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NIepokalaNe 
poczęcIe 
NajśwIętszej 
MaryI paNNy

OtO SłOwO Pana:
„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki 
dla Niego.” (Łk 3, 4). 

przez pierwszy tydzień adwentu trwaliśmy wraz  
z Maryją uczestnicząc w codziennych porannych 
Roratach i modliliśmy się do ducha Świętego po-
znając Jego dary.

dziś w liturgii słowa pojawia się drugi adwento-
wy patron – święty Jan Chrzciciel. To on nawołuje 
do prostowania ścieżek życiowych dla nadchodzą-
cego zbawiciela, aby każdy mógł ujrzeć zbawienie 
Boże. Jego słowa mają zapadać głęboko w ludzkie 
serca zarówno tłumów znad Jordanu, jak i nas słu-
chających Jana w dzisiejszych czasach. 

z adwentowym wezwaniem do nawrócenia kore-
sponduje również święty paweł w liście do Filipian: 
Modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz 

bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim 
wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści  
i bez zarzutu na dzień Chrystusa… (Flp 1, 9 – 10). zaś 
dla wnikliwie słuchających słowa Bożego również 
prorok Baruch daje czytelne wskazania do duchowej 
odnowy… Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia 
swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci 
na zawsze przez Pana. Oblecz się płaszczem sprawie-
dliwości pochodzącej od Boga. Podnieś się, Jeruzalem!  
(Ba 5, 1 – 2. 5).  

oto słowo Boże… a jaka będzie nasza odpowiedź? 
Ja pragnę przejąć się do głębi serca wezwaniem ko-
chającego Boga do nawrócenia i świętości życia. 

a jaki będzie owoc Twojego adwentu?

ks. Konrad

SK ała
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EwangElia na co dziEń
9 grudnia 2018  - II niedziela adwentu
(Łk 3,1-6) 

10 grudnia 2018 - poniedziałek
dzień powszedni
(Łk 5,17-26) 
pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym 
faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze 
wszystkich miejscowości galilei, Judei i Jerozolimy. 
a była w nim moc pańska, że mógł uzdrawiać.wtem 
jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był spa-
raliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. 
nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób przynieść 
go, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go 
wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. on widząc 
ich wiarę, rzekł: „Człowieku, odpuszczają ci się twoje 
grzechy”. na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczę-
li się zastanawiać i mówić: „któż on jest, że śmie 
mówić bluźnierstwa? któż może odpuszczać grzechy 
prócz samego Boga?” lecz Jezus przejrzał ich myśli 
i rzekł do nich: „Co za myśli nurtują w sercach wa-
szych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: „odpuszczają ci 
się twoje grzechy”, czy powiedzieć: „wstań i chodź?” 
lecz abyście wiedzieli, że syn Człowieczy ma na 
ziemi władzę odpuszczania grzechów” — rzekł do 
sparaliżowanego: „Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i 
idź do domu”. i natychmiast wstał wobec nich, wziął 
łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc 
Boga. 

11 grudnia 2018 - wtorek 
dzień powszedni
(Mt 18,12-14) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak wam się 
zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna 
z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu 
na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? 
a jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam 
wam : cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu 
dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie 
jest wolą ojca waszego, który jest w niebie, żeby zgi-
nęło jedno z tych małych”. 

12 grudnia 2018 - środa
dzień powszedni
(Mt 11,28-30) 
Jezus przemówił tymi słowami: „przyjdźcie do Mnie 
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja 
was pokrzepię. weźmijcie moje jarzmo na siebie  
i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokor-
ny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 
albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię 
lekkie”.

13 grudnia 2018 -  czwartek
wspomnienie św. łucji
(Mt 11,11-15) 
Jezus powiedział do tłumów: „zaprawdę powia-
dam wam: Między narodzonymi z niewiast nie po-
wstał większy od Jana Chrzciciela. lecz najmniejszy  
w królestwie niebieskim większy jest niż on. a od 
czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebie-
skie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. 
wszyscy bowiem prorocy i prawo prorokowali aż do 
Jana. a jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, któ-
ry ma przyjść. kto ma uszy, niechaj słucha”. 

14 grudnia 2018 - piątek
wspomnienie św. Jana od Krzyża
(Mt 11,16-19) 
Jezus powiedział do tłumów: „z kim mam porów-
nać to pokolenie? podobne jest ono do przebywa-
jących na rynku dzieci, które przymawiają swym 
rówieśnikom: „przygrywaliśmy wam, a nie tańczyli-
ście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili”. przyszedł 
bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: „zły 
duch go opętał”. przyszedł syn Człowieczy: je i pije, 
a oni mówią: „oto żarłok i pijak, przyjaciel celników  
i grzeszników”. a jednak mądrość usprawiedliwiona 
jest przez swe czyny”. 

15 grudnia 2018 - sobota
dzień powszedni
(Mt 17,10-13) 
kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: 
„Czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi 
przyjść Eliasz?” on odparł: „Eliasz istotnie przyjdzie 
i naprawi wszystko. lecz powiadam wam: Eliasz już 
przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak 
chcieli. Tak i syn Człowieczy będzie od nich cier-
piał”. wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im  
o Janie Chrzcicielu 
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Z OBJawIEŃ annY KatHaRInY EMMERICH

Już kilka dni wcześniej anna oznajmiła 
Joachimowi, że zbliża się czas jej rozwią-
zania. wysłała posłańców do seforis do 
swojej młodszej siostry Marahy, do doliny 
zabulon do wdowy Enue, siostry Elżbiety, 
i do Betlejem do swojej krewnej Marii sa-
lome, by zaprosić te trzy kobiety do siebie.

widziałam je w podróży. Enue, wdowie, 
towarzyszył służący, pozostałym dwóm to-
warzyszyli mężowie, którzy jednak przed 
nazaretem zawrócili.

dzień przed rozwiązaniem Joachim 
posłał swoich służących do stad, a z dzie-
więciu dziewcząt służebnych anny pozo-
stawił w domu tylko te najpotrzebniejsze. 
sam wyszedł na swe najbliższe pastwisko. 
widziałam, że pierworodna anny, Maria 
Heli, zajmowała się gospodarstwem. Miała 
wtedy około dziewiętnastu lat i była żoną 
kleofasa, starszego pasterza Joachima. 
Miała już córeczkę Marię kleofasę, która 
w tym czasie miała około czterech lat.

