdy Bóg podejmuje decyzję, a człowiek 
w pokorze ją przyjmuje. i choć trudno nam 
się, nawet w wyobraźni równać z Maryją, to 
znamy Jej szczególne miejsce w Bożym pla-
nie, co czcimy co roku, odprawiając ku Jej czci 
roraty. 

Co w adwencie może się podobać, to 
fakt, iż w odróżnieniu od wielkiego postu 
pozbawiony jest on elementów pokutnych. 
u końcu tego okresu nie będziemy stykać 
się z rozdzierającym cierpieniem konającego 
Jezusa, lecz z radością rodziców z narodzenia 
dziecka. więcej – całe stworzenie radować 
się będzie z przyjścia zbawiciela. aczkol-
wiek obecne są w liturgii elementy ascetycz-
ne (fioletowe szaty, brak hymnu „Chwała na 
wysokości” itp.), w dzisiejszym kościele okres 
poprzedzający Boże narodzenie jest czasem 
radosnym. Rozumiemy też adwent dwojako 
– nie tylko jako przygotowanie do pamiątki 
narodzin Jezusa, ale też jako oczekiwanie na 
Jego powtórne przyjście. dlatego wydaje się 
jak najbardziej zasadna postawa radosnego 
wyczekiwania. To powtórne przyjście, czy-
li paruzja, żadną miarą nie powinna budzić  
w nas lęku, ale być wyczekiwaną chwilą spo-
tkania z Bogiem. przewijające się cyklicznie 
przez media zapowiedzi rychłego końca 
świata, powinny być przez chrześcijan kwi-
towane wzruszeniem ramion. Jednak warto 
w grudniu, w czasie, kiedy dokonujemy pod-
sumowań i szykujemy się na „nowe otwarcie” 
od pierwszego stycznia poddać ocenie nasze 
duchowe życie w kończącym się roku. i robić 
to codziennie.

a jeśli ten adwent będzie naszym ostat-
nim? gdyby faktycznie on powrócił już 
wkrótce? Czy myślimy o tym z niepokojem? 
Co mówi nam sumienie? Czy coś przeszka-
dza nam w radosnym oczekiwaniu na powrót 
pana? Jeśli odpowiedzi na te pytania nas nie 
zadowalają, mamy okazję to naprawić. posta-
rajmy się, by nadchodzące tygodnie nie były 
bezowocne.

Janusz Matkowski
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z życia parafii

BUDOWA ŚWIĄTYNI
Nasi czytelnicy są ciekawi, co się dzieje 

na placu budowy nowego kościoła.
w tym roku kalendarzowym budowa 

nowej świątyni posuwała się bardzo wolno. 
Jak zwykle, na przeszkodzie stał brak środ-
ków finansowych. karnawał w 2018 roku 
był stosunkowo krótki. w związku z tym 
podczas kolędy nie zdążyliśmy odwiedzić 
wszystkich parafian. dodatkowo, jeden  
z księży zachorował, więc odwiedzaliśmy 
parafian w zmniejszonym składzie. a mu-
szę przyznać, że pieniądze, które otrzymu-
jemy podczas kolędy, są  głównym źródłem 
finansowania budowy nowego kościoła. 
pieniądze z kolędy przeznaczam na wypła-
ty dla pracowników.

A na jakim poziomie kształtują się 
wpływy z tacy zbierane na budowę ko-
ścioła?

przeciętnie zbieramy ok. 6.000-8.000 zł. 
dla porównania, cotygodniowa wypłata 
dla ekipy budującej naszą świątynię wynosi 
7.000 zł tygodniowo. pieniędzy z tacy wy-
starcza na pokrycie pensji za jeden tydzień.

Jakie prace były realizowane w tym 
roku?

Cały czas jesteśmy na etapie tynkowania. 
pozostał nam jeszcze jeden poziom nawy 
głównej. Boczne pomieszczenia zostały już 
otynkowane. 

ponadto ociepliliśmy strychy. pozostanie 
jeszcze do ocieplenia sklepienie beczkowe 
(kolebkowe). do tego musi być specjalna 
wata, aby układała się dobrze na półkolistej 
powierzchni. 

planujemy w 2019 roku skończyć tyn-
kowanie wszystkich powierzchni. nie ma 
sensu, aby np. pomieszczenia boczne po-
zostawić na później. To musi być zrobione 
razem.

Były także prowadzone prace na ze-
wnątrz.

Trwały prace na podwórku. została po-
prawiona izolacja fundamentów i wykona-
no odwodnienie deszczówki z dachu. Teraz 
woda nie płynie na podwórku, tylko odpły-
wa bezpośrednio do rur kanalizacyjnych. 
To jest dość trudny teren, gliniasty. przy 
dużych opadach zawsze tam stała woda. 
i nie pomagały kilkakrotnie nawiezienia 
kruszcu. po jakimś czasie był on wciągany 
w głąb i nadal mieliśmy kałuże wody. poza 
tym robotnicy wykonują cokół wokół ka-
plicy.

Na pewno wiele czasu zajmują księdzu 
proboszczowi spotkania w sprawie kolej-
nych etapów prac budowlanych.

Mam już za sobą kilka spotkań z archi-
tektami wnętrz. Chciałbym, aby całościo-
wy plan wystroju nowej świątyni opraco-
wała jedna osoba.  odbyłem w tej sprawie 

kilka rozmów. Mamy sprecyzowaną wizję, 
jak będzie wyglądał nowy kościół. ważne 
jest omówienie np. koloru posadzki, mebli, 
projektów witraży. Chciałbym, aby nasza 
wizja pokrywała się z wizją architekta. 
pierwsza koncepcja jest nieodpłatna. uzy-
skanie kilku projektów pozwoli nam się 
zorientować, czy nasza wizja pokrywa się 
z wizją architekta. Bardzo nam zależy na 
uzyskaniu odpowiedniego klimatu w bu-
dowanym kościele.

