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XIII Dzień Papieski – Jan Paweł II – Papież Dia-
logu  (przede wszystkim dialogu z Bogiem)

Podstawowym warunkiem dialogu jest poszano-
wanie prawdy, wsłuchiwanie się we wzajemne opi-
nie, powstrzymanie od pospiesznych sądów. Przypo-
minali o tym biskupi w liście pasterskim czytanym 
w ubiegłą niedzielę. 

„Pomnikiem Jana Pawła II  jego sercu” jest Funda-
cja Dzieło Nowego Tysiąclecia. 

                                                      CZYTAJ  STR. 5

Dzień PaPieski

To już XIII Dzień Papieski. Jest on wyjątkowy, bo rozpoczyna bezpośrednie przygotowania do kanonizacji 
błogosławionego Jana Pawła II, którą Ojciec Święty Franciszek wraz z Kolegium Kardynałów wyznaczył 
na dzień ….

OtO słOwO Pana
czyli Bóg mówi dzisiaj do swoich dzieci

Trędowaci wołają do Pana: „Jezu, zmiłuj się nad nami!”. Nie 
mówią Mu szczegółowo czego potrzebują – w ich przypadku 
jest to dość jasne. W tych słowach kryje się jednak niesamowita 
wskazówka dotycząca naszej modlitwy prośby. Czasem bardzo 
dokładnie wiemy czego potrzebujemy, co powinno się stać, o co 
chcemy się modlić…

A gdyby tak czasem poprzestać na wołaniu  tak ogólnym,                     
a jednak wyrażonym z głębokim przekonaniem: „Jezu, zmiłuj 
się nade mną! Nad moimi myślami, pragnieniami, pożądania-
mi… nad moimi troskami, lękami, smutkami… nad moimi…
Twoja wiara cię ocali. 

      XKJ
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Ewangelia na co dzień
niedziela 13 X
2 Krl 5,14-17; 2 Tm 2,8-13; Łk 17,11-19
Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził 
przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pew-
nej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. 
Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, 
ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, po-
każcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wte-
dy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwa-
ląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego                                                                                                                
i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy 
nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewię-
ciu? żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę 
Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: Wstań, 
idź, twoja wiara cię uzdrowiła.

Poniedziałek 14 X
Rz 1,1-7; Łk 11,29-32
Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: To plemię 
jest plemieniem przewrotnym. żąda znaku, ale żaden znak 
nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jo-
nasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn 
Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa po-
wstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi 
ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mą-
drości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Lu-
dzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu 
i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się 
nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.

wtorek 15 X
wspomnienie św. teresy z avila (od Jezusa)
Rz 1,16-25; Łk 11,37-41
Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. 
Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, 
widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk 
przed posiłkiem. Na to rzekł Pan do niego: Właśnie wy, 
faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha 
i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodzi-
wości. Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie 
uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, 
na jałmużnę,  a zaraz wszystko będzie dla was czyste. 

Środa 16 X
wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej
Rz 2,1-11; Łk 11,42-46
Jezus powiedział do faryzeuszów i uczonych w Prawie: 
Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty                                                                                                                
i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie spra-
wiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić,                                                                                                                
i tamtego nie opuszczać. Biada wam, faryzeuszom, bo lu-
bicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na 
rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po 
których ludzie bezwiednie przechodzą. Wtedy odezwał się 
do Niego jeden z uczonych w Prawie: Nauczycielu, tymi 
słowami nam też ubliżasz. On odparł: I wam, uczonym                                                                                                 
w Prawie, biada! Bo wkładacie na ludzi ciężary nie do 

uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie do-
tykacie.

Czwartek 17 X
wspomnienie św. Ignacego z antiochii
Rz 3,21-29; Łk 11,47-54
Jezus powiedział do faryzeuszów i uczonych w Prawie: 
Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom,                              
a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami 
i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich po-
mordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też po-
wiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i aposto-
łów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na 
tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proro-
ków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi 
Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem                                                                                                                              
a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie 
pomszczona. Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście 
klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście 
tym, którzy wejść chcieli. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni                   
w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na 
Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, 
żeby go podchwycić na jakimś słowie.

Piątek 18 X  ODPUst PaRaFIaLnY
Święto św. łukasza Ewangelisty
2 Tm 4,9-17a; Łk 10,1-9
Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu 
dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego mia-
sta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powie-
dział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 
mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników 
na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między 
wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów;                                                  
i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu 
wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli 
tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie 
na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu 
zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na 
swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do 
jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam 
podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie 
im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.

sobota 19 X
wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki
Rz 4,13.16-18; Łk 12,8-12
Jezus powiedział do swoich uczniów: Kto się przyzna do 
Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego 
wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec lu-
dzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, 
kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, bę-
dzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi 
Świętemu, nie będzie przebaczone. Kiedy was ciągać będą 
do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób 
albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty 
nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć.
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Temat z okładki

Tegoroczny XIII już Dzień Papie-
ski, decyzją Konferencji Episko-
patu Polski, będziemy obcho-

dzili 13 października, pod hasłem „Jan 
Paweł II – Papież Dialogu”. Zgłębianie 
papieskiego nauczania w tym obszarze, 
w łączności z Ojcem Świętym Francisz-
kiem I, w klimacie modlitwy i pogłę-
bionej refleksji może przynieść poprawę 
umiejętności twórczego spotkania lu-
dzi odmiennych poglądów czy wyzna-
wanej wiary, ludzi głęboko religijnych                            
i szczerze poszukujących Boga. Zmiana 
sposobu debaty, zarówno publicznej, jak 
i w wymiarze indywidualnym, jest za-
daniem nie cierpiącym zwłoki. Dyskusja 
i polemika, jakkolwiek niejednokrotnie 
konieczne, nie zaspokajają potrzeby głę-
bokiego spotkania pomiędzy ludźmi, na 
gruncie szacunku i zakładanej uprzed-
nio dobrej woli dotarcia do prawdy o so-

bie nawzajem, o człowieku i jego miejscu                                                                             
w świecie, o sensie życia, wreszcie                           
o możliwości spotkania Boga, a więc                      
o odkrywaniu Prawdy Ostatecznej. Pro-
mowany wielokrotnie przez Jana Paw-
ła II dialog, rzeczywistość większa od 
wymiany poglądów, krytyki czy sporu, 
wydaje się zadaniem jak najbardziej ak-
tualnym.

