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„A na ziemi pokój
ludziom dobrej woli”

Pełnych miłości i pokoju
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Święty Szczepan, biednych sługa
naśladował swego Pana
głosił wiarę w Zbawiciela
słowem i przez krwi przelanie.
Nasz Patronie Męczenniku
daj nam miłość do Jezusa
i dla naszych braci w wierze
byśmy Twój zdobyli wieniec.
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OKIEM PROBOSZCZA
Bardzo się cieszę, ze po długiej przerwie
ukazuje się kolejny numer pisma Nasza Parafia. A stało się to możliwe dzięki inicjatywie
naszych twórczych parafian, którzy pragną
ofiarować swoje talenty i zdolności, także
swój czas dla tworzenia dobra wspólnego.
Cieszy również fakt, że nowi wolontariusze
chcą dołączyć do grona redaktorskiego, by
pracować nad kolejnym pismem, które może i powinno
się stawać miejscem informacji, komunikacji i jednoczenia naszych serc wokół Boga i Kościoła we wspólnocie parafialnej.
Aktualny numer, który oddajemy do rąk naszych parafian, ukazuje się w szczególnym kontekście. Zaczął
się adwent i nowy rok liturgiczny, przeżywany pod
hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”.
Z woli papieża Franciszka w kościele powszechnym
i w kościołach lokalnych na całym świecie rozpoczął
się Rok Życia Konsekrowanego. Kościół Polski przygotowuje się również do jubileuszu 1050-lecia chrztu
Polski. W roku tego jubileuszu będziemy przeżywać
Światowe Dni Młodzieży. Na spotkanie z papieżem
Franciszkiem, przyjedzie do Polski młodzież z całego
świata. Młodzi odwiedzą także stolicę. Przez tydzień
zatrzymają się również w naszej parafii.
Chcemy odpowiedzieć na te wyzwania czasu. Pragniemy przygotowywać się duchowo i organizacyjne
do udziału w czekających nas uroczystościach. Już od

początku adwentu powstaje Parafialny Zespół Światowych Dni Młodzieży oraz powiększa się baza noclegów. Są już
pierwsi chętni do bezinteresownej współpracy.
Ufamy że uda się nam znaleźć otwarte serca i rodziny, które w swych domach gościnnie podejmą
młodych pielgrzymów ze świata w lipcu 2016
roku. O wszystkich naszych zamiarach będziemy
informować i dzielić się z wami na łamach kolejnych
wydań parafialnej gazetki.
W tym numerze gazetki znajdziemy tekst o jednej
z grup działających przy naszej parafii (Apostolstwo
Modlitwy i Żywy Różaniec), informacje o patronie
naszego kościoła - św. Szczepanie, myśli na temat rodziny, refleksje na temat ikony oraz fotorelacje z ostatnich parafialnych wydarzeń, które przyniosło samo
życie.
W imieniu naszej duszpasterskiej wspólnoty jezuitów
i sióstr felicjanek, pragnę serdecznie pozdrowić
wszystkich parafian, rodziny, dzieci i młodzież oraz
osoby samotne i chore. Pozdrawiam naszych przyjaciół
i sympatyków naszej świątyni.
Serdecznie dziękuję zespołowi redakcyjnemu za inicjatywę i podjęty trud wydawniczy. W imieniu redakcji zapraszam wszystkich chętnych do współpracy, do
pisania z nami, do tworzenia Naszej Parafii. Czekamy
na nowe pomysły i propozycje.
O. Wiesław Kulisz SJ, Proboszcz

APOSTOLSTWO MODLITWY I ŻYWY RÓŻANIEC
Apostolstwo Modlitwy i Żywy Różaniec to jedna ze
wspólnot modlitewnych w naszej parafii. Aby wejść
głębiej w duchowość tej wspólnoty trzeba sięgnąć do
objawień św. Małgorzaty Marii Alacoque, skromnej
zakonnicy ze zgromadzenia sióstr wizytek. To Jej, gdy
adorowała Najświętszy Sakrament, Jezus czterokrotnie
objawiał swoje Serce gorejące Miłością. W objawieniach widziała Chrystusa w wieńcu cierniowym z sercem przebitym i płonącym. Jezus mówił jej o dodatkowym cierpieniu płynącym z nieodwzajemnionej Miłości. Mówił jej, jak gorąco będzie ogarniał wieloma łaskami tych, którzy ofiarują się Jego Boskiemu Sercu.
Z tych objawień rozwinęła się w Kościele szczególna
cześć Najświętszego Serca Pana Jezusa jako Apostolstwo Serca Jezusa, które zostało przyjęte przez Towarzystwo Jezusowe.
W Polsce Apostolstwo Serca Jezusowego wprowadzone zostało przez Jezuitów w prowincjach istniejących w zaborze pruskim i w Galicji już w 1871 r., potem powstało w Krakowie istniejące do dnia dzisiejszego Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy (WAM), które przez swoje publikacje sprzyja rozwojowi działalności apostolskiej Jezuitów. W Krakowie znajduje się też
jego Krajowy Sekretariat Apostolstwa Modlitwy.
Członkowie Apostolstwa Modlitwy, wstępując na
jego duchową drogę zaczynają dzień osobistą modli-

twą codziennego ofiarowania i dołączają intencje Ojca
Świętego polecane wiernym na dany miesiąc, odmawiają akt wynagrodzenia Sercu Jezusa za obojętność,
zniewagi, nienawiść do Krzyża, za brak miłości, deprawacje i krzywdy czynione bliźnim. Uczestniczą oni
także w różnych formach modlitewnych, praktykach
religijnych i życiu Kościoła.
W naszej parafii modlitwę w ramach Apostolstwa
Modlitwy podjął O. Jan Orłowski w 2003 r. jako odpowiedź na ogłoszenie przez Jana Pawła II Roku Różańca. W liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae
dzielił się On refleksjami nad każdą z tajemnic, rozszerzył je o tajemnice światła, a ich rozważanie zlecił całemu Kościołowi dla pogłębienia wiary, ubogacenia
modlitwy, formacji osobistej i wspólnotowej.
Członkowie Apostolstwa Modlitwy spotykają się w
pierwszą niedzielę każdego miesiąca na mszy św. odprawianej w ich intencji o godz. 8.00, a po niej w Domu Parafialnym w Sali św. Judy Tadeusza, aby poznać
intencje Ojca Świętego na kolejny miesiąc. Prowadzi
nas przez nie Ojciec Proboszcz.
Czas osobistej modlitwy codziennej jest poszerzany
przez odmawianie jednej dziesiątki różańca św. w ramach „róż”. Tak modlitwa indywidualna przez „róże”
staje się modlitwą wspólną. Nasze „róże” są otwarte
i mogą przyjąć wielu.
BB
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Skarby naszego kościoła