Myślę, że sprawa wyklaruje się w cią-
gu 2 – 3 miesięcy. oczekuję konkretnych 
propozycji. otrzymałem już kilka ofert, ale 
proponowane w nich warunki finansowe 
były nie do zaakceptowania. polecono mi 
kilka osób i nie tracę nadziei, że uda nam 
się dogadać w sprawach finansowych. 

Jeszcze w grudniu mam spotkanie  
w sprawie ogrzewania podłogowego. pla-
nuję także odbycie rozmów informacyj-
nych na temat ogrzewania alternatywnego 
(wykorzystanie solarów).

Jakie jeszcze prace są planowane  
w przyszłym roku?

Mam nadzieję, że wiosną uda nam się 
uporządkować teren przed głównym wej-
ściem do świątyni. zostaną wywiezione 
wszystkie zbędne rzeczy.

Nasza kaplica też domaga się remontu. 
architekci byli zachwyceni wnętrzem 

naszej kaplicy. ponieważ dach ma bardzo 
mały kąt nachylenia, musieliśmy zainsta-
lować drewniane podpory. architektom 
podobało się to oryginalne rozwiązanie  
w postaci kratownicy. Jednak niesie ono za 
sobą i problemy. Cały czas przecieka dach. 
parafianie mogli się sami o tym przekonać. 
po każdych opadach widać wodę groma-
dzącą się na ławkach pod oknami. wypa-

dałoby wymienić okna, ponieważ nie moż-
na wymienić uszczelek, bo ich po prostu 
nie można dostać w handlu.

Jak praktycznie wygląda realizacja pla-
nów?

Chciałbym  dodać, że w robieniu pla-
nów jestem bardzo ostrożny. Ta inwestycja 
nauczyła mnie pokory.  Człowiek planuje,  
a życie pokazuje, że nie wszystko da się 
zaplanować. Bardzo często pojawiają się 
dodatkowe ekstra wydatki.

Mam nadzieję, że uda mi się uzyskać 
kredytowanie naszej inwestycji, jeżeli cho-
dzi o ogrzewanie, tak jak to miało miejsce 
przy kładzeniu dachu. liczę na to, że będę 
mógł wpłacić zaliczkowo pewną kwotę,  
a po zakończeniu prac będę systematycz-
nie spłacał nasze zobowiązania. innego 
wyjścia nie ma. w obecnych warunkach 
nie ma szans, byśmy mogli złożyć zamó-
wienie i zapłacić całą sumę po zakończeniu 
prac. nawet teraz tak się zdarza, że ekipa 
budowlana bierze towar z hurtowni, a ja to 
spłacam w ratach. 

A czy ekipa jest ta sama?
praktycznie od rozpoczęcia prac tynkar-

skich mamy tę samą ekipę. Jeżeli nie pra-
cują u nas, to wtedy mają inny front pracy. 
pracują np. przy budowie metra. i jak mieli 
tam pilną robotę, to na dwa tygodnie poszli 
tam pracować. Teraz mamy okresowy prze-
stój w pracy na budowie świątyni.

Dziękuję za rozmowę.

z ks. proboszczem Janem Popielem 
rozmawiała Mirosława Pałaszewska



                      skała numer  33(399)

strona 5

 MARK GUNGOR  I JEGO PRZEPIs NA 
                      sZCZĘŚLIWE MAŁŻEŃsTWO

„Bądź cierpliwy, bądź miły, bądź wyro-
zumiały, bądź realistą i nie bądź taki samo-
lubny” – w specjalnym wywiadzie dla Ale-
tei Mark Gungor zdradza swój przepis na 
udane małżeństwo. 

Mark gungor to jeden z najbardziej zna-
nych mówców i doradców w obszarze relacji 
damsko-męskich w ameryce. prowadzi au-
dycje radiowe, występuje w programach te-
lewizyjnych, jest pastorem i autorem książek. 
[…]

Marta Brzezińska-Waleszczyk: Czy ist-
nieje przepis na szczęśliwe małżeństwo?

pewnie! Bądź cierpliwy, bądź miły, bądź 
wyrozumiały, bądź realistą i nie bądź taki sa-
molubny.

 Kiedy coś nam się psuje, szybko rezygnu-
jemy, nie opłaca się inwestować czasu w na-
prawę, łatwiej jest kupić coś nowego. A jak 
jest w związkach? Przecież prędzej czy póź-
niej coś się psuje, a jeśli nie, to przynajmniej 
zmienia. Jak być przygotowanym na kryzy-
sy? Jak przetrwać burze?

Mam łódź. kiedy wypływam na wodę, za-
wsze sprawdzam prognozy, jaka pogoda na-
dejdzie i odpowiednio planuję. kiedy ludzie są 
nieprzygotowani, nie spodziewają się, że może 
zdarzyć się coś nieprzewidzianego, złe warun-
ki pogodowe, które się pojawiają, dotykają ich 
najmocniej. ich łodzie mogą wtedy zatonąć. 
To samo dotyczy małżeństwa. Trzeba być 
przygotowanym. Świadomym tego, co może 
nadejść. nie pozwólcie, by wasze małżeństwo 
beztrosko unosiło się podczas życiowych burz, 
zawirowań.