Błogosławiony Ojciec Święty Jan Pa-
weł II był mistrzem dialogu. Nie tylko 
w sensie teoretycznym. Jego pouczają-
ce słowa o tym zagadnieniu zyskiwały 
niezwykłą siłę oddziaływania i swoisty 
blask prawdziwości poprzez prezento-
waną przez Papieża unikalną postawę 
w kontakcie z drugim człowiekiem. Ce-
chował ją niezwykły wręcz szacunek dla 
tego „innego”, z którym się spotykał, bu-
dowany na respektowaniu jego ludzkiej 
godności. Wynikała ona ze świadomo-

ści, że każdy człowiek ma przecież Boży 
rodowód, nawet jeśli tego nie uznaje lub 
jeszcze nie odkrył.

Kolejną zasadą papieskiej sztuki dia-
logu było poszanowanie prawdy. Myśli-
my tutaj o prawdzie faktów, nawet tych 
najtrudniejszych, o prawdziwości ludz-
kich doświadczeń oraz o nadziei wy-
pływającej z Prawdy Ostatecznej, a więc                                                                                 
o   Bogu, który prowadzi nieustanny 
dialog z człowiekiem. Celem tego dia-
logu zbawienia jest ostateczne uszczęśli-
wienie człowieka, przekraczające grani-
ce pojmowania czy ludzkiej wyobraźni. 
To oglądanie Boga takim, jaki On jest, 
a więc twarzą w twarz, owo kontem-
plowanie „blasku Prawdy”, stanowiło 
nadrzędny cel papieskiego dialogowania 
pełnego nadprzyrodzonej nadziei, nawet 
w sytuacji przepełnionej bólem.

13 października 2013 XIII Dzień Papieski
"Jan Paweł II - Papież dialogu"
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ODPUST 
– „PROMOCJA” ŁASKI?

„100 dNI Odpustu” czYlI sKąd sIę WzIęłY 
OdpustY?

W pierwotnym Kościele praktyka po-
kutna wyglądała inaczej niż dzisiaj. Przy-
jęcie chrztu poprzedzone było długim 
okresem wzrastania człowieka w wierze, 
umierania dla grzechu i otwierania się na 
przyjęcie Ducha Świętego. Ktoś, kto wy-
brał Chrystusa, porzucił ‘starego człowieka’ 
w sobie i został przez chrzest zanurzony w 
śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, stawał 
się nowym człowiekiem (bardzo dokładnie 
i głęboko opisuje to św. Paweł, np. w liście 
do Rzymian w rozdziałach 5-8). Mogło się 
jednak zdarzyć, że ktoś taki upadł, zwłasz-
cza w obliczu prześladowań i zagrożenia 
życia. Osoba taka mogła podjąć pokutę i po 
jej wypełnieniu dostąpić pojednania z Ko-
ściołem i z Bogiem. Pokuta była publicz-
na, trwała miesiące lub lata. W pewnych 
okolicznościach biskup mógł taką pokutę 
skrócić (‘odpust cząstkowy’, np. o 100 dni) 
lub całkowicie darować (‘odpust zupełny).

Z biegiem wieków i wraz z zanikaniem 
publicznych pokut rzeczywistość odpustu 
zaczęto odnosić do sfery duchowej i wy-
miaru eschatologicznego (odnoszącego się 
do życia po śmierci).

KOleINY NA tRAWNIKu sąsIAdA, czYlI „…
dAROWANIe KARY dOczesNej…”

Pod pojęciem ‘kary doczesnej’ rozu-
mie się czyściec (może lepsze byłoby tłu-
maczenie oryginalnego, francuskiego pe-

ine temporelle przez kara czasowa). Nie 
wchodźmy w kwestię, czy słowo kara jest 
najlepszym określeniem czyśćca, zobaczmy 
jedynie czym jest czyściec.

Każdy grzech, poza zewnętrznymi 
skutkami krzywdy, które często powodu-
je, pozostawia także złe skutki w duszy 
samego grzeszącego. Człowiek oddala się 
od Boga i Jego miłości, podważa w sobie 
zaufanie do Niego i coraz mocniej przy-
wiązuje się od zła. Sakramentalne rozgrze-
szenie, które otrzymujemy w spowiedzi, 
przynosi nam przebaczenie winy. Może się 
jednak okazać – i obawiam się, że często 
tak jest – że człowiek spowiadając się jakoś 
żałuje za grzechy, jednak nie oczekuje od 
Pana uzdrowienia swego serca, jego prze-
miany.

Mówiąc obrazowo: ktoś wjechał sąsia-
dowi ciężkim samochodem na rozmięk-
czony po zimie trawnik. Powstały głębokie 
koleiny nie wzbudzające zachwytu wła-
ściciela trawnika. Po pierwszym odruchu 
‘entuzjazmu’ na ich widok, człowiek ten 
mówi jednak sąsiadowi: ‘W porządku, 
trudno, wybaczam ci’. Jest darowanie winy, 
przebaczenie, pojednanie, ale KOLEINY 
SĄ NADAL. Tak jest i w sercu człowie-
ka – po grzechu pozostają koleiny zła, w 
które coraz bardziej człowiek wpada. Aby 
w pełni przyjąć Boga, trzeba przejść pełen 
proces oczyszczenia duszy, oderwania się 
od wszystkiego, co w naszym sercu nie jest 
Boże. Proces ten może dokonać się za życia 

– jest to sytuacja świętych – albo po śmierci 
w czyśćcu.

3 pROste pRAKtYKI I WARuNeK gIgANt: 
czYlI WYKluczeNIe jAKIegOKOlWIeK 
pRzYWIązANIA dO gRzechu

Jest to kluczowy warunek uzyskania 
odpustu zupełnego – dotyka on samej 
istoty odpustu. Bardzo trudno opisać do-
kładnie co się dzieje w duszy dzięki od-
pustowi, ponieważ mówimy o subtelnej 
rzeczywistości duchowej. Zapraszam Cię, 
abyś zmierzył się z tą tajemnicą w swojej 
refleksji i modlitwie. 