ŻŁÓBEK I KRZYŻ
Przeżywamy radość Bożego Narodzenia. Dlaczego
teraz prezentując SKARBY NASZEGO KOŚCIOŁA mówimy o Krzyżu?
W historii zbawienia Betlejem i Golgota wyznaczają
przestrzeń szczególną. Miejsca te na zawsze związane
zostały z dramatem wyzwolenia człowieka ze zła i jego
konsekwencji. Wcielenie Jezusa, Jego Narodzenie, to
znak początku dzieła wyzwolenia człowieka z grzechu.
Sam Jezus powiedział bowiem: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo
prawdzie”.
Nabiera ono wyrazistości w blasku Krzyża. Sens
Żłóbka betlejemskiego odczytać można w pełni w kontekście Krzyża z Golgoty. Życie Jezusa Chrystusa
„rozpostarte” zostało między Żłóbkiem a Krzyżem. Na
Krzyżu Chrystus dał świadectwo prawdzie. Wypowiadając przed Obliczem Ojca słowa: „Wypełniło się”,
poświadczył Chrystus prawdę życia swoją śmiercią.
Żłóbek był zapowiedzią odkupieńczej ofiary Krzyża.
Śmierć krzyżowa była wypełnieniem zapowiedzi wyzwolenia człowieka ze zła ku dobru.
Zarówno Żłobek, jak i Krzyż są świadectwem danym
Prawdzie przez Boga. Wcielenie i Odkupienie potwierdziło wielką, Bożą wartość życia każdej osoby ludzkiej. W Tajemnicę Żłóbka i Tajemnicę Krzyża wpisana
jest Tajemnica życia każdego człowieka.
„Chwała na Wysokości Bogu, a na ziemi pokój …”
Pozwól mi, Panie Jezu z Betlejem i Chryste z Golgoty
zrozumieć, iż Żłóbek Twój i Krzyż Twój są największymi znakami sprzeciwu wobec wszelkiego zła i każdego grzechu. Pragnę adorować Twoją Betlejemską
Tajemnicę, która zapowiada Wydarzenie Krzyża.

***
Największym SKARBEM naszego kościoła jest
KRUCYFIKS zawieszony centralnie w prezbiterium
24 listopada 2000 r. w Uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata. Jest on zabytkiem wpisanym w Rejestrze i ewidencji zabytków wojewódzkiego Urzędu
ochrony zabytków (nr 2472 poz. 3). Jednak wartość
naszego Krucyfiksu, to nie tylko wartość zabytku, ale
przede wszystkim to, że słynie łaskami i cudami zapisanymi w specjalnej Księdze.
Krucyfiks, na który zwraca swój wzrok każdy wchodzący do naszej świątyni, pochodzi z Lubeki. Ta renesansowa, dojrzała w formie rzeźba została przywieziona do Polski w pierwszej połowie siedemnastego wieku. Rzeźbę tę znamionuje bardzo wytrawny warsztat.
Modelowanie ciała i twarzy w momencie zgonu czyni
potężne wrażenie i mimo pewnego manieryzmu,
świadczy o wielkim talencie i mistrzostwie autora. Polichromia jest bardzo szlachetna i podkreśla walory
rzeźby.
Gdy miasto zostało całkowicie objęte herezją, krucyfiks ukryto. Z zapomnienia i opuszczenia wydobył ją
pobożny kupiec, Richard von der Hart. W roku 1645
przekazał on krucyfiks do Gdańska jako prezent dla
swojego przyjaciela, sekretarza króla, Jana Bilfelda.
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Wraz z nim przybyły do
Polski także uwierzytelnione odpisy dokumentacyjne oraz księga, w której
zapisywano cuda doznane
przed krucyfiksem. Bilfeld przekazał krucyfiks warszawskim Jezuitom, a ówczesny prepozyt, Ojciec Adriani, polecił umieścić go w marmurowym ołtarzu.
Uroczystość ta odbyła się w dzień Podniesienia Krzyża
św. we wrześniu 1648 r.
Wkrótce, w myśl testamentu królewicza Karola Ferdynanda, cudowny krucyfiks otrzymał srebrny ołtarz
i osobną kaplicę. Tak więc przez niemal trzysta lat
w kaplicy tej gromadziły się tłumy pobożnych wiernych i przez długie lata karty księgi cudów nadal się
zapełniały.
Podczas Powstania Warszawskiego krucyfiks udało
się ocalić i ukryć, jednak całkowicie zniszczony został
krzyż, na którym umieszczona była figura, a sama postać Chrystusa utraciła fragmenty nóg i rąk. Po wojnie
Pasja znalazła się w kaplicy Ojców Jezuitów przy ul.
Św. Andrzeja Boboli. Podczas konserwacji uzupełniono brakujące części nóg i rąk oraz krzyż. W 1957 r.
krucyfiks umieszczono na dawnym miejscu, w odbudowanym z gruzów kościele Jezuitów na Starym Mieście. Przed zawieszeniem krucyfiksu w kościele Najświętszej Maryi Panny Łaskawej OO. Jezuitów przy ul.
Świętojańskiej, dokonano drugiej już konserwacji figury, podczas której pozbyto się szkodnika żerującego
w figurze oraz uzupełniono polichromię w miejscu
ubytków. Wykonano również, zamiast prowizorycznego dotychczasowego krzyża, nowy, dębowy, który był
wiernym odwzorowaniem zniszczonego bezpowrotnie
w powstaniu.
Na prośbę parafian i dzięki żarliwym modlitwom,
Ojcowie Jezuici zgodzili się na przeniesienie krucyfiksu do bratniego kościoła pod wezwaniem św. Szczepana na warszawskim Mokotowie. Cudowna figura zawisła na nowo wykonanym krzyżu, a do kościoła na Starym Mieście wykonano nową figurę, która zawisła na
wykonanym po wojnie krzyżu. I w ten sposób cudowny krucyfiks zawisł w centralnym miejscu naszego
parafialnego kościoła i jest głównym znakiem liturgicznym w prezbiterium.
Panie Jezu, pragniemy zgłębić wielkość Twego
Krzyża, chcemy się Go uczyć, jak Go nieść w naszym
codziennym życiu. Pozwól nam zwierzyć się z naszej
miłości do Ciebie. I wybacz naszą nieudolność. Pragniemy się wspólnie uczyć, jak iść tą DROGĄ, na
którą nas wprowadziłeś przez swój Krzyż.
Bądź z nami Krzyżu, aż do dnia ostatniego.
Wspomagaj nas w cierpieniu
Umacniaj w nadziei i do radości obcowania z Tobą
O Krzyżu, wszak przez Ciebie
przychodzi do mnie wszelkie dobro
W Tobie jedynie chcę się chlubić,
Moja jedyna prawdziwa nadzieja jest w Tobie.
Zebrał Jerzy Żydkiewicz na podstawie:
ks. Nowak „Żłobek i Krzyż”, L. Dunin „Skarby spod gruzów”
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św. Szczepan
WIERZĘ W ŚWIĘTYCH OBCOWANIE — JAK BLISKI JEST TEN ŚWIĘTY
Nasza parafia została erygowana 2 marca 1949 roku
przez ks. Prymasa Stefan Wyszyńskiego. Była to
pierwsza parafia powołana przez ks. Prymasa po objęciu przez Niego Archidiecezji Warszawskiej. Prymas
Wyszyński został „ojcem chrzestnym” tej parafii, otaczał ją szczególną troską. Szczepan jest to to samo
imię co Stefan. Myślę, że dzisiaj Sługa Boży Stefan
Wyszyński cieszy się patrząc na naszą parafię.
Po prawie 50 latach istnienia parafii mogliśmy
wreszcie cieszyć się naszym pierwszym parafialnym
kościołem. Mieliśmy szczególną łaskę uczestniczenia
w budowie tej świątyni, kształtując ją od fundamentów. 26 września 1998 r. Prymas Polski ks. kardynał
Józef Glemp poświęcił i wmurował kamień węgielny
z Bazyliki św. Szczepana w Jerozolimie w zrąb wznoszonego kościoła, kościoła jeszcze bez dachu. Świątynia nawiązywała do wczesnochrześcijańskiej prostoty,
jaką cechowały się miejsca gdzie spotykały się pierwsi
chrześcijanie, a więc i św. Szczepan.
Zanim wznieśliśmy kościół materialny - miejsce naszych modlitw - stworzyliśmy Kościół duchowy, my
parafianie. Mamy możliwość podjęcia radosnego trudu
naśladowania – pójścia za przykładem św. Szczepana jego wielkiej determinacji, heroiczności w głoszeniu
prawdy i demaskowaniu fałszywych stwierdzeń i
oskarżeń. Pomoże nam w tym publikacja O. Waldemara Linke CP, „Naśladował swego Pana” Św. Szczepan