Jak się w tym wszystkim mądrze odnaleźć? 
Mam wrażenie, że często łatwo przychodzi 
nam stawianie sprawy na zasadzie 0:1, jak-
byśmy wybierali jedynie pomiędzy czarnym 
i białym. Niby najlepszym sposobem wyda-
wałoby się unikać całkowicie kłótni, ale… 
tak się nie da. Czy zatem można znaleźć 
złoty środek?

potrzebna jest przede wszystkim mądrość. 
Bądźcie inteligentni! niektóre rzeczy warte są 
walki, a inne nie i wtedy odpuście. Jeśli chodzi  
o unikanie kłótni, o którym wspomniałaś… 
nie sądzę, że to zawsze dobry pomysł. w koń-
cu, drzwi do pokoju to konflikt. konflikty są 
dobre, o ile para nie działa w sposób nieprzy-
jemny, niszczycielski. niemożliwe jest zbliże-
nie się do kogoś bez żadnych konfliktów.

Jak przetrwać zmiany, które przychodzą 
w małżeństwie, kiedy na świecie pojawiają 
się dzieci? Zaczynamy mieć mniej czasu 
dla siebie, mamy więcej obowiązków, więc 
po całym dniu czujemy się wprost wypom-
powani z sił i zamiast spędzać miły wieczór  
z małżonkiem… zasypiamy. 

kluczem do sukcesu jest… celowość. każ-
da para może wciąż mieć dla siebie czas, je-
śli partnerzy są nadal świadomi tej potrzeby  

i tego, jak ważne jest jej zaspokojenie. nie za-
kładaj, że twoje małżeństwo jest dobre. Jeśli 
nie robisz pozytywnych rzeczy dla swojego 
małżeństwa, to robisz… negatywne rzeczy. 
Tu nie ma czegoś pośredniego.

Jak nie znudzić się sobą w związku, który 
trwa długaśne lata? Emocje, które towarzy-
szyły nam na samym początku opadają… 
Mamy wrażenie, że tak wiele o sobie wiemy, 
że nic nowego już nas nie zaskoczy. Nuda  
][\

i rutyna chyba nie są dobrymi sojuszni-
kami związków?

a tu cię zaskoczę! Rutyna nie jest taka zła. 
To, że się świetnie znamy, jesteśmy z sobą 
blisko zżyci, ma wiele wspaniałych korzyści. 
znajomy dom. znajome krzesło. znajome 
łóżko. znajomi przyjaciele. Jest wiele rzeczy 
w życiu, które są bardzo cenne, właśnie dlate-
go, że są nam dobrze znane.

ale jeśli ktoś jest naprawdę znudzony swo-
im współmałżonkiem, to być może dzieje się 
tak dlatego, że… nie przejmował się zbytnio 
tym, by utrzymywać swoje zainteresowanie 
tą osobą na odpowiednim poziomie. wiesz, 
co stanie się z ogniem w kominku, jeśli nie 
będziesz zwracać na niego uwagi? wyjdzie 
na zewnątrz. nie oznacza to, że coś jest nie 
tak z ogniem. wystarczy, że zwrócisz na nie-
go uwagę, będziesz go karmił. Relacja między 
mężczyzną a kobietą jest po prostu jak ogień 
w kominku – przestań zwracać uwagę na 
drugą osobę, przestań karmić ten ogień zain-
teresowania, a… wkrótce wygaśnie. nuda to 
tylko kolejna wymówka, by odwrócić uwagę 
od prawdziwej przyczyny trudności – czyli 
pozwolenia, by ogień wyszedł poza małżeń-
stwo.

W jednej z twoich książek wyczytałam 
radę, by nie traktować swojego męża jak 
przyjaciela. Dlaczego? Przecież to takie 
oczywiste, że chcę mu powiedzieć, jak mi-
nął mój dzień, podzielić się moimi zmar-
twieniami i radościami. Oczekiwanie, że 
mnie wtedy wysłucha, chyba nie jest zbyt 
wygórowane? 

To nie do końca jest tak, jak mówisz. Moja 

rada literalnie brzmiała, by nie traktować 
męża jak pRzyJaCiÓłki  (nie przyjaciela, 
to zasadnicza różnica). Mężczyźni nie są ko-
bietami. nie reagujemy tak samo, jak reagują 
kobiety. nie będziemy wykazywać tego sa-
mego zainteresowania tym, co czujesz, jakby 
pewnie z łatwością przyszło przyjaciółce. nie 
koncentrujemy się na szczegółach, drobia-
zgach, jak mają w zwyczaju kobiety. dlatego 
poradzę ci tak – za wszelką cenę traktuj swo-
jego męża jako przyjaciela! ale nie denerwuj 
się, kiedy nie reaguje tak, jak twoje przyjaciół-
ki, kobiety.

Na koniec chciałam zapytać o najtrud-
niejsze – jak poradziłeś sobie z doświadcze-
niem utraty żony? 

w przeciwieństwie do niespodziewanej 
śmierci, w której ludzie opłakują nagłą utratę, 
rak wiążę się często z powolnym odchodze-
niem, powolnym umieraniem, wobec czego 
ludzie mają tendencję do opłakiwania tej 
nadchodzącej śmierci przez wiele lat (zanim 
ona jeszcze rzeczywiście przyjdzie). dlatego 
najtrudniejszy dla mnie czas to nie był okres 
po śmierci żony, ale właśnie podczas jej od-
chodzenia, umierania. po latach straszliwego 
bólu i cierpienia, obserwowania jej umierania, 
postawienie kroku do przodu po jej śmierci 
było paradoksalnie stosunkowo proste. Żało-
bę zacząłem przeżywać jeszcze pRzEd jej 
śmiercią.