Joachim pomodlił się i wybrał swoje naj-
piękniejsze owce, koziołki i woły, i za po-
średnictwem pasterzy posłał je do świątyni 
jako ofiarę dziękczynną. do domu wrócił 
dopiero w nocy.

widziałam, że trzy spokrewnione z anną 
kobiety przybyły do jej domu wieczorem. 
udały się do jej izby mieszkalnej przy pie-
cu i uścisnęły ją. gdy anna oznajmiła im 
bliskość rozwiązania, stojąc zaintonowała  
z nimi psalm: „Chwalcie pana Boga, bo 
zmiłował się nad swoim ludem i odkupił 
izrael, i dotrzymał obietnicy złożonej ada-
mowi w raju, że potomstwo kobiety zmiaż-
dży głowę węża” itd. nie umiem wszystkie-
go przytoczyć w kolejności.

anna była jakby w modlitewnej ekstazie, 
wypowiedziała w psalmie wszystkie pre-
figuracje Maryi. Mówiła: „zalążek, który 
Bóg dał abrahamowi, dojrzał we mnie”. 
wspomniała obietnicę izaaka daną sarze 
i powiedziała: „kwiat laski aarona dopeł-
nił się we mnie”. widziałam przy tym, że 
przenikało ją światło. widziałam, że izba 
napełniła się blaskiem, a nad nią ukazała 
się drabina Jakuba. kobiety dziwiły się i 
radowały i myślę, że również widziały to 
zjawisko.

dopiero po tej modlitwie powitalnej po-
dano przybyłym kobietom posiłek złożony 
z chleba, owoców, wody z balsamem. Jadły 
i piły na stojąco. położyły się spać około 

północy, by wypocząć po podróży. anna 
nie spała, modliła się, a o północy obudziła 
pozostałe kobiety, by modliły się z nią. ko-
biety poszły za nią za parawan, gdzie miała 
swe miejsce modlitwy.

anna otworzyła drzwiczki małej szafki 
ściennej, która w małej szkatułce zawierała 
świętość. po obu stronach znajdowały się 
światła, nie wiem, czy lampy. wyciągnię-
to je z pojemnika i podłożono niewielkie 
drzazgi, by się nie zapadły. zapalono świa-
tła. wyściełany podnóżek stanowił rodzaj 
ołtarzyka. w świętej szkatułce znajdowały 
się włosy sary, bardzo czczone przez annę, 
kości św. Józefa, które Mojżesz przywiózł 
ze sobą z Egiptu, coś od Tobiasza, sądzę, 
że jakaś relikwia z ubrania, oraz mały, bia-
ły, połyskujący kubek w kształcie gruszki, 
z którego pił abraham podczas błogosła-
wieństwa anioła, a który Joachim otrzymał 
z arki przymierza wraz z błogosławień-
stwem. wiem teraz, że owo błogosławień-
stwo było winem i chlebem, sakramental-
nym pokarmem i pokrzepieniem.

anna klęczała przed szafeczką, dwie ko-
biety po obu jej stronach, a trzecia za nią. 
Modliła się znowu słowami psalmu, myślę, 

Błogosławiona Anna Katharina Emmerich (1774-1824) – augustianka, mistyczka, stygmatyczka i wizjonerka. Została 
beatyfikowana w 2004 roku przez św. Jana Pawła II. Jej wizje opisują Pasję Chrystusa oraz życie Najświętszej Maryi Panny. 
Przedstawiamy fragment dotyczący narodzin Maryi.

naRODZInY MaRYI

Narodzenie Maryi, 1463
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że była tam mowa o gorejącym krzewie 
Mojżesza. widziałam, jak teraz nadprzy-
rodzone światło wypełnia izbę, krąży i za-
gęszcza się wokół anny. kobiety pochyliły 
się jakby oszołomione widokiem jej obli-
cza. Światło wokół anny przyjęło taką po-
stać, jaką miał gorejący krzak Mojżesza na 
górze Horeb, tak że w ogóle nie było już 
widać anny. płomień wnikał w jej wnętrze 
i nagle zobaczyłam, że anna trzymała w 
swych rękach świetliste dziecko, Maryję, 
owinęła je w swój płaszcz, przyłożyła do 
serca, a potem nagie położyła na podnóżku 
przed relikwiami i dalej się modliła. potem 
usłyszałam, że dziecko płacze, i zobaczy-
łam, że anna wyjęła chusty, które miała pod 
okrywającym ją dużym welonem. owinęła 
dziecko aż po ramiona szarą i czerwoną 
chustą, piersi, ramiona i główka pozostały 
nieokryte. w tym momencie zjawisko pło-
nącego krzewu wokół niej znikło.

kobiety podniosły się i ku ich wielkiemu 
zdziwieniu mogły wziąć nowo narodzone 
dziecko na ręce. płakały z wielkiej radości. 
wszystkie zaintonowały jeszcze raz pieśń 
pochwalną, a anna podniosła swoje dziec-
ko do góry, jakby składała je w ofierze. wi-
działam przy tym znowu izbę wypełnioną 
blaskiem i anioły, które śpiewały gloria  
i alleluja. słyszałam wszystkie słowa. prze-
powiadały, że dziecko w dwudziestym dniu 
swojego życia zostanie nazwane Maryja.

anna poszła teraz do sypialni i położyła 
się na swym posłaniu. kobiety natomiast 
odwinęły dziecko, wykąpały i zawinęły 
na nowo, po czym położyły je przy matce. 
obok jej posłania od ściany czy u stóp miał 
być umocowany mały pleciony koszyk, by 
przygotować dziecku miejsce oddzielne, 
ale blisko matki.

Teraz kobiety zawołały ojca, Joachima. 
przyszedł on do posłania anny, ukląkł  
i płakał z radości, ujrzawszy dziecko; na-
stępnie wziął je w ramiona i złożył dzięk-
czynienie, podobnie jak zachariasz podczas 

narodzin Jana. wspomniał w tym psalmie 
święte ziarno, które Bóg zasiał w abraha-
mie i które w przypieczętowanym przez 
obrzezanie przymierzu zostało złożone  
w ludzie Bożym; teraz zaś w tym dziecku 
osiągnęło najwyższy rozkwit i dopełniło się 
w ciele. słyszałam w pieśni pochwalnej, że 
teraz wypełniły się słowa proroka: „wyro-
śnie różdżka z pnia Jessego”. w wielkiej 
pokorze i żarliwości mówił także, że teraz 
chętnie by już umarł.

następnie zauważyłam, że Maria Heli, 
starsza córka anny, dopiero później zo-
baczyła dziecko. Chociaż już kilka lat była 
matką Marii kleofasy, nie była obecna przy 
narodzinach Maryi, może dlatego, że we-
dług prawa żydowskiego nie wypadało, by 
córka towarzyszyła matce przy narodzi-
nach dziecka.