Jeśli odpust jest darowaniem, odpusz-
czeniem „kary doczesne”, czyli oczyszcze-
nia, które powinniśmy przejść (na ziemi 
lub w czyśćcu), aby móc w pełni przyjąć 
Boga i z Nim się zjednoczyć to nasze przy-
wiązania do zła, egoistycznych pragnień, 
odruchów pychy itp.  blokują możliwość 
tego oczyszczenia. Co dzieje się z człowie-
kiem, który w pełni uwolniłby się od tych 
przywiązań [odpust zupełny?]. Co dzieje 
się w duszy tego, kto pozbywa się ich choć-
by w części [odpust cząstkowy?] A może to 
właśnie łaska odpustu umożliwia nam od-
rywanie się od tego, co nas wiąże, a z czego 
sami, o własnych siłach nie potrafimy zre-
zygnować?

Spróbuj. Przed nami odpust w święto 
Łukasza Ewangelisty. 

z OKAzjI śWIętA pAtRONA NAszej pARAfII będzIemY mOglI uzYsKAć Odpust zupełNY. 
defINIcjA Odpustu, KtóRą pOdAje KAtechIzm KOścIOłA KAtOlIcKIegO jest dOść 
pROstA, jedNAK AbY ją dObRze zROzumIeć, tRzebA WYjAśNIć KIlKA pOjęć.

Ks. KRzYsztOf jAROsz
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ŻYWY POMNIK 
JANA PAWŁA II 
- Fundacja dzieło nowego Tysiąclecia

Do głównych celów Fundacji 
należy wspieranie rozwoju 
kultury i nauki chrześcijań-

skiej oraz chrześcijańskich mediów w 
Polsce, podnoszenie szans edukacyj-
nych młodzieży z małych miast i wsi 
oraz upowszechnianie nauczania Pa-
pieża Jana Pawła II.

Fundacja „Dzieło Nowego Ty-
siąclecia” organizuje Dzień Papieski, 
przyznaje Nagrody TOTUS, prowadzi 
program stypendialny dla młodzieży                       
w wieku szkolnym i studentów, orga-
nizuje Konkurs Akademicki o stypen-
dium i indeks im. Bp. Jana Chrapka.

Dzień Papieski jest obchodzony od 
2001 r., zawsze w niedzielę poprzedza-
jącą rocznicę wyboru Karola Wojtyły 
na Stolicę Piotrową (16 października). 
Obchody Dnia Papieskiego przebiega-
ją w czterech wymiarach: intelektual-
nym, duchowym, artystycznym i cha-
rytatywnym. 

Podczas Dnia Papieskiego organi-
zowana jest publiczna zbiórka pienię-
dzy pod hasłem „Dzielmy się miłością”. 
Zebrane środki przeznaczone są na 
fundusz stypendialny Fundacji

Program stypendialny Fundacji 
polega na przyznawaniu stypendiów 
szczególnie uzdolnionej i jednocześnie 

ubogiej młodzieży szkolnej z zaniedba-
nych terenów wiejskich i małych miast. 
Obecnie programem stypendialnym 
objętych jest  2500 stypendystów.

Fundacja towarzyszy stypendystom 
nie tylko w formie pomocy materialnej, 
ale również przez formację. Organizu-
je dla stypendystów obozy wakacyjne                         
i językowe.

Fundacja wraz z dwiema uczelnia-
mi wyższymi od 2002 r. organizuje 
Konkurs Akademicki o stypendium 
i indeks im. Bp. Jana Chrapka. In-
stytut Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Instytut Dzien-
nikarstwa i Komunikacji Społecznej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także 
od 2005 roku Instytut Polityki Spo-
łecznej UW i od 2008 r. Instytut Nauk 
Politycznych UW, przeznaczają drogą 
konkursu dla maturzystów z małych 
miejscowości 13 indeksów na studia 
dziennikarskie, polityki społecznej                                                        
i nauk politycznych.

stOwaRZYsZEnIE aBsOL-
wEntÓw DZIEłO zostało zało-
żone przez absolwentów uczelni wyż-
szych, którzy byli objęci programem 
stypendialnym  Fundacji.

Zostało zarejestrowane 23 maja 
2012 r. U podstaw utworzenia Sto-
warzyszenia leżała chęć podtrzymania 
więzi, które zostały nawiązane między 
stypendystami podczas uczestniczenia 
w programie stypendialnym Funda-
cji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz 
działalność na rzecz promocji naucza-
nia Jana Pawła II.

Głównymi  celami Stowarzyszenia 
są:  troska o rozwój osobowy członków 
Stowarzyszenia poprzez pogłębia-
nie ich formacji społecznej, religijnej, 
etycznej, ekologicznej, doskonalenie 
kwalifikacji zawodowych oraz współ-
pracę opartą o koleżeństwo, promo-
wanie postaw chrześcijańskich i oby-
watelskich, wspieranie rozwoju kultury 
i nauki chrześcijańskiej oraz chrześci-
jańskich mediów, podnoszenie szans 
edukacyjnych młodzieży, szczególnie 
z małych miast i wsi, upowszechnianie 
nauczania Papieża Jana Pawła II.

W naszej Archidiecezji ze stypen-
dium korzysta 44 stypendystów z gim-
nazjum, szkół ponadgimnazjalnych                        
i studentów.

IdeA fuNdAcjI dzIełO NOWegO tYsIąclecIA KONfeReNcjI epIsKOpAtu pOlsKI NA-
ROdzIłA sIę pO pIelgRzYmce OjcA śWIętegO dO pOlsKI W 1999 R. fuNdAcjA zOstAłA 
pOWOłANA dO żYcIA W 2000 R. jAKO ORgANIzAcjA, KtóRej dzIAłAlNOść mA upAmIęt-
NIAć pONtYfIKAt jANA pAWłA II pRzez pROmOWANIe NAuczANIA pApIeżA I WspIe-
RANIe OKReślONYch pRzedsIęWzIęć spOłeczNYch, głóWNIe W dzIedzINIe eduKAcjI                                    
I KultuRY. 

ks. Mariusz Bagiński
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Pochodził z Antiochii Sy-
ryjskiej. Miejscowość tę 
wymienia w Dz trzynaście 

razy. Z zawodu był lekarzem. To-
warzyszył  wiernie św. Pawłowi w 
wielu podróżach misyjnych, był 
jego uczniem.