Marta Brzezińska-Waleszczyk

przedruk: 
https://pl.aleteia.org/2018/10/15/

mark-gungor-i-jego-przepis-na-sz-
czesliwe-malzenstwo-nasz-wywiad/?utm_
campaign=nl_pl&utm_source=daily_new-
sletter&utm_medium=mail&utm_conten-
t=nl_pl  
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co nam mówią Święci?

BŁOGOsŁAWIONY

Ks. BOLEsŁAW sTRZELECKI

Parafianie zapamiętali go jako kapłana nio-
sącego pomoc biednym i potrzebującym, 
a w szczególności sierotom. Nazywano go 
„świętym Franciszkiem z Radomia”.

przyszedł na świat 10 kwietnia 1896 r.  
w poniemoniu w pobliżu kowna, ale 
wychowywał się we wsi kuźnia nie-

daleko sandomierza. szkołę początkową 
skończył w szydłowcu. przez rok uczęsz-
czał do szkoły w warszawie, potem naukę 
kontynuował w gimnazjum w Radomiu. 
ukończył wyższe seminarium duchowne  
w sandomierzu i 21 grudnia 1918 r. w kaplicy 
seminaryjnej z rąk sandomierskiego biskupa 
pomocniczego pawła kubickiego otrzymał 
święcenia kapłańskie. 

ksiądz strzelecki przez niecały rok był dia-
konem, a potem wikariuszem w parafii pw. 
św. Michała w ostrowcu Świętokrzyskim. 
niosąc pomoc chorym zaraził się tyfusem 
plamistym, który z najwyższym trudem uda-
ło się wyleczyć. w latach 1919-1923 studio-
wał na wydziale teologicznym uniwersytetu 

warszawskiego, gdzie obronił 
doktorat z prawa kanoniczne-
go. w tym okresie zaprzyjaź-
nił się z ks. Janem zieją, który 
w czasie ii wojny światowej 
był kapelanem szarych sze-
regów.  

pełnił funkcję prefekta ra-
domskich szkół powszech-
nych (m. in. szkoły Han-
dlowej,), wizytatora nauki 
religii, spowiednika zakonnic. 
na własny koszt kupował  
i rozdawał wśród młodzieży 
Ewangelie, „dzieje apostol-
skie”, książeczki do nabożeń-
stwa i różańce.

Chętnie pracował cha-
rytatywnie i społecznie, m. 
in. opiekował się dziećmi  
w ochronce nr 3 Towa-
rzystwa dobroczynności  
w Radomiu, był diecezjalnym 
kapelanem związku Harcer-
stwa polskiego i członkiem 
ogólnego zarządu polskiego 
Czerwonego krzyża, udzielał 
się społecznie w Towarzystwie 
prawniczym i Towarzystwie 
Chemiczno-garbarskim.

od 6 września 1935 r. był 
rektorem kościoła Świętej 
Trójcy w Radomiu, zniszczo-
nym w czasie zaborów. ks. 
Bolesław skutecznie zabiegał 

o fundusze na jego renowację. dzięki jego 
staraniom i ofiarności wiernych dach ko-
ścioła pokryto blachą, otynkowano i poma-
lowano ściany, uporządkowano teren wokół 
świątyni. ponadto pośredniczył w przeka-
zywaniu ubrań i żywności potrzebującym, 
którzy odwdzięczali się pisząc na drzwiach 
domu, gdzie mieszkał: „niech żyje ks. strze-
lecki”, „Święty ksiądz”, „ojciec ubogich”, czy 
„przyjaciel dzieci”.

wspólnie z osobami należącymi do Towa-
rzystwa opieki nad więźniami „patronat” 
(organizacji mającej za cel dbanie o stan mo-
ralny i materialny skazanych, poprzez „wy-
chowanie, nauczanie, opiekę i uzdalnianie do 
pracy zarobkowej”) pełnił posługę w radom-
skich więzieniach. 

15 sierpnia 1939 r. został odwołany ze 
stanowiska rektora. po wybuchu ii wojny 
światowej Radom dostał się pod okupację 
niemiecką. 27 października 1939 r. ks. Bole-
sław strzelecki został po raz pierwszy aresz-
towany w grupie najwybitniejszych miesz-

kańców Radomia w ramach rozpoczynającej 
się skoordynowanej akcji likwidacji polskiej 
inteligencji. Miał wtedy powiedzieć do pil-
nującego go niemieckiego żołnierza, który 
straszył go rozstrzelaniem: „Jeśli taka wola 
Boża, to ja się na nią zgadzam”. został tym 
razem zwolniony.

powrócił do pracy duszpasterskiej i cha-
rytatywnej. w porozumieniu z siostrami 
zakonnymi, którym dozwalano wchodzić 
na teren dwóch jenieckich obozów na tere-
nie Radomia, organizował ucieczki więźniów. 
z obozów wyprowadzał jeńców w sutannach, 
które przynosił w teczce, wyrabiał im nowe 
dowody tożsamości. 

