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SKAŁA

OTO SŁOWO PANA
„Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi,
gdy przyjdzie?” (Łk 18, 8).

Dzisiejsze Słowo Boże zwraca naszą uwagę na wytrwałość 
w modlitwie. Jest to bardzo aktualne i potrzebne Słowo 
właśnie dla nas, którzy jesteśmy niecierpliwi i natych-

miast chcemy widziec efekty naszego działania, również w sfe-
rze duchowej, a więc także owoce swojej modlitwy. Jezus objawia 
Ojca, który słucha nas i pragnie naszego dobra i szczęścia. Może 
nieco dziwny wydaje się przykład niesprawiedliwego sędzie-
go, przytoczony w dzisiejszej Ewangelii, który nie chciał wziąć  
w obronę wdowy przychodzącej do niego z prośbą o interwen-
cję przed przeciwnikiem. Decyduje się on jednak okazać pomoc  
z powodu jej natarczywości, a nie z dobrej woli i właściwego wypeł-
niania swoich zadań. Pytanie i natychmiastowa odpowiedź Jezusa:  
„A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy 
dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? 
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę.” (Łk 18, 7 – 8). 
Na przykładzie owej wdowy Jezus tłumaczy swoim uczniom po-

trzebę wytrwałości w modlitwie, pokazując, że skoro ludzie nie-
sprawiedliwi wypełniają swoje zadania z powodu czyjegoś nacho-
dzenia i nieustępliwości, dla przysłowiowego „świętego spokoju”, 
to o ileż bardziej Bóg, który jest sprawiedliwy i kochający… 

Przykład wytrwałości pojawia się również w pierwszym czyta-
niu z Księgi Wyjścia, gdzie Jozue walczy z Amalekitami, wspie-
rany modlitwą wstawienniczą Mojżesza. Gdy ręce Mojżesza były 
wzniesione wysoko w górę, wówczas Jozue wygrywał, natomiast 
gdy Mojżesz słabł, jego ręce omdlewały i padały, wówczas słabły  
w walce również wojska Izraelitów.

Dopiero gdy ręce Mojżesza były wsparte na Aaronie i Churze, 
i były wysoko wzniesione ku Bogu aż do samego wieczora, Jozue 
i Izraelici pokonali przeciwników. Niesamowita jest moc wytrwa-
łej modlitwy wstawienniczej. Nie wolno się poddać i zniechęcić. 
Trzeba ufać i wierzyć do samego końca, choćby wbrew wszystkim 
przeciwnościom. 

Dlatego Jezus na zakończenie dzisiejszej nauki ewangelicz-
nej stawia bardzo niepokojące pytanie. Jakby chciał „wsadzić kij  
w mrowisko…”, by pobudzić nas do żywej reakcji. „Czy jednak 
Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”

ks. Konrad
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20 października  2019 -  XXIX Niedziela Zwykła   
(Łk 18, 1-8) 

21 października 2019 - poniedziałek
dzień powszedni
(Łk 12, 13-21) 
Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: "Nauczycielu, powiedz mo-
jemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem". Lecz On 
mu odpowiedział: "Człowieku, któż mię ustanowił sędzią 
albo rozjemcą nad wami?" Powiedział też do nich: "Uwa-
żajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś 
opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego 
mienia". I opowiedział im przypowieść: "Pewnemu zamoż-
nemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam 
w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich 
zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a 
pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. 
I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr na długie lata 
złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj”. Lecz Bóg rzekł 
do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy 
od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?” Tak 
dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie 
jest bogaty przed Bogiem". 

22 października 2019  - wtorek
wspomnienie obowiązkowe św. Jana Pawła II papieża
(Łk 12, 35-38) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Niech będą przepa-
sane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do 
ludzi oczekujących powrotu swego pana z uczty weselnej, 
aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczę-
śliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy 
nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam: Przepasze się i każe 
im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy 
o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy 
ich tak zastanie". 

23 października 2019 - środa
dzień powszedni
(Łk 12,39-48) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: "To rozumiejcie, że 
gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma 
przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też 
bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, 
Syn Człowieczy przyjdzie" Wtedy Piotr zapytał: "Panie, 
czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?" 
Pan odpowiedział: "Któż jest owym rządcą wiernym i roz-
tropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na 
czas wydzielał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego 
pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie 
powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. 
Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: „Mój pan ociąga 
się z powrotem”, i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym 
jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, 
kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe 
go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Słu-
ga, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie 
uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten 

zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, 
otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele 
wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od 
niego żądać będą". 

24 października 2019 - czwartek
dzień powszedni
(Łk 12, 49-53) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Przyszedłem ogień 
rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapło-
nął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to 
stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, 
powiadani wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro bę-
dzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw 
dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi,  
a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw 
matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teścio-
wej". 

25 października 2019 - piątek
dzień powszedni
(Łk 12, 54-59) 
Jezus mówił do tłumów: "Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą 
się na zachodzie, zaraz mówicie: „Deszcz idzie”. I tak bywa. 
A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: „Będzie upał”. 
I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi  
i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlacze-
go sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy 
idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w dro-
dze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego; 
a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię 
do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie 
oddasz ostatniego pieniążka". 

