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Nasza religia katolicka nie jest tak łatwa do głoszenia, jak 
mi się zdawało. Ktoś może powiedzieć „to nie twoja 
sprawa, od tego są kapłani, ty wystarczy, że dasz przy-
kład swoim zachowaniem”. Ale to wcale nie tak, bo Chry-
stusowe posłanie „idźcie i głoście” dotyczy wszystkich 
członków Kościoła.  

Moje przemyślenia pod 

wpływem rozmów z chrześ-
niakiem, którego obecnie in-

teresują tylko gry, zagadkowe 

zbrodnie i jeszcze trochę buddyzm, są niewesołe. On 

wychował się w zasadzie w środowisku ateistycznym 

i od długiego czasu ani nie chodzi na msze, ani nie ko-

rzysta z sakramentów. Widząc, jak mu się w życiu 

(moim zdaniem) nie układa, próbuję do niego dotrzeć 
z Dobrą Nowiną.  

W tym celu postanowiłem przeanalizować podstawo-

we sprawy zarówno na użytek naszych rozmów, jak 

i po to, aby uporządkować swoje myśli, zbudować 
w miarę prosty przekaz na tematy religijne. Zmusiło 

mnie to do zrobienia konsekwentnego wywodu, przez 

co i ja sam zacząłem lepiej rozumieć, o co chodzi. Te 

amatorskie przemyślenia, mimo że mogą komuś wydać 
się pocieszne, komuś innemu mogą otworzyć oczy 

i uporządkować myśli, dlatego je tu przedstawiam. 

Kluczowe dla religii katolickiej jest pojęcie zbawie-

nia. Chodzi o wyrwanie z mocy szatana, stanu wielkiej 

męki dla ludzkości. Warto zadać przy tym pytanie, 

skąd ludzie mogli wiedzieć, że może być inaczej? Po-

trzebny był przekaz z dawnych czasów, jeszcze 

z czasów Adama i Ewy, co do treści znany nam jako 

Księga Rodzaju, że po ich grzechu ludzkość będzie 

cierpieć, ale Bóg ześle ratunek – Zbawiciela, który 

przywróci ludziom stan sprzed grzechu. I ten to Zbawi-

ciel był wyczekiwany, przy czym nie wszyscy o tej 

zapowiedzi wiedzieli i nie wszyscy mieli czas czy 

możliwości, żeby Go wyczekiwać systematycznie. 

Misja Zbawiciela i tak by się powiodła, niezależnie 

od ludzkiego wyczekiwania, ale jest ono niezwykle 

intrygujące. Przekaz słowny musiał być z czasem zapi-

sany i przechowywany jak skarb. Przez minione tysią-
ce lat pojedynczy zapis dawno by zaginął, istniały więc 

odpisy na najważniejszych dworach świata pod opieką 
lokalnych uczonych. Uczeni wypatrywali znaków od 

Boga, żeby nie przegapić tej wielkiej chwili.  

Po co właściwie człowiekowi wyrwanie z mocy sza-

tana? Czy po kilku tysiącach lat ktokolwiek wyobrażał 

sobie inne życie niż to, które znamy? Co zmienił Zba-

wiciel? Dał narzędzia do walki z szatanem, dzięki któ-

rym człowiek może znowu 

poczuć się tak radosny jak 

w raju. Dał chrzest, który 

zmywa wszystkie grzechy, 

zwłaszcza ten po Ewie, zwany 

grzechem pierworodnym. To 

powoduje, że szatan traci dotychczasowy łatwy dostęp 

do ludzkiej duszy zdobyty w raju na pierwszych rodzi-

cach i przenoszony potem przez wszystkie pokolenia. 

Czy to się da jakoś wytłumaczyć? 

Człowiek jest cielesny i każdy to widzi, jeden widzi 

drugiego i cały świat dookoła. Ale jest też duchowy 

i tego już nie widzi, nie widzi też, co się w jego duszy 

dzieje. Sytuację tę można porównać do widoku 

w podczerwieni termalnej: jest ciemno, więc nic nie 

widzimy, ale kamera „widzi” skradającego się lwa. 

Anioły i szatany widzą oba światy, ale przebywają 
głównie w tamtym. Grzech pierworodny jest prawdo-

podobnie widoczny tylko w tamtej sferze jako niezale-

czona rana na powierzchni „ciała” duchowego. 

Niezaleczona rana w ciele to łatwa możliwość zara-

żenia kogoś chorobą – jego system obronny nie zadzia-

ła w tym miejscu z należytą siłą. Ale rany cielesne nie 

przechodzą na dzieci, więc dlaczego z duchowymi 

miałoby być inaczej? Jedyne wyjaśnienie, jakie przy-

chodzi mi do głowy, jest następujące: wszyscy mają 
pewną część sfery duchowej taką samą, pozbawioną 
indywidualizacji, i ta część została trwale uszkodzona 

w raju przez grzech pierworodny. 

Ciała są niepowtarzalne, różne części duchowe ści-

ślej związane z ciałem też, ale ta część duchowości 

człowieka jest jednakowa dla wszystkich i raz popsuta, 

kopiuje się z tą wadą w nieskończoność. Chrzest nie 

reperuje tej części, on ją przykrywa opatrunkiem 

i zamyka dostęp do „duchowego krwiobiegu”, tak że 

rodzice chrześcijańscy przekazują dzieciom tę część 
popsutą tak samo jak wszyscy inni rodzice. Dopiero 

chrzest narodzonego człowieka powoduje, że i on uzy-

skuje opatrunek zamykający dostęp do sfery duchowej. 

Taka niezaleczona rana musiała być dla szatana bar-

dzo korzystnym układem: pozwala mu w dowolnym 

momencie pognębić wybraną osobę jakąś duchową 
chorobą, nie lekką, ale śmiertelną. Złemu chodzi prze-

cież o to, by zabić ducha. Dla większości z nas życie 

z martwym duchem to sytuacja abstrakcyjna, ale dla 

ludzi sprzed Chrystusa był to stan permanentny. Może-

ciąg dalszy na stronie 10 
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pojęcie zbawienia. 

Chrzest powoduje, że szatan traci łatwy 
dostęp do ludzkiej duszy.  
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W trwającym roku św. Brata Alber-

ta Chmielowskiego, rozpoczęła się 
peregrynacja relikwii świętego. 

Dzięki życzliwości Rycerzy Ko-

lumba, którzy są kustoszami całego 

przedsięwzięcia, relikwie te gościli-

śmy w naszej świątyni. Relikwiom towarzyszyły rów-

nież dwa obrazy, wśród nich ten bardzo znany: Ecce 

Homo. Bardzo znamienny był relikwiarz: ręka a 

w dłoni chleb. Ręka, która podaje chleb zgłodniałemu, 

ręka, która karmi. Pielgrzymka relikwii świętego wpi-

suje się w duszpasterski rok pracy kościoła pod ha-

słem: Idźcie i głoście!  

Idzie więc św. Brat Albert w znaku swych relikwii 

i głosi potrzebę miłosierdzia, przypomina o miłości 

i szacunku do człowieka ubogiego, skrzywdzonego, 

o konieczności służenia i dawania siebie samego bliź-
niemu. Być dobrym jak chleb, uczy Brat Albert. Być 
dobrym. Bo tego dobra wszędzie potrzeba i to 

w każdej postaci. Tego dobra spragniony jest każdy 

człowiek. Serce Jezusa z obrazu Ecce Homo, ukazuje, 

jak wielką miłością ukochał nas Pan. Jest ono zarazem 

milczącym wezwaniem, by nasze serca nieustannie 

stawały się większe i coraz bardziej otwarte.  

Idźcie i głoście! Idzie Brat Albert. I my idziemy ze 

wspólnotą kościoła, w parafii. Mamy głosić miłość 
Boga słowem i czynem. Każdego dnia na nowo trzeba 

być przedłużeniem rąk Chrystusa, które podają chleb. 

Ufajmy, że po naszym spotkaniu ze świętym,  Brat 

Albert będzie jeszcze bardziej wspierał wszelkie wysił-

ki charytatywne podejmowane choćby przez Akcję 
Katolicką i nasz Parafialny Zespół Caritas, a ludzi do-

brej woli będzie inspirował do wzrastania w hojności 

i ofiarności.  

Tym wspomnieniem otwieramy kolejny, wiosenny 

numer Naszej Parafii. Przynosi on zapis minionych 

wydarzeń  naszej wspólnoty. To echo dobra, które czy-

niliśmy i które dalej się dzieje. To dobro jest owocem 

włożonego wysiłku i trudu,  który przynosi wiele rado-

ści. Ot jak choćby radość roześmianych dzieci – Pro-

myków Miłosierdzia, na zimowisku w Zakopanem, co 

roku organizowanym w przerwie semestralnej, po tru-

dach nauki. Ferie już dawno się skończyły.  

Przeżywamy już Wielki Post a w nim jak co roku, 

rekolekcje szkolne. Rekolekcje były dla dzieci wielkim 

przeżyciem duchowym i czasem wzrastania w wierze. 