15 lipca 1940 r. ks. strzelecki został pro-
boszczem parafii najświętszego serca Je-
zusowego w radomskiej dzielnicy glinice. 
na terenie parafii zorganizował kuchnię dla 
potrzebujących, wyremontował tymczasową 
kaplicę i podjął przerwane przez wybuch 
wojny prace przy budowie nowego kościoła. 

ks. Bolesław został aresztowany 7 stycz-
nia 1941 r. po Mszy św., gdy rozdawał chleb 
i tłuszcz potrzebującym, za pomoc udziela-
ną jeńcom wojennym. Był przetrzymywany 
przez trzy dni w celi nr 29 więzienia radom-
skiego, które było siedzibą gestapo. niemcy 
torturowali go. po dwóch miesiącach w stanie 
ciężkim został przeniesiony do więziennego 
szpitala. Mimo starań kurii, a nawet nie-
mieckich rodzin ewangelickich, 5 kwietnia 
1941 r. został wywieziony do kl auschwitz, 
gdzie został numerem 13002. ks. strzelecki 
trafił do bloku 7 i komanda budowlanego. 
i w tym strasznym miejscu stworzył grupę 
pomocową. nazywano go „głodomór”, bo 
żebrał o chleb dla swoich parafian, którzy 
znaleźli się w obozie. „Tam, gdzie jest tyle zła, 
może być wiele dobra” – powiedział w wiel-
ki Czwartek 5 iV 2012 wspominając go 
i jego postawę w auschwitz bp Henryk Ma-
rian Tomasik. 

zmarł 2 maja 1941 r. o godzinie 8 rano 
po bestialskim pobiciu kijem przez niemiec-
kiego więźnia funkcyjnego. Ciało spalono  
w obozowym krematorium. 

Beatyfikował go święty Jan paweł ii  
13 czerwca 1999 r. w warszawie w grupie 
108 męczenników ii wojny światowej. 

Jest patronem Caritas diecezji radomskiej, 
a Jego wspomnienie liturgiczne przypada  
12 czerwca.

źródło: http://www.swzygmunt.knc.pl/
sainTs/HTMs/0502blBolEslaw-
sTRzElECkimartyr01.htm

Joanna Matkowska
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 FILIP sTĘPIEŃ
Od tego roku  o godz.8.30 służą do Mszy 
św. dwaj bracia - 8-letni Olek i 6-letni 
Filip. Ich tata, Łukasz stępień, jest  lek-
torem. Miałam zawsze ochotę, aby zrobić 
im zdjęcie. Widać, że Filip jako najmłod-
szy ministrant cieszy się dużą sympatią 
swoich starszych kolegów. Często mu po-
magają przy ołtarzu. W ostatnią niedzie-
lę października była sprawowana Msza 
św. w intencji darczyńcy szpiku dla Fili-
pa. Oto jego historia opowiedziana przez 
rodziców Aleksandrę i Łukasza.   

państwo stępień są mieszkańcami 
Bemowa i naszymi parafianami od 
2009 r. ich synowie są uczniami kla-

sy iii i 0 na warszawskich Bielanach.
w roku 2014 u Filipa zdiagnozowana zo-
stała ostra białaczka szpikowa. Rodzina 
podjęła walkę o jego zdrowie i życie. Filipa 
domem stał się szpital, a on z radosnego 
i energicznego chłopca stał się pacjentem 
oddziału onkologii  w warszawskim szpi-
talu. Rozpoczęła się nierówna walka z cho-
robą oraz czas  próby dla rodziny. próby 
umiejętności organizacji, próby miłości, 
nadziei i wiary. Czas w szpitalu był tym 
bardziej trudny, że w domu został starszy 
syn olek, który też w chwili choroby bra-
ta był jeszcze mały, ale i niezwykle dzielny  
i dojrzały. na szczęście wszyscy mogli li-
czyć na ogromne wsparcie i pomoc rodziny 
oli i łukasza. 

leczenie Filipa obejmowało chemiotera-
pię oraz radioterapię. ze względu na wzno-

wę choroby w trakcie leczenia ostatecznie 
niezbędny był przeszczep szpiku. Rodzice 
oraz brat nie byli zgodnymi dawcami, dla-
tego rozpoczęto poszukiwania niespokrew-
nionego dawcy szpiku. Filip miał ogromne 
szczęście, gdyż dawca dość szybko został 
znaleziony. Rodzina wie o nim tylko tyle, 
że był to młody mężczyzna. 

Co roku w rocznicę przeszczepu szpiku 
u Filipa, rodzina ofiarowuje w Jego intencji 
Mszę dziękczynną. w tym roku była to już 
czwarta Msza. Bliscy mają świadomość, że 
mężczyzna był gotowy podzielić się cząstką 
siebie i w ten sposób uratował życie Filipa.

państwo stępień wiedzą, jak ogromnym 
darem i łaską jest znalezienie takiej osoby, 
znalezienie bliźniaka genetycznego. zapy-
tani o doświadczenie z tej próby, przed jaką 
stanęli i o to jak udało im się przetrwać, 
odpowiadają, że to siła miłości rodziny, 
ogromnej wiary w uzdrowienie Filipa oraz 
wiedzy i umiejętności lekarzy.