- pierwszy męczennik, która powstała na nasze zamówienie, by przybliżyć nam postać naszego Patrona.
W kolejnych numerach będziemy publikować fragmenty tej wartościowej publikacji.
Publikacja podaje nam bezpieczne linki, z których
można upleść nawet drabinę, po której skutecznie można się wspinać do góry, by móc powiedzieć za św.
Szczepanem: „widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego po prawicy Boga” i ująć dłoń św. Szczepana, którą
nam poda przy zejściu z ostatniego szczebla tej drabiny.
Tak więc publikacja ta ma nie tylko walor pobożnościowy, ale także poznawczy. O. Waldemar Linke CP
w sposób przystępny, bardzo staranny i wyczerpujący
zarysował tło historyczne, uwarunkowania społeczne
i kulturowe w życiorysie i działalności św. Szczepana w oparciu o osiągnięcia współczesnej wiedzy. W ten
sposób publikacja ta przyczynia się do przybliżenia
Pierwszego Męczennika chrześcijaństwa.
Ja sam dopiero po kilkudziesięciu latach w pełni zrozumiałem i mogę cieszyć się z wyboru imienia św.
Szczepana na okoliczność mojego bierzmowania. Wtedy nie rozumiałem tej decyzji. Urzekło mnie brzmienie
tego imienia i może fakt, że Święto tego imienia związane jest z Bożym Narodzeniem.
Wierzę w ŚWIĘTYCH OBCOWANIE.
Jerzy Żydkiewicz

„PEŁEN DUCHA ŚWIĘTEGO SPOJRZAŁ W NIEBO” (DZ 7, 54-60)
Panie, do Ciebie się uciekam,
niech nigdy nie doznam zawodu;
wybaw mnie w Twojej sprawiedliwości!
Skłoń ku mnie ucho,
pośpiesz, aby mnie ocalić.
Bądź dla mnie skałą mocną,
warownią, aby mnie ocalić. (…)
Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie,
bo Ty jesteś moją ucieczką. (...)
"Trwoga dokoła",
gdy przeciw mnie się zbierają,
zamyślają odebrać mi życie.
Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie,
mówię: "Ty jesteś moim Bogiem".
W Twoim ręku są moje losy: wyrwij mnie
z ręki mych wrogów i prześladowców!
Niech zajaśnieje Twoje oblicze nad Twym sługą:
wybaw mnie w swej łaskawości! Ps 31
Męczeństwo św. Szczepana
Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i
ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I
rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego
po prawicy Boga». A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie
uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza
miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp
młodzieńca, zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana,
który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!» A gdy

osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie poczytaj
im tego grzechu!» Po tych słowach skonał. Dz 7, 54-60