Rekolekcyjne ziarno obficie zasiane, potrzebuje teraz 

większej troski rodziców, odpowiedniego klimatu 

w domu, by wzrastało i przynosiło plon, daj Boże sto-

krotny.  W wiosennej edycji Naszej Parafii znajdziemy 

wiele ciekawych artykułów, wiele cennych przemyśleń 
i refleksji. Zachęcamy do lektury tekstu o zmartwych-

wstaniu Chrystusa – jak najbardziej na czasie, bo przed 

nami Wielkanoc.  

Znajdziemy również wspomnienie fatimskich obja-

wień, pytanie o ich znaczenie i aktualność dzisiaj. Po-

żyteczną i pomocną może się okazać 
również refleksja nad tekstami o mał_\ 

żeństwie, ojcostwie i rodzinie. Te te-

maty omawiane są na kursie przedmał-

żeńskim, w którym uczestniczą zakochane pary narze-

czonych. Wielu młodych ludzi doskonale czuje 

i rozumie znaczenie dobrego przygotowania do odpo-

wiedzialnych zadań w małżeństwie i rodzinie.  

Trzeba się cieszyć z tego, że narzeczeni szukają po-

mocy, rozmawiają ze sobą, stawiają sobie wymagania, 

dojrzewają w miłości. Na łamach gazetki, znajdziemy 

również informacje o naszym duszpasterstwie, o godzi-

nach spotkań poszczególnych grup i wspólnot, spis 

nabożeństw sprawowanych w kościele, program Tridu-

um Paschalnego w naszej świątyni oraz godziny otwar-

cia kancelarii, miejsca ważnych spotkań, załatwiania 

różnych życiowych spraw.  

Naszą myśl i serce kierujemy już ku Wielkanocy. 

Niechaj radość ze Zmartwychwstania Pana, będzie źró-

dłem naszej siły w pokonywaniu trudów codzienności. 

Wiarą w zmartwychwstanie, ufnością i zaufaniem do 

Pana żył nasz parafianin, Jacek Drachal, współautor 

Naszej Parafii. Regularnie ukazywały się w niej jego 

artykuły. W połowie marca odszedł do Pana. Na kilka 

dni przed śmiercią przesłał nam swój ostatni tekst, któ-

ry zamieszczamy na łamach gazetki. Brzmi jak testa-

ment, piękne świadectwo. Jacek poważnie chorował, 

dzielnie znosił dolegliwości. Jak tylko czuł się lepiej, 

często bywał w kościele. Uczestniczył we Mszy  św., 

przyjmował Pana Jezusa w komunii św. Nigdy się nie 

skarżył, nie narzekał. Gasł w oczach jak dopalająca się 
świeca. Wielkanoc będzie spędzał już w niebie. Panie 

Jacku dziękujemy. Żyj w pokoju. Alleluja! My jeszcze 

tutaj, na ziemi. Idźmy i głośmy. 
O. Wiesław Kulisz SJ, Proboszcz  
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Zastanawiamy się często, dlaczego jedne pary tworzą 
dobry związek małżeński, a inne przeżywają bolesne roz-
czarowania, bywa że decydują się nawet na rozwiązanie 
małżeństwa poprzez separację lub rozwód.  

„Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską 
oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci…” Czy aby na 

pewno ? 

Zacznijmy o decyzji o małżeństwie. Najogólniej mó-

wiąc, wiedza, z jaką ludzie decydują się na zawarcie 

związku małżeńskiego, okazuje się niewielka 

i niewystarczająca do osiągnięcia relacji, jakie sobie 

wyobrazili. Najczęściej bywa, że narzeczeni są zako-

chani i wierzą, że są szczęściarzami, bo spotkali swoją 
drugą połówkę. Zamiast zastanowić się, jak pragnienie 

miłości romantycznej przekształcić w miłość dojrzałą, 
młodzi nierzadko koncentrują się tylko na przygotowa-

niach do samej uroczystości zaślubin. Starają się, aby 

jej oprawa i przebieg były perfekcyjne, nie żałując na 

to środków ani czasu, nauki przedmałżeńskie zaś trak-

tują jako przykry obowiązek.  

Tymczasem przysięgę małżeńską w ważny sposób 

mogą złożyć ci, którzy zdadzą sobie sprawę, że istotą 
miłości nie jest tylko duchowa i fizyczna bliskość. To 

także wolność od egoizmu, lenistwa, uzależnień oraz 

troska o rozwój partnera 

niezależnie od uczuć, 
wieku i okoliczności. 

Jeśli przed ślubem na-

rzeczeni nie mieszkają 
pod jednym dachem, to 

perspektywa wspólnego 

życia jawi im się jako raj 

na ziemi, zabiegając o siebie przedstawiają się przecież 
z najlepszej strony. Tymczasem sakrament małżeństwa 

to nie zapatrzenie w siebie, ale współpraca w kierunku  

realizacji założonych wspólnych celów oraz codzienne 

rozmowy nie tylko o tym, co się wydarzyło, lecz także 

o bieżących problemach i swoich troskach. Na co dzień 
nie da się ciągle udawać, ukrywać prawdziwe oblicze, 

a niedopowiedzenia „zamiatać pod dywan”. Związek 

małżeński ma szanse na rozwój, kiedy w miejsce szalo-

nej miłości pojawi się zaangażowanie i autentyczność.  
Jeśli zakochani już spróbowali pożycia i dostrzegli 

w partnerze coś, co im przeszkadza, zdarza się, że mi-

mo wszystko idealizują siebie nawzajem i wierzą, że 

„jeśli  mnie kocha to się zmieni”. To nie następuje, 

ponieważ małżeństwo to już nie wolny związek, ale 

szereg powinności i obowiązków. 

Można się spotkać z naciskami ze strony rodziny, 

aby młodzi zalegalizowali nieformalny związek part-

nerski. Trudno dziwić się religijnym rodzicom czy 

dziadkom, wychowanym w innej tradycji i obyczajo-

wości, którzy chcieliby, aby związek ich dorastających 

pociech miał charakter sakramentalny, przy tym nie-

rzadko po hucznym weselu. Z jednej strony to dobrze, 

że młodzi w końcu decydują się na zawarcie małżeń-

stwa. Z drugiej strony, to nie najlepsze rozwiązanie, 

gdy partnerzy nie zdają sobie sprawy, że życie małżeń-
skie nie jest na próbę i nie jest przestrzenią, gdzie moż-
na realizować swoje egoistyczne cele. Jeśli młodzi już 
mieszkają ze sobą, to trudniej im ukryć swoje prawdzi-

we oblicze albo słabości i wiedzą o sobie więcej niż 
nawet sami to sobie uświadamiają. Drogą kontynuacji 

takiego związku jest osiągnięcie wzajemnego porozu-

mienia, a nastąpi to wówczas, kiedy każde z nich jasno 

i wyraźnie sprecyzuje swoje potrzeby oraz oczekiwania 

od drugiego partnera. Przy tym konieczna jest goto-

wość przyjęcia tego wszystkiego, co stanowi odręb-

ność drugiego człowieka, jego cechy, nawyki 

i zainteresowania oraz akceptacja jego rodziny. Co 

więcej, doświadczenie wskazuje, że w najlepszych 

związkach oboje małżonkowie, zachowując niektóre 

swoje przyzwyczajenia, godzą się jednak na kompro-

mis, ustępstwa jako wynik współpracy.  

W chrześcijańskim związku małżeńskim nikt nie jest 

pod niczyja władzą, kobieta uległa mężowi  ani on 

„pod pantoflem żony”. Mimo to w praktyce nadal 

funkcjonują różne modele rodziny. W jednych mężczy-

zna wciąż jest głową, a żona żyje w jego cieniu, 

w innych z kolei kobieta siłaczka ma na głowie oprócz 

domu i dzieci męża nie-

udacznika.  

Niewątpliwie elementem 

dorastania do małżeństwa 

jest obserwacja postaw 

własnych rodziców. Kto ma 

lepsze wzory, ten dążyć będzie do założenia własnej 

szczęśliwej rodziny i tym większą ma szansę, aby te 

pragnienia się spełniły. Ale może też być odwrotnie. 