Zarówno Ewangelia, jak i Dzieje 
Apostolskie -  obie te księgi dedy-
kowane są tej samej osobie – nie-
znanemu Teofilowi. Jest on zapew-
ne przedstawicielem czytelników, 

do których Łukasz kieruje swoje 
dzieła. 

Łukaszowi przypisuje się wysokie 
wykształcenie, jest bardzo dobrze 
obeznany z fachową terminologią 
z zakresu sądownictwa, polityki 
czy administracji. Był wykształco-
ny w kulturze greckiej. W narracji 
Dziejów Apostolskich  występują 
liczne partie o charakterze ora-
torskim (mowy św. Pawła, Piotra, 
Szczepana)

Zasadnicza struktura Trzeciej 
Ewangelii oscyluje wokół podą-
żania Chrystusa do Jerozolimy, 
natomiast  wydarzenia w Dziejach 
Apostolskich  opisują  uczniów  
wychodzących  z Jerozolimy i tych, 
którzy idą „po krańce ziemi”. Za-
czynając od Judejczyków docierają 
do pogan. Ukazuje się rozwijający 
Kościół.

Prawdopodobnie Dzieje Apo-
stolskie powstały po Ewangelii. 
Przyjmuje się, że dzieło powstało 
po 70 roku (po zburzeniu Jerozo-
limy). 

Sama nazwa „Dzieje Apostol-
skie”- apostoł u Łukasza musi 
spełniać warunki: być świadkiem 
życia Jezusa od chrztu Janowego 
oraz ma świadczyć o Zmartwych-
wstaniu ( Dz 1, 21-22). 

Sam Łukasz nie nazwał swe-
go dzieła Dziejami Apostolskimi, 
gdyż na początku tworzyło jedną 
całość razem z Ewangelią. Łukasz 
dokonuje teologicznej interpretacji 
wydarzeń. Chce Teofila przekonać, 
że chrześcijaństwo wyrasta z Izra-
ela i jest działaniem Boga. Łukasz 
w historii chce dostrzec wolę Bożą. 
Dante określił Łukasza „history-
kiem łagodności Chrystusowej”. 
Gdzie znajduje się grób Łukasza 
niewiadomo.  

Według legendy Łukasz malował 
za życia portrety Jezusa, aposto-
łów, Maryi. Dlatego jest patronem 
między innymi malarzy, złotników, 
rzeźbiarzy oraz lekarzy. 

pRzYjRzYjmY sIę dzIś, Od stRONY bAdAczA pIsm NOWegO testAmeNtu pO-
stAcI, KtóRą  jest  łuKAsz.   

Co nam mówią Święci?

PAtRON NASzeJ PARAfII  
ŚW. ŁuKASz, AutOR eWANgelII  I DzIeJóW APOStOlSKICh
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Przedsięwzięcie było projektem mu-
zycznym, adresowanym do mło-
dzieży Dzielnicy Bemowo. Festiwal 

Muzyki Chrześcijańskiej to autorski mu-
zyczny program Sebastiana Iwanowicza, 
przy współpracy wielu muzyków, solistów 
i chórzystów. Do zrealizowania przedsię-
wzięcia organizatorzy włączyli również 
młodzież z Dzielnicy Bemowo, która śpie-
wa w Wielkim Chórze Festiwalowym.                   
W Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej jako 
soliści wystąpili: Dagmara Plasota, Małgo-
rzata Szarek, Andrzej Kocuba. W wielkim 
chórze festiwalowym pod dyrygenturą 
Piotra Pałki wystąpiło 90 osób, zawodowi 
muzycy z Warszawy i Krakowa, orkiestra 
smyczkowa oraz niecodzienni soliści. Pu-
bliczność dopisała i świetnie się bawiła, 
śpiewając razem z solistami i chórem.

W sobotę 5 października o godz. 15.00 
w amfiteatrze w parku Sowińskiego odbył 
się festiwal CHRZEŚCIJAŃSKIE GRA-
NIE organizowany przez Michała Kon-
drata.

W koncercie pod hasłem „Aby wyrosło 
dla Was coś dobrego” udział wzięli: Ewa 
Uryga i Twoje Niebo, Hiob, Pandamusic, 
Porozumienie, Magda.lena Frączek i Ka-
naan. Pogoda dopisała. Koncert odbył się 
z 45 minutowym opóźnieniem, więc nie 

wszyscy wytrwali. Prowadzący zapraszał do 
stoiska  z nagraniami poszczególnych ze-
społów, polecał pyszne  kiełbaski, watę cu-
krową, koszulki ze stosowanym nadrukiem 
a nawet sery. Ale przecież idąc na koncert 
nastawiamy się na przeżycia duchowe.    

Natomiast w niedzielę 6 października                                                                                 
o godz. 15.00 w archikatedrze warszaw-
skiej była sprawowana Msza św. przez 
arcybiskupa Kazimierza Nycza z okazji 
30-lecia Chóru Archikatedry Warszaw-
skiej, który śpiewał podczas Mszy św.,                                                                 
a następnie wystąpił z ponad półtorago-
dzinnym koncertem jubileuszowym Ad 
majorem Dei gloriam. Koncert prowadził 
lektor Polskiego Radia o lirycznej i głę-
bokiej barwie głosu Andrzej Krusiewicz. 
Wykonawcami oprócz chóru była orkiestra 
Sinfonia Viva oraz soliści Łucja Szablew-
ska - sopran, Piotr Pieron – bas, Piotr Ra-
choń – organy. W programie zaprezento-
wano utwory Józefa Zeidlera (1744-1806) 
wybitnego kompozytora zwanego polskim 
Mozartem. Usłyszeliśmy więc: Veni Cre-
ator, Gloria, Credo, Sanctus i Agnus Dei. 
W drugiej części koncertu wykonano 
utwór Bartosza Kowalskiego-Banasewicz 
Rex mundi, którego prawykonanie odbyło 
się w listopadzie 2012 roku (w wykona-
niu orkiestry Unplugged Orchesta i chóru 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego (WUM) pod batutą Michała Śmi-
gielskiego). Prawykonanie wzbudziło na 
tyle duże emocje, że owacje odbyły się na 
stojąco. Utwór składał się z 5 części: Rex, 
Domine, Miserere, Laudamus, Glorifica-
mus. Dr Bartosz Kowalski-Banasewicz 
jest adiunktem Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest lau-
reatem wielu konkursów kompozytorskich 
(m. in. nagrody Krzysztofa Pendereckie-
go Arboretum 2012), autorem blisko 100 
kompozycji symfonicznych, chóralnych, 
kameralnych, filmowych.