Rankiem zobaczyłam, że wokół domu 
zebrała się służba i wielu ludzi. wpusz-
czano ich partiami, a kobiety pokazywały 
wszystkim dziecko. wielu z nich było bar-
dzo wzruszonych, a niektórzy nawracali 
się. sąsiedzi przybyli, bo zobaczyli w nocy 
blask nad domem i uważali, że poczęcie 
dziecka przez tak długo niepłodną annę 
jest wielką łaską nieba.

Radość z narodzin Maryi w niebie
w tej samej chwili, gdy nowo narodzo-

ne dziecię Maryja spoczęło w ramionach 
świętej matki anny, ujrzałam, jak rozgrywa 
się to w niebie przed obliczem najświętszej 
Trójcy, a wszystkie niebieskie zastępy po-
witały narodziny z niewysłowioną radością. 
poznałam, że w sposób nadprzyrodzony 
Maryi objawiono wszystkie błogosławień-
stwa, cierpienie i los, który Ją czeka. po-
uczono Maryję o nieskończonych tajemni-
cach, a jednak była i pozostała dzieckiem. 
Jej wiedzy nie jesteśmy w stanie pojąć, 
ponieważ nasza wiedza wyrosła na drze-
wie poznania. ona wiedziała o wszystkim, 

jak dziecko zna pierś swojej matki i wie, że 
ma pić z niej mleko. kiedy zniknęła wizja,  
w której Maryja została pouczona przez 
łaskę z niebios, po raz pierwszy usłyszałam 
płacz.

Często widzę obrazy tego rodzaju, ale 
trudno mi je wyrazić i dla większości ludzi 
byłyby niezrozumiałe; z tego powodu nie 
opowiadam ich.

Zapowiedź narodzin Maryi w przed-
sionku piekła

widziałam, że w chwili, w której urodzi-
ła się Maryja, oznajmiono to starożytnym 
ojcom w przedsionku piekła i zobaczyłam 
ich wszystkich, szczególnie adama i Ewę, 
przepełnionych niewypowiedzianą rado-
ścią, że spełniła się dana w raju obietnica. 
spostrzegłam też, że ich stan łaski się po-
głębił, że miejsce ich pobytu się rozjaśniło 
i poszerzyło, i że otrzymali większy wpływ 
na ziemię. Było to tak, jakby cały ich wysi-
łek i pokuta, i walka, krzyk i tęsknoty ich 
życia dojrzały do sycącego owocu.

anna katharina Emmerich, Życie Ma-
ryi. według objawień augustianki z dül-
men spisane przez Clemensa Brentano. 
kraków 2011

Narodziny Maryi – fresk autorstwa Giotto di Bondone namalowany ok. 1305 roku dla Kaplicy Scrovegnich w Padwie 



                      skaŁa numer  34(400)

strona 5

nIEBIESKI SZKaPlERZ
Szkaplerz (nazwa wywodzi się od scapula -  
z łac. ramię, bark, plecy) jest to ubiór złożony 
z dwóch szerokich prostokątnych materia-
łów, bez rękawów, wkładany przez głowę na 
habit. Stanowi część stroju zakonnego nie-
których zakonników, takich jak benedyk-
tyni i dominikanie. Czasem do szkaplerza 
przyszyty jest kaptur, na wschodzie zwany 
analobo. Strój ten został wprowadzony w V 
w. przez św. Benedykta jako scapolare propter 
opera - fartuch, który chronił habit na czas 
fizycznej pracy.

z czasem szkaplerz stawał się coraz dłuż-
szy, zmieniał się materiał, z którego 
był szyty. wreszcie przestał stanowić 

funkcję ochronną, pozostał znakiem poświę-
cenia się Bogu.

Historia niebieskiego szkaplerza sięga XVi 
w., kiedy to czcigodna sługa Boża urszula Be-
nincasa (1547-1618) założyła w 1583 roku 
zgromadzenie oblatek niepokalanego po-
częcia nMp. dała ona również początek pu-
stelniczkom niepokalanego poczęcia nMp. 
Reguły obu wspólnot zatwierdził 7 kwietnia 
1623 r. papież grzegorz XV.  

w neapolu, w święto ofiarowania pańskie-
go 1617 roku, urszula po przyjęciu komunii 
św. miała widzenie Matki Bożej, odzianej 
w białą szatę, na którą była narzucona druga 
szata koloru niebieskiego. Maryja trzymała 
w swych ramionach dziecię Jezus. otaczało 
Ją wiele postaci ubranych w podobny sposób. 
Matka Boża odezwała się do urszuli tymi 
słowami: „przestań płakać, urszulo, i zamień 
swe westchnienia na radość serdeczną; słuchaj 
uważnie, co ci powie Jezus, którego trzymam 
na swym łonie”. z kolei Chrystus objawił jej, 
że założy ona klasztor, w którym trzydzieści 
trzy zakonnice będą wiodły życie samotne 
i odosobnione i będą odziane tak samo jak 
najświętsza Maryja panna, którą w swym 
widzeniu ujrzała urszula. osobom prowadzą-
cym gorliwie ów tryb życia zbawiciel obiecał 
specjalne łaski i wiele duchowych darów.

w 1633 roku zakon Teatynów na kapitule 
generalnej uznał oblatki niepokalanego po-
częcia oraz wspólnotę mniszek, której począ-
tek dała wizja czcigodnej sługi Bożej urszuli, 
za gałęzie swojego zakonu. od tego momentu 
obie wspomniane wspólnoty przyjęły nazwę 
Teatynek od niepokalanego poczęcia nMp. 
księża teatyni również podjęli się rozpo-
wszechniania szkaplerza niepokalanego po-
częcia, co zostało prawnie usankcjonowane 30 
stycznia 1671 roku przez papieża klemensa X. 
papież, na prośbę teatynów, specjalnym breve 
apostolskim nadał odpusty i przywileje niebie-
skiemu szkaplerzowi. klemens Xi obdarzył 
szkaplerz następnymi odpustami.