Młodym, którzy obserwują zaburzone relacje w swoich 

domach rodzinnych, trudniej będzie budować trwały 

związek, jeśli w ogóle zdecydują się na sakrament mał-

żeństwa. Doświadczenia jakie wynosimy z własnych 

domów rodzinnych  nie mogą jednak determinować 
naszych postaw ani być argumentem, aby powtarzać te 

same wzorce. Powoływanie się na okoliczności, że 

ciąg dalszy na stronie 5 

MAŁŻEŃSTWO Z PERSPEKTYWY (PRAKTYCZNEJ)  

Przysięgę małżeńską w ważny sposób 
mogą złożyć ci, którzy zdadzą sobie 

sprawę, że istotą miłości nie jest tylko 
duchowa i fizyczna bliskość.  
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w taki  sposób postępowali nasi rodzice  lub że coś 
było zwyczajem nie oznacza wcale, że w naszym 

wspólnym życiu musimy iść tą samą drogą. Dobrze 

jest czerpać doświadczenia z trwałych małżeństw 

i pytać o radę starszych, ale w razie kryzysu powinno 

się skorzystać z wyspecjalizowanych terapii małżeń-
skich również o profilu poradni katolickich. Niemniej 

jednak seniorzy nie powinni wtrącać się w życie mał-

żeńskie młodych ani tym bardziej uzurpować sobie 

prawa do współdecydowania o ich wyborach w zamian 

za udzielone wsparcie, np. finansowe. Przede wszyst-

kim zaś  miłość do własnego już dorosłego dziecka 

i poczucie lojalności rodzinnej  nie powinno przysła-

niać krytycznej oceny postawy własnej pociechy, 

szczególnie w sytuacji, gdy cierpi na tym jej współ-

małżonek i wspólne dzieci. 

Małżeństwa nie zawiera się też z litości albo dlatego 

że nie wypada odmówić, zwłaszcza gdy kobieta zaj-

dzie w ciążę i pojawi się dziecko. W takich okoliczno-

ściach trudno jest bowiem partnerom ocenić czy pobie-

rają się dlatego, że potrafią stworzyć rodzinę i że nie 

opuszczą się aż do śmierci, czy też dlatego, że to już 
się stało i że trudno się wycofać. Tacy kandydaci na 

małżonków powinni solidnie poznać siebie nawzajem,  

zweryfikować swoje ideały oraz zasady moralne, jaki-

mi się kierują.  
Zdarza się również, że kobieta już nie najmłodsza 

bardzo pragnie mieć dziecko, 

ale nie pozamałżeńskie. De-

cyduje się więc na ślub tylko 

po to, aby zrealizować swoje 

marzenie o macierzyństwie 

i mężczyzna nie jest jej więcej do niczego potrzebny. 

Zwłaszcza w sytuacji gdy kobieta dysponuje własnym 

mieszkaniem, jest wykształcona i ma dobrą pracę, mo-

że potraktować mężczyznę  przedmiotowo. Być może 

jej partner nie pasuje do niej samej lub okazuje się 
kiepskim małżonkiem. Mimo to mężczyzna  sprawdza 

się  w roli ojca bardziej lub mniej doskonale. I jeśli 
nawet nie pojawi się prawdziwa miłość małżeńska 

i stosunki między nimi nie ułożą się pomyślnie, to nie 

wolno zapominać, że dziecko należy tak samo do ojca 

jak do matki. Tymczasem młode matki, bo to 

w zasadzie ich dotyczy, próbują zawłaszczać dziecko, 

pomijając bezcenną rolę mężczyzny w wychowaniu 

i rozwoju społecznym dzieci.  

Charakterystyczny dla współczesności jest wzrost 

świadomości rodzicielskiej panów i ich dążenie do 

aktywnego sprawowania pełnej władzy rodzicielskiej 

i wspólnej pieczy, bez ograniczania się wyłącznie do 

alimentacji.  Kobiety nie zdają sobie sprawy, że 

w dzisiejszym świecie same nie dadzą sobie rady 

w wychowaniu, tak syna jak córki. Dopóki dzieci są 
małe wydaje im się, że temu podołają bez pomocy 

i wzorca drugiego rodzica . Co więcej, im bardziej ko-

biety ograniczają mężczyznom styczność z małolet-

nimi, to w miarę gdy dzieci dorastają, stwarzają więk-

sze problemy wychowawcze i bardziej niż z mamą 
chcą być z ojcem. Matki nie dostrzegają też korzyści, 

jakie płyną z dzielenia się rodzicielstwem, bo kiedy 

pociecha jest z tatą, mają czas i sposobność, aby pomy-

śleć o sobie, wypocząć i powrócić do codziennych ru-

tynowych zajęć. 
W każdej z opisanych 

wyżej sytuacji możliwy 

jest scenariusz „żyli długo 

i szczęśliwie…”. Uwz-

ględnienie oprócz swoich 

życzeń i potrzeb dzieci 

również oczekiwań part-

nera sprawi, że mąż i żona 

będą czuć się ze sobą dobrze i nie będą obawiać się 
ujawniać wobec siebie tego, co cieszy i wzrusza oraz 

tego, co boli i złości. Natomiast obstawanie „na moim” 

lub za swoją tylko rodziną, brak wspólnych finansów, 

nieokazywanie szacunku odrębności drugiego człowie-

ka prowadzą nieuchronnie do kryzysu. 

Pewnego dnia może pojawić się także zwyczajne 

znudzenie, zobojętnienie na sprawy drugiego człowie-

ka, patrzenie w sposób tzw. nawykowy, rezygnacja 

z czułych gestów, zaniedbanie pożycia fizycznego, 

zaprzestanie starań o siebie nawzajem, oglądanie za-

niedbanego męża i żony wiecznie z pretensjami. Mał-

żonkowie zaczną wówczas oddalać się od siebie 

i chociaż nadal razem, to w rzeczywistości będą żyć 
osobno. Nic tego nie tłuma-

czy, nawał obowiązków, 

zmęczenie, brak czasu albo 

pieniędzy.    

Często momentem przeło-

mowym w związku jest jakieś zdarzenie niezależne od 

samych małżonków np. choroba, utrata pracy, śmierć 
bliskich lub pojawienie się osoby trzeciej. Wtedy mał-

żonkowie przestają grać i udawać, zaczynają mówić 
swoim autentycznym głosem, nie przebierając 

w słowach w nerwowej atmosferze wyrzucają swoje 

frustracje.  

Dopóki w związku małżeńskim jest miłość i wiara 

w Boga, jest szansa na naprawę relacji.  Warunkiem 

dojrzałości do małżeństwa, a zarazem gwarantem jego 

dalszego powodzenia jest bowiem serdeczna przyjaźń 
z Bogiem obojga partnerów. Własną mocą nikt nic nie 

zdoła sam zdziałać. Kto nie ma więzi z Bogiem albo ją 
utraci, ten nie nawiąże prawdziwej relacji z drugim 

człowiekiem ani też nie utrzyma związku małżeńskie-

go.   

Obserwacja dojrzałych więzi między małżonkami, 

którzy przetrwali niejedne konflikty i pokonali różno-

rakie przeszkody życiowe napawa optymizmem, bo te 

relacje oznaczają bliskość, wsparcie, pełną współpracę. 
Tylko przy takim podejściu związek dwojga ludzi mo-

że przekształcić się w prawdziwe małżeństwo, którego 

oczekiwali, wypowiadając sakramentalne „tak”. 
Małgorzata Sachajczuk 

MAŁŻEŃSTWO … ciąg dalszy ze strony 4 

Niewątpliwie elementem dorastania 
do małżeństwa jest obserwacja po-

staw własnych rodziców.  



Nasza Parafia Nr 1/2017 6 

 
M

A
Ł
Ż

E
Ń

S
T

W
O

 I
 R

O
D

Z
I
N

A
 

Pytania o rolę ojca w życiu rodziny często dziś zadają 
przedstawiciele różnych grup społecznych i instytucji. 
Co na ten temat mówi chrześcijaństwo i nauka Kościoła?  

Pytanie o ojcostwo jest dzisiaj pytaniem bardzo no-

śnym i w dobie coraz bardziej dostrzegalnego kryzysu 

ojcostwa nie można przejść obok niego obojętnie. 

Czym tak właściwie jest ojcostwo? Czy każdy jest do 

niego zaproszony? Jak je należy realizować 
i przeżywać? Jak należy je rozumieć? Macierzyństwo 

jest czymś instynktownym i już od dzieciństwa odzy-

wa się bardzo silnie, zaś do ojcostwa dojrzewa się, roz-

wija się ono przez długi okres, by wydać owoce 

w swoim czasie. Jesteśmy stworzeni na obraz 

i podobieństwo Boga (Rz 1,27), to nadaje nam god-

ność, ale też zobowiązuje. Ojcostwa każdy mężczyzna 

powinien uczyć się, wpatrując się w Boga Ojca. Wy-

chowanie przyszłych ojców, już od lat młodzieńczych, 

powinno pokazywać młodym ludziom, że wszystko, 

kim są, ma być nakierowane na „być dla”. Ojcostwo 

z góry jest skierowane na drugiego człowieka.   

Na odbywającym się w Warszawie w 1999 roku 

Kongresie Rodziny z ust księdza biskupa Stanisława 

Stefanka padło pytanie: „Czy ojcostwo to tylko zada-

nie, funkcja odnosząca się do prokreacji, ewentualnie 

do zabezpieczenia środków do życia, a więc z natury 

funkcja czasowa i z natury niedostępna dla wszyst-

kich?” A może jednak na ojcostwo należy spojrzeć 
szerzej? Jest to na pewno dar, który otrzymuje wielu, 

ale tylko nieliczni w jego obliczu stają na wysokości 

zadania. Dar ten może przejawiać się w dwóch for-

mach: biologicznej i duchowej. Ojcostwo biologiczne 

to to przeżywane bardzo konkretnie, dotykalnie: to 

więzy krwi. Ojcostwo duchowe to takie, którego do-

świadczają na przykład kapłani, którzy z powołania 

swego mają być ojcami dla tych, do których są posłani.  

