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Po�wiêcenie Kaplicy z relikwiami
�w. Siostry Faustyny i �w. Jana Paw³a II

W niedzielê 02.10.2017 r.
podczas Mszy �w. o godz.
11.00 odby³o siê w naszym ko-
�ciele parafialnym otwarcie
i uroczyste po�wiêcenie Kapli-
cy �w. Siostry Faustyny i �w.
Jana Paw³a II. Otwarcie mia³o
miejsce w pa�dzierniku, ponie-
wa¿ w tym miesi¹cu s¹ wspo-
mnienia liturgiczne tych �wiê-
tych. Kaplica ma byæ miejscem,
gdzie ka¿dy mo¿e przyj�æ
i w skupieniu pomodliæ siê do
�wiêtych Patronów i wypraszaæ
³aski mi³osierdzia. W kaplicy
znajduj¹ siê wizerunki �wiêtych
oraz ich relikwie.To bêdzie
szczególne miejsce dla naszej
parafii pw. Mi³osierdzia Bo¿ego.

Kaplica bêdzie otwarta we
wszystkie dni powszednie tygo-
dnia, gdzie bêdzie mo¿na
uczciæ relikwie Aposto³ów Mi³o-
sierdzia i pomodliæ siê przed
Naj�wiêtszym Sakramentem,
który bêdzie widoczny i dostêp-
ny z kaplicy. W niedzielê i �wiê-
ta kaplica bêdzie otwarta wraz
z dostêpem do ko�cio³a.

Sk³adamy dzi� serdeczne
�Bóg zap³aæ� dyskretnym i ano-
nimowym ofiarodawcom, któ-
rzy z³o¿yli na ten cel ofiary swe-
go mi³osiernego serca.
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Drodzy Czytelnicy!
Rozpoczynamy w naszej gazetce

publikacjê nowego cyklu, dotycz¹cego
Sze�ciu Prawd naszej wiary. Teksty roz-
wa¿añ oparte s¹ na katechezach ks.
Edwarda Stañka opublikowanych w ksi¹¿-
ce jego autorstwa pt. Sze�æ Prawd Wia-
ry". Mamy nadziejê, ¿e przybli¿enie pro-
blematyki podstawowych zasad, na któ-
rych opiera siê wiara w Boga, pomo¿e w
jej umocnieniu i postêpowaniu wed³ug nich w codziennym ¿yciu.

W tym numerze, który bêdzie wstêpem do w³asciwych rozwa¿añ, u�wiado-
mimy sobie, czym w³a�ciwie jest "prawda wiary". Ks. Staniek pisze, ¿e ci, którzy
wybieraj¹ siê do innego kraju, a nie znaj¹ jêzyka, poszukuj¹ Rozmówek, czyli
kieszonkowej ksi¹¿eczki, w której s¹ zawarte podstawowe obcojêzyczne zwroty
³¹cznie z transkrypcj¹ fonetyczn¹. Rozmówki daj¹ im pewno�æ, ¿e nawet w naj-
trudniejszej sytuacji potrafi¹ siê porozumieæ.�wiat wiary jest te¿ nowym krajem,
którego mieszkañcy pos³uguj¹ siê swoim religijnym jêzykiem. Ktokolwiek chce
wej�æ w granice tego kraju, musi wcze�niej opanowaæ jego jêzyk albo przynaj-
mniej zdobyæ Rozmówki. My�lê tu o znajomo�ci podstawowych pojêæ, dotycz¹-
cych hierarchii religijnych warto�ci. Ko�ció³ na przestrzeni wieków wypracowa³
takie Rozmówki i uj¹³ je w sze�æ prawd wiary. Jest to absolutne minimum wiedzy

o chrze�cijañskiej religii. Rozwa¿ania, któ-
re zamieszczaæ bêdziemy w gazetce "Na
Skale" na temat �ze�ciu Prawd Wiary
bêd¹ w³a�nie takimi Rozmówkami, pozwa-
laj¹cymi nam na wej�cie w �wiat religij-
nych warto�ci, ukrytych w Chrystusowym
Ko�ciele. Jest to próba wyja�nienia pod-
stawowych pojêæ, które umo¿liwiaj¹ od-
krycie bogactwa chrze�cijañskiego ¿ycia,
a równocze�nie pozwalaj¹ na elementarn¹
jego obronê, gdy inni ludzie wysuwaj¹
swoje zarzuty.