osoby, które noszą szkaplerz niepokalane-
go poczęcia, mogą dostąpić odpustu zupełne-
go pod zwykłymi warunkami w następujące 
dni roku:
- w dniu otrzymania szkaplerza niepokalane-
go poczęcia,

- w uroczystość niepokalanego poczęcia 
nMp,
- w święto ofiarowania pańskiego (2 lutego),
- w uroczystośćwniebowzięcia nMp 
(15 sierpnia),
- w święto narodzenia pańskiego (25 grudnia),
- w niedzielę zmartwychwstania pańskiego,
- w uroczystość wniebowstąpienia pańskiego,
-  w dniu św. kajetana (założyciela zakonu te-
atynów – 7 sierpnia).

w dniu przyjęcia niebieskiego szkaplerza  
i wpisania do Bractwa niepokalanego poczę-
cia nMp należy przystąpić do komunii św. 
szkaplerz musi być wykonany z płótna koloru 
niebieskiego, poświecony i nałożony przez ka-
płana lub diakona posiadających odpowiednie 
upoważnienie. należy go nosić tak, by jedna 
część opadała na plecy, a druga na piersi. zale-
ca się nosić go na sobie w dzień i w nocy. 

Św. stanisław od Jezusa i Maryi papczyński 
(1631-1701), założyciel zgromadzenia księży 
Marianów, uznał szerzenie czci niepokalane-
go poczęcia nMp za jeden z głównych celów 
założonego przez siebie zakonu. Św. stanisław 
papczyński gorliwie zachęcał swoich ducho-
wych synów do zakładania bractw niepokala-
nego poczęcia nMp przy kościołach mariań-
skich. ostatni rozdział „Reguły dziesięciu cnót 
ewangelicznych nMp”, na podstawie której 
zakon Marianów został zatwierdzony przez 
stolicę apostolską w 1699 roku, zobowiązy-
wał do noszenia szkaplerza niepokalanego 
poczęcia nMp. zobowiązani na mocy swego 
powołania do szerzenia czci niepokalanego 
poczęcia Matki najświętszej, pragnęli rów-
nież propagować wśród wiernych noszenie 
szkaplerza i związane z nim praktyki.

Czcigodny sługa Boży, o. kazimierz od św. 
Józefa wyszyński (1700-1755), zwrócił się 
do księży teatynów w Rzymie w 1733 roku z 
prośbą o udzielenie niezbędnego upoważnie-
nia do błogosławienia i nakładania wiernym 
niebieskiego szkaplerza, i upoważnienie otrzy-
mał z obowiązkiem jego odnawiania co trzy 
lata. 

odnowiciel i reformator zakonu Maria-
nów, bł. abp Jerzy Matulaitis-Matulewicz, 
również zwrócił się do teatynów w Rzymie  
z prośbą o upoważnienie do nakładania niebie-
skiego szkaplerza. zostało ono mu udzielone  
1 grudnia 1911 roku. o. donald petraitis MiC, 
ówczesny przełożony generalny marianów, 
uzyskał 3 czerwca 1992 r. dla siebie i swoich 
następców wieczyste upoważnienie od gene-
rała teatynów do błogosławienia i nakładania 
szkaplerza niepokalanego poczęcia nMp. 
powyższe upoważnienie zostało potwierdzo-
ne pismem przełożonego generalnego teaty-
nów skierowanym do generała marianów oraz 
generalnego promotora stowarzyszenia po-
mocników Mariańskich  19 marca 2005 roku.  
w kolejnym piśmie z  16 lipca 2008 roku, ge-
nerał teatynów udzielił przełożonemu gene-
ralnemu marianów wieczystego prawa subde-
legowania innych kapłanów, tak mariańskich 
jak również tych nie przynależących do zgro-
madzenia, do błogosławienia i nakładania nie-
bieskiego szkaplerza.

osoby noszące niebieski szkaplerz, i przy-
należące do Bractwa niepokalanego poczęcia, 
mają udział we wszystkich dobrach duchowych 
zgromadzenia księży Marianów niepokala-
nego poczęcia nMp (oraz zakonu kleryków 
Regularnych - Teatynów), tak za życia, jak i po 
śmierci. powinny one zostać wpisane go księgi 
Bractwa. Taka księga znajduje się w niektórych 
centrach stowarzyszenia pomocników Ma-
riańskich (w warszawie lub w Fawley Court 
- wielka Brytania), jak również we wszystkich 
kościołach księży Marianów, przy których ist-
nieje Bractwo niepokalanego poczęcia nMp. 
w stanach zjednoczonych bractwo istnieje 
przy narodowym sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w stockbridge w stanie Massachu-
setts. wpisani do księgi otrzymują specjalny 
dyplom poświadczający ten akt.

  Iwona Choromańska
na podstawie https://www.padrimariani.

org/pl/laity/conf_history.php
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co nam mówią Święci?

ŚwIĘtY  aMBROŻY

Święty ambroży był bardzo gorliwym 
kapłanem wrażliwym na krzywdę ludz-
ką. nazywano go „kolumną Kościoła”  
i „perłą, która błyszczy na palcu Boga”.
ambroży urodził się około 340 r. w tre-
wirze, który był wtedy stolicą cesarstwa, 
a dziś leży w niemczech. Ojciec przy-
szłego świętego pełnił funkcję namiest-
nika cesarskiego oraz prefekta Galii. 
Braćmi ambrożego byli św. Marcelin  
i św. Uraniusz Satyr.

według legendy zaraz po uro-
dzeniu na ustach ambroże-
go usiadł rój pszczół. Matka 

chciała owady przegonić, ale ojciec naka-
zał jej spokój. po chwili rój odleciał nie 
robiąc noworodkowi krzywdy. ojciec 
po tym wypadku miał zakrzyknąć: „Je-
śli niemowlę żyć będzie, to będzie kimś 
wielkim!”. przepowiadano, że ambroży 
będzie wielkim mówcą. 

kiedy skończył rok, zmarł jego ojciec. 