Liturgiczny obchód św. Szczepana w pierwszym
dniu Oktawy świąt Bożego Narodzenia przypomina
nam, że ta postać w dziejach Kościoła pierwotnego jest
znakiem początku nowych czasów związanych z osobą
Jezusa. Może mniej myślimy o związkach tej charyzmatycznej postaci hellenochrześcijaństwa z okresem
paschalnym.
O Szczepanie mówi się jednak w Kościele przede
wszystkim jako o męczenniku. Jego śmierć była dla
Kościoła na tyle ważna, że została opowiedziana
w dziejach pierwotnego Kościoła jako przełomowe
wydarzenie, które rozpoczęło nową epokę w dziejach
wspólnoty chrześcijańskiej. Szczepan starał się przemawiać jako syn Synagogi. Dopiero wobec wrogości,
jaką wzbudził zaprezentowaną przez siebie wizją judaizmu, złożył on swe wyznanie wiary chrześcijańskiej.
W ten sposób możliwość ewentualnego istnienia chrześcijaństwa w ramach judaizmu okazała się niemożliwa.
Bezpośrednim powodem, dla którego Szczepan został zaatakowany, było to, że powiedział głośno o swej
wizji, której doświadczył: „Widzę niebo otwarte i Syna
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Człowieczego”. To słowa, które wywołały szok i atak
agresji. Wizji otwartego nieba doświadczył jeszcze św.
Piotr (Dz 10, 11). Otwarte niebo towarzyszyło chwili
chrztu Jezusa (Mt 3, 16; Łk 3, 21; J 1, 51). Jednak podobne wyznanie pojawiło się tylko w Ap 19, 11 i to ten
fragment jest najbliższy Dz 7, 56 także pod względem
treści: są to dwie wizje Jezusa. Gdyby nie to, że Szczepan widział Jezusa, losy tego sporu mogły potoczyć się
mniej dramatycznie. Ostatecznie więc śmierć Szczepana nie jest wynikiem sporu o wizję judaizmu, ale bliskiej więzi z Jezusem.
O męczeństwie Szczepana mówią dokumenty bardzo
różnorodne: wersja kanoniczna z Dz (6, 8 – 7, 1)
i inventio, czyli relacja o odnalezieniu grobu świętego.
Na tym drugim dokumencie opiera się prawdopodobnie apokryficzna relacja o męczeństwie Szczepana.
Możemy jednak wykorzystać tu relacje żydowskiego
historyka zajmującego się wydarzeniami z I w. po
Chrystusie – Józefa Flawiusza. W swym dziele
„Starożytności żydowskie” (20, 9.1[200]) opowiada
bowiem o śmierci Jakuba Starszego brata Jezusa i kilku innych osób, które zginęły w konsekwencji decyzji
„Annasza i (…) rady sędziów”. Powodem oskarżenia
było „przekroczenie prawa”, a wyrok wykonano przez
ukamienowanie. Tytuł oskarżenia, gremium decydujące i sposób wykonania wyroku przypominają opowiadanie Dziejów Apostolskim o procesie i śmierci Szczepana. Nie jest prawdopodobne wykorzystanie przez
Flawiusza chrześcijańskiego dzieła opowiadającego
o początkach Kościoła. Opowieść tę powtarza też kościelny historyk Euzebiusz z Cezarei (IV w. po Chrystusie), a więc została ona uznana przez chrześcijan za
wartą uwagi jako źródło historyczne. Ten wspólny
schemat wydarzeń może świadczyć o tym, że procesy
takie odbywały się według pewnego stałego scenariusza i miały charakter religijny, o czym świadczy nie
tylko charakter ciała orzekającego, ale sposób wykonania kary. W starożytnym Izraelu ukamienowanie było
stosowane w przepadku złamania przepisów szabatowych (Lb 15, 32-36) i bluźnierstwa (Kpł 24, 15-16).
Obydwa wykroczenia religijne dawało się z łatwością
zarzucić chrześcijanom, i na obydwa zarzuty naraził
się już Jezus z Nazaretu (łamanie szabatu: Mt 12, 2.10;
Łk 6,2; 13,14; J 5, 10.16.18; 7, 23; 9, 14; bluźnierstwo:
Mt 9,3; 26, 65; Mk 2, 7;14, 64; J 10, 33).
Ukamienowanie Szczepana przypomina egzekucję
wykonaną na Nabocie z Jezreel (1 Krl 21, 11-13). Był
to typowy mord sądowy, którego dokonano na polityczne zamówienie Achaza i jego żony Izebel. Człowieka tego oskarżyło o bluźnierstwo dwóch fałszywych świadków. Ukamienowanie miało miejsce za
murami miasta. Prorok Eliasz skarcił króla surowo za
tę zbrodnię i zapowiedział, że kara, która spadnie na
władcę, będzie nawiązywać do tego przestępstwa (w.
19). Jednak o wiele ważniejsze i czytelniejsze jest
upodobnienie męczeństwa Szczepana do śmierci Jezu-
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sa. Obydwaj stanęli przed Sanhedrynem, postawiono
im podobne zarzuty (bluźnierstwo i planowanie zamachu na świątynię). Obydwaj tuż przed śmiercią krzyknęli głośno słowa modlitwy (Dz 7, 60; Mk 15, 34; Łk
23, 46). O tym warto pamiętać, ale nie to jest najważniejsze dla podobieństwa między Mistrzem a uczniem.
Najbardziej charakterystyczne są dwie wypowiedzi
Szczepana w czasie kamienowania. Pierwsza ma charakter modlitwy: „Panie Jezu, przyjmij ducha mojego” (Dz 7, 59). Są to słowa podobne do modlitwy Jezusa na krzyżu: „Ojcze, w Twoje ręce składam ducha
mego” (Łk 23, 46). Łukasz jest w tym szczególe relacji
o śmierci Jezusa samodzielny względem Mateusza
i Marka. O ile ci dwaj cytują początek Psalmu 22, czyli
dramatyczne wołanie: „Boże mój, Boże czemuś mnie
opuścił?” (Mt 27, 46; Mk 15, 34), to Łukasz sięga po
Ps 31, 6. Pełne ufności słowa, które Łukasz uznał za
lepszy wyraz tego, co Ukrzyżowany czuje wobec swego Ojca w Dz 7, 59 są przekształcone w ufną modlitwę
chrześcijanina, który w chwili próby powierza się swemu Panu, Jezusowi.
Jest to nie tylko wyznanie uczucia religijnego, pełnego zawierzenia, ale także wyznanie wiary, że Jezus jest
Bogiem, co stanowi najprostszą formę wyznania wiary
chrześcijańskiej. Tuż przed śmiercią Szczepan kieruje
natomiast do nieba modlitwę: „Panie, nie zarzucaj im
tego grzechu” (Dz 7, 60). Są to słowa, które stanowią
echo Jezusowej modlitwy cytowanej tylko w opowiadaniu pasyjnym św. Łukasza. Tam Jezus prosi: „Ojcze,
odpuść im, nie wiedzą bowiem, co czynią” (Łk 23, 34).
I tym razem Jezusowa modlitwa do Ojca została przetworzona w chrześcijańską modlitwę do Jezusa.
W stylizacji, która jest wynikiem literackiej koncepcji
autora Dziejów Apostolskich, Szczepan nie odtwarza
biernie słów i gestów Jezusa, ale jest Jego wiernym
uczniem, który swą relację do Jezusa, Boga Pana, modeluje na wzór postawy Jezusa wobec Ojca.
Przebieg wydarzeń związanych z ukamienowaniem
Szczepana, tak jak został przedstawiony w Dz 6, 8 –
7,1; 7, 54 – 8, 3 jest dość prawdopodobny, ponieważ
odpowiada temu, co wiemy o trybie wymierzania kary
kamienowania w judaizmie w I w. po Chrystusie.
Wezwałeś nas, Twoich uczniów, byśmy poszli za Tobą.
W naszym życiu, naszych decyzjach i wyborach staramy się