Sze�æ Prawd Wiary, nazywane s¹ tak¿e "G³ównymi Prawdami Wiary" i za-
warte s¹ w ka¿dej ksi¹¿eczce do modlitwy:

1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sêdzi¹ sprawiedliwym, który za dobre wynagradza,
a za z³e karze.
3. S¹ trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Bo¿y, Duch �wiêty.
4. Syn Bo¿y sta³ siê cz³owiekiem i umar³ na krzy¿u dla naszego
zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nie�miertelna.
6. £aska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Czym jest prawda wiary?
Ka¿dy �wiat ma swoje prawa. Mo¿na te prawa poznawaæ i trzeba je szano-

waæ, ewentualnie, je�li potrafimy, mo¿emy je wykorzystaæ. Na przyk³¹d prawo
ci�nienia w zbiornikach wodnych. Z ka¿dym metrem wg³¹b, ci�nienie wzrasta.
Takie jest prawo. Je�liby nurek zlekcewa¿y³ to prawo i pop³yn¹³ na zbyt wielk¹
g³êboko�æ, ju¿ nie potrafi wyp³yn¹æ, zostanie zmia¿d¿ony. To prawo w tym �wiecie
istnieje i trzeba siê z nim liczyæ.

SZE�Æ PRAWD WIARY
ROZWA¯ANIA DLA KA¯DEGO (1)

Albo prawo odkryte przez Archime-
desa, wed³ug którego cia³o zanurzone
w cieczy, traci pozornie na wadze tyle,
ile wa¿y ciecz wyparta przez to cia³o.
Trzeba to prawo znaæ i siê z nim liczyæ.
Ktokolwiek by je zlekcewa¿y³ i zbudo-
wa³ statek nie obliczywszy jego wypor-
no�ci dok³adnie, sprawi, ¿e okrêt pój-
dzie na dno. Zlekcewa¿enie tego prawa
rz¹dz¹cego �wiatem wody, skoñczy siê
klêsk¹ cz³owieka.

Je�li chodzi o �wiat Bo¿ego du-
cha, nie potrafimy ani przy pomocy do-
�wiadczenia, ani przy pomocy rozumu
poznaæ jego w³a�ciwo�ci. Pan Bóg,
chc¹c nas wprowadziæ w �wiat ducha,
objawi³ nam rz¹dz¹ce w nim prawa. Otó¿
prawd¹ wiary jest wiadomo�æ dotycz¹-
ca �wiata Bo¿ego ducha, przekazana
przez Pana Boga, jest to wiadomo�æ o
rzeczywi�cie istniej¹cym �wiecie.

Prawdy wiary nie podsiadaj¹ cha-
rakteru umownego. Na co dzieñ mamy
do czynienia z prawem umownym. Ca³y
kodeks prawa cywilnego jest prawem
umownym i dlatego mo¿e byæ zmienia-
ny. Takie prawo jest wzglêdne. Mo¿e
obowi¹zywaæ, ale nie musi. To tylko
sprawa umowy. Natomiast prawa przy-
rody nie s¹ prawami umownymi. To s¹
prawa wpisane w naturê, w przyrodê.
Mo¿na je odkryæ, ale nie mo¿na zmie-
niæ. Cz³owiek mo¿e siê z nimi jedynie
liczyæ.

Takie s¹ w³a�nie prawa Bo¿e, w
tym Sze�æ Prawd Wiary. Gdy cz³owiek
je uwazglêdnia i przestrzega, to buduje
swoje ¿ycie jako arcydzie³o, które trwaæ
bêdzie wiecznie.

Jaka jest korzy�æ z przestrzega-
nia prawd wiary? Pewno�æ i wielki po-
kój. Cz³owiek znajduje siê w �wiecie
zaprogramowanym przez Pana Boga.
G³ówne Prawdy Wiary to sam fundament
chrze�cijañskiego �wiatopogl¹du. Po-
znaj¹c je przekonujemy siê, co my o
Bogu wiemy? Co wiemy o Jego �wie-
cie, do którego jeste�my wezwani? Ja-
kie s¹ konsekwencje prawdy, ¿e jest
tylko jeden Bóg? Jakie s¹ ¿yciowe kon-
sekwencje tego, ¿e Bóg jest Sêdzi¹
sprawiedliwym?Jakie s¹ ¿yciowe kon-
sekwencje liczenia siê z prawd¹ dzieñ
po dniu, godzina po godzinie? Co to
znaczy, ¿e jest jeden Bóg w Trzech
Boskich Osobach i jaki to ma zwi¹zek
z naszym ¿yciem?

Warto czytaæ te rozwa¿ania.
Zachêcamy do nastêpnych odcin-

ków w kolejnych numerach gazetki "Na
Skale".



Dom �w. Faustyny w Ostrówku zwi¹zany jest ze �w.
Faustyn¹ - Helen¹ Kowalsk¹, która przebywa³a w nim w la-
tach 1924-25, jako pomoc domowa w rodzinie Aldony i Sa-
muela Lipszyców. To tu, w Ostrówku, Helena zakoñczy³a
�wiecki etap ¿ycia.