26 października 2019 - sobota
dzień powszedni
(Łk 13, 1-9) 
W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Ga-
lilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. 
Jezus im odpowiedział: "Czyż myślicie, że ci Galilejczycy 
byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, 
że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się 
nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, 
że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe  
i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni miesz-
kańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam: lecz jeśli 
się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie". I opowie-
dział im następującą przypowieść: "Pewien człowiek miał 
drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł 
i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do 
ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam 
owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: 
po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: 
„Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę 
nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości mo-
żesz je wyciąć”.
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ODPUST PARAFIALNY
Odpust parafialny to uroczystość 

wspólnoty parafialnej, obchodzo-
na corocznie, związana ze świętem 
patronalnym parafii lub kościoła. 
Imieniny patrona są uroczystością 
szczególną, która, oprócz  Bożego 
Narodzenia  i Wielkanocy, należy 
do najważniejszych w roku. W pa-
rafii św. Łukasza Ewangelisty uro-
czystość ku czci jej patrona przypa-
da co roku w dniu 18 października. 

W Kościele katolickim 
termin odpust posiada 
dwa znaczenia:  dogma-

tyczne i liturgiczne. Naukę Kościo-
ła dotyczącą odpustów w znaczeniu 
dogmatycznym wyjaśnia zarówno 
Katechizm Kościoła Katolickiego 
(KKK 1471-1479), jak i Kodeks Pra-
wa Kanonicznego z 1983 r. (kanony 
992-997). Obydwa dokumenty od-
wołują się do Konstytucji apostol-
skiej papieża Pawła VI o odpustach 
„Indulgentiarum doctrina”. Z kolei 
ten dokument wyjaśnia, że „Odpust 
jest to darowanie przed Bogiem kary 
doczesnej za grzechy, zgładzone już 
co do winy. Dostępuje go chrześcija-
nin odpowiednio usposobiony i pod 
pewnymi, określonymi warunkami, 
za pośrednictwem Kościoła, który 
jako szafarz owoców odkupienia roz-
daje i prawomocnie przydziela za-
dośćuczynienie ze skarbca Chrystusa 
i świętych". W sensie dogmatycznym 
odpust łączy się więc z sakramentem 
pokuty i darowaniem kar. 

W znaczeniu liturgicznym od-
pustem określa się uroczystości ku 
czci opiekuna określonego kościoła 
lub parafii. W dniu odpustu wierni 
zazwyczaj uczestniczą w uroczystej 
Mszy św. - zwanej sumą odpusto-
wą. Suma ta sprawowana jest czę-
sto w intencji wszystkich parafian 
i jest najczęściej koncelebrowana. 
Po Mszy św. zazwyczaj odbywa się 
uroczysta procesja. W niektórych 
miejscowościach istnieje zwyczaj 
odprawiania sumy odpustowej poza 
kościołem, najczęściej na placu ko-
ścielnym. Zwyczajem zachowanym 
w wielu parafiach jest też udział  
w sumie odpustowej duszpasterzy  
z sąsiednich parafii, jak również wy-
wodzących się lub pracujących wcze-
śniej w danej parafii. W kazaniach 
głoszonych  tego dnia często przy-

pomina się wiernym o samym patro-
nie, a także o możliwości zyskania 
odpustu zupełnego, czyli darowania 
wszystkich kar doczesnych za po-
pełnione grzechy. Zachęca się para-
fian do skorzystania w dniu odpustu  
z sakramentu pokuty i przystąpienia 
do Komunii świętej, co jest jednym 
z warunków uzyskania odpustu zu-
pełnego. Pozostałe warunki to od-
mówienie modlitwy „Ojcze nasz”  
i „Wierzę w Boga” oraz modlitwy  
w intencjach Ojca Świętego. Wszyst-
kie te działania mają na celu zaak-
centowanie, że w trakcie odpustu pa-
rafialnego najważniejszy jest wymiar 
duchowy tego wydarzenia.

Zwyczajem kultywowanym w wie-
lu parafiach w trakcie odpustu pa-
rafialnego są stragany z zabawka-
mi i słodyczami. Są one największą 
atrakcją głównie dla dzieci. Niestety 
w dużych miastach ten zwyczaj co-
raz częściej zanika, obecny jest za 
to w mniejszych miejscowościach. 
Dawniej w dniu odpustu w każdej 
miejscowości urządzano zabawy ta-
neczne dla wszystkich mieszkańców. 
Obecnie również ten zwyczaj zani-
ka, także w małych miejscowościach. 
Natomiast zastąpiły go festyny or-
ganizowane przez niektóre parafie, 
w trakcie których organizowane są 
różne konkursy, zabawy i występy ar-
tystyczne. Aby ułatwić świętowanie 
odpustu i zwyczajów mu towarzy-
szących, dopuszczalne jest przenie-

sienie obchodu liturgicznego ku czci 
patrona na najbliższy dzień wolny, 
przykładowo na niedzielę po właści-
wym wspomnieniu.