Publiczność dopisała. Rozstawiono do-
datkowo rozkładane krzesła. I tym razem 
oklaskom nie było końca.

MuzYKA ChRzeŚCIJAŃSKA 
W WARSzAWIe
Mirosława Pałaszewska 

W tYm ROKu WARszAWA ObfItOWAłA W WYdARzeNIA KultuRAlNe. WspOmNIjmY KIlKA 
z NIch. 23 czeRWcA 2013 O gOdz. 18.30 W AmfIteAtRze W pARKu góRczeWsKA (ul. 
RAgINIsA 1) OdbYł sIę festIWAl muzYKI chRześcIjAńsKIej WIeczóR chWAłY. 
W pIeRWszej częścI KONceRtu WYstąpIł zNANY WszYstKIm chóR bemcANtO, 
KtóRY KIlKAKROtNIe dAWAł KONceRtY W NAszej KAplIcY.
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Czy tak zawsze wygląda pogrzeb 
dziecka, któremu nie dane było 
przyjść na świat? Które umarło 

w łonie swojej mamy, zanim ona zdołała 
poczuć jego pierwsze ruchy. Nie wiem... 
tylko raz uczestniczyłam wraz z przyja-
ciółmi w takiej uroczystości. Płci nie znali, 
ale ponieważ cała rodzina chciała żeby był 
chłopczyk nadali mu imię Staś.

Po Mszy św. pojechaliśmy na cmen-
tarz, gdzie na końcu, pod samym murem 
umieszczony był rząd malutkich grobów, 
na każdym data urodzenia była taka sama 

jak data śmierci. Każde z dzieci położyło 
na malutkiej mogile białą różę... Rok póź-
niej do Stasia dołączyła Zosia...

Podczas spotkań naszego kręgu Do-
mowego Kościoła usłyszeliśmy świadec-
two rodziców Stasia i Zosi, jak niesamo-
witym darem była dla całej ich rodziny 
możliwość pochowania tych dzieci i prze-
życie normalnej żałoby. Nasze Aniołki, 
które już są w niebie i modlą się za nami 
– tak o nich mówią.

Mnie nie dane było pochować dwójki 
dzieci, które straciłam we wczesnych ty-

godniach ciąży, żałobę musiałam przejść 
bez możliwości pójścia na cmentarz, bez 
miejsca, gdzie mogę je wspominać. Prze-
pisy umożliwiające pochowanie dziecka 
tak wcześnie zmarłego weszły w życie 
trzy tygodnie przed śmiercią pierwszego 
z nich, ale wtedy jeszcze o tym nie wie-
działam. Wierzę jednak, że i bez tych ze-
wnętrznych obrzędów dołączyły do grona 
aniołków w niebie.

Mama

pRAWIe pustY KOścIół... NA śROdKu W mIejscu, gdzIe zWYKle stAWIA sIę 
tRumNę, pROWIzORYczNY pOstumeNt A NA NIm bIAłA OK. 40 cm tRumIeN-
KA... – mNIejszYch W zAKłAdzIe pOgRzebOWYm NIe mAją – sKRYWA ONA cIAł-
KO NIeNAROdzONegO dzIecKA, KtóRe zmARłO W tRzecIm mIesIącu żYcIA 
płOdOWegO. W pIeRWszYch łAWKAch dWOje dOROsłYch I pIęcIORO dzIecI 
– pRzYszlI pOżegNAć sWOjegO NIeNAROdzONegO bRAcIszKA. W KOlejNYch 
łAWKAch zAledWIe KIlKA Osób, KtóRe WRAz z ROdzINą pRzeżYWAją stRA-
tę OczeKIWANegO dzIecIątKA.   

Nienarodzone 
– a już pochowane...

Ewelina Malesa

15 pAźdzIeRNIKA 
- dzIeń dzIecKA 
utRAcONegO

Dzień ten jest oficjalnie obchodzony                       
w Stanach Zjednoczonych już od 
1988 roku jako Dzień Pamięci 

Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych. Idea 
tego dnia związana jest z potrzebą wsparcia 
rodziców przeżywających stratę dziecka – 
zwłaszcza zmiany postrzegania społecznego 
dla tego problemu.

W Polsce dopiero budzi się świadomość, 
że rodzice dzieci utraconych w wyniku po-
ronienia, również mają prawo do przeżycia 
żałoby po ich stracie. Dla rodziców ocze-
kujących z radością na narodzenie dziec-
ka informacja, że nie będzie miało szansy 
się narodzić jest równie bolesne jak śmierć 
dziecka w pierwszych dniach czy latach 
życia. Lekarze z uporem mówią – to był                                                                                   
10-cio tygodniowy płód – ale dla rodziców 
to było ICH 10-cio tygodniowe DZIEC-
KO.

Natomiast w społeczeństwie poronienie 
samoistne (którego doświadcza co roku ok. 
40 tys. kobiet) jest traktowane jako zdarze-

nie medyczne. Przeżyte poronienie to temat 
tabu – jak się zacznie o temacie rozmawiać, 
to okazuje się, że wiele kobiet z naszego oto-
czenia doświadczyło tego przeżycia – bab-
cia, ciocia, siostra, bratowa – tylko po prostu 
się o tym nie mówi.