Bóg stworzył nas kobietą i mężczyzną, taki jest nasz 

początek. Różnimy się od siebie pod niemal każdym 

względem. Jednak w takim działaniu Stwórcy jest wy-

raz Jego mądrości. Bóg dał nam też odrębne powoła-

nia, odpowiednie dla naszej płci. W tych powołaniach 

różnimy się, ale jednocześnie też uzupełniamy. Jeżeli 

nie odczytamy do końca specyfiki tej różnorodności, to 

nie zdołamy zrozumieć drugiego człowieka ani tych 

rzeczywistości, które z samej natury są mu najbliższe, 

czyli małżeństwa i rodziny.  

Dzisiaj, kiedy rodzina jest tak bardzo zagrożona 

przez propagowane ideologie i „zdobycze” współcze-

snego świata, bardzo ważna jest osoba OJCA, który 

może tej rodzinie nie tylko zapewnić byt, ale też ją 
chronić. Aby uzdrowić współczesne społeczeństwo, a 

w nim szczególnie rodziny, mężczyzna musi odnaleźć 
siebie i stać się w pełni odpowiedzialnym we wszyst-

kich dziedzinach życia: małżeńskiej, rodzinnej, spo-

łecznej, religijnej, zawodowej, politycznej.  

Święty Jan Paweł II na spotkaniu z rodzinami 

w Szczecinie w 1987 roku zwrócił się do mężczyzn: 

„Mężowie, bądźcie odpowiedzialni. Zasługujcie praw-

dziwie na zaufanie waszych małżonek i waszych dzie-

ci.” Jakże to wezwanie dzisiaj jest aktualne! Zaś 
w Adhortacji Familiaris consortio czytamy: „Męż-
czyzna, ukazując i przeżywając na Ziemi ojcostwo sa-

mego Boga, powołany jest do zabezpieczenia równego 

rozwoju wszystkim członkom rodziny. Spełni to zada-

nie przez wielkoduszną odpowiedzialność za życie 

poczęte pod sercem matki, przez troskliwe pełnienie 

obowiązku wychowania, dzielonego ze współmałżon-

ką, przez pracę, która nigdy nie rozbija rodziny, ale 

utwierdza ją w spójni i stałości, przez dawanie świa-

dectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego, które sku-

tecznie wprowadza dzieci w żywe doświadczenie 

Chrystusa i Kościoła” (FC 25). W tych słowach Jana 

Pawła II streszczona jest istota teologii ludzkiego ojco-

stwa. Papież mówi nam zarówno, co stanowi najgłęb-

szy sens ojcostwa, co stanowi jego wartość i tajemnicę, 
jak też wskazuje, jak to powołanie realizować. Stresz-

czając myśl Jana Pawła II, podstawowe zadania ojca 

w rodzinie to: 

1. odpowiedzialność za poczęte życie, 

2. wychowanie dziecka w ścisłej współpracy 

z małżonką, 
3. praca, która przede wszystkim uwzględnia dobro 

rodziny, 

4. świadectwo dojrzałego życia chrześcijańskiego.  

Powyższa próba opisania zadań ojca nie oddaje 

oczywiście w pełni tej rzeczywistości, którą jest ojco-

stwo. Idąc za myślą świętego Jana Pawła II można po-

wiedzieć, że podstawowym i najważniejszym zada-

niem mężczyzny w małżeństwie jest stworzenie osobo-

wej komunii miłości z żoną, której najpiękniejszym 

owocem jest potomstwo. Pamiętajmy też, że każdy 

ojciec powinien być dla swoich dzieci tu na ziemi ob-

razem Ojca Niebieskiego.  

Słowem podsumowania: rodzice, a więc i ojciec, 

i matka są dla dziecka najważniejszymi osobami, po-

nieważ łączy je z nimi tak silna więź uczuciowa, jak 

z nikim innym. Dlatego też wszelkie oddziaływania 

z ich strony wywierają na dziecko znacznie silniejszy 

wpływ, niż oddziaływania pozostałych osób. Ponadto 

wpływ rodziców zaczyna się najwcześniej, jest trwały 

i długoterminowy.  
Joanna Człapska 

OJCOSTWO: CO TO TAKIEGO?  

Ojcostwa każdy mężczyzna powinien 
uczyć się, wpatrując się w Boga Ojca.  

Podstawowym i najważniejszym  
zadaniem mężczyzny w małżeństwie 

jest stworzenie osobowej  
komunii miłości z żoną.  
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JEZUS UMARŁY NA KRZYŻU  
Wychodząc naprzeciw tym wszystkim 

uczestnikom „Medytacji”, którzy proszą nas 
o teksty towarzyszące naszym medytacjom dla 
tych, którzy chcą się z nami łączyć duchowo, 
a pozostają w domach, kontynuujemy druko-
wanie wybranych tekstów. 

Chcemy się uczyć jak nieść KRZYŻ 
w naszym codziennym życiu razem z Jezusem 
Ukrzyżowanym i w ten sposób lepiej świadczyć 
o Jego nieskończonej Miłości. Głównym celem 
naszych MEDYTACJI jest nieustanne poszuki-
wanie odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia. 

W tym przejawia się miłość, że nie my umi-

łowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował 

i posłał Syna Swojego jako ofiarę przebłagalną za na-

sze grzechy (1J 4,10); (por.1J 4,19). Bóg zaś okazuje 

nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł 

za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami (Rz 5,8). 

Umierając Jezus ukazuje nam czym powinna być 
śmierć każdego człowieka: uwieńczeniem dzieła po-

wierzonego każdemu dla wypełnienia planu Bożego. 

Ludzie – zgodnie z chrześcijańskim sposobem rozu-

mienia życia i śmierci – są wezwani do wypełniania aż 
do końca woli Ojca, a śmierć jest ostatnim, definityw-

nym i decydującym aktem wypełnienia owej woli. Te-

go uczy nas Jezus z wysokości krzyża. 

Jezus żył w czasie historycznym, umarł w ściśle 

określonym momencie historii ludzkości. Ukrzyżowa-

ny Zbawiciel świata odkupił człowieka i jego czas 

zmagania się o wierność powołania do życia Życiem. 

U początku czasu – w Raju, Objawiający swą Miłość 
Stwórca powołał ludzi do życia Życiem. Posłuszeń-
stwo Ewangelii i Krzyżowi jest opowiedzeniem się za 

Tym, który o sobie powiedział, że jest Życiem. Na 

Krzyżu jest Życie! 

Czas od stworzenia świata i człowieka do Wydarze-

nia Krzyża i czas od Wydarzenia Krzyża do chwili 

ostatecznego sądu Boga nad ludzkim postępowaniem 

stał się czasem zbawienia. Czas człowieka to nie tylko 

chronos, określający sekwencję wydarzeń historycz-

nych, ale kairos – „czas właściwy”, czyli „moment”, 

w którym Bóg w szczególny sposób wkracza w ludzkie 

życie, w jego bieg i jego uwarunkowania. Miarą czasu 

jest zatem Krzyż Chrystusa! Historia zbawienia jest 

zbawczym dynamizmem. Historia ludzka to historia 

w Krzyżu i historia z Krzyżem. W Jezusie Chrystusie 

wszedł Bóg w ludzki czas, w czas życia, radości, cier-

pienia, w czas zmagania się o poszanowanie godności 

osobowej, w czas decyzji i wyborów moralnych, 

w czas śmierci. Dzięki Chrystusowej obecności na zie-

mi, której to Obecności szczytem okazał się Krzyż, 
czas ludzki stał się czasem Bożym. Krzyż Chrystusa 

„wyrósł” w pełni czasu. Gdy czas się wypełnił Chry-

stus umarł na Drzewie Życia. 

Jezus swoją śmiercią, otwiera bramy dla wylania Du-

cha. Tu objawia się Boża chwała, ponieważ poprzez 

śmierć Pana wylewa się na świat Duch. Cały kosmos 

uczestniczy w relacji Ojca i Syna. Wydając 

ostatni oddech Jezus także i nam przekazał 

Ducha. Kontemplując Jezusa w Jego woła-

niu i umieraniu, wchodzimy w Jego najgłęb-

sze pragnienie, to znaczy wchodzimy 

w przestrzeń działania Ducha Jezusa i Ojca. 