Chcieliby zaapelować do innych rodzi-
ców, by regularnie robić badania krwi sobie 
i dzieciom. Często mama lub tata uspra-
wiedliwiają się, że dziecka bez potrzeby 
nie trzeba kłuć. otóż trzeba. Choćby raz  
w roku warto zrobić takie badanie. 

wiele chorób udałoby się wcześniej zdia-
gnozować, gdybyśmy byli bardziej świa-
domi, wnikliwi i nie bali się tak strasznie 
płaczu z bólu naszej pociechy. płacz trwa 
chwilę, a regularne badanie może urato-
wać życie. nie bójmy się też prosić lekarzy  
o skierowania na takie badania. Często 

nie są oni przychylni do ich wydawania, 
ale bądźmy uparci. niezadowolona mina 
lekarza nie zwalnia nas z troski o zdrowie 
własne i dzieci. 

państwo stępień apelują o rejestrację  
w bazie potencjalnych dawców szpiku.  
w mediach dużo mówi się o rejestracji i się 
do niej zachęca, ale nie tłumaczy się for-
my pobrania komórek. Często z tego może 
wynikać strach przed rejestracją. otóż nie 
jest to wielka igła wbita w kręgosłup. po-
branie komórek macierzystych polega na 
pobraniu krwi z żyły, a następnie separo-
waniu komórek macierzystych przez spe-
cjalistyczne urządzenie. zdarza się, że ko-
mórki pobiera się z talerza kości biodrowej, 
ale jest to zabieg zdecydowanie rzadszy, 
całkowicie bezpieczny i przeprowadzony  
w znieczuleniu. komórki macierzyste u 
dawcy odbudowują się w ciągu kilku dni. 
samo zgłoszenie się jako dawcy jest proste. 
Można zarejestrować się w bazie dkMs 
drogą elektroniczną, wysłać zgłoszenie  
a następnie specjalnymi patyczkami otrzy-
manymi w liście zrobić wymaz z buzi  
i odesłać na wskazany adres. 

Jak widać, tak niewiele trzeba, by urato-
wać komuś życie. dlatego drodzy parafia-
nie, nie bójcie się dzielić sobą, bo można tak 
wiele. z państwa pomocą, wiedzą lekarzy 
i przy opiece pana Boga, możecie przywró-
cić radość i szczęście w wielu rodzinach. 

Filip od 4 lat cieszy się dobrym zdro-
wiem i wyrasta na świadomego, radosnego 
i ciekawego świata chłopca. 
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BENEDYKTYNKI 
– sAKRAMENTKI

W tym roku, jak i w poprzednich la-
tach, możemy się zaopatrywać w naszej 
parafii  w opłatki wigilijne, które są wy-
piekane  w klasztorze sióstr Benedykty-
nek od Nieustającej Adoracji Najświęt-
szego sakramentu mieszczącym się  
w Warszawie przy Rynku Nowego Mia-
sta. Wypiekanie opłatków umożliwia 
utrzymanie i przeżycie sióstr. Opłatki 
są wkładane w obwolutę z obrazkiem. 
Na odwrocie obwoluty umieszczono 
modlitwę przed wieczerzą wigilijną. 

założycielką instytutu Benedyktynek 
od nieustającej adoracji  w XVii 

wieku we Francji była matka Mechtylda 
od najśw. sakramentu, przeorysza klasz-
toru benedyktynek w lotaryngii. instytut 
powstał w łonie Rodziny monastycznej św. 
Benedykta.  pierwszy polski klasztor be-
nedyktynek został ufundowany w warsza-
wie w 1688 roku jako wotum dziękczynne 
królowej Marii kazimiery za zwycięstwo 
Jana iii sobieskiego pod wiedniem. sio-
stry zamieszkały początkowo na zamku, 
27 czerwca 1688 r. przeprowadziły się 
do nowej siedziby na nowym Mieście. 
klasztor składał się z murowanego pała-
cu kotowskich i drewnianych budynków 
położonych w ogrodzie. następnie został 
zbudowany kościół pod wezwaniem św. 
kazimierza. w akcie erekcyjnym klaszto-
ru z 4 czerwca 1688 zamiast długiej nazwy 
„Benedyktynki od nieustającej adoracji” 
użyto po raz pierwszy skrótu: „sakrament-
ki”. za życia matki Mechtyldy powstało 
w polsce jeszcze 8 klasztorów sakramentek. 
Mniszki warszawskie od przeszło trzech 

wieków pełnią swoją posługę nieustannie 
adorując najświętszy sakrament. podczas 
powstania warszawskiego kościół i klasz-
tor zostały zburzone. w ruinach zginęło 
wówczas 35 zakonnic. 14 listopada 1974 
r. ks. kard. prymas wyszyński poświęcił 
wzniesiony w kościele pomnik ku czci po-
ległych pod gruzami kościoła i klasztoru. 
w każdą rocznicę ich śmierci, odprawiana 
jest Msza św.

siostry realizują dewizę  Reguły św. 
Benedykta, „aby we wszystkim Bóg był 
uwielbiony”. Centrum życia mniszek sta-
nowi kult Eucharystii. Jan paweł ii tak 
określił powołanie sióstr sakramentek 
podczas wizyty we włoskim klasztorze 
instytutu Benedyktynek. „Cieszę się tym 
spotkaniem, szczęśliwy jestem, że znaj-
duję się wśród was, w waszej klauzurze, 
w tym miejscu modlitwy, gdzie żyje się 
Eucharystią, gdzie Chrystus Euchary-
styczny jest nieustannie – dniem i nocą – 
adorowany, wielbiony w waszych sercach, 
słowach, uczuciach, w waszych umysłach. 

Jednoczę się z wami w tej adoracji, w wa-
szej modlitwie, która jest modlitwą całego 
kościoła na całym świecie. wy w waszych 
modlitwach, w waszych sercach, powie-
działbym: w waszych dłoniach, niesiecie 
losy i przeznaczenia kościoła i świata, 
bardziej niż my, którzy teraz przeżywa-
my te losy i zdarzenia w ich kontekście 
historycznym. dlatego polecam siebie  
i cały kościół waszym modlitwom i wa-
szemu całkowitemu poświęceniu się panu 
w waszym powołaniu kontemplacyjnym 
i benedyktyńskim.”