Matka z dziećmi przenio-
sła się do Rzymu. ambro-
ży, podczas lat nauki,  uczył 
się gramatyki i wymowy,  
a ponadto studiował pra-
wo. z czasem założył 
własną szkołę. w 365 
r. z bratem św. satyrem 
przeniósł się do syrmium 
(dzisiejsza Mitrovica), 
gdzie była stolica prowincji 
pannonii. pięć lat później 
dzięki protekcji Rufina, 
przyjaciela jego ojca, został 
mianowany przez cesarza 
namiestnikiem prowincji 
ligurii-Emilii ze stolicą 
w Mediolanie. przez trzy 
kolejne lata zarządzał pro-
wincją, a po śmierci bisku-
pa Mediolanu został jego 
następcą.

przyszły święty był przez 
wiele lat katechumenem, 
czyli kandydatem do przy-
jęcia chrztu. wiązało się to 
z faktem, że po pierwsze 
zobowiązania traktowano 
bardzo poważnie, a prze-
cież zostanie wyznawcą 
Chrystusa było zobowią-
zaniem do końca życia. 

po drugie, chrzest zmazywał wszystkie 
grzechy, w związku z tym odwlekano sa-
krament, aby zwiększyć szansę na wejście 
do nieba w stanie niewinności. ambro-
ży przyjął chrzest dopiero przed otrzy-
maniem godności biskupiej. z czasem 
zaczął być przeciwnikiem tego rodzaju 
praktyk.

30 listopada 373 r. ambroży przyjął 
chrzest i wszystkie święcenia, a 7 grudnia 
został konsekrowany na biskupa. Rozdał 
ubogim cały swój majątek. sprowadził 
do miasta relikwie św. dionizego, chęt-
nie nauczał lud, przygotowywał katechu-
menów do chrztu, zorganizował semina-
rium – klasztor, aby kształtować nowych 
duszpasterzy.  uczestniczył w wielu sy-
nodach, m. in. w syrmium w 376 r. (wy-
bierano prawowitego biskupa) i w 378 r. 
(przeciw arianom). 

w roku 378 po przenosinach do Me-
diolanu Justyny, matki cesarza walenty-

niana ii, która była jawną zwolenniczką 
arian, dla chrześcijan nastały w tym mie-
ście ciężkie czasy. namiestnikiem miasta 
i okręgu zostali poganie. gdy ambroży 
udał się do wenecji na początku roku 
386, Justyna wymogła na cesarzu wy-
danie dekretu, który gwarantował  rów-
nouprawnienie  arianom z groźbą kary 
śmierci dla ich „prześladowców”. po 
powrocie ambroży wraz ze zgromadzo-
nym ludem przez wiele dni był uwięzio-
ny w bazylice porziana, której nie chciał 
oddać arianom. oblężenie miało trwać 
dwa miesiące. arianie odstąpili, wiernych 
w mieście przybywało. ambroży przy-
jaźnił się z cesarzami gracjanem oraz 
Teodozjuszem wielkim. Ten ostatni  
w roku 391 ogłosił kary za powrót do 
pogaństwa. pod wpływem kazań św. 
ambrożego nawrócił się św. augustyn, 
którego biskup ochrzcił w 387 r.

ambroży zmarł w wielką sobotę  
4 kwietnia 397 roku, w wieku ok. 57 lat. 
pochowano go w bazylice w Mediolanie, 
która dzisiaj nosi jego imię, obok świętych 
męczenników gerwazego i protazego.

pozostawił po sobie liczne pisma mo-
ralno-ascetyczne i dogmatyczne oraz 
hymny, które weszły na stałe do litur-
gii. Bogatą spuściznę literacką stanowią 
przede wszystkim kazania, komentarze 
do Ewangelii św. Łukasza, mowy i 91 
listów. napisał także traktat o dobrej 
śmierci. z powodu bogatej spuścizny 
literackiej został zaliczony, obok św. au-
gustyna, św. Hieronima i św. grzegorza 
i wielkiego, do grona czterech wielkich 
doktorów kościoła zachodniego. Jego 
święto ustalono w rocznicę konsekracji 
biskupiej, czyli 7 grudnia. Jest patronem 
Bolonii i Mediolanu oraz pszczelarzy.

w ikonografii św. ambroży przedsta-
wiany jest w stroju pontyfikalnym. Jego 
atrybutami są: bicz o trzech rzemieniach, 
dziecko w kołysce, gołąb i ptasie pióro 
jako znak boskiej inspiracji, księga, krzyż, 
mitra, model kościoła, napis: „dobra 
mowa jest jak plaster miodu”, pastorał, 
pióro, ul. 

źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/
swieci/12-07a.php3

Joanna Matkowska
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 RORatY parafialne
2 grudnia w pierwszą niedzielę adwentu, rozpoczęliśmy nowy 
rok liturgiczny, a tym samym weszliśmy w radosny czas ocze-
kiwania na narodziny Pana Jezusa Chrystusa.

w tym roku liturgicznym kościół poświęca szczegól-
ną uwagę duchowi Świętemu. Hasło tegorocznych  
rorat to „w mocy Bożego ducha”. Jest ono ściśle 

związane z programem duszpasterskim dla kościoła w polsce 
na lata 2017-2019, któremu towarzyszą słowa: „duch, który 
umacnia miłość”.  

dlatego tematyka rorat skupia się na Trzeciej osobie Trójcy 
przenajświętszej. w naszej parafii poprzez przykład prezento-
wanych postaci biblijnych dzieci poznają dary ducha Święte-
go, a poprzez historie ludzi bardziej nam współczesnych – Jego 
owoce.

dodatkowo roraty zgodnie z tradycją historyczną są odpra-
wiane ku czci najświętszej Maryi panny. Maryja jest mistrzynią 
adwentowego oczekiwania – jako córka izraela, jako Matka pana 
Jezusa i jako Matka kościoła. z izraelem czekała na Mesjasza, 
a kiedy anioł zwiastował Jej, że pocznie i porodzi syna, Emma-
nuela, oczekiwała na Życie, które cudownie w niej wzrastało. 
Razem z kościołem czeka na przyjście chwalebnego, uwielbio-
nego Chrystusa, a królując w niebie razem z nim, wspiera ko-
ściół w jego oczekiwaniu na ostateczny dzień pański.

piosenkę roratnią w 2018 roku noszącą tytuł  „z duchem 
Twoim” zaśpiewała Magdalena anioł. Tekst piosenki specjalnie 
na tę okazję napisał adam szewczyk, który jest także autorem  
muzyki. 

w naszej parafii pielęgnowana jest tradycja losowania na je-
den dzień figury Matki Bożej, żeby uwypuklić szczególną obec-
ność Maryi w czasie adwentu. dzieci, które zrobiły dobry uczy-

nek, przynoszą następnego dnia na Mszę św. roratnią serduszko 
własnoręcznie wykonane i podpisane. Figura trafia do tej osoby, 
której serce zostało wylosowane. natomiast wszystkie serduszka 
zostaną wykorzystane do przystrojenia żłóbka.