Przez swoją śmierć Jezus objawia, że czło-

wiek u kresu życia nie jest skazany na zanu-

rzenie się w ciemność, w egzystencjalną 
pustkę, w otchłań nicości, lecz jest zaproszo-

ny na spotkanie z Ojcem, ku Któremu zdążał 

za życia drogą wiary i miłości, i który przyj-

muje go w swoje ramiona w godzinie śmierci. To po-

wierzenie się – tak jak widzimy to u Jezusa – oznacza 

złożenie całkowitego daru z siebie przez duszę, która 

akceptuje ogołocenie z ciała i z ziemskiego życia, lecz 

wie, że w ramionach, w sercu Ojca znajdzie nowe ży-

cie, udział w życiu samego Boga w tajemnicy Trójcy. 

Jezu Chryste miej mnie w swojej opiece każdego 

dnia i każdej nocy. Tobie się powierzam całkowicie 

i Tobie oddaję wszystko. Boże posłuż się mną jako 

narzędziem w Twoich rękach i zaprowadż mnie do 

swojego Domu. Tylko Ciebie pragnę i niczego więcej 

nie chcę... 
Ty jesteś moją miłością i moją ufnością. Jestem 

Twoim umiłowanym sługą i tylko Tobie pragnę służyć 
i tylko Tobie się oddaję, o Umiłowany mej duszy. To 

w Tobie pragnę się schować, gdy źle się czuję, to To-

bie się całkowicie oddaję i powierzam. Moje serce na-

leży do Ciebie i oddaję Ci się bezgranicznie. Uczyń ze 

mną co zechcesz. Panie, poprowadź mnie przez życie 

i pomóż w przeprowadzeniu mnie przez wszelkie prze-

szkody. Jezu chwytam się Twojego płaszcza, abyś 
mnie niósł przez życie na rękach pełnych miłości. 

Naucz mnie kochać bezgraniczną miłością wszyst-

kich ludzi i zaopiekuj się mną. Jesteś jedynym mym 

pragnieniem i tylko Twoja miłość daje mi ukojenie 

i radość. Pragnę zawsze iść z Tobą przez Życie 

i w każdej złej chwili dotknąć Twojego płaszcza, Jezu. 

Naucz mnie Swojej miłości i wielkiego współczucia... 

Naucz tak kochać ludzi, jak Ty ich umiłowałeś... Na-

ucz mnie tak wielkiej miłości, jaką Ty okazywałeś... 
Otwórz me serce i napełnij Duchem Świętym, aby pro-

mieniowało Twoją miłością tak ogromną, abym pro-

mieniował nią i abym nawracał innych ludzi do Swoje-

go Pasterza, czyli do Ciebie Jezu... Uczyń mnie Swoim 

poddanym, abym mógł Ci służyć, abym był dobrym 

sługą Bożym. Pomóż mi Jezu, aby wszystkie myśli 
były zanurzone w Tobie, w Twą miłość. Me serce pra-

gnie Twej miłości, wlej w nie miłość najwyższą. Od-

nów me oblicze, ponieważ Ty jesteś mym Umiłowa-

nym... Zaprowadź mnie Jezu do Swojego Ojca 

w Niebie. 
przygotowała Elżbieta Pańko  

na podstawie tekstów kleryków Pasjonistów  
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Czytając w Nowym Testamencie o pustym grobie, zapo-
znając się z relacjami pierwszych świadków Zmartwych-
wstania, skupiamy się z reguły na fragmencie jednej 
Ewangelii. Te fragmenty różnią się jednak w szczegółach 
w zależności od autora, ponieważ Ewangeliści podają 
nieco inne wersje tej samej historii. Czy zestawiając je ze 
sobą, możemy się czegoś nauczyć?  

Różnice w zeznaniach 

Opisy przybycia niewiast do pustego grobu 

i późniejszych wydarzeń znajdziemy we wszystkich 

Ewangeliach. U Mateusza jest to rozdział 28, wersy 1-

10; u Marka 16,1-11; z Ewangelii wg św. Łukasza 

24,1-12 i wreszcie Jan, rozdział 20, wersety 1-18. W 

każdym z czterech rozdziałów znajdziemy ten sam 

ogólny schemat: wcześnie rano kobiety przybywają do 

grobu, lecz jest on pusty. Powiadamiają o tym fakcie 

apostołów. W szczegółach, zwłaszcza synoptycy 

w stosunku do św. Jana, mocno się różnią. Czy powin-

no nas to niepokoić? Bardziej niepokojące byłoby, 

gdyby te opisy były identyczne. Ewangeliści opisują 
fakty, być może opierając się na różnych źródłach, mo-

że inaczej rozkładając akcenty, używając stylizacji. 

Zeznania naocznych świadków rzadko kiedy są całko-

wicie zgodne. Widząc dwóch biegnących mężczyzn, 

jedna osoba powie, że uciekają przed kimś, druga, że 

kogoś gonią, trzecia możne uznać, iż gonią siebie na-

wzajem. W tym trzecim wypadku można wręcz powie-

dzieć „Widziałem uciekającego mężczyznę”, co suge-

ruje, że świadek widział tylko jedną osobę. Dla składa-

jącego zeznania istnienie pościgu było czymś oczywi-

stym. Uznał informacje, kto biegł jako drugi, za nie-

istotną dla sprawy. By lepiej zilustrować sytuację, 
przypomnijmy, że ze względów politycznej poprawno-

ści, niekiedy pomija się w doniesieniach prasowych 

przynależność etniczną osób wchodzących w konflikt 

z prawem. Z drugiej strony – czasem ją celowo podkre-

śla, a kolor skóry może wpłynąć na interpretację sytu-

acji. Wówczas o tym samym wydarzeniu jedna osoba 

powiedziałaby: „Widziałam uciekającego Murzyna”, 

a druga „Widziałam 

dwóch biegnących 

mężczyzn”. Świadko-

wie zawsze będą ina-

czej opowiadać. Waż-
ne, by zeznania sobie 

wzajemnie nie przeczy-

ły, aby dało się je do 

siebie dopasować. Na-

tomiast idealnie zgodne 

zeznania wskazują ra-

czej na zmowę i chęć 
ukrycia prawdy.  

Kto przybył do grobu? 

Mateusz pisze, że do 

grobu przybyły „Maria 

Magdalena i druga Ma-

ria”. Marek wymienia oprócz nich Salome. Łukasz pi-

sze najpierw tylko o „niewiastach”, które chciały na-

maścić ciało Jezusa, lecz nieco dalej czytamy: „i wró-

ciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu 

i wszystkim pozostałym. A były to: Maria Magdalena, 

Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiada-

ły to Apostołom”  (Łk 24, 9-10). Jan w rozdziale 20, 

wers 1 pisze najpierw: „Maria Magdalena udała się do 

grobu” i gdybyśmy na tym poprzestali moglibyśmy 

upierać się przy sprzeczności. Jednak już w J 20,2 Ma-

ria Magdalena mówi „i nie wiemy, gdzie go złożono”. 

Skoro użyła liczby mnogiej, musiała przy grobie być 
z kimś jeszcze. 

Ewangeliści są zgodni co do tego, że do grobu przy-

była grupa kobiet. Być może do kobiet wracających od 

grobu dołączyły jeszcze inne. Istotną rolę wydaje się 
pełnić Maria Magdalena, być może ona mówiła 

w imieniu grupy, była najbardziej aktywna i dlatego 

została najlepiej zapamiętana. 

Jeśli chodzi o uczniów, to Mateusz i Marek milczą 
w tej sprawie. Łukasz relacjonuje, że Piotr pobiegł do 

grobu i zajrzał do środka; u Jana do grobu udaje się 
oprócz Piotra też i „drugi uczeń, którego miłował Je-

zus” (oczywiście pod tym zwrotem kryje się sam Jan). 

Jeśli chodzi o dwóch pierwszych synoptyków, to „brak 

dowodu nie jest dowodem braku”, jak się mówi pod-

czas badania starożytnych pism. Innymi słowy – cho-

ciaż nie wspomnieli o uczniach biegnących do grobu, 

nie przeczą w ten sposób, że Piotr i Jan zajrzeli do gro-

bu. Św. Łukasz – może na podstawie źródeł, na któ-

rych się opierał – uznał za istotne podkreślić, iż Piotr, 

późniejsza głowa Kościoła, był tam obecny. Nigdzie 

nie pisze, iż tylko Piotr pobiegł do grobu. Napisana 

najpóźniej Ewangelia wg św. Jana podaje bardzo 

szczegółowy opis całej sytuacji (Jan przybiegł pierw-

szy, zajrzał, lecz nie wszedł; dotarł Piotr; weszli obaj), 

co nie powinno dziwić, jeśli rozumiemy, iż to Jan Apo-

stoł spisuje własne wspomnienia.  

Anioł czy dwóch młodzieńców? 