Jak wygląda życie mniszek? kulmina-
cyjnym punktem dnia jest Eucharystia  
i uroczyście odprawiana liturgia godzin. 
siostry modlą się za cały świat, wszyst-
kich ludzi, ich radości, troski i cierpienia. 
Modlą się także za tych,. którzy się nie 
modlą, którzy nie umieją czy nie chcą się 
modlić. nieustanna adoracja najświęt-
szego sakramentu trwa w dzień i w nocy. 
siostry co godzinę zmieniają się przed 
tabernakulum. każda siostra codziennie 
poświęca też odpowiednią ilość czasu na 
cichą modlitwę, czytanie pisma Świętego 
i lekturę religijną. dzień upływa siostrom 
w milczeniu, modlitwie i pracy. Jest też 
czas rekreacji. wspólnota klasztorna jest 
rodziną, którą zgromadziła w jedno mi-
łość Chrystusa.

 oprac. na podstawie strony internetowej 
www.benedyktynki-sakramentki.org

Mirosława Pałaszewska
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fotorElacja

PROMOCJA 
MINIsTRANTóW

25 listopada 2018, fot. Jan Nowiński
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W najbliższym tygodniu obchodzić będzie-
my Barbórkę, święto górników. Dziś zatem 
proponuję chyba najbardziej rozpoznawal-
ną potrawę kuchni śląskiej, rolady wołowe. 

składniki na 4 porcje: 4 płaty mięsa woło-
wego, podłużne, najlepiej z udźca, 4 plastry 
boczku wędzonego, 1 ogórek kiszony, pół ce-
buli, musztarda, sól, pieprz, tłuszcz do smaże-
nia, wykałaczki lub kawałki nici

Mięso rozbić. ogórek pokroić wzdłuż na 
ćwiartki, a cebulę w cienkie słupki. każdy płat 
mięsa posmarować z jednej strony musztar-
dą. położyć na nim plaster boczku i posypać 
pieprzem oraz odrobiną soli (w zależności od 
tego, jak bardzo słone są ogórki kiszone i bo-
czek). na krótszym brzegu ułożyć ćwiartkę 
ogórka oraz słupek cebuli i zawinąć. związać 
nicią lub spiąć wykałaczką. na patelni roz-
grzać tłuszcz i obsmażyć rolady. przełożyć do 
brytfanny lub naczynia żaroodpornego i piec w piekarniku w temperaturze 220 stopni aż będą miękkie (co najmniej 
godzinę), podlewając najpierw wodą, a potem sosem powstałym przy pieczeniu. 
podawać z kluskami śląskimi i modrą (czerwoną) kapustą.

małE co niEco

Pikantna sałatka 
z żółtym serem i brzoskwiniami

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

DO ZOBACZENIA, DO UsŁYsZENIA 
2 grudnia, godz. 11.30 i 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 12 zł 
„Mikołajki zapominajki” - teatralny poranek bajkowy

2 grudnia, godz. 18.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
„Tango dla Biało-Czerwonej” - koncert formacji Tango para Todos

4 grudnia, godz. 14.30, dom pomocy społecznej „kombatant”, wstęp wolny
„spotkanie przy kolędzie” - koncert Czesława Jakubika, lidera kapeli praskiej

5 grudnia, godz. 15.00, dom Emeryta wojskowego, wstęp wolny
„spotkanie przy kolędzie” - koncert Czesława Jakubika, lidera kapeli praskiej

9 grudnia, godz. 11.30, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
„Muzyczna podróż dookoła świata. odcinek siódmy: iran” – koncert Jahiara irani

9 grudnia, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
koncert Jahiara irani, łukasza Czekały, Macieja Trifonidisa i Ethno orchestra 
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intEncjE mszalnE
3. 12 – poniedziałek (wspomnienie św. Franciszka Ksawerego):

6.30: śp. Bronisław Jakubczyk – 3 greg.
6.30: śp. paskal kocher
7.30: śp. Barbara Todorska – 3 greg.
7.30: śp. stanisław kryk – 22 r.śm.
18.00: śp. krystyna Jastrzębska – 3 greg. 

4. 12 – wtorek (wspomnienie św. Barbary):
6.30: o błog. Boże, potrzebne łaski i dar zdrowia dla Ewy w dniu urodzin
6.30: śp. krystyna Jastrzębska – 4 greg.
6.30: śp. Bronisław Jakubczyk – 4 greg.
6.30: śp. Barbara Cz. w dniu imienin
7.30: śp. Barbara Todorska – 4 greg.
18.00: śp. anna Mroziewicz i Mieczysław drab

5. 12 – środa:
6.30: śp. Bronisław Jakubczyk – 5 greg.
6.30: za dusze w czyśćcu cierpiące
7.30: śp. Barbara, krzysztof, witold, Jerzy, kamil, Ryszard, Barbara,  
 paweł
18.00: zbiorowa do Matki Bożej nieustającej pomocy

6. 12 – czwartek (wspomnienie św. Mikołaja):
6.30: śp. Bronisław Jakubczyk – 6 greg.
6.30: śp. krystyna Jastrzębska – 6 greg.
7.30: śp. Barbara Todorska – 6 greg.
7.30: za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00: o dobre i święte powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego  
 z naszej parafii oraz za powołanych