W Warszawie w parafii OO. Dominika-
nów na Służewiu odbywa się co roku Msza 
św. w intencji osieroconych rodziców –                                                                                           
w tym roku została ona odprawiona 11 paź-
dziernika. Również przy tej parafii działa 
grupa wsparcia się dla osób po stracie dziec-
ka, której spotkania odbywają się w każdy 
drugi piątek miesiąca po Mszy św. o g. 19:30 
w sali przy krużganku kościoła. JJ
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Miejsce na Twój tekst

KObIetA - DlACzegO 
bY NIe tWóRCzA?

pIeRWszY pOWAKAcYjNY NumeR tYgOdNIKA „sKAłA” 
zbIegł sIę z NAszą AKcją INfORmAcYjNą WśRód KObIet, 
O spOtKANIu z dR WANdą półtAWsKą, dOKtORem NAuK 
medYczNYch, WIelOletNIą pRzYjAcIółKą jANA pAW-
łA II, pOdczAs II WOjNY śWIAtOWej WIęzIONą W ObO-
zIe KONceNtRAcYjNYm W RAVeNsbRucK. pOpROsIłAm                                              
Ks. KRzYsztOfA O mOżlIWOść zAmIeszczeNIA OgłO-
szeNIA NA łAmAch „sKAłY”. I tAK zROdzIł sIę ARtYKuł                           
O KObIetAch I KObIecOścI.

Zainicjowanie 18 października spo-
tkania z dr Półtawską, to wynik 
doświadczeń z trzech ostatnich 

lat, dwóch psychologów, kobiet, mężatek 
i matek. Mając małe dzieci wraz z przy-
jaciółką zauważyłyśmy, jak istotne jest                                                                                         
w tym okresie wsparcie innych kobiet                   
i kontakt z nimi. Chciałyśmy poma-
gać młodym kobietom, młodym żonom                                                     
i młodym mamom. Znając od lat środo-
wisko psychologów, zależało nam jednak 
na tym by robić to w oparciu o wartości 
katolickie, w oparciu o wiarę. Zmotywo-
wane przez jednego z ojców dominika-
nów na Służewie (od 10 lat należę tam 
do wspólnoty charyzmatycznej), zaini-
cjowałyśmy warsztaty dla kobiet zamęż-
nych pt. “Twórcza kobieta, żona, matka”. 
Realizowane są one w nurcie katolickim, 
a nacisk położony jest na pracę nad sobą, 
nad swoją kobiecością. Początki nie były 
łatwe. Z jednej strony pojawiające się 
trudności rodziły pytania: po co, dlaczego, 
czy na pewno warto to robić?  Z drugiej, 
widziałyśmy Boże prowadzenie i owoce 
kolejnych spotkań, i to nas motywowało 
do dalszej pracy. Po niespełna roku uru-
chomiłyśmy warsztaty również dla kobiet 
niezamężnych pt. „Jaką kobietą chcę być?”. 
Dodatkowo organizowałyśmy spotkania    
z ciekawymi gośćmi; lekarzami ginekolo-

gami pro-life, doświadczonymi mamami, 
kobietami, które chciały dzielić się swoim 
doświadczeniem z innymi. 

Bardzo szybko okazało się, że poma-
gamy nie tylko młodym kobietom,  ale 
także tym z ponad 20. letnim doświadcze-
niem małżeńskim, kobietom w kryzysach 
małżeńskich, w kryzysach z kobiecością, 
wypalonym zawodowo, a także z doświad-
czeniem straty dziecka. Przez warsztaty 
przewinęło się dotychczas ponad 200 ko-
biet, z którymi przeprowadziłam niezli-
czone ilości rozmów, wymieniłam wiele 
e-maili i miałam okazję obserwować nie-
zwykłe działanie Boga w ich życiu. Nie-
jednokrotnie słyszałam od uczestniczek, 
że były to dla nich rekolekcje, podczas 
których doświadczyły przemiany siebie                                                                                   
i swojego małżeństwa. Zdarzały się po-
dziękowania mężów za przemianę żon, 
ale też uzdrowienia relacji w małżeń-
stwach, które były zagrożone rozwodem. 
Kolejne edycje warsztatów rodziły kolejne 
pomysły, nowe spostrzeżenia, także wśród 
absolwentek. Inicjowały one w swoich 
środowiskach spotkania dla kobiet, mał-
żeństw, powstawały duszpasterstwa rodzin 
i rodziły się nowe pomysły zawodowe. 

Wciąż nie przestają mnie zdumiewać 
kobiety, które do nas trafiają. Zadziwia 
mnie jednak, jak łatwo nawet najbliższe 
nam osoby mogą naruszyć naszą kobie-
cość, jak łatwo zapomnieć w codzienności 
o sobie, jak łatwo stracić wiarę w siebie                                                                                 
i nadzieję, jak łatwo zapomnieć o kobiecej 
godności. Kobieta stworzona została by 

być piękną i dobrą, to nasze podstawowe 
powołanie, także jako żony i jako matki. 
Odnosi się to do naszej zewnętrzności, 
naszego wyglądu, zachowania względem 
siebie i innych, ale przede wszystkim do 
naszego wnętrza, do naszych intencji, na-
szych myśli, naszych emocji. Kobieta bez 
świadomości swojej kobiecości więdnie,                                                                         
i dotyczy to każdej sfery jej życia, i każ-
dej z pełnionych przez nią ról. I nawet 
jeżeli kobieta bardzo się stara ukryć swój 
wewnętrzny stan np. wyglądem zewnętrz-
nym, tak zwaną niezależnością, czy prze-
bojowością, to często już przy pierwszym 
spotkaniu z nią widać jej osamotnienie, 
wewnętrzną pustkę, czy jej zmaganie                            
z wewnętrznym Ja. Dlatego z każdą ko-
lejną edycją warsztatów jesteśmy coraz 
bardziej przekonane o konieczności tego 
rodzaju inicjatyw. 

W październiku ruszamy z VII już 
edycją warsztatów dla mężatek i V edy-
cją warsztatów dla kobiet niezamężnych. 
Po raz pierwszy będziemy je realizować w 
ramach zainicjowanej przez nas Fundacji 
Twórcza Kobieta. Spotkanie z dr Wandą 
Półtawską to inauguracja naszej działal-
ności fundacyjnej. 