Ewangeliści podają, iż kobiety rozmawiały z kimś, 
kto przebywał w pustym grobie. U Mateusza odezwał 

się do nich anioł, u Marka jest mowa o młodzieńcu, u 

Łukasza są dwaj mężowie, zaś w relacji Jana – dwaj 

aniołowie. Dopuszczalne jest określenie aniołów jako 

„mężów”, gdyż jest to tylko określenie ich ziemskiej 

postaci. Jeśli nasza wyobraźnia podpowiada nam syl-

ciąg dalszy na stronie 9 

POZORNE SPRZECZNOŚCI OPISÓW ZMARTWYCHWSTANIA 

Ewangelia św. Jana w swoim opisie 
podaje jeden bardzo ważny szczegół, 
który może być kluczowy do uzgodnie-

nia opisów wydarzeń poranka zmar-
twychwstania.  
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wetki ludzkie ze skrzydłami, to należy pamiętać, że 

Biblia (w tym Stary Testament) nigdzie nie podaje ta-

kiej charakterystyki, wszędzie aniołowie występują 
w postaci mężczyzn. Co do liczby aniołów, zachodzi tu 

podobne jak uproszczenie co w przypadku Marii Mag-

daleny i jej towarzyszek (o czym będzie mowa za 

chwilę). „Anioł przemówił” należy 

rozumieć „Spośród obecnych, je-

den anioł przemówił”. Jeśli czuje-

my opór wobec takiego tłumacze-

nia, spójrzmy na przykład odwrot-

ny. W Łk 24,4-5 czytamy: „Gdy 

wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi 

dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, 

pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: 

«Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?»”. Czy 

ten fragment należy rozumieć w ten sposób, iż męż-
czyźni w lśniących szatach mówili chórem? Jednocze-

śnie? Z tekstu interpretowanego z pewną dozą złej woli 

faktycznie to można wyczytać. Naturalne jest jednak 

stwierdzenie, że zwrot „tamci rzekli” jest uproszcze-

niem, które rozwija się do: „mówili obaj, raz jeden, raz 

drugi, a sens ich wypowiedzi był następujący”. Nikt 

jednak nie opowiada w ten sposób. Wszystko wskazuje 

na to, iż aniołów w grobie Jezusa było dwóch, mógł 

mówić jeden, mogli obaj – nie są to sprzeczności, ra-

czej różnice w prowadzeniu narracji.  

Chronologia 

Ustalenie kolejności wydarzeń nie jest proste, bo sa-

mi ewangeliści zdają się o to nie dbać. Wydarzenia 

z wersetów Mt 28, 1-5 przedstawione są niemal na jed-

nym oddechu, jakby trzęsienie ziemi i zstąpienie anioła 

miało miejsce na oczach kobiet. Podobnie wers Łk 

24,12 jest raczej na pewno umieszczony niezgodnie 

z chronologią. 

Ewangelia św. Jana w swoim opisie podaje jeden 

bardzo ważny szczegół, który może być kluczowy do 

uzgodnienia opisów wydarzeń poranka zmartwych-

wstania. Otóż Maria Magdalena dwukrotnie przybywa 

do uczniów: raz mówi o pustym grobie, a potem 

o spotkaniu Jezusa. Wiemy, że za pierwszym razem nie 

była sama. Może za drugim razem również? Narracja 

jest prowadzona z punktu widzenia Marii. Gdy opo-

wiadam o swoim dniu naturalne jest mówienie: 

„Poszedłem do biura, pracowałem, zrobiłem w kuchni 

herbatę”, co nie oznacza, że spędziłem ten czas 

w izolacji. Cały czas otaczali mnie współpracownicy. 

Podobnie u św. Jana czytamy, iż „Maria obejrzała się, 
Maria ujrzała Jezusa”, lecz można to interpretować 
jako świadectwo jej osobistego spotkania z zmart-

wychwstałym Panem, gdzie towarzyszki odsunięte są 
na dalszy plan, lecz obecne. Wówczas fragmenty Mt 

28,9-10 odpowiadałby J 20,14-17. 

Wydarzenia mogły więc potoczyć się następująco: 

kilka kobiet, w tej liczbie Maria Magdalena, znajdują 
odwalony kamień. Maria biegnie do Szymona Piotra 

i Jana. Kobiety nie wchodzą do środka. Mężczyźni za-

glądają do grobu i odchodzą. Wydarzenia opisane u 

synoptyków tutaj się zaczynają. Mają miejsce już po 

odejściu Piotra i Jana. Kobiety rozmawiają z aniołami, 

których ujrzały wewnątrz grobu. W drodze powrotnej 

spotykają Jezusa, którego obejmują za nogi. Maria 

Magdalena otrzymuje wówczas upomnienie, by Go nie 

zatrzymywała. Cała grupa wraca do apostołów i tam 

opowiada, co widziały.  
Janusz Matkowski  

 

POZORNE SPRZECZNOŚCI …. ciąg dalszy ze strony 8 

Ewangeliści opisują fakty, być może opierając się na 
różnych źródłach, może inaczej rozkładając akcenty, 

używając stylizacji.  
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W tym roku przypada setna rocznica objawień fatim-
skich. Co nam dziś zostało z ich dziedzictwa?  

Co nam zostało z tych objawień? Pomimo tego, że 

miały one miejsce sto lat temu, przekaz objawień fa-

timskich nie stracił na aktualności. Tak jak Matka Boża 

przekazała dzieciom swe pouczenia i prośby, tak choć-
by do tej pory mogliśmy się przekonać o prawdziwości 

tych słów i mocy, jaką daje odmawianie różańca 

i spełnianie Jej wskazań. 
Kiedy począ tkowo 

Anioł, a później Matka 

Boża, objawili się dzie-

ciom, Portugalia wraz 

z innymi państwami Eu-

ropy była pochłonięta I wojną światową. Portugalia, 

jako sojusznik Wielkiej Brytanii, brała bezpośredni 

udział w wojnie, której koniec wcale się nie przybliżał, 

a celów, jakie sobie zakładano, nie udało się zrealizo-

wać, tak, że ginęli ludzie, a ich wysiłek nie przybliżał 

końca wojny. WSZYSCY UCZESTNICY KONFLIK-

TU ZBYT WIELE MIELI JESZCZE SIŁ DO WALKI, 

A ZA MAŁO DO TEGO, BY ZWYCIĘŻYĆ i zamk-

nąć ten konflikt. 

Możemy postawić sobie pytanie: po co mamy czynić 
pokutę, o którą prosi Matka Boża? Co nas to obchodzi? 

Wtedy należy wczytać się w zapowiedzi Matki Bożej, 

która objawiła, czego możemy spodziewać się tu, na 

Ziemi, kiedy nie będziemy pokutować, a jedynie cze-

kać na spełnianie się tych zapowiedzi. 

Wtedy zaś warto odpowiedzieć sobie na pytanie, co 

jest dla nas lepsze: czy spełnienie się zapowiedzi 

o katastrofach i wojnach, mających dotknąć ludzkość, 
czy odprawianie modlitw przebłagalnych w zadość-
uczynieniu za bluźnierstwa przeciw Bogu i jednak ży-

cie w pokoju. Wybór należy do nas. 
Wojciech Zagrajek  

 

CO Z FATIMĄ?  

my to sobie wyobrazić jako życie w grzechu ciężkim, 

jednak pozbawione szansy na spowiedź i wybaczenie. 

W takim stanie człowiek nie kontroluje swojego zacho-

wania, musi robić to co mu szatan podpowiada, 

a podpowiedzi te mogą być przerażające. Nawet łagod-

ne podpowiedzi złego ducha mogą zepsuć wiele relacji 

międzyludzkich. 

Oczywiście działanie chrztu nie trwa wiecznie 

i popełnienie pierwszego grzechu ciężkiego niszczy 

stan łaski i otwiera nową ranę na ciele duchowym. Ale 

Zbawiciel dał na to spowiedź, która jest jakby kołem 

ratunkowym, możliwością przywracania stanu łaski, 

takiego jak po chrzcie, nieskończoną liczbę razy, pod 

warunkiem szczerego żalu za popełnione zło 

i gotowości zadośćuczynienia skrzywdzonym. Dla sza-

tana ten sakrament to skandal nie mniejszy niż chrzest, 

tak bardzo niweczący jego pracę kuszenia oraz nadzie-

ję powrotu do wygodnej sytuacji sprzed Chrystusa, 

kiedy kuszenie było tak łatwe. Okazuje się, że dla wie-

lu ludzi, w tym chrześcijan, jest to także skandal. 

Są jeszcze trzy dary na specjalne okoliczności, aby-

śmy naszego życia nie przegapili. Ich przyjęcie wymu-

sza na nas zdobycie stanu łaski, nawet jeśli przed tygo-

dniem trwaliśmy w najlepsze w grzechach i zupełnie 

nam to nie przeszkadzało. Ten stan łaski jest gwaran-

cją, że jesteśmy otwarci na działanie Ducha Świętego, 

a dla Niego jest jedyną szansą żeby trafić ze swoim 

natchnieniem, zanim znowu pogrążymy się w naszym 

zwykłym grzesznym życiu. 