w tym wspaniałym czasie zapraszamy wszystkich do uczest-
nictwa we Mszach św. roratnich rozpoczynających się już o godz. 
6.30 rano. w czwartek 6 grudnia ks. proboszcz zapowiedział wi-
zytę św. Mikołaja.  i święty rzeczywiście przyby do naszej kaplicy 
nie z laponii, ale prosto z nieba od pana Jezusa, Maryi i świę-
tych.  dzieci podchodziły do niego. Mogły z nim porozmawiać. 
każde dziecko odchodziło ze słodkim prezentem. 

tekst i zdjęcia tomasz Czerwonka
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wIZYta ŚwIEtEGO 
MIKOłaJa

GODZIna łaSKI

Fotorelacja

podczas czwartkowych Rorat przybył do 
naszej rozmodlonej wspólnoty niesamo-
wity gość – święty Mikołaj we własnej 
osobie. Był to 6 dzień grudnia, a więc li-
turgiczne wspomnienie świętego Mikołaja. 
poznaliśmy go od razu, ale kiedy zaczął do 
nas mówić okazało się, że nie jest to baj-
kowy wymysł dzisiejszych mediów, które 
lansują świętego jako krasnala z laponii. 
nasz święty Mikołaj przybył do nas prosto 
z nieba, bo teraz tam żyje. a kiedy żył na 
ziemi na początku iV wieku był biskupem 
Miry w azji Mniejszej i nocami wrzucał 
jałmużnę do domów potrzebujących mate-
rialnego wsparcia. Modliliśmy się wspólnie 
za przyczyną tego świętego patrona, aby-
śmy i my potrafili dzielić się sercem i na-
szymi dobrami z ludźmi ubogimi.

Matka Boża objawiała się pielęgniarce pie-
rinie gili w latach 1946-1947. 8 grudnia1947 
roku w bazylice w Montichiari [czyli po polsku 
Jasna góra] Maryja powiedziała: Życzę sobie, 
aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe 
obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. 
Dzięki modlitwie w tej godzinie, ześlę wiele łask 
dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze 
zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą 
łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. 
Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpo-
wszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej 
Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie na-
wiedzić kościoła, a będzie modlił się w południe w 
domu, ten także otrzyma za moim pośrednictwem 
wiele łask. Każdy, kto będzie modlić się w tej inten-
cji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę 
niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też 
miał zapewnioną opiekę i łaskę. Maryja prosiła, 
aby ustanowić to nowe nabożeństwo w całym Ko-
ściele. Wskazała także na swoje Serce: Spójrz na to 
Serce, które tak umiłowało ludzkość, ale większość 
ludzi tylko rzuca w nie obelgami. Jeśli dobrzy i źli 
zjednoczą się w modlitwie, dostąpią przez to Serce 
miłosierdzia i otrzymają dar pokoju.

nasza kaplica w sobotę o godz. 12 była pełna. 
nabożeństwo odprawił ks. konrad. po modli-
twie anioł pański odmówiliśmy część radosną 
różańca. poszczególne tajemnice odmawiali 
kolejno parafianie, natomiast część trzecią od-
śpiewaliśmy wspólnie z Bartkiem, który zastę-
pował chorą panią organistkę. wysłuchaliśmy 

wzruszających rozważań zaprezentowanych 
przez ks. konrada, który apelował do Maryi, 
by nas przytuliła i wzięła w swoją opiekę. na-
stępnie pani anna, która odbyła wcześniej 33-
dniowe rekolekcje montfortiańskie wg Traktatu 
o doskonałym nabożeństwie do nMpanny św. 
ludwika Marii grignion de Montfort (reko-
lekcje te odbywają się w całkowitym milczeniu) 
odczytała akt ofiarowania się Jezusowi Chry-
stusowi przez ręce Maryi według św. ludwika 
Marii grignion de Montfort. Mówiła m. in. 
„za Jej możnym pośrednictwem spodziewam 
się wyjednać sobie u Ciebie skruchę i przeba-
czenie grzechów, oraz prawdziwą mądrość i wy-
trwanie w niej. pozdrawiam Cię więc, dziewico 
niepokalana, żywy przybytku Bóstwa, w któ-
rym odwieczna, ukryta Mądrość odbierać chce 
cześć i uwielbienie aniołów i ludzi. 

pozdrawiam Cię, królowo nieba i ziemi, któ-
rej panowaniu prócz Boga wszystko jest pod-
dane. pozdrawiam Cię, ucieczko grzeszników, 
której miłosierdzie nie zawiodło nikogo, wy-
słuchaj prośby mej, pełnej gorącego pragnienia 
Boskiej mądrości i przyjmij śluby i ofiary, jakie 
Ci w pokorze składam.”

wysłuchaliśmy jeszcze jednej modlitwy. pan 
Łukasz zapragnął podjąć duchową adopcję 
dziecka poczętego zagrożonego zagładą. 
Modlitwa w intencji dziecka zagrożonego w 
łonie matki jest odmawiana codziennie przez 
9 miesięcy. Ma to być tajemnica różańca oraz 
codzienna modlitwa w intencji dziecka: „panie 

Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, 
która urodziła Cię z miłością oraz za wstawien-
nictwem św. Józefa, Człowieka zawierzenia, 
który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę 
Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, 
które duchowo adoptowałem, a które znajduje 
się w niebezpieczeństwie zagłady. proszę daj 
jego rodzicom miłość i odwagę, aby pozostawili 
je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. 
amen.”

nasza godzina modlitewna była nawet dłuż-
sza o kwadrans. Cieszę się, że tylu parafian sko-
rzystało z tego wyjątkowego prezentu od nie-
pokalanej. z godziny, podczas której na świat 
wylewały się fale łask.