Zapraszamy 18 października o godz. 
18:00, do klasztoru oo. Dominikanów 
na służewie (sala J. woronieckiego). 
spotkanie pt. „twórcza kobieta, żona, 
matka” przeznaczone jest wyłącznie dla 
kobiet. szczegółowe informacje znaj-
dziecie Panie na stronie www.tworcza-
kobieta.pl. Do zobaczenia!
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Małe co nieco
PaPryka faszerowana
jesIeń tO NAjlepszA pORA NA pOtRAWY z 
pApR YKI. dzIś pOlecAm mOją ulubIONą 
pApR YKę fAszeROWANą.

sKłAdNIKI:

4 papryki
ok. 500 g mielonego mięsa (najlepiej wieprzowego)
1 cebula
100 g ryżu
1 jajko
1 łyżeczka cząbru (nada potrawie bardziej „bułgarski” 
aromat)
sól
pieprz
1 szklanka bulionu
2 łyżki przecieru pomidorowego
1 łyżka masła

Papryki umyć, odciąć górną część z łodyżką (nie wy-
rzucać!) i opróżnić z gniazd nasiennych. Ryż ugotować. 
Cebulę obrać, drobno posiekać i podsmażyć na maśle. 
Dodać do mięsa i wymieszać wraz z jajkiem i ryżem. 
Doprawić do smaku solą, pieprzem i cząbrem. Przy-

gotowany farsz włożyć do papryk, poukładać je w na-
czyniu żaroodpornym, przykryć odciętymi częściami, 
podlać całość bulionem wymieszanym z przecierem 
pomidorowym i piec 40 min. w piekarniku w tempera-
turze 180 stopni.

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

Do zobaczenia, do usłyszenia 
w naszej parafii
13 października, godz. 13.00, Sala Koncertowa Art.Bem, bilety10 zł
„Skrzacie opowieści” - teatralny poranek bajkowy (dla dzieci powyżej 3 roku życia)
13 października, godz. 19.00, kościół Św. Łukasza, wstęp wolny
Wieczór poezji poświęcony Janowi Pawłowi II - Teresa Lipowska, Krystyna Czubówna, Joanna Dukaczewska, Eweli-
na Serafin i Stanisław Górka
15 października, godz. 19.30, klub „Karuzela”, wstęp wolny
Spotkanie z podróżnikiem - Stefan Czerniecki (Peru)
19-20 października, godz. 12.00-21.00, Art.Bem, bilety 20 zł za dzień, za dwa dni 30 zł
„Podróżowisko” – festiwal (pokazy slajdów z najdalszych zakątków świata, atrakcje dla najmłodszych, panele dysku-
syjne, prezentacje kuchni świata, wystawy, warsztaty oraz wiele innych atrakcji podróżniczych)
19 października, godz. 12.00, Sala Koncertowa Art.Bem, wstęp wolny
„Free Tibet Expedition” - film w reżyserii Marka Klonowskiego
20 października, godz. 18.30, klub „Karuzela”, bilety 25 zł (ulgowy 15 zł)
Stand Up Comedy Night - Maciej Adamczyk, Cezary Jurkiewicz i Antoni Syrek-Dąbrowski
20 października, godz. 20.15, Sala Koncertowa Art.Bem, bilety 10 zł
„Wielbłądy” - koncert zespołu world music
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Grupy parafialnE

Krąg biblijny dla dorosłych
poniedziałek po Mszy św. o 18.00

ks. Mariusz Bagiński

Koło Żywego różańca
I niedziela miesiąca, godz. 16.00

ks. proboszcz

Kręgi Domowego Kościoła
- spotkania formacyjne 

dla rodzin
ks. Krzysztof i ks. Józef

Grupa modlitewna o. pio
II wtorek miesiąca

godz. 19.00

parafialny zespół Caritas
spotkania: I poniedziałek 

miesiąca
po Mszy św. o 18.00

dyżury Caritas:
wtorek  17.00-19.00

czwartek 10.00-12.00
Prezes – p. Barbara Tywonek

Opiekun – ks. Józef Petrynowski
Nr konta: 54 1240 2034 1111 

0010 1985 5843

Grupy studenckie
wtorek, godz. 20.00 

– ks. Krzysztof
środa, godz. 20.00 

– ks. Józef

Studencki zespół muzyczny
niedziela, godz. 18.00

ks. Krzysztof Jarosz

Ministranci i lektorzy
wtorek godz. 19.00

ks. Mariusz Bagiński

Skauci Europy
żeńska gromada wilczków

sobota, godz. 10.00
Zofia Tranda

(695-091-304)

intencje mszalne
14 X – poniedziałek

7.00  +Władysław Bugała – greg. 29
7.00  +Kazimierz Popiel – greg. 14
7.30  +Alina Żebrowska – greg. 14
7.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 W intencji zmarłych polecanych w wypominkach

15 X – wtorek
7.00  +Katarzyna, Czesław, Kazimiera, Jadwiga, Leokadia, Domicela
7.00 +Zmarli z rodziny Komendarek
7.30  +Alina Żebrowska – greg. 15
10.00  + Władysław Bugała – greg. 30
18.00 +Kazimierz Popiel – greg. 15

16 X – środa
7.00  +Kazimierz Popiel – greg. 16
7.30  +Alina Żebrowska – greg. 16
7.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
10.00 +Stanisław Górniak w 13. rocz. śmierci, rodzice Górniak i Kęska
18.00 Nowenna do Matki Bożej

17 X – czwartek
7.00  
7.30  +Alina Żebrowska – greg. 17
10.00  +Kazimierz Popiel – greg. 17
18.00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski 
     dla rodziny Kazimierczaków

18 X – piątek
7.00  Dziękczynno – błagalna w 5. rocz. urodzin Ani z prośbą 
     o Boże błogosławieństwo i łaski
7.00 +Kazimierz Popiel – greg. 18
7.30  +Alina Żebrowska – greg. 18
10.00 O zdrowie dla Izy i Tomasza oraz o Boże błogosławieństwo dla nich
18.00 W INTENCJI PARAFIAN

19 X – sobota
7.00  +Henryk Brett w dniu urodzin
7.00  +Kazimierz Popiel – greg. 19
7.30  +Alina Żebrowska – greg. 19
7.30 O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla rodziny 
       Kazimierczaków
18.00 +Bogusław Jarzyna,  Sława  Kluss, zmarli z rodzin Jarzyn ów