Pierwszym darem jest sakrament bierzmowania 

przyjmowany na progu dorosłości, gdy młody czło-

wiek stoi przed decyzją na całe życie: do kapłaństwa 

czy do małżeństwa? Wybór teraz podjęty jest szczery 

i czysty, te późniejsze bywają już wymęczone i mocno 

kombinowane, bo i człowiek nieco zużyty. 

Drugi dar to właśnie kapłaństwo i małżeństwo, które 

powinny być zawarte z czystym sercem, gdy ludzkie 

„tak” jest słowem wolnego człowieka wypowiedzia-

nym bez nerwów, a właściwie z radością. Ten dar daje 

tę możliwość. Ale daje też możliwość radosnego wy-

powiedzenia „nie” i uwolnienia się z uwikłania trwają-
cego nieraz lata. 

Trzeci dar to ostatnie namaszczenie, ofiarowany na 

najważniejszy moment życia każdego z nas, czyli na 

moment ostatni. Jest wiele popularnych relacji na ten 

temat, co do których prawdziwości nie musimy się 
zgadzać, ale w tym wywodzie możemy przyjąć ich 

sens jako metaforę rzeczywistości na granicy życia 

i śmierci. Otóż przed człowiekiem pojawiają się w nich 

dwie drogi, do nieba i do piekła. Tego nie widać i nie 

wiadomo, a odczucia są dziwne. Droga do piekła jest 

zachęcająca, bo są na niej w łagodnej formie wszystkie 

nasze ulubione pokusy, zwłaszcza te związane 

z nieczystością, w atmosferze niewinności grzeszenia, 

radosnego grzeszenia. A głos mówi „chodź do nas”. 

Droga do nieba jest nieciekawa i pusta, ale rozświetlo-

na. A głos mówi „pójdź za mną”. 

Tylko w stanie łaski człowiek podejmie właściwą 
decyzję, a dar namaszczenia bezwzględnie przywraca 

stan łaski, ma zatem działanie podobne jak chrzest. Zła 

decyzja nie musi oznaczać od razu piekła, ale na przy-

kład wielosetletni czyściec, co i tak stanowi istotną 
różnicę.  

PODSTAWOWE… ciąg dalszy ze strony 2 

Jacek Drachal 

Do tej pory mogliśmy się przekonać 
o prawdziwości tych słów.  

Po co mamy czynić 
pokutę, o którą 

prosi Matka Boża?  

Stan łaski jest gwarancją, że jesteśmy 
otwarci na działanie Ducha Świętego.  
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PARAFIALNY ODDZIAŁ CARITAS 
Trudno w dzisiejszym zabieganym 
świecie dostrzec potrzeby drugiego 
człowieka. Zaabsorbowani swoimi 
problemami nie rozumiemy, że żyje-
my dla bliźnich. Nasze życie to naj-
cenniejsze, co możemy ofiarować 
człowiekowi stojącemu obok – do-

świadczonemu przez chorobę, starość, cierpienie, brak 
pracy, niezaradność życiową czy samotność.  

Oddział Parafialny Caritas przy parafii św. Szczepa-

na Pierwszego Męczennika w Warszawie powstał 

w maju 2007 roku z inicjatywy wikariusza ks. Andrze-

ja Bukowca. Od tamtej pory członkowie skupieni 

w szeregach tej organizacji rozpoczęli aktywną działal-

ność charytatywną. 
Misja służebna Caritasu. obejmuje zarówno bezpo-

średnią pomoc skierowaną do konkretnych osób po-

trzebujących, działania służące pozyskaniu środków 

finansowych i rzeczowych, jak również aktywność 
formacyjną i modlitewną. 

W ubiegłym roku pomocą w postaci paczek żywno-

ściowych na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc 

zostało obdarowanych 120 rodzin. Powyższe działania 

nie byłyby możliwe bez życzliwości wielu ludzi. Hoj-

ność okazali przede wszystkim parafianie, składając 

dary rzeczowe oraz pieniężne. 

W dniach 3-5 marca br. w Konstancinie odbyły się 
rekolekcje wielkopostne dla parafialnych zespołów 

Caritas z Archidiecezji Warszawskiej. Poprowadził je 

biskup Piotr Jarecki, nawiązując do orędzia papieskie-

go na Wielki Post 2017 – Słowo jest darem. Druga 

osoba jest darem.  
Zespół Caritas  

Fot. Z.Kubisiak 

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚW. BRATA ALBERTA 
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ŚRODA POPIELCOWA 

Fot. Z.Kubisiak 
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REKOLEKCJE 
DLA DZIECI 
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Cnota mądrości fascynuje ludzi od tysięcy lat. Uczestni-
cy prelekcji naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolic-
kiej dowiedzieli się, co sądzili na jej temat filozofowie 
różnych epok, także chrześcijańscy.  

W dniu 17 stycznia na spotkaniu seniorów Parafial-

nego Oddziału Akcji Katolickiej miała miejsce prelek-

cja pod tytułem Rozważania o mądrości. Wybór tema-

tu był prawdopodobnie spowodowany uświadomie-

niem sobie, że to życiowo ważne zagadnienie przestało 

być interesujące dla współczesnego człowieka, który 

często słyszy o inteligencji, fachowości, życiowym 

doświadczeniu, uczoności czy specjalizacji. Jeśli już 
mówi się o mądrości, to tylko odnosząc ją do umiejęt-
ności doprowadzania spraw do zamierzonego celu, do 

osiągnięcia sukcesu. Im większa jest skala tego sukce-

su, tym większa wydaje się mądrość tego, kto go osią-
gnął. 

Według Arystotelesa (384-322 p.n.e.)  mądrość jest 

poznaniem w świetle najgłębszych przyczyn 

i obejmuje całość rzeczywistości przez identyfikację 
tego, co w niej najbardziej powszechne i ostateczne, 

mechanizmów, dzięki którym rzeczywistość istnieje 

i jest taka, jaka jest. W osiągnięciu tego poznania nie 

pomagają zmysły, przeto jest umiejętnością trudną, ale 

daje pewność. Święty Tomasz z Akwinu (1225-1274), 

który w rozważaniach nad mądrością opiera się na 

Arystotelesie, wprowadza tu analogię do roli architek-

ta, któremu, ponieważ ma on wizję całego domu, po-

winni się podporządkować wszyscy rzemieślnicy wy-

konujący części budowli. Mądrość, można powiedzieć, 
jest więc technologią dobrego życia. 

Jeśli nasze życie ma się nie rozpłynąć w bezsensie, 

musimy znaleźć jego miejsce w jakimś porządku. W 

tym miejscu drogi poszukiwania mądrości schodzą się 
blisko z drogami filozofii, które są drogami poszuki-

wania odpowiedzi na pytania: kim jestem, co powinie-

nem czynić, czego nie powinienem zaniedbywać. W 

tej refleksji, a więc w formułowaniu opinii o tym, co 

ostateczne, myśl ludzka, mówiąc ogólnie, wybierała 

dwie drogi: albo szukała odniesienia do bliżej niezi-

dentyfikowanej mądrości wszechświata, mądrości by-

tu, logosu albo uznawała Boga za najgłębszą przyczy-

nę wszechświata. Zarówno wszystkie znaczące syste-

my filozoficzne, jak i religie głoszące istnienie nie-

śmiertelnego pierwiastka w człowieku, pomagają mu, 

każde w inny sposób, do wzniesienia się ponad byt 

materialny. Sposób, w jaki człowiek rozwiąże ten pro-

blem ma dla niego znaczenie zasadnicze. 

Filozof niemiecki Immanuel Kant (1724-1804), roz-

ważając zagadnienia mądrości, uznał, że u jej podstaw 

leży wolna wola człowieka. Jego zdaniem, ta wola jest 

zawsze absolutnie dobra. Wynika to z osadzenia czło-

wieka w transcendencji, co oznacza jego dobrowolne 

poddanie się wprowadzonemu przez rozum prawu na-

turalnemu. Jest ono pojęciem wymagań moralności 

w warunkach życia śmiertelnych istot rozumnych. To 

prawo Kant zdefiniował w trzech nakazach i nazwał je 

imperatywem kategorycznym. 

Te trzy nakazy to: 

• postępuj zawsze tak, abyś mógł chcieć, by zasada 

twojego postępowania była prawem powszechnym, 

• postępuj tak, aby ludzkość nigdy tobie ani innym 

jednostkom nie służyła za środek, lecz zawsze była 

celem, 

• postępuj tak, byś swoją wolę mógł zawsze uważać za 

źródło prawa powszechnego. 