Helena Kowalska (�w. Siostra Faustyna) skoñczy³a za-
ledwie trzy klasy szko³y podstawowej; by³o to spowodowane
trudn¹ sytuacj¹ materialn¹ rodziny. Jako szesnastoletnia
dziewczyna opu�ci³a dom rodzinny i podejmowa³a prace s³u-
¿ebne, zwi¹zane z prowadzeniem domu. W wieku osiemna-
stu lat powiedzia³a rodzicom o zamiarze wst¹pienia do klasz-
toru, jednak nie uzyska³a ich poparcia. Dlatego próbowa³a
zag³uszyæ g³os powo³ania. Ostatecznie na jej ¿yciow¹ decy-
zjê wp³ynê³a wizja Jezusa, jakiej do�wiadczy³a podczas za-
bawy tanecznej w £odzi. Chrystus upomnia³ siê o Helenê,
nie pozwoli³ zapomnieæ o wezwaniu. Pod pretekstem bólu
g³owy opu�ci³a zabawê i posz³a za Tym, który j¹ powo³a³. W
katedrze p.w. �w. Stanis³awa Kostki w £odzi, gdy modli³a siê
przed Naj�wiêtszym Sakramentem, Jezus poleci³ jej by je-
cha³a do Warszawy i tam wst¹pi³a do klasztoru.

W Warszawie, trudno w to uwierzyæ, Helena nie znaj-
dowa³a klasztoru, który by chcia³ j¹ przyj¹æ. Uczyni³a to do-
piero prze³o¿ona domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bo¿ej Mi-
³osierdzia przy ul. ¯ytniej, ale pod warunkiem, ¿e przedtem
wypracuje potrzebny posag. Klasztory wymaga³y wyprawki,
by zabezpieczyæ siê przed przyjmowaniem osób bez powo-
³ania, uciekaj¹cych przed bied¹. Helena, stoj¹c przed kolejn¹
¿yciow¹ prób¹, szuka³a rozwi¹zania na modlitwie w ko�ciele
�w. Jakuba przy ul. Grójeckiej w Warszawie. Pan Jezus po-
leci³ jej zapytaæ o radê. Ks. Jakuba D¹browskiego, miejsco-
wego proboszcza. Ten zdziwi³ siê wys³uchawszy jej opowia-
dania, a nastêpnie skierowa³ do rodziny pañstwa Lipszyców,
mieszkaj¹cych w Ostrówku, na terenie parafii Klembów, gdzie
by³ proboszczem do 1918 roku. Zna³ tê rodzinê, i wiedzia³, ¿e
potrzebuj¹ s³u¿¹cej.

Dom w Ostrówku, do którego w lipcu 1924 roku przyje-
cha³a Helena Kowalska, pochodzi z pocz¹tku XX w. Pañstwo
Lipszycowie nabyli go i wyremontowali na prze³omie 1912 i
1913 roku. Jest to piêtrowa willa letniskowa, zbudowana z
modrzewia, z czterema werandami. W³a�cicielem domu by³

Mejer Lipszyc (zmar³ w 1937 r.). W latach 1920-1928 w willi
mieszka³ na sta³e syn Mejera, Samuel, z ¿on¹ Aldon¹ z domu
Jastrzêbsk¹, i siedmiorgiem dzieci. Samuel przed po�lubie-
niem Aldony przyj¹³ chrzest. To oni przyjêli Helenê do pracy
w charakterze pomocy domowej i opiekunki do dzieci. Hele-
na zajmowa³a siê Mari¹, Tadeuszem, Zofi¹, Leopoldem i Nin¹,
które j¹ kocha³y i lgnê³y do niej.

Pañstwo Lipszycowie przyjmuj¹c Helenê do pracy wie-
dzieli, ¿e jej pobyt u nich zwi¹zany jest z konieczno�ci¹ wy-
pracowania wyprawki do klasztoru. Ze wspomnieñ pani Aldo-
ny wiadomo, ¿e zarobione pieni¹dze Helena w ca³o�ci prze-
kazywa³a Zgromadzeniu.

Pracodawcy oraz inne osoby z otoczenia Heleny zgod-
nie za�wiadczaj¹, ¿e wokó³ niej panowa³ zawsze porz¹dek i
harmonia. Wzorowo wywi¹zywa³a siê z powierzonych prac.
Zajêcia Heleny by³y prozaiczne, ale wykonywa³a je z wielkim
zaanga¿owaniem i dok³adno�ci¹. Szybko wzbudzi³a zaufa-
nie chlebodawców, którzy traktowali j¹ jak cz³onka rodziny.
Dusz¹ rodziny by³a pani Aldona, kobieta odwa¿na, o wyj¹t-
kowej dobroci, wielkim zmy�le praktycznym i odpowiedzial-
no�ci, odznaczona w 1931 przez Pi³sudskiego Medalem Nie-
podleg³o�ci. Ju¿ po�miertnie, w 1996 roku otrzyma³a tytu³ i
medal Sprawiedliwy w�ród narodów �wiata.