7. 12 – piątek (wspomnienie św. Ambrożego): 
6.30: śp. Bronisław Jakubczyk – 7 greg.
7.30: śp. Barbara Todorska – 7 greg.
7.30: śp. Marcin Melon z okazji imienin
17.00: śp. krystyna Jastrzębska – 7 greg. 
18.00: śp. władysław – 27 r.śm., Henryka, krystyna, Tadeusz Toczyscy

8. 12 – sobota (uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny):

6.30: dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę najświętszej  
 Maryi panny dla Marii z okazji imienin
6.30: śp. krystyna Jastrzębska – 8 greg.
6.30: śp. Bronisław Jakubczyk – 8 greg.
7.30: śp. Maria Mocny
7.30: śp. Barbara Todorska – 8 greg.
18.00: śp. Marian, Franciszek, Mieczysław i Marianna Czapscy 

9. 12 – niedziela:
7.00: śp. Barbara Todorska – 9 greg. 
8.30: śp. Henryka grzybowska – 14 r.śm. 
10.00: śp. Maria i Tomasz
11.30: dziękczynna w 1 r. urodzin laury z prośbą o błog. Boże  
 dla Jubilatki i jej siostry Marysi
13.00: za parafian
16.00: śp. danuta Jezierska – 22 r.śm. i jej rodzice
18.00: śp. Bronisław Jakubczyk – 9 greg.
20.00: śp. krystyna Jastrzębska – 9 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: 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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GAZETKA DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

OGŁOsZENIA DUsZPAsTERsKIE
1. dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny  

i duszpasterski. 
2.  do licznego udziału w roratach, sprawowa-

nych w naszym kościele codziennie o godz. 6.30, 
zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. w ten 
sposób, w blasku światła lampionów roratnich  
i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczeki-
wanie na przyjście Chrystusa. niech nie zabrak-
nie podejmowanych dobrowolnych umartwień, 
zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw. 
pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci  
z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, 
choćby przez zakup świec Caritasu, które są  do 
nabycia w naszym kościele.

3. Roraty, czyli Msza o świcie ku czci NMP, 
w naszym kościele odprawiane są codziennie  
w dni powszednie o godz. 6.30.

4. Rekolekcje adwentowe rozpoczniemy 
tradycyjnie w III niedzielę Adwentu  tj. 16 
grudnia. Informujemy wcześniej o termi-
nie rekolekcji, aby każdy mógł wziąć w nich 
udział planując swoje zajęcia. Również prosi-
my o zaproszenie na ćwiczenia rekolekcyjne 
swoich bliskich, przyjaciół i znajomych.

5. dziś o godz. 16.00 zebranie kół Żywego 
Różańca.

6. dziś przed kościołem zbieramy datki na 
pomoc dla rodzin dotkniętych wojną w aleppo  
w syrii. Fundusz wsparcia można też zasilić 
każdego dnia wrzucając ofiary do skarbonek 
na filarach kaplicy. Można też wpłacać na ban-
kowe konto parafii z dopiskiem: „Rodzinom  
w aleppo”                              

7. od niedzieli dzisiejszej, można zaopatrywać 
się  w poświęcone opłatki wigilijne i pocztówki 
świąteczne. opłatki te tak jak hostie mszalne 
wypiekają i przygotowują dla nas ss. sakramentki  
z Rynku nowego Miasta w warszawie. są to 
siostry klauzurowe adorujące nieustannie naj-
świętszy sakrament. wypiek opłatków jest 
sposobem na utrzymanie sióstr. dochód  z ich 
sprzedaży przeznaczony jest również na bu-
dowę nowego kościoła. opłatki można nabyć 

w garażu obok kaplicy. Tam też jest wyłożona 
prasa katolicka.

8. parafialna Caritas organizuje świąteczną 
pomoc dla potrzebujących. po każdej Mszy św. 
rozprowadzane są karteczki z nazwami produk-
tów na świąteczną paczkę. wylosowane pro-
dukty można składać do kosza przed ołtarzem 
MB oraz w siedzibie Caritasu.

9. we wtorek, we wspomnienie św. Barbary, 
otaczamy modlitwą bezrobotnych i poszukują-
cych pracy.

10. w czwartek wspominamy św. Mikołaja. 
pamiętamy o tych, którzy obdarują nas upo-
minkami. dzieci niech szczególnie pamiętają  
o roratach w tym dniu.

11. w tym tygodniu przypada i czwartek mie-
siąca. podczas Mszy św. wieczornej modlić się 
będziemy o dobre i liczne powołania kapłańskie,  
zakonne i misyjne  z naszej parafii. zapraszamy 
naszych parafian, wszystkie grupy modlitewne  
i zespoły parafialne. po Mszy św. wspólna ad-
oracja najświętszego sakramentu i modlitwa 
uwielbienia.

12. w i piątek spowiedź od 7.00 rano i po po-
łudniu od godz. 16.30 Msza z udziałem dzieci o 
godz. 17.00. po Mszy wieczornej o godz. 18.00 
wystawienie najświętszego sakramentu i ado-
racja do godz. 21.00. o godz. 20.30 odśpiewa-
my nieszpory o najświętszym sakramencie

13. w sobotę przypada uroczystość nie-
pokalanego poczęcia nMp..  zapraszamy na 
„godzinę łaski” na godz. 12.00.                                          

14. za tydzień ofiary składane na tace prze-
znaczone będą na budowę nowego kościoła.  
w drugą niedzielę adwentu, przypada też 
dzień Modlitw za kościół na wschodzie. po 
Mszach św.  odbędzie się zbiórka do puszek na 
Fundusz pomocy kościołowi na wschodzie.