Odpust parafialny jest przede 
wszystkim świętem wspólnoty wier-
nych, tworzącej daną parafię. To 
szczególny czas łaski i Bożego mi-
łosierdzia. To dzień, w którym każ-
dy wierzący ma okazję doświadczyć  
w sposób bardzo konkretny łaski 
Bożej miłości, wyrażającej się w da-
rze odpustu zupełnego. To również 
dzień, który daje okazję poznania 
świętego patrona parafii i uwiel-
bienia Boga za jego orędownictwo  
i opiekę. Świętowanie odpustu para-
fialnego przypomina także o powo-
łaniu do świętości każdego chrześci-
janina.

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

Roman Łukasik
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Z ŻYCIA PARAFII

ODPUST

Już w środę 9 października w naszej 
kaplicy rozpoczęto nowennę przed piąt-
kową uroczystością odpustową ku czci 
św. Łukasza. Od wtorku 15 paździer-
nika wierni brali udział w czterdziesto-
godzinnym nabożeństwie. Przez trzy 
dni była sprawowana Msza św. o godz. 
10.00 (z wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu),  o godz. 15.00 odmawiano 
koronkę do Bożego Miłosierdzia, o godz. 
17.00 dzieci brały udział w nabożeństwie 
różańcowym, dorośli zaś – po Mszy św.  
o godz. 18.00. Wytrwali parafianie  
o godz. 20.30 mogli uczestniczyć w nie-
szporach o Najświętszym Sakramencie. 
Adoracja Najświętszego Sakramentu 
trwała do godz. 21.00. W tych dniach 
kazania eucharystyczne głosił ks. Bar-
tosz, który przybliżył wiernym traktat 
św. Teresy z Avila „Twierdza wewnętrz-
na”. Św. Teresa ukazuje w nim doskona-
łość duchową poprzez alegorię twierdzy, 
którą nazywa wewnętrzną, bo chodzi jej 
przede wszystkim o  budowę życia we-
wnętrznego. Twierdza ta wyobraża du-
szę, w której mieszka Bóg nie tylko przez 
swoją wszechmoc, lecz także przez łaskę. 

W czwartek ks. Bartosz rozpoczął 
homilię słowami św. Teresy: „Niech nic 
cię nie smuci, niech nic cię nie przeraża. 

Wszystko mija, lecz Bóg jest niezmien-
ny. Cierpliwością osiągniesz 
wszystko, a temu, kto posiadł 
Boga, niczego nie braknie. Bóg 
sam wystarczy.” Były one dla 
niej tak ważne, że zapisała je  
i nosiła jako zakładkę z swoim 
brewiarzu. Tekst ten można 
było zabrać ze sobą do domu.

W piątek, 18 października,  
w uroczystość św. Łukasza Msze 
św. były sprawowane o godz. 
7.00, 7.30, 10.00 (dla chorych). 
O godz. 17.15 zostało odpra-
wione nabożeństwo różańcowe, 
a o godz. 18.00 suma odpusto-
wa, którą odprawił i kazanie 
wygłosił ks. prałat Kryspin Du-
biel, radca nuncjatury apostol-
skiej w Polsce. Po Mszy św. odpustowej 
wierni mogli nabyć pamiątkowe cegiełki 
na budowę naszej nowej świątyni – „Ra-
zem budujemy nasz kościół”. 

Jestem przekonana, że przygotowane 
przez naszych duszpasterzy nabożeń-
stwa pomogły się duchowo przygotować 
do naszego parafialnego święta.

Mirosława Pałaszewska
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CO NAM MÓWIĄ ŚWIĘCI?

ŚWIĘTY
PAWEŁ OD KRZYŻA

Paweł od Krzyża był jednym z najwięk-
szych kaznodziejów XVIII stulecia. Jego 
pobożność cechowała pasyjność, czyli 
rozważanie i uczestniczenie w tajemni-
cy Męki Pańskiej. Głosił: „Kochaj swego 
brata w Bogu. Kochaj Boga w Twoim bra-
cie. Dziel się z innymi: bądź z nimi w cier-
pieniach, w radościach, w ich nadziejach. 
Niech twoimi ulubionymi braćmi będą 
najubożsi. Niech wszystkie stworzenia 
prowadzą ciebie do Miłości Boga”.

Paweł Franciszek Danei przyszedł 
na świat 3 stycznia 1694 r. w Ovada 
leżącym w Piemoncie w zubożałej 

rodzinie szlacheckiej. Był najstarszym z ro-
dzeństwa, notoryczny brak pieniędzy zmusił 
go do pracy zarobkowej. Uczęszczał do jed-
nej ze szkół w Genui i jednocześnie poma-
gał ojcu w prowadzeniu sklepu. 

W roku 1715 zdecydował się wziąć 
udział w wyprawie zorganizowanej przez 
Wenecjan przeciwko Turkom jako wrogom 
krzyża. Po przybyciu do Crema, udał się na 
modlitwę do kościoła, usłyszał wtedy głos: 
„Twoim przeznaczeniem jest inna walka - 
z samym sobą, i głoszenie ukrzyżowanego 
Chrystusa”. Wrócił zatem do rodzinnego 

domu, zrzekł się swojej części 
dziedzictwa i wybrał się do 
Sestri Ponente. Przed obra-
zem Matki Bożej postanowił 
oddać się we władanie Boga. 
23 kwietnia 1719 r. z rąk 
biskupa Aleksandrii Arbo-
riusza z Gattinara otrzymał 
sakrament bierzmowania,  
a 22 listopada 1720 r. biskup 
wręczył mu czarny habit  
z napisem: „Jesu Christi Pas-
sio” („Męka Jezusa Chrystu-
sa”).