więc naśladować Ciebie: uczyć się od Ciebie miłości, przebaczenia, poświęcenia, wyrzeczenia się siebie, czystości serca. Staramy się uczyć od Ciebie życia. Ale to nie wszystko,
czego nas chciałeś nauczyć. By być godnym miana Twojego
ucznia, trzeba jeszcze wziąć krzyż, nauczyć się umierania
z Tobą.
Panie, nie wiem, jaka będzie moja śmierć. Nie wiem, czy
będę wtedy świadom, czy też nie. Czy będę spokojny i ufny,
czy pełen lęku i rozpaczy. Nie wiem, czy będę w stanie się
modlić. Śmierć jest groźna, bo niczego o niej nie wiemy,
oprócz tego że przyjdzie. Chciałbym jednak umierać jak Ty,
nauczyć się pójścia za Tobą także w stronę ciemności, za
którą otwiera się niebo, czyli Twoja obecność w chwale.
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RODZINA KOŚCIOŁEM DOMOWYM
Ojciec św. Jan Paweł II w „Liście do rodzin” pisał: ce przy pomocy słowa i przykładu
„Pośród wielu dróg Kościoła rodzina jest drogą pierw- winni być dla dzieci swoich pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą po- szymi zwiastunami wiary i pielęwszechną, pozostając za każdym razem drogą szcze- gnować właściwe każdemu z nich
gólną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny powołanie” (Konstytucja dogmajest każdy człowiek” (2). „Poprzez rodzinę toczą się tyczna o Kościele, 11; por. Dekret
dzieje człowieka, dzieje zbawienia ludzkości” (tamże o Apostolstwie Świeckich, 11). Sło23).
wo „niejako” mówi, że rodzina jest
Słowa te podkreślają wielkie znaczenie rodziny dla Kościołem domowym w sensie
Kościoła, dla każdego człowieka, dla społeczeństwa analogicznym, a nie ścisłym. Te dwie rzeczywistości:
i świata. W rodzinie przychodzą na świat nowi obywa- Kościół powszechny i Kościół domowy, wzajemnie się
tele społeczności ludzkiej, rodzinie zawdzięczamy nie przenikają. Podstawą nazywania małżeństwa i rodziny
tylko życie, ale także wychowanie i rozwój swej oso- Kościołem domowym jest fakt, że małżeństwo chrzebowości, w niej uczymy się kochać i być kochanymi, ścijańskie jest sakramentem, w którym działa sam
w niej też poznajemy dobro i zdobywamy poczucie Chrystus, a „sakramenty budują Kościół” (KKK 1118).
własnej godności. Jeżeli komuś w dzieciństwie brakuje
Ojciec św. Jan Paweł II wielokrotnie nazywa rodzinę
rodziny, to brak ten jest tak bolesny i krzywdzący, że Kościołem domowym: „Rodzina sama jest wielką Boodczuwany jest zwykle przez całe dalsze życie.
żą tajemnicą. Rodzina sama jest jako »Kościół domoWe wczesnym okresie chrześcijaństwa małe wspól- wy« oblubienicą Chrystusa. Cały Kościół powszechny,
noty wierzących zbierały się – dla wspólnej modlitwy a w nim każdy Kościół partykularny staje się oblubiei Eucharystii - w domach rodzinnych, a św. Paweł na- nicą Chrystusa poprzez »Kościół domowy«, poprzez tę
zywał je Kościołami – Ecclesiae. W 1. Liście do Ko- miłość, którą w nim się przeżywa” (List do Rodzin,
ryntian pisze: „Pozdrawiają
19). Słowa te podkreślają
was serdecznie w Panu
wielką wartość i godność roModlitwa św. Jana Pawła II za rodziny
Akwila i Pryscylla razem ze „Niechaj Święta Rodzina, ikona i wzór każdej ludz- dziny. Wiele rodzin nie wie
zbierającym się w ich domu kiej rodziny, pomoże postępować każdemu w du- o tym i nie zdaje sobie z tego
kościołem” (1 Kor 16, 19) chu Nazaretu; niech pomoże każdej rodzinie po- sprawy. Tymczasem świadooraz w liście do Rzymian: głębić świadomość własnego posłannictwa w spo- mość ta i poczucie aż takiej
„Pozdrówcie także kościół, łeczeństwie i Kościele przez słuchanie słowa Bo- godności z pewnością mogłoktóry zbiera się w ich do- żego, modlitwę i braterskie współżycie! Niech Ma- by pomóc niejednemu małmu” (Rz 16, 5), podobnie ryja, Matka pięknej miłości i Józef, Opiekun Odku- żonkowi w przezwyciężeniu
w innych listach (Kol 4, 15; piciela, towarzyszą wszystkim swą stałą opieką”. trudności, jakie się w każdej
(List do rodzin)
Flm 2).
rodzinie zdarzają. Tak boOkreślenia „kościół domowiem jak Chrystus zawsze
wy” w stosunku do rodziny jako jeden z pierwszych miłuje swój Kościół i nigdy nie zrywa swego z nim
wobec rodziny użył św. Jan Chryzostom, Ojciec Ko- przymierza, tak również rodziny mogą liczyć na Jego
ścioła w IV wieku, znany też z zachęcania małżonków szczególną miłość, łaskę i pomoc.
do świętości. Jego słowa: „Modlitwa i nauczanie w
Kościół powszechny składa się głównie z naszych
Kościele nie wystarczą. Modlitwa i czytanie muszą małych rodzinnych Kościołów domowych, które powam towarzyszyć w magają mu rozwijać się w jedną wielką rodzinę oraz
domu, ponieważ dom przyczyniają się do jego trwania. Z nich pochodzą też
jest małym kościołem kapłani hierarchiczni i wszystkie zakony. Rodziny,
(ecclesiola)”.
dążąc do świętości, wyrażają i realizują w jakimś stopW średniowieczu okre- niu w sposób sobie właściwy, jako małe wspólnoty
ślenie to zanikło na życia i miłości, zadania Kościoła powszechnego. Poddłuższy czas i pojawiło kreślił to Ojciec św. Jan Paweł II w adhortacji
się ponownie dopiero „Familiaris consortio”: „Ponieważ posługa ewangelizaw pierwszej połowie cyjna i katechetyczna »Kościoła domowego« wyrasta
XX wieku. Sobór Wa- i pochodzi z jedynego posłannictwa Kościoła i jest
tykański II w swych podporządkowana budowaniu jednego Ciała Chrystudokumentach nazywa sowego, powinna pozostawać w wewnętrznej komunii
rodzinę „domowym i odpowiedzialnej harmonii z wszystkimi innymi posanktuarium Kościo- sługami ewangelizacji oraz katechezy, obecnymi
ła” (DA 11) i pisze: i działającymi we wspólnocie kościelnej tak diecezjal„W tym domowym nej, jak i parafialnej” (Familiaris consortio 53).
Elżbieta Wójcik
niejako Kościele rodziNasza Parafia Nr 1 (1/148)/2014
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WYSTAWA IKON MARYJNYCH
W drugą niedzielę Adwentu, na trzema promieniami (trójsłoneczne światło) oraz Aniozaproszenie Księdza Proboszcza, łowie Pańscy. Bogurodzica leży lub siedzi obok żłóbgrupa Droga Ikony zorganizowa- ka, często odwrócona od Dzieciątka, co wskazuje na
ła w naszym kościele jednodnio- jej posłannictwo, a pieluszki przypominają całun pową wystawę ikon Maryjnych pt. grzebowy. Józef, w zamyśleniu, najczęściej występuje
„Błogosławiona, któraś uwierzy- na dalszym planie, czasami w towarzystwie zwierząt, a