Ich zdefiniowanie jest rezultatem poszukiwań przez 

Kanta bezwzględnie ważnego prawa dotyczącego każ-
dej osoby, które nie musiałoby być usprawiedliwiane 

przekonaniami religijnymi. W życiu człowieka impera-

tyw kategoryczny manifestuje się w jego doświadcze-

niach życiowych dotyczących sytuacji granicznych, 

kiedy jesteśmy w niebezpieczeństwie bądź kiedy 

sprzeciwiamy się swym życiowym zasadom. Znane są 
przekazy biograficzne o ludziach, którzy znajdowali 

się w sytuacjach krytycznych i po długim okresie wąt-
pliwości osiągali nagle pewność co do wyboru, jakiego 

w swej wolności powinni dokonać. 
Kierownictwo dawane przez transcendencję człowie-

kowi w ramach jego wolnej woli i odbierane przez nie-

go w jego samoświadomości jest kierownictwem jedy-

nym w swoim rodzaju i różnym od rodzajów kierow-

nictwa występujących w świecie. 

Zasady wiary filozoficznej zostały nazwane: istnieje 

Bóg, istnieją kategoryczne imperatywy, człowiek jest 

niedoskonały i śmiertelny, człowiek może żyć w myśl 
kierownictwa Boga, rzeczywistość trwa w Bogu. Są to 

rezultaty rozumowania. Ci, którzy je akceptują, nie są 
w stanie wymknąć się sile ich prawdy, odbieranej 

w osobistym doświadczeniu i myśleniu. 

Historia człowieka jako gatunku sięga setek tysięcy 

lat. Jednakże tylko historia pięciu czy sześciu tysięcy 

lat jest udokumentowana. Karl Jaspers, filozof nie-

miecki (1883-1969) dzieli okres historii człowieka na 

cztery wielkie epoki. 

W pierwszej, nazywanej wiekiem prometejskim, na-

stąpiło wykształcenie języka, wynalezienie narzędzi 

i opanowanie ognia. Człowiek oddzielił się od innych 

człekokształtnych istot. Przypuszcza się, że epoka ta 

ciąg dalszy na stronie 15 

ROZWAŻANIA O MĄDROŚCI  

Współczesny człowiek często słyszy 
raczej o inteligencji, fachowości czy 
specjalizacji, a rzadko o mądrości.  

Zdaniem świętego Tomasza mądrość 
jest technologią dobrego życia.  
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trwała dłużej niż cały okres udokumentowanej historii 

człowieka. 

W drugiej epoce (5000-3000 p.n.e.) wykształciły się 
wielkie cywilizacje w Egipcie, Mezopotamii, Indiach 

i Chinach. 

W epoce trzeciej (ok. 800 p.n.e.-200 n.e.) powstały 

równolegle, niezależnie od siebie, duchowe fundamen-

ty rozwoju ludzkości w Chinach, Indiach, Persji 

i Palestynie. W Chinach Lao-Tse i Konfucjusz nakre-

ślili drogi tamtejszej filozofii. W Indiach powstały 

Upaniszady i nauka Buddy. W Iranie Zaratustra sfor-

mułował koncepcję kosmicznego procesu zmagania się 
dobra ze złem. W Palestynie nauczali prorocy: Eliasz, 

Izajasz, Jeremiasz oraz żył i nauczał Jezus Chrystus. 

Hegel powiedział: „cała historia zmierza w kierunku 

Chrystusa i od Chrystusa”. Przyjście Syna Człowiecze-

go stanowi oś historii. Przypomina nam o tym nasz 

kalendarz. 

Z Grecji wyszedł Homer i filozofowie: Parmenides, 

Heraklit i Platon, autorzy tragedii greckich oraz Tuki-

dydes i Archimedes. Trzecią epokę nazywa Jaspers 

wiekiem osi, który przyniósł ludzkości wielkie teorie 

filozoficzne, którymi człowiek nadal żyje. Wadą He-

glowskiej osi historii jest to, że nawet chrześcijanie nie 

oparli swego praktycznego podejścia do historii na 

swej wierze, lecz wprowadzili zasadnicze rozróżnienie 

między jej świecką i uświęconą częścią. 
Wspólnej osi historii należy więc szukać w jej świec-

kiej części, ważnej dla wszystkich ludzi. Duchowe pro-

cesy, które przebiegły w okresie wieku osi, ukształto-

wały, zdaniem Jaspersa, taką wspólną oś historii. Pro-

cesy te przyniosły koniec epoce mitów i demonów 

i stworzyły religie, zgodnie z zasadami których ludzie 

wciąż żyją. 
Jednakże wieki te nie zainicjowały procesu dalszego 

ciągłego rozwoju duchowego, który stałby się wspól-

nym dziedzictwem. Zapoczątkowany ruch w kierunku 

wolności przemienił się w anarchię, żywe idee zastygły 

w dogmaty. W Indiach i Chinach, jak i w Europie, po-

wstały wielkie despotyczne imperia oraz 

wprowadzono techniczną organizację 
i ład. 

Życie człowieka weszło w czwartą 
epokę, w której nadal czerpie z treści 

powstałych w okresie wieku osi. Naj-

większym osiągnięciem człowieka w tej 

nowej epoce wydaje się rozwój nauki 

i technologii, brzemienny w historyczne 

konsekwencje. Jego pierwsze sympto-

my pojawiły się w końcu wieków śred-

nich, a w końcu osiemnastego wieku rozpoczął się sze-

roki rozwój, który w ostatnich dziesięcioleciach postę-
puje lawinowo. Jednakże nie widać zarysowywania się 
kształtów nowych wielkich idei. 

W dyskusjach nad powyższymi kierunkami rozwoju 

duchowego człowieka zasady wiary filozoficznej by-

wają krytykowane z pozycji filozofii wieku oświece-

nia, zapoczątkowanego wybuchem rewolucji francu-

skiej (1798-1799). 

Te pozycje są skierowane przeciwko ślepemu przyj-

mowaniu za prawdę idei bez ich krytycznego zbadania 

(dotyczy to na przykład magii), przeciwko ogranicza-

niu krytycznego badania i osądu. Człowiek pragnie 

zrozumienia tego, w co wierzy, czego pragnie i co czy-

ni. 

Pojęcia filozofii oświecenia bywają jednak używane 

różnorodnie. Fałszywe oświecenie usiłuje oprzeć całą 
wiedzę, wolę i działanie człowieka wyłącznie na tym, 

co zrozumiałe, zakładając, że może on dotrzeć do 

wszystkiego, co prawdziwe i istotne drogą intelektual-

nego wglądu. Nie przyjmuje i nie akceptuje ograniczeń 
swego poznania i nie pozostawia miejsca wierze 

w istnienie Istoty Najwyższej. 

Prawdziwie pojmowane oświecenie, aczkolwiek nie 

zakłada ani nie akceptuje ograniczeń poznania, oświe-

tla także siebie i swe możliwości poznania istotnych 

elementów treści tego, czym jest człowiek. Ponieważ 
intelekt nie może poznać pełnej treści tego zagadnie-

nia, istnieje tendencja ucieczki do przyjmowania za 

absolutną prawdę pewnych poglądów i opinii wynika-

jących z przypadku lub będących rezultatem określonej 

sytuacji. 

Źródłem czynnika, obok naszego intelektu potrzeb-

nego, aby nasze poglądy w tym zakresie nabrały waż-
ności, myśli uzyskały spełnienie, a działania – cel, jest 

zakorzenienie w Najwyższym, z którego czerpiemy 

życie. Jeżeli nie uznajemy działania Najwyższego, bę-
dziemy skłonni przyjmować postawę negatywną wo-

bec sformułowań zasad wiary filozoficznej. 

Przytoczmy na zakończenie definicję mądrości De-

mokryta (460-370 p.n.e.), według której 

mądrość jest warunkiem osiągnięcia 

szczęścia, manifestującym się w umiejęt-
nym życiu i właściwym postępowaniu 

obywateli. Gdy jakość tego postępowa-

nia chyli się ku upadkowi, upada wszyst-

ko. Można by więc zaryzykować opinię, 
że zasady mądrości powinny być, 
w interesie obywateli, włączane do 

wszystkich programów publicznego na-

uczania. 
Tadeusz Wójcik 

ROZWAŻANIA ... ciąg dalszy ze strony 14 

Jeśli nasze życie ma się nie rozpłynąć 
w bezsensie, musimy znaleźć jego 

miejsce w jakimś porządku.  

Według Demokryta mądrość jest wa-
runkiem osiągnięcia szczęścia, mani-

festującym się w umiejętnym życiu 
i właściwym postępowaniu.  
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Wyjazd Promyków Miłosierdzia na zimowisko był pełen 
atrakcji, nic więc dziwnego, że sprawił wielką frajdę 
wszystkim uczestnikom. Nasza schola zwiedzała Zako-
pane, Wadowice, Kraków, a nawet była pod ziemią!  

Naszą zimową przygodę rozpoczęliśmy mszą świętą 
w naszym kościele parafialnym. Podróż autokarem 

minęła spokojnie. Dotarliśmy do ośrodka na obiadoko-

lację. Mieszkaliśmy w pensjonacie U Florka II, 

a smaczne posiłki zapewniał nam znany od lat pan Da-

rek.  

Następnego dnia uczest-

niczyliśmy we mszy świę-
tej w przepięknej kaplicy 

na Jaszczurówce, po czym 

udaliśmy sie na stok