Pomimo wielo�ci zajêæ Helena nie zaniedbywa³a ¿ycia
religijnego. Wrêcz przeciwnie, by³o ono dla niej �ród³em we-
wnêtrznej si³y w wierno�ci powo³aniu. Jej religijno�æ budzi³a
szacunek pañstwa Lipszyców, którzy byli niepraktykuj¹cymi
katolikami. Helena uczestniczy³a we Mszach �w. i nabo¿eñ-
stwach w ko�ciele parafialnym w Klembowie.

Bardzo wa¿nym w jej ¿yciu by³ fakt z³o¿enia prywatne-
go �lubu czysto�ci; by³o to w oktawie Bo¿ego Cia³a 1925 r.
(18-25 czerwca).

Dnia 1 sierpnia 1925 r. Helena Kowalska wst¹pi³a do
Zgromadzenia Sióstr Matki Bo¿ej Mi³osierdzia w Warszawie,
przy ul. ̄ ytniej. Z Bo¿ej woli Siostra Faustyna wype³ni³a swe
powo³anie jako Aposto³ka Bo¿ego Mi³osierdzia. Przez ni¹ Pan
Jezus przekaza³ orêdzie ca³ej ludzko�ci, której nie chce ka-
raæ, ale pragnie uleczyæ, przytulaj¹c do swego mi³osiernego
Serca.

Dom �w. Faustyny w Ostrówku

Rodzina Lipszyców

Dom pp. Lipszyców w Ostrówku

https://domfaustyny.pl/2330
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Redaguje Zespó³ Parafii Mi³osierdzia Bo¿ego, Kraków, ul. ks. Bpa. W. Bandurskiego 12,
Kancelaria Parafialna (kontakt w godzinach urzêdowania Kancelarii).

Strona Parafii: www.oficerskie.info
Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nades³anych materia³ów oraz zmiany tytu³ów.

PONIEDZIA£EK  10.10.16
  8.00   +  Marian Gruca - od chrze�niaka

Krzysztofa
18.00 + Halina �wierczek w 1 rocz. �m.

WTOREK  11.10.2016
  8.00 O zdrowie, Bo¿e b³og. i potrzebne

³aski dla Micha³a Szota z rodzin¹
18.00 1) + Apolonia i Mieczys³aw

Szczerbiak
2) + El¿bieta Domaradzka � greg.

�RODA 12.10.2016
  8.00  O Bo¿e b³og. i zdrowie dla Barbary,

Piotra, Leszka i Marka
18.00  Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 13.10.2016
  8.00  O zdrowie dla Franciszki i za

+ Eligiusza Cichopek
18.00 1) + Henryk Stylo i ++ z rodziny

Owczarczyków, Hiñce
i Rogoziñskich
2) +Jan Kania w 20 rocz. �m.
3) + El¿bieta Domaradzka � greg.

PI¥TEK 14.10.2016
  8.00 +  Marian Gruca od siostrzeñców

Krzysztofa, Rafa³a, £ukasza
i Paw³a

15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 Dziêkczynna o b³og. Bo¿e i opiekê

Matki Bo¿ej w 20. rocz. �lubu
Janiny i Rafa³a i ich córek

SOBOTA 15.10.2016
 8.00 1) + El¿bieta Domaradzka � greg.

2) + Teresa Turzañska
18.00  + Kazimierz Kramarz w 12 rocz.

�m. - o wieczn¹ rado�æ
NIEDZIELA 16.10.2016

  8.00 + Adam K³eczek w 10 rocz. �m.
  9.30 +Józefa, Tadeusz Szewczyk
11.00 1) + Jan Chmiel w 8 rocz. �m.

2) Dziêkczynna z okazji 20. rocz.
�lubu Paw³a i Magdaleny,
dziêkuj¹c za otrzymane ³aski, za
dar potomstwa i wszelk¹ opiekê

12.00 Dziêkczynna w 10 rocz. �lubu
Ma³gorzaty i Artura Poznañskich
z pro�b¹ o Bo¿e b³og., zdrowie
i potrzebne ³aski

13.00  1) +Jadwiga Trzepa³ka
2) + El¿bieta Domaradzka � greg.

18.00 + Barbara Nawrocka w 6 rocz. �m.

INTENCJE MSZY �W.
10.10.2016 - 16.10.2016
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Nabo¿eñstwa
Ró¿añcowe

w naszej
Parafii

codziennie
o godz. 17.30.