ła”, na którą złożyło się ponad obok niego diabeł w przebraniu pasterza Tyrsosa, próczterdzieści ikon. Parafianie mieli bujący zasiać w jego sercu wątpliwość. Wątkami pookazję podziwiać wizerunki Mat- bocznymi, które mogą być zmienne, są:
• pokłon pasterzy i pokłon Mędrców ze wschodu,
ki Bożej, które przez cały dzień
towarzyszyły wspólnym modli• scena kąpieli Dzieciątka, która poza obmyciem
Fot. Zbigniew Kubisiak
twom w świątyni.
nowonarodzonego jest również symbolem Chrztu.
Na ikonach Maryja przedstawiana jest najczęściej
Prawdę o Bożym Narodzeniu najpiękniej ukazuje
z Dzieciątkiem:
przedstawienie XV-wiecznej ikony ze szkoły Andrieja
• w typie Hodogetria – kiedy trzyma na ręku Syna Rublowa, która zmusza nas do zastanowienia, medytai wskazuje ludziom Króla świata (najbardziej nam cji i kontemplacji Bożej Tajemnicy „Światłość w ciemznana jest ikona Matki Bożej Częstochowskiej);
ności świeci i ciemność jej nie ogarnęła” (J 1,5). Ikona
• w typie Eleusa – kiedy Dzieciątko przytulone do w istocie swojej zawiera prawdę i piękno, przekaz biMatki ukazuje relację zaufania, czułości i miłości blijny i Boże światło, które oświeca człowieka.
(Umilenie, ikona Matki Bożej Włodzimierskiej);
Ikona zawsze była w Tradycji świadectwem wiary,
• oraz w typie Orantki (Dziewicy Znaku) – kiedy dlatego prezentując nasze ikony na wystawach kierujeMaryja wznosi ręce do góry w geście modlitewne- my się przesłaniem głoszenia Dobrej Nowiny. Ikona
go zwracania się do Boga, na jej piersi ukazany jest jest świadectwem o Bogu objawiającym się i zbawiająmedalion z wizerunkiem Syna, który stał się czło- cym nas poprzez Prawdę i Piękno, a ikonopisanie jest
wiekiem, aby wypełniło się proroctwo Izajasza przyjmowaniem tej prawdy i wyrażaniem jej w piękny
„Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna po- sposób.
cznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem EmmaGrupa Droga Ikony powstała w 2001 r. z inicjatywy
nuel” (Iz 7,14).
o. Jacka Wróbla SJ w ramach duszpasterstwa akadeNa wystawie widzieliśmy także inne rodzaje przed- mickiego oo. Jezuitów przy Sanktuarium św. Andrzeja
stawień, jak ikony świąteczne, obrazujące wydarzenia Boboli w Warszawie. Z biegiem czasu rozrosła się
z Biblii i święta roku kościelnego, m.in. Zwiastowanie, w środowisko twórców i siedem lat temu znalazła swoBoże Narodzenie, Ofiarowanie Jezusa w świątyni, je miejsce przy parafii św. Szczepana, gdzie na wspólUkrzyżowanie oraz Zaśnięcie Bogurodzicy.
nej modlitwie i pracy gromadzą się osoby, dla których
Ikony Maryjne zawsze były w Tradycji świadectwem twórczość artystyczna jest sposobem pogłębiania życia
wiary. Kult Matki Bożej, który utrwalił się po soborze religijnego. Organizujemy warsztaty z dziedziny ryw Efezie (431 r.), rozwijał się w licznych przedstawie- sunku ikonograficznego, technik pozłotnictwa, sztuki
niach ikonograficznych, zarówno na wschodzie jak i na ikonopisania na kilku stopniach zaawansowania oraz
zachodzie. Papież Jan Paweł II w encyklice Redempto- wystawy i plenery. Pracownia grupy Droga Ikony mieris Mater wskazał na Maryję jako na istotną postać ści się w podziemiach domu parafialnego - kontakt
łączącą Kościół katolicki, prawosławny i starożytne poprzez maila: info@drogaikony.org.pl.
Prezentowana w naszej parafii wystawa była piątą
Kościoły wschodnie, które „czują się głęboko złączone
przez miłość i cześć dla Theotokos”.
i ostatnią odsłoną tej wystawy. „Błogosławiona, któraś
Podziwiając ikony Maryjne, przyjrzyjmy się bliżej uwierzyła” gościła w 2014 roku w Warszawie w Sankikonie Bożego Narodzenia, która jest botuarium Matki Bożej Łaskawej i w Galerii
gata w szczegóły. Różni się ona od znaAnielskiej, w Kościele Najświętszego Sernej nam tradycyjnej szopki bożonarodzeca Jezusa w Poznaniu oraz w Kościele
niowej. Na jej kształt, obok ewangeliczMatki Bożej Królowej Świata w Radomiu.
nych opisów narodzin Jezusa, spisanych
Obecnie Droga Ikony pracuje nad przygoprzez Mateusza i Łukasza, wpływ miały
towaniem nowej wystawy pt. „Wierzę
również źródła apokryficzne, jak Protow Syna Bożego”, będącej owocem rocznej
ewangelia Jakuba oraz kolejne wydarzepracy ikonopisów w ramach trzyletniego
nia biblijne, które już od pierwszych wieProgramu Medytacji Ikonograficznych,
ków chrześcijaństwa stanowiły nowe
który jest naszą odpowiedzią na zaproszewątki przedstawienia. I tak tłem ikony
nie Episkopatu do włączenia się w przyjest grota w skale z proroctwa Izajasza,
gotowania Kościoła do Jubileuszu 1050.
w której centralnym punktem jest Dzie- Ikona „Boże Narodzenie”
rocznicy Chrztu Polski.
Jolanta Wroczyńska
ciątko z Maryją, a nad nimi gwiazda z
Fot. Agata Słyk
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Czasem słyszę jak ludzie
mówią, że w niebie jest na
pewno nudno, no ale trudno
wydziwiać skoro nie ma innego wyjścia. Czyli że to niebo nie jest żadną nagrodą za
dobre życie, ale takim zwyczajnym kolejnym etapem
naszej smutnej egzystencji, a są nawet tacy „dowcipni”, którzy twierdzą, że prawdziwa zabawa to jest dopiero w piekle, bo tam przynajmniej się coś dzieje.
Wiem po sobie, że modlitwa i adoracja to te rodzaje
aktywności, które są trudne dla niewtajemniczonych i
dlatego nie budzą zachwytu. Powiedzenie komuś, że
będzie mógł w niebie modlić się i adorować po wieki
wieków wcale nie w każdym wywoła radość i tęsknotę
za tą piękną krainą. Niebo na pewno jest piękne tylko
my nic o nim nie wiemy. No prawie nic, bo trochę jednak wiemy, jak choćby: w domu Ojca mego jest mieszkań wiele … Wiemy wystarczająco dużo, żeby pozwolić wyobraźni działać i stwarzać piękne obrazy nieba
nawet tylko na swój własny użytek, by umacniać się
w wierze nadziei i miłości.
Dla mnie na przykład pytanie jak jest w niebie, jest
pytaniem ważnym odkąd pamiętam. I wcale nie poprzestaję na pytaniu, ja próbuję kombinować jak tam
rzeczywiście jest. To znaczy interesują mnie, o ile to
możliwe, konkrety a nie ogólne zawoalowane stwierdzenia. No więc najchętniej zobaczyłbym film na ten
temat, fabularny jak Pasja Gibsona, a jego fabuła byłaby wyłoniona w konkursie. Nie wiem nawet czy fabuła
to dobre słowo w tym wypadku, może scenariusz. Nie
znam się. Chodzi o to by wygrał najlepszy (jak to ocenić) i powstał z tego film. Ha, sędziami konkursu mogliby być teologowie, a najlepszy oznaczałoby ten,