Mirosława Pałaszewska
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ŚwiadEctwo

wielka moc nOwEnnY
               POMPEJaŃSKIEJ
w marcu minie drugi rok jak pierwszy 
raz odważyłam się sięgnąć po nowennę 
Pompejańską. Zaczęłam ją odmawiać 
w bardzo trudnym momencie moje-
go życia, stawiając wszystko na jedną 
kartę – na Maryję. to Jej zawierzyłam 
te wszystkie wydarzenia. Dziś, odma-
wiam już piątą swoją nowennę Pom-
pejańską. 

o nowennie pompejańskiej do-
wiedziałam się kilka lat temu 
od mojej Ciotki, która bardzo 

nakłaniała mnie na jej odmówienie. za-
pewne jak wszyscy na początku tak i ja 
stwierdziłam, że nie dam rady, że jest to 
zbyt duże wyzwanie dla mnie. Tłumaczy-
łam sobie, że jestem jeszcze młoda i na 
różaniec mam czas, bo jestem matką ma-
łych dzieci i z terminami u mnie zawsze 
na bakier, ale Matka Boża nie dała tak 
łatwo za wygraną. Co jakiś czas natrafia-
łam w internecie, to w prasie katolickiej 
na tą nowennę, ale wciąż nie potrafiłam 
się zdecydować, bo odmówienie jednej 
części różańca wydawało mi się ogrom-
nym wyzwaniem a co dopiero mówić  
o trzech częściach. 

w 2015 roku, po dziesięciu prawie 
latach małżeństwa, wydawało mi się  
w miarę udanego, przyszedł kryzys. kry-
zys tak trudny, że mówiliśmy z mężem 
już o rozwodzie. nie miałam pojęcia co 
mogę jeszcze zrobić, aby je uratować. 
wydawało mi się, że zrobiłam wszystko  
i nic nie przyniosło efektu. nie miałam 
już żadnego ruchu i pomysłu. 

dokładnie 22 marca 2016 r. w rozpa-
czy i złości na pana Boga krzyczałam, 
że jeśli tam jest i wciąż mnie słucha to 
może ma pomysł, jak mogę uratować na-
sze małżeństwo, niech da mi jakiś znak. 
długo nie musiałam czekać. Tego same-
go dnia dostałam maila od mojego szwa-
gra ze świadectwem kobiety, żony, która 
uratowała swoje małżeństwo, odmawia-
jąc nowennę pompejańską. szwagier, 
bardzo namawiał mnie na odmówienie 
tej nowenny, on sam odmówił ją także 
w naszej intencji. nie zastanawiałam się 
długo, bo wiedziałam, że Bóg chce, abym 

wszystkie swoje troski powierzyła Jej – 
Matce Miłosierdzia w nowennie nie do 
odparcia.  

Tak też się stało. zaczęłam ufać nie 
swoim możliwościom i nie tylko sobie 
ale przede wszystkim Bogu i Maryi. Trzy 
pierwsze nowenny odmówiłam w inten-
cji mojego Męża. Były to najtrudniejsze 
nowenny jak do tej pory. Rwały mi się 
różance, między nami dochodziło do 
okropnych kłótni, śniły mi się koszmary. 
Bywały takie momenty, że już myślałam, 
że nie uda mi się jej skończyć, ale kiedy 
klękałam do modlitwy zawsze przycho-
dził spokój, radość i siła. 

 
dziś mogę powiedzieć to śmiało, że 

moje małżeństwo zostało uratowane 
dzięki Matce Bożej i nowennie pompe-
jańskiej, bo to ona wyprosiła u Boga dla 
nas łaskę umocnienia więzi małżeńskiej. 

piszę to świadectwo dlatego, że obie-

całam to Matce Bożej, ale także dlate-
go, żeby zachęcić każdego, do tego aby 
odkrył różaniec jako skarb, który mamy 
na wyciągnięcie ręki. Jako wielki oręż  
w walce ze złem, trudnościami i przeciw-
nościami. nie wahaj się bracie i siostro 
sięgnąć po różaniec. Jeśli się odważysz, to 
gwarantuję Ci, że nigdy w życiu nie po-
żałujesz tej decyzji. 

Ja się odważyłam i jestem wygrana, bo 
wiem i ufam, że to co wybrał dla mnie 
Bóg jest najlepsze. Już nie martwię się  
o moje jutro. Ja widzę swoją drogę tylko 
do zakrętu, ale on widzi ja całą.

   wszelkiego błogosławieństwa.
 Zapatrzona w Maryję – Parafianka 
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Dziś proponuję kolejne danie kuchni ślą-
skiej, tym razem sałatkę o nazwie szałot. 
Z szałotem mam jednak pewien problem. 
Bo choć to nazwa sałatki śląskiej, to kry-
ją się pod nią bardzo różne przepisy. Może 
bowiem oznaczać zwykłą sałatkę z goto-
wanych warzyw, sałatkę ziemniaczano-śle-
dziową (czasem także z dodatkiem kiełbasy 
i skwarków) lub sałatkę wykorzystującą mo-
drą (czerwoną) kapustę. Polecam tzw. szałot 
ze śledziem, czyli wersję sałatki warzywnej  
z dodatkiem ryby, idealnie nadającą się tak-
że na jedno z dań wieczerzy wigilijnej.

Składniki: 3 płaty solonego śledzia,  3 ugo-
towane marchewki,  2 ugotowane pietrusz-
ki, 1/2 średniego ugotowanego selera (lub  
1 mały), 2 średnie ugotowane ziemniaki,  
2 jajka ugotowane na twardo, 2-3 ogórki ki-
szone, 1 por, 2 łyżki majonezu, sól, pieprz

Śledzie dobrze wymoczyć (przez minimum 4 godz.), co jakiś czas zmieniając wodę, następnie pokroić w cienkie paski. 
ugotowane warzywa pokroić w kostkę, zaś pora w talarki. ogórki obrać ze skórki i również pokroić w kostkę. Jajka 
obrać ze skorupek i pokroić w kostkę. dodać pokrojone śledzie i majonez, doprawić solą i pieprzem i całość delikatnie 
wymieszać.

sałatkę podawać schłodzoną.

małE co niEco

SZAŁOT, CZYLI SAŁATKA ŚLĄSKA

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

DO ZOBaCZEnIa, DO USłYSZEnIa
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

14 grudnia, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
„warsaw Camerata à la carte!” - koncert muzyki oratoryjnej z udziałem Chóru warszawskiego, dyr. Richard Berkeley

15 grudnia, godz. 12.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny (obowiązują zapisy)
warsztaty taneczne z formacją Janusz prusinowski kompania

15 grudnia, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 20 zł (ulgowe 15 zł)
Janusz prusinowski kompania – premiera nowej płyty „po śladach”

16 grudnia, godz. 11.30 i 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 12 zł 
„Świąteczne śledztwo” - teatralny poranek bajkowy