Paweł zamieszkał w Ca-
stellazzo, gdzie przy kościele 
św. Karola i św. Anny zało-
żył pustelnię w niewielkiej 
celi. W niej w 1721 r. napi-
sał dziennik duchowy oraz 
reguły dla nowego zakonu, 
następnie wraz z młodszym 
bratem Janem Baptystą wy-
ruszył do Rzymu, by prosić 
papieża o zatwierdzenie no-
wego zakonu. Niestety, nie 
zostali nawet wpuszczeni na 
papieskie pokoje. 

Paweł udał się do sanktuarium Matki 
Bożej w Gaecie, a następnie przez trzy lata 
wędrował po Włoszech, odwiedził m.in. 
Piemont, Ligurię, Neapol i Foggię nawołu-
jąc do pokuty i uwielbienia ukrzyżowanego 
Zbawiciela. W roku 1725 wyruszył ponow-
nie do Rzymu, gdzie otrzymał od papieża 
Benedykta XIII ustne zezwolenie na gro-
madzenie uczniów. W tym samym czasie 
posługiwał wśród chorych w szpitalach 
rzymskich i pogłębiał studia teologiczne.  
7 czerwca 1727 r.  Benedykt XIII udzielił 
mu święceń kapłańskich.

Paweł ruszył ponownie na pielgrzymi 
szlak, odwiedzał kolejne włoskie wioski  
i miasteczka, nawołując do pokuty i wiel-
biąc Chrystusa ukrzyżowanego. Wywołało 
to niezadowolenie miejscowego ducho-
wieństwa, prawdopodobnie zazdrosnego 
o tłumy, jakie słuchały kazania Pawła. Aby 
uniknąć podobnych sytuacji, kaznodzieja 
poprosił papieża Klemensa XII o zezwo-
lenie na głoszenie słowa Bożego wszę-
dzie, gdzie się znajdzie. Uzyskał je w 1731 
r. W roku 1737 założył pierwszy klasztor  
w Orbatello, potem założył ich jeszcze dzie-
więć. 11 czerwca 1741 r. złożył pierwsze 

śluby zakonne, przybierając imię Pawła od 
Krzyża. Był wielokrotnie wybierany na ka-
pitułach generalnych przełożonym general-
nym zakonu, który współcześnie znany jest 
jako pasjoniści, czyli Zgromadzenie Męki 
Pana Naszego Jezusa Chrystusa. W latach 
1744-1769 przebywał jako generał zakonu 
w klasztorze pod Vetrallą, a następnie prze-
niósł się do Rzymu, gdzie Klemens XIV 
podarował pasjonistom klasztor i bazylikę 
świętych Jana i Pawła. Początkowo kuria 
rzymska nie chciała przyjąć reguł, gdyż wy-
dawały się za surowe. Zatwierdził je dopiero 
papież Benedykt XIV w roku 1741. 

Pod koniec życia w 1771 r. św. Paweł od 
Krzyża wraz z matką Crocifissą Costan-
tini, która wcześniej była benedyktynką, 
utworzył zakon sióstr klauzurowych - 
Zgromadzenie Męki Chrystusa. Mają one 
wspólną z ojcami duchowość, habit i znak 
Męki Pańskiej. Pasjonistki klauzurowe nie 
posiadają jak dotąd klasztoru w Polsce. Na-
tomiast od 1990 r. pracuje w Polsce czynne 
Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek św. Pawła 
od Krzyża, które założone zostało we Wło-
szech w 1815 r., które zajmuje się dziećmi  
i młodzieżą, zwłaszcza dziewczętami ze śro-
dowisk zagrożonych demoralizacją.

Paweł od Krzyża zmarł w Rzymie  
18 października 1775 r., został pochowany 
w bazylice świętych Jana i Pawła. Mimo że 
proces kanoniczny rozpoczęto szybko, trwał 
on bardzo długo. Błogosławionym ogłosił 
go Pius IX w roku 1853, a następnie kano-
nizował w roku 1867. Św. Paweł od Krzyża 
jest patronem pasjonistów i pasjonistek oraz 
orędownikiem nabożeństwa do Męki Pań-
skiej.

W ikonografii św. Paweł przedstawiany 
jest w czarnym, zakonnym habicie z napi-
sem „Passio Domini Nostri Iesu Christi”  
w obwódce w kształcie serca. Jego atrybuta-
mi są krucyfiks i czaszka. Jego wspomnienie 
liturgiczne przypada na dzień 19 paździer-
nika. 

Joanna Matkowska

źródło:https://brewiarz.pl/czytelnia/
swieci/10-19b.php3
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ŚwIATOwY DzIeń MISYjNY 
ANNO DOMINI 2019

Niedziela 20 października 2019 r. bę-
dąca przedostatnią niedzielą paździer-
nika br. jest dniem, w którym Kościół 
katolicki obchodzi Światowy Dzień Mi-
syjny.