Recepta na cały rok
Bierzemy 12 miesięcy, oczyszczamy je dokładnie z goryczy, chciwości, małostkowości
i lęku, po czym rozkrajamy każdy miesiąc na
30, 31 lub 28 części tak, aby zapasu
wystarczyło dokładnie na cały rok.
Każdy dzień przyrządzamy osobno z jednego
kawałka pracy i dwóch kawałków pogody
i humoru.
Do każdego dodajemy trzy duże łyżki nagromadzonego optymizmu, łyżeczkę tolerancji,
ziarenko ironii i odrobinę taktu.
Następnie całą masę polewamy dokładnie
dużą ilością miłości.
Gotową potrawę przyozdabiamy bukietem
uprzejmości i podajemy codziennie z radością
i filiżanką dobrej, orzeźwiającej herbatki.

który zrobił największe
wrażenie duchowe, uniesienie, zachwyt.
Wcale się nie łudzę, że
taki film, konkurs, zachwyt byłyby możliwe, mogłyby
się zdarzyć już teraz. To nic, możemy poczekać, przynajmniej ja poczekam. A na razie mam swoją wizję,
którą od czasu do czasu czymś nowym uzupełniam.
Chociaż właściwie mogę popełniać błędy, bo nie jestem teologiem. Tylko czy to wyłącznie moja wina, że
mam filmy, książki, badania naukowe na temat wszystkich tajemnic świata, tylko nie o niebie.
No więc na koniec ta moja wizja. Ona jest chaotyczna i ma tylko kilka elementów, ale jest. Oto ona: spotykam ludzi, którzy wyglądają jak na ziemi, tylko ładniej. Dlaczego? Bo mają ciało zgodne z Bożym projektem, w stanie dojrzałości, niemłode, niestare, ale takie,
jakie miało być. Nie widać żadnych zniekształceń
z czasu przed urodzeniem, wynikających z zatruć fizycznych i duchowych matki, nie widać śladów chorób
po urodzeniu, bo w Bożym projekcie ich nie było. Nota bene, każdy projekt człowieka może być zapisany
jako mikroskopijne „ziarenko” tak jak każde inne żywe
coś, choćby dąb.
Ludzie lubią ze sobą być, rozmawiać i tak tam będzie, bez pogardy, strachu, ale z zaciekawieniem i zachwytem. To nieprawda, że jak się skończy narzekanie, to nie będzie o czym gadać, wręcz odwrotnie. Będzie też można podróżować, może nawet po tej Ziemi,
bo jest piękna i ciekawa, tylko może w jakichś innych
wymiarach, dla nas stąd niewidocznych? No i będzie
można oglądać czas miniony, jak było naprawdę kiedyś.
Może nie wypada zbyt konkretnie wyobrażać sobie
relacji z Panem Bogiem, nie wiem. Jeśli niemożliwe
byłoby spotkanie twarzą w twarz, to myślę sobie, że to
radosne zgromadzenie ludzi, coś jak kuracjusze
w Biarritz pewnego pięknego lata, pośród rozmów,
wycieczek, wspólnych posiłków (sic!) mieliby świadomość, że są goszczeni przez możnego Pana, który jest
kimś z rodziny i który funduje ten wspaniały czas.
A niby dlaczego pobyt w niebie miałby być gorszy
od naszych najlepszych wakacji, które do dziś wspominamy?
Jacek Drachal
jacek.drachal@gmail.com