16 grudnia, godz. 17.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
koncert świąteczny w wykonaniu uczniów autorskiej szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu i i ii st. im. krzysztofa ko-
medy 
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intencje mszalne
10. 12 – poniedziałek:

6.30: śp. Bronisław Jakubczyk – 10 greg.
6.30: śp. krzystyna Jastrzębska – 10 greg.
7.30: śp. Barbara Todorska – 10 greg.
7.30: śp. Barbara, krzysztof, witold, Jerzy, kamil, Ryszard, Barbara, pa-
weł
18.00: śp. zmarli – wypominki parafialne

11. 12 – wtorek:
6.30: śp. krystyna Jastrzębska – 11 greg.
6.30: śp. Bronisław Jakubczyk – 11 greg.
6.30: śp. Barbara Todorska – 11 greg.
7.30: śp. Maria ziemkiewicz – 6 r.śm.
18.00: śp. Bogdan i kazimierz, c.r. zychów

12. 12 – środa:
6.30: śp. Bronisław Jakubczyk – 12 greg.
6.30: śp. aleksandra i aleksander wołosz, Rozalia i kazimierz galczak, 
c.r. wołoszów i galczaków
7.30: o pomyślną operację i powrót do zdrowia dla Mirosława
7.30: śp. Mirosław ogonowski – 4 r.śm.
18.00: zbiorowa do Matki Bożej nieustającej pomocy

13. 12 – czwartek (wspomnienie św. łucji):
6.30: śp. Bronisław Jakubczyk – 13 greg.
6.30: śp. krystyna Jastrzębska – 13 greg.
6.30: śp. Józef kubiński
7.30: śp. Barbara Todorska – 13 greg.
7.30: śp. Eugeniusz i Janina kozłowscy, Bronisława pawelczyk, Bolesław 
olszewski
18.00: śp. Janina gola 

14. 12 – piątek (wspomnienie św. Jana od Krzyża): 
6.30: śp. Bronisław Jakubczyk – 14 greg.
6.30: śp. Barbara, krzysztof, witold, Jerzy, kamil, Ryszard, Barbara, pa-
weł
7.30: śp. Barbara Todorska – 14 greg.
7.30: śp. Elżbieta Młynik – 1 r.śm.
18.00: śp. krystyna Jastrzębska – 14 greg. 

15. 12 – sobota:
6.30: o zdrowie dla Haliny
6.30: śp. krystyna Jastrzębska – 15 greg.
6.30: śp. Bronisław Jakubczyk – 15 greg.
7.30: o błog. Boże, opiekę Matki Bożej dla alana w 2 r. urodzin i oliwii 
w 8 r. urodzin
7.30: śp. Barbara Todorska – 15 greg.
18.00: śp. Maria sokołowska – 30 r.śm. i zmarli z rodziny

16. 12 – niedziela:
7.00: śp. zbigniew Banaszkiewicz – 10 r.śm.
8.30: śp. Feliksa Maciejak, c.r. pasków
10.00: śp. Barbara Todorska – 16 greg. 
11.30: śp. andrzej – 30 r.śm., c.r. kowalczyków i pleskotów
13.00: za parafian
16.00: śp. Marek seta – 5 r.śm. i Czesław Radosz – 30 r.śm.
18.00: śp. Bronisław Jakubczyk – 16 greg.
20.00: śp. krystyna Jastrzębska – 16 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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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. Tradycyjnie, w drugą niedzielę adwentu, z ini-
cjatywy konferencji Episkopatu polski jest obcho-
dzony dzień Modlitwy i pomocy Materialnej ko-
ściołowi na wschodzie. pamiętamy o wspólnotach 
katolickich żyjących w krajach byłego związku 
Radzieckiego, gdzie wciąż odczuwa się brak kapła-
nów i trzeba odbudowywać życie religijne po la-
tach ateistycznego spustoszenia. Możemy włączyć 
się w to ważne dzieło, składając ofiary do puszek  
w ramach zbiórki, która jest prowadzona dziś 
przed kościołami i kaplicami w całej polsce. nasza 
pomoc dotrze do ludzi żyjących w trudnych wa-
runkach za wschodnią granicą naszego kraju.

2. wszystkich parafian: dzieci młodzież i doro-
słych zachęcamy do licznego udziału w roratach, 
sprawowanych w naszym kościele codziennie  
w dni powszednie o godz.6.30.

3. Dziś odbędzie się spotkanie w ramach Rodzin-
nego Świętowania niedzieli. najpierw będzie 
Msza św. o godz. 11.30 ze szczególnym udziałem 
rodzin. Druga część będzie w salce „na górze”. 
Zapraszamy  wszystkie dzieci, mniejsze i więk-
sze, na spotkanie ze Św. Mikołajem.
 
4. Jutro o godz. 18.00 Msza św. wypominko-
wa. nasze modlitwy za zmarłych rozpoczniemy  
o godz. 17.30.

5. za tydzień, 16.Xii rozpoczniemy rekolekcje ad-
wentowe w naszej parafii. szczegółowy program 
jest wywieszony na drzwiach kaplicy i na stronie 
internetowej.

6. w czwartek, 13 grudnia, w kolejną rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego w polsce, będzie-
my modlić się o pokój i pomyślność naszej ojczy-
zny. 

7. po prawej stronie wychodząc z kaplicy, możemy 
nabyć poświęcone opłatki. Można też nabyć pier-

niczki i pierniki – słodkie cegiełki na budowę ko-
ścioła, oraz lampiony, zestawy kolędowe, kropidła, 
karty pocztowe. Jednocześnie informujemy, że pa-
rafia nasza nie upoważniła nikogo do roznoszenia 
opłatków  po domach. 

9. parafialna Caritas po każdej Mszy św. rozprowa-
dza  karteczki z nazwami produktów na świąteczną 
paczkę. wylosowane produkty można składać do 
kosza przed ołtarzem MB nieustającej pomocy, 
oraz w siedzibie Caritasu. Rozprowadza też świece 
wigilijnego dzieła pomocy dzieciom.   

10. „Bóg zapłać” za ofiary składane na potrzeby bu-
dującej się świątyni; te dzisiejsze złożone na tacę, 
wpłacane na bankowe konto budowy, czy przeka-
zywane indywidualnie.   

12. dziękujemy mieszkańcom bloków przy  
ul. kazubów 2, 6, 8, 8B, 10 za życzliwe przyjęcie 
nas  podczas kolędy i ofiary złożone na budowę 
kościoła.       