Dzieła Misyjne powstały na po-
czątku XIX w. W latach dwu-
dziestych XX w. zostały podnie-

sione do rangi „papieskich” i zajmują dziś 
centralne miejsce we współpracy misyjnej. 
Ich celem jest budzenie świadomości mi-
syjnej.

Światowy Dzień Misyjny został usta-
nowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papie-
ża Piusa XI i każdego roku obchodzony 
jest w przedostatnią niedzielę październi-
ka we wszystkich diecezjach i parafiach na 
świecie. Dzień ten jest również świętem 
patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, 
a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrze-
wiania Wiary. W Polsce Światowy Dzień 
Misyjny, zwany jest również Niedzielą Mi-
syjną, przedłuża się na cały tydzień. W tym 
roku Światowy Dzień Misyjny 
obchodzimy po raz 93.

Warto podkreślić, że tego-
roczna Niedziela Misyjna ma 
szczególne znaczenie, ponieważ 
9 czerwca 2019 r. w Uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego Ojciec 
Święty Franciszek wystosował 
orędzie na ten dzień, ustanawiając 
jednocześnie miesiąc październik 
Nadzwyczajnym Miesiącem Mi-
syjnym pod hasłem "Ochrzcze-
ni i posłani: Kościół Chrystusa  
w misji na świecie”. Papież Fran-
ciszek, prosząc o przeżywanie  
w październiku 2019 r., nadzwy-
czajnego okresu aktywności mi-
syjnej, pragnie tym samym, aby 
uczcić setną rocznicę ogłoszenia 
w dniu 30 listopada 1919 r. Listu 
Apostolskiego Maximum illud 
papieża Benedykta XV. Wskazuje 
w swym orędziu, że "Prorocza da-
lekowzroczność jego propozycji 
apostolskiej potwierdziła, jak ważne jest 
dzisiaj odnowienie pracy misyjnej Kościoła, 
ewangeliczne przekwalifikowanie jego mi-
sji głoszenia Ewangelii i zaniesienie światu 
zbawienia Jezusa Chrystusa, który umarł  
i zmartwychwstał." W orędziu papież 
Franciszek zawarł ważne słowa pisząc, że 
"Bez Boga Jezusa Chrystusa wszelka róż-

nica sprowadza się do piekielnego zagro-
żenia, uniemożliwiając jakąkolwiek brater-
ską akceptację i owocną jedność rodzaju 
ludzkiego". Papież wskazuje na koniecz-
ność odnowienia pracy misyjnej Kościoła. 

Podkreśla, że aktywność misyjna Kościoła 
nikogo nie wyklucza, ponieważ  „Bóg chce, 
aby wszyscy ludzie zostali zbawieni dzię-
ki poznaniu prawdy i doświadczeniu Jego 
miłosierdzia, dzięki Kościołowi, który jest 
powszechnym sakramentem zbawienia”. 

Ojciec Święty Franciszek przypomniał 
znaczenie i stałą aktualność Papieskich 

Dzieł Misyjnych. Na zakończenie orędzia 
papież udzielił błogosławieństwa misjona-
rzom i misjonarkom oraz wszystkim tym, 
którzy w jakikolwiek sposób uczestniczą  
w misji Kościoła.

Nakaz misyjny dotyczy każdego 
ochrzczonego, na mocy przyjęte-
go Sakramentu Chrztu Świętego. 
Niesienie Chrystusa do każdego 
człowieka jest naszym chrześcijań-
skim obowiązkiem, który możemy 
wypełniać każdego dnia, tam gdzie 
Pan nas posyła, w domu, w rodzinie, 
w pracy, na uczelni. 

2 października 2019 r. podczas 
Apelu Jasnogórskiego na Jasnej 
Górze dyrektor krajowy Papieskich 
Dzieł Misyjnych ks. Tomasz Atłas  
i sekretarz krajowy Papieskiego 
Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Pa-
pieskiego Dzieła św. Piotra Aposto-
ła ks. Maciej Będziński zawierzyli 
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny 
Matce Bożej. Ksiądz Tomasz Atłas, 
prosił by Jezus przemieniał nas 
Ewangelią i by zanosić Go innym,  
o impuls do ewangelizacyjnego prze-
budzenia. Modlitwa papieża Fran-
ciszka na Nadzwyczajny Miesiąc 
Misyjny jest odmawiana codziennie 

w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej.

     
Iwona Choromańska

Boże Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,

po zmartwychwstaniu
powierzył swoim uczniom misję:

„Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest
zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.

Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,
byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,

aby misja powierzona Kościołowi,
wciąż jeszcze daleka do zrealizowania,

mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby
niesienia światu życia i światła.