Katharina Elizabeth Gorthe
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SPOTKANIA GRUP
W DOMU PARAFIALNYM

MSZE ŚW.
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
Dla ogółu parafian: 7.00, 8.00, 9.30, 17.00
Suma w intencji parafian: 12.30
Msza św. z udziałem dzieci: 11.00
Msza św. z udziałem młodzieży: 18.30
Msza św. akademicka : 20.00
Msze św. w domu parafialnym
Msza św. w języku hiszpańskim: 10.45
Msza św. dla przedszkolaków: 12.15

DNI POWSZEDNIE
Dla ogółu parafian: 7.00, 7.30, 8.00, 18.30

Msza św. w intencji dobroczyńców parafii
i domu zakonnego; środa godz. 8.00
Msza św. za Ojczyznę; I czwartek miesiąca
godz. 18.30
Pierwszy piątek miesiąca
Dla ogółu parafian: 7.00, 7.30, 18.00, 18.30
Dla dzieci i młodzieży: 17.00; spowiedź: od 16.30

NABOŻEŃSTWA
Koronka do Miłosierdzia Bożego: środa godz. 18.15
Medytacje pod Krzyżem: piątek, ok. godz. 19.15
(po wieczornej mszy św.)
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Pierwsza niedziela miesiąca
od godz. 13.30 (po sumie) do 17.00
godz. 15.00 - Godzina Miłosierdzia
Czwartki od godz. 8.30 do godz. 18.30
Od Redakcji
Dzięki życzliwości naszego nowego Proboszcza
O. Wiesława Kulisza SI wraca do naszej parafii gazetka parafialna. Asystentem kościelnym „Naszej Parafii” jest O. Proboszcz. Na stanowisku redaktora naczelnego pozostaje Jolanta Pakulska. Naczelnym fotografem w dalszym ciągu będzie Zbigniew Kubisiak.
Skład redakcji uzupełnia Jacek Drachal. Stałym
współpracownikiem jest Jerzy Żydkiewicz, który będzie prezentował nam skarby naszego kościoła parafialnego. Dla realizacji naszych planów redakcyjnych
niezbędne jest uzupełnienie składu redakcji zarówno o
stałych członków, chcących włączyć się we współtworzenie koncepcji gazetki oraz planowanie kierunków
jej rozwoju, jak też o autorów tekstów zamieszczanych na łamach „Naszej Parafii”. Osoby chętne do
dołączenia do redakcji prosimy o pozostawienie
w zakrystii danych kontaktowych (imię i nazwisko,
telefon oraz ew. adres mailowy). Teksty można przesyłać na adres mailowy jp@dataline.pl lub zostawić
w zakrystii.
Redaguje Zespół przy parafii św. Szczepana w Warszawie
Jolanta Pakulska jp@dataline.pl
Jacek Drachal jacek.drachal@gmail.com
Zdjęcia: Zbigniew Kubisiak
Asystent kościelny: O. Wiesław Kulisz S.I., proboszcz
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Akcja Katolicka
asystent kościelny: O. Wiesław Kulisz
pierwszy poniedziałek miesiąca po mszy św.
(ok. godz. 19.15)
Ministranci
opiekun: O. Waldemar Kobyliński
sobota, salka ministrantów
Schola dziecięca „Promyki Miłosierdzia”
S. Wirginetta i S. Katarzyna
spotkania w niedzielę przed Mszą św. o godz. 11.00
Schola akademicka
kontakt: O. Jarosław Kuffel SJ
Apostolstwo Modlitwy i Żywy Różaniec
opiekun O. Wiesław Kulisz; wyjaśnienie intencji
Apostolstwa Modlitwy w pierwszą niedziela miesiąca
po mszy św. godz. 8.00 w sali św. Judy Tadeusza
Grupa charytatywna
poniedziałki godz. 15.00 do 16.00
czwartki godz. 10.00 do 11.00
Grupy AA
(2 grupy) wtorek i piątek, salka św. Rodziny
Odnowa w Duchu Świętym „Źródło miłości”
czwartek o godz. 19.15 (po wieczornej mszy św.)
w kaplicy św. Judy Tadeusza
opiekun O. Waldemar Kobyliński

SPOTKANIA PARAFIALNE
Spotkania dla seniorów
wybrany czwartek miesiąca
kaplica św. Judy Tadeusza; godz. 12.00,
Mamy z dziećmi: wtorki o godz. 11.00

Modlitwa za małżeństwa w kryzysie
kaplica św. Judy Tadeusza
I wtorek miesiąca ok. 19.15 po mszy św.

Poradnictwo Rodzinne
poniedziałek godz. 17.00 - 19.30
kontakt: Joanna Człapska tel. 607 036 592

KANCELARIA PARAFIALNA
mieści się na parterze
Domu Parafialnego
wtorek i czwartek 16.00 do 18.00
środa i piątek

10.00 do 12.00

O. Proboszcza można zastać
w kancelarii we wtorki i piątki
(oprócz I piątku miesiąca)
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Szczepana pierwszego
Męczennika, ul. św. Szczepana 1, 02-568 Warszawa
tel. 22 848 22 79; 22 542 10 26
www.szczepan.waw.pl; szczepan@jezuici.pl
Konto: Kredyt Bank S.A. V O/Warszawa
15 1500 1272 1212 7002 4034 0000
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WYSTAWA IKON

Fot. Z.Kubisiak
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SKARB NASZEGO KOŚCIOŁA

Fot. Z.Kubisiak

ROZPOCZĘCIE ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO W NASZEJ PARAFII
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