20 X – niedziela
7.00  +Kazimierz Popiel – greg. 20
8.30 +Irena w 4. rocz. śmierci
10.00 +Janusz Jabłoński w 5. rocz. śmierci
11.30 +Irena Binkiewicz
13.00 W intencji parafian
 Dziękczynno-błagalna w 80. urodziny Stanisławy Podstawka, z prośbą 
     o zdrowie i dalszą opiekę Bożą
 Dziękczynna w 20. rocz. ślubu Andrzeja i Beaty z prośbą 
   o Boże błogosławieństwo i łaskę dla Jubilatów
      i ich dzieci Marii, Hanny i Alicji.
16.00 +Adam Łoś i zmarli z rodzin Łosiów i Konarskich
18.00 +Alina Żebrowska – greg. 20
20.00 +Halina Przybysz
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PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY
ul. Górczewska 176
01-460 Warszawa
www.swlukasz .waw.pl 

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. 664-10-99; fax 665-26-26

dyżur:
poniedziałek - ks. proboszcz
wtorek, czwartek - ks. Mariusz
środa, piątek -ks. Krzysztof

ks. JAN POPIEL – proboszcz
tel. 665-19-71, xjan@poczta.fm
ks. Mariusz Bagiński – wikariusz
tel. 666-52-63
ks. Krzysztof Jarosz – wikariusz
tel. 666-52-64, xkjarosz@poczta.onet.pl
ks. Grzegorz Mencel – rezydent
tel. 666-52-65
ks. Józef Petrynowski – rezydent
tel. 666-52-66

KONTO BUDOWY KOŚCIOŁA
31 1240 2034 1111 0000 0308 3439

PISMO REDAGUJE ZESPÓŁ Z PARAFII ŚW. ŁUKASZA  
POD OPIEKĄ KS. KRZySZtOFA JAROSZA

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania koniecznych zmian  w  publikowanych tekstach. 
Kwestie merytoryczne pozostawiamy rzetelności autorów.

oprawa graficzna i skład - Jacek Owczarz

OgłOszeNIA duszpAsteRsKIe
XXVIII NIedzIelA zWYKłA

1. W dniu dzisiejszym obchodzimy XIII Dzień Papieski, którego hasłem 
jest: Jan Paweł II - Papież Dialogu. Dzień ten jest szczególny, ponieważ w 
tym roku przypada 35 rocznica wyboru Karola Kardynała Wojtyły na Stolicę 
Piotrową. Przed kościołami i na ulicach Warszawy prowadzona jest zbiórka do 
puszek na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży pochodzącej 
z ubogich rodzin, która jest „żywym pomnikiem” naszej wdzięczności Janowi 
Pawłowi II za całe jego życie. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia ponownie 
serdecznie zaprasza do udziału w galowym koncercie i modlitewnym Apelu 
Miasta Warszawy, które odbędą się w dniu dzisiejszym przed akademickim 
kościołem św. Anny przy Pl. Zamkowym i rozpoczną się o godz. 1500.

2. W naszej kościele dziś o godz. 1900 Wieczór Poezji poświęcony Janowi 
Pawłowi II w wykonaniu znanych artystów. Zapraszamy.

3. Jutro, 14 października, naszą pamięcią obejmujemy nauczycieli i wycho-
wawców, którzy obchodzą swoje święto. To ich dzień – Dzień Edukacji Naro-
dowej. Wspierajmy ich naszą życzliwością, a przede wszystkim płynącą z serca 
gorącą modlitwą. Zapraszam na Różaniec w intencji nauczycieli, wychowaw-
ców, katechetów i wszystkich pracowników oświaty z naszej Parafii.

4. Jutro o godz. 1800 Msza św. wypominkowa.  Nasze modlitwy za zmarłych 
rozpoczniemy o godz. 1730.

5. w najbliższy piątek 18 października przypada Święto Świętego łuka-
sza Ewangelisty. Jest to dzień Odpustu w naszej Parafii. wszystkich zapra-
szamy na sumę odpustową na godz. 1800, którą odprawi i kazanie wygłosi O. 
wiesław Dawidowski, prowincjał Ojców augustianów w Polsce. w piątek 
przed południem o godz. 1000 Msza dla chorych. w dzień Odpustu nabo-
żeństwo różańcowe dla wszystkich o godz. 1700.

6. Uroczystości odpustowe poprzedza nabożeństwo  Czterdziestogodzinne 
 we wtorek, środę, czwartek:
* godz. 1000 Msza św. i wystawienie najświętszego  sakramentu    
* godz. 1500 Koronka do Bożego Miłosierdzia
* godz. 1700 Różaniec z udziałem dzieci /we wtorek i czwartek/
* godz. 1800 Msza św. i modlitwa różańcowa.
* godz. 2030 nieszpory o najświętszym sakramencie.
* godz. 2100 zakończenie adoracji.
7. Po Mszy św. odpustowej ok. godz. 1900  w sali na piętrze odbędzie się 

spotkanie osób zainteresowanych udziałem  w warsztatach pisania ikon. Za-
jęcia będą odbywały się 4 razy w miesiącu. Każdy uczestnik otrzyma komplet 
materiałów i narzędzi, oraz przygotowaną deskę. Zapraszamy.

8. Przyjmujemy już na wypominki – modlitwę Kościoła za zmarłych. Kart-
ki, na których możemy wypisać imiona naszych zmarłych wyłożone są na sto-
liku z prasą.

9. „Bóg zapłać” za ofiary składane na potrzeby budowy nowego kościoła. Te 
dzisiejsze złożone na tacę, jak również wpłacane na bankowe konto budowy, 
czy przekazywane indywidualnie.

10. Zapraszamy do skosztowania papieskich kremówek. Można je nabyć                 
w sali d. biblioteki, przy placu po spalonym kościele. Dochód ze sprzedaży tych 
słodkich cegiełek przeznaczony jest na naszą budowę.

11. Za tydzień o godz. 1800 Msza św. w języku łacińskim ze śpiewem cho-
rału gregoriańskiego.

12. Również za tydzień o godz. 2000 Msza św. inaugurująca nowy rok aka-
demicki w naszej parafii. Zapraszamy studentów i pracowników naukowych 
warszawskich uczelni. 