Spraw, byśmy tak działali,
aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miło-

ścią
i miłosierdziem Jezusa Chrystusa,

który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

       
 Modlitwa papieża Franciszka na 
 Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
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TAJEMNICE ŚWIATŁA
ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE

1. CHRZEST JEZUSA  
W JORDANIE 

Jan Chrzciciel nie chciał ochrzcić 
Chrystusa. Czuł się niegodny. 
Człowiek nawet najbardziej święty 
nie może pełnić tak wielkich dzieł. 
A jednak okazuje się, że Bóg sam 
wybiera swoje narzędzia. Nasza 
misja w Kościele, zadania, które 
Bóg daje nam do spełnienia, nie 
są nam dane dlatego, że jesteśmy 
świetni. Powołanie polega na byciu 
wybranym. Bóg sam wybiera. On 
sam wie, dlaczego właśnie takie-
go kogoś wybrał. Bóg jest naszym 
światłem, a nie odwrotnie. 

2. CUD NA WESELU  
W KANIE GALILEJSKIEJ 

Wydaje się, że Chrystus nie inte-
resuje się losem biednych weselni-
ków. „Czy to moja lub Twoja spra-
wa, niewiasto?” Czy aby na pewno, 
ich los jest Mu obojętny. To tylko 
pozory. Robi tak dlatego, by nie 
być traktowanym jak magik. Pyta, 
czy rzeczywiście mi na Nim zależy, 
czy chcę za Nim iść. Dopiero wte-
dy, gdy zobaczy naszą wiarę, tak jak 

zobaczył wiarę Maryi, jest w stanie 
działać. Światło pojawia się, gdy 
człowiek uwierzy. 

3. GŁOSZENIE KRÓLE-
STWA BOŻEGO I NAWOŁY-
WANIE DO NAWRÓCENIA 

Po co Chrystus dokonuje cudów? 
Czy uzdrawia dlatego, by wzbu-
dzić sensację, zdobyć rozgłos, by 
Go lubiano? Każdy cud, którego 
dokonał, ma nam uzmysłowić, kim 
On tak naprawdę jest. Cuda mają 
sprawić, że w końcu w Niego uwie-
rzymy i nawrócimy się z naszych 
samolubnych dróg, że staniemy się 
Jego Królestwem. 

4.  PRZEMIENIENIE  
NA GÓRZE TABOR 

Jezus ukazuje uczniom swoją Bo-
ską chwałę. Dlaczego? Chce ich 
zaszokować, zmusić do posłuszeń-
stwa, zmanipulować wielkością? 
Okazuje się, że Tabor zdarzył się 
dlatego, by uczniowie mieli siłę 
przejść przez inną górę – Golgo-
tę. By umieli wrócić do Tego, któ-
rego opuścili w najtrudniejszym 

momencie. By przypomnieli sobie, 
kim jest – Bogiem mocy i miłości. 
Tabor rozświetla ciemność Golgo-
ty. 

5. USTANOWIENIE  
EUCHARYSTII 

Kiedy znikają wszelkie światła. 
Kiedy wydaje się, że Kościół to tyl-
ko zbieranina małych i słabych lu-
dzi, gdy zawodzi modlitwa, gdy nie 
widzimy sensu, zostaje jedno jedy-
ne światło, które nigdy nie zgaśnie. 
Kawałek chleba, który jako jedyny 
tak naprawdę daje życie, podtrzy-
muje nadzieję, rozprasza ciemność, 
przywraca Kościołowi blask – Eu-
charystia, ta przedziwna obecność 
Chrystusa w naszej szarej, trudnej 
codzienności. 

o. Maciej Okoński OP

przedruk:
https://stacja7.pl/wp-content/
uploads/2016/10/Tajemnice-
-%C5%9Awiat%C5%82a-o.-Ma-
ciej-Oko%C5%84ski.pdf
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Składniki:
Ciasto:
5 jaj, 1 szklanka cukru, 1 margaryna, 300 g mąki, 2 łyżeczki prosz-
ku do pieczenia, 1 łyżka gorzkiego kakao, 1,5 łyżki kwaśnej śmie-
tany, 4-5 kwaśnych jabłek, tłuszcz do nasmarowania blachy

Krem:
0,5 l mleka, 2 łyżki mąki ziemniaczanej, 2 łyżki mąki pszennej,  
1 kostka masła, 1 szklanka cukru pudru, 1 żółtko

Polewa:
200 g gorzkiej czekolady (lub po 100 g gorzkiej i mlecznej), 100 g 
masła, 100 ml mleka

Margarynę utrzeć z cukrem dodając stopniowo jajka. Mąkę wymie-
szać z cukrem pudrem i dodać do ciasta. Ciasto podzielić na dwie 
równe części. Jedną część przełożyć do nasmarowanej tłuszczem 
blachy. Do drugiej części zaś dodać kakao i śmietanę. Wymieszać 
i przełożyć do blachy na jasne ciasto. Jabłka obrać, usunąć gniazda 
nasienne i pokroić na ćwiartki, następnie ułożyć na cieście, lekko je  
w nim zanurzając. Piec ok. 45-50 min. w temperaturze 180°C.

Przygotować krem. Odlać pół szklanki mleka i dokładnie wymieszać 
z dwoma rodzajami mąki. Resztę mleka zagotować. Do gotującego 
się mleka powoli wlewać mleko z mąką, cały czas mieszając, by nie 
zrobiły się grudki. Gotować do momentu, aż budyń zgęstnieje, na-
stępnie ostudzić. Masło utrzeć z cukrem pudrem i żółtkiem, dodać 
ostudzony budyń i całość wymieszać. Ułożyć krem na ostudzonym 
cieście.

Przygotować polewę czekoladową. Mleko z masłem podgrzać, dodać czekoladę podzieloną na okienka, zagotować, dokładnie zblen-
dować i ostudzić.  Ciasto można udekorować potłuczonymi orzechami lub migdałami. Wstawić na noc do lodówki.

Smacznego!

Iza Zawadzka 

MAŁE CO NIECO

CIASTO "FALE DUNAJU"

Strona 10

DO ZOBACZENIA, 
DO USŁYSZENIA 
20 października, godz. 18.00, Klub Karuzela, wstęp wolny
Potańcówka z Warszawsko-Lubelską Orkiestrą Dętą (17.00 – przemarsz orkiestry przez Osiedle)

24 października, godz. 20.00, Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”, wstęp wolny
„Teatr wampirów. Peerelowski horror telewizyjny” – wykład dr hab. Magdaleny Kamińskiej

25 października, godz. 19.30, sala koncertowa Art.Bem, wstęp wolny
„Bunch of Chairs Orchestra gra u siebie na dzielni!”

27 października, godz. 11.30, sala koncertowa Art.Bem, bilety 15 zł 
„O pchle, co manier nie miała” - teatralny poranek bajkowy



                      SKAŁA numer  27(429)
INTENCJE MSZALNE 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. Bartosz
Grupa modlitewna św. O. Pio 

– 1. poniedziałek  miesiąca, godz. 19.00 – ks. Bartosz
Niebiańskie nutki św. Łukasza (schola)
– piątek, godz. 18.30 – Edyta Budzyńska

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 młodsi – wtorek, godz. 18.30 – ks. Bartosz  

i animator Kamil
Ministranci starsi – 1 i 3 piątek miesiąca, godz. 19.00 - ks. 

Bartosz i animator Patryk
Lektorzy – raz w miesiącu – ks. Bartosz 

Grupa modlitewna św. O. Pio – 1. poniedziałek  
miesiąca, godz. 19.00 – ks. Bartosz

Skauci Europy
(Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza")

dziewczynki 8-12 lat Michalina Dynak 575 943 940
michalina.dynak@gmail.com

dziewczynki 12-16 Asia Ciepielewska 502 939 171
asiaciepiel@gmail.com

chłopcy 8-12 Andrzej Filipek 531 135 576
andrzejfilipek1996@gmail.com

chłopcy 12-16 Jan Nowiński 794 438 727jan.nowinski@
gmail.com

„Przyjaciele Oblubieńca”
środa godz. 19.00 - ks. Konrad

Wspólnota Ojców p.w. św. Józefa
I poniedziałek miesiąca godz. 19.30 - ks. Konrad

Matki w Modlitwie (MwM)
środa godz.19.30 sala po fryzjerze 

(Monika 608 671 188)
czwartki godz. 20.00 sala po fryzjerze 

(Kasia 788 098 574 tylko smsy)
czwartki godz. 9.15 (po domach) grupa dla mam 

z małymi dziećmi (Asia 500 125 228)
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. Bartosz: wtorek i piątek

ks. Konrad: środa i czwartek
ks. JAN POPIEL – proboszcz, tel. 226651971,

xjan@poczta.fm
ks. Bartosz Skawiński – 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

Strona 11

21. 10 – poniedziałek:
7.00: śp. Józef Janik – 21 greg.
7.00: śp. Helena, Marek, Wacław Rutkowscy, Adam Petrażycki, 
 Lucyna i c.r. Rutkowskich
7.00: śp. Czesław Kacpura, Anna Bałdyga, Czesław Wyszyński  
 i zmarli z ich rodzin
7.30: śp. Jadwiga Łaszewska – 21 greg.
7.30: śp. Kazimierz Choiński – 21 greg.
7.30: śp. Krzysztof
18.00: śp. Krystyna Drozdek – 21 greg.

22. 10 – wtorek (wspomnienie św. Jana Pawła II):
7.00: o zdrowie dla Marii
7.00: śp. Józef Janik – 22 greg.
7.30: śp. Jadwiga Łaszewska – 22 greg.
7.30: śp. Władysław i Zofia – 41 r.śm. Wrzesień, Wanda  
 i Tadeusz Janus
7.30: śp. Kazimierz Choiński – 22 greg.
18.00: śp. Krystyna Drozdek – 22 greg.  

23. 10 – środa:
7.00: śp. Jadwiga Łaszewska – 23 greg. 
7.00: śp. Krystyna Drozdek – 23 greg. 
7.30: śp. Józef Janik – 23 greg.
7.30: śp. Ryszard Adamajtys – 9 r.śm.
7.30: śp. Antoni
18.00: zbiorowa przez pośrednictwo Matki Bożej Nieustającej  
 Pomocy

24. 10 – czwartek:
7.00: o świętość życia kapłanów
7.00: śp. Jadwiga Łaszewska – 24 greg.
7.00: śp. Józef Grodecki – 5 r.śm.
7.30: śp. Krystyna Drozdek – 24 greg. 
7.30: śp. rodzice, teściowie, siostra
7.30: śp. Kazimierz Choiński – 24 greg. 
18.00: śp. Józef Janik – 24 greg.

25. 10 – piątek:
7.00: śp. Marianna – 10 r.śm., Roman, Krystyn i Andrzej
7.00: śp. Krystyna Drozdek – 25 greg.
7.00: śp. Józef Janik – 25 greg. 
7.30: śp. Agnieszka Rybarska – 10 r.śm. 
7.30: śp. Jadwiga Łaszewska – 25 greg.
7.30: śp. Kazimierz Choiński – 25 greg. 
18.00: śp. Piotr Włoskowicz

26. 10 – sobota:
7.00: śp. Wacław, Marianna, Zofia i Zygmunt, c.r. Skurów 
7.00: śp. Józef Janik – 26 greg.  
7.30: śp. Józef i Halina Koriat
7.30: śp. Jadwiga Łaszewska – 26 greg.
7.30: śp. Kazimierz Choiński – 26 greg. 
18.00: śp. Krystyna Drozdek – 26 greg. 

27. 10 – XXX Niedziela Zwykła:
7.00: śp. Kazimierz Choiński – 27 greg.
8.30: dziękczynna w intencji anonimowego dawcy szpiku kostnego  
 dla Filipa 
10.00: śp. Józef Janik – 27 greg. 
11.30: śp. Barbara Czapska – 4 r.śm. 
13.00: za Parafian
16.00: dziękczynna w 40 rocznicę ślubu Marii i Zenona Borek  
 za małżonków, dzieci i wnuki z prośbą  
 o dar błogosławieństwa Boga i świętej Rodziny
18.00: śp. Jadwiga Łaszewska – 27 greg. 
20.00: śp. Krystyna Drozdek – 27 greg. 
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GAZETKA DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęco-
na jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Mi-
syjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy 
zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli 
oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść 
Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły 
albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, aby-
śmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła 
należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny 
uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest róż-
norodny, a przez to rzeczywiście powszechny. To 
mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów. Wielkie 
dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj 
także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne. 

2. Nabożeństwo różańcowe odprawiamy codziennie 
po wieczornej Mszy św.. o godz. 18.00. Dzieci za-
praszamy na różaniec  we wtorki i czwartki o godz. 
17.00.

3. We wtorek wspominamy w liturgii św. Jana Paw-
ła II. Jest to jednocześnie 41-ta rocznica inauguracji 
pontyfikatu papieża Polaka.

4. W środę o godz. 18.00 Msza św. ku czci św. O. Pio.                                                                      
Po Mszy św. adoracja relikwii.  

5. W czwartek 24.X. Papieski Wydział Teologiczny 
zaprasza na godz. 19.00 do Centralnej Bibliote-
ki Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmieście  66                      
na wykład otwarty „Jak nie wypalić się w małżeń-
stwie?” w ramach „ Duchowości dla Warszawy”. Pre-
legentami będą: Monika i Marcin Gomułkowie i ks. 
prof. Robert Skrzypczak.

6. Za tydzień kolejne spotkanie w ramach Rodzin-
nego Świętowania Niedzieli. Po Mszy św. o godz. 
11.30 odbędzie się Bal Wszystkich Świętych dla 
dzieci! Zapraszamy dzieci małe i duże w przebra-
niach wybranego Świętego! Liczymy na pomysłowe 
stroje i na to, że dzieci zaskoczą nas swoją wiedzą  
o wybranym Świętym! Będą konkursy, tańce, śpie-
wy i inne atrakcje. Zapraszamy do wspólnego rado-
wania się z tylu orędowników w Niebie!

7. W zakrystii naszego kościoła, a w tygodniu rów-
nież w kancelarii, przyjmujemy na wypominki jed-
norazowe, miesięczne i roczne.                                                                                                             

W listopadzie  polecamy Bogu naszych zmarłych 
podczas procesji żałobnych 1 i 2 listopada,/wypo-
minki jednorazowe/ jak również w dni powszednie 
po Mszy wieczornej odmawiając różaniec /wypo-
minki miesięczne/. Przez cały rok w poniedziałki 
po II niedzieli miesiąca o godz. 18.00 sprawowana 
jest Msza św. za zmarłych polecanych w rocznych 
wypominkach parafialnych. Pamiętajmy, że pięk-
nym darem  serca człowieka wierzącego jest Msza 
św. ofiarowana w intencji  zmarłych, którzy liczą na 
nasze modlitewne wstawiennictwo.      
   
8. W naszym kościele można również zamawiać 
Msze św.  gregoriańskie. Jest to cykl  Mszy św. od-
prawianych przez 30 kolejnych dni w intencji  osoby 
zmarłej dla uzyskania odpustu zupełnego. Intencje 
mszalne na rok 2020 będziemy przyjmowali po 
10 listopada.

9. Za tydzień ofiary złożone na tacę będą przezna-
czone na budowę nowego kościoła.

10. W niedzielę dzisiejszą, we wszystkich świąty-
niach w Polsce, dla celów statystycznych, liczymy 
wiernych obecnych na Mszach św.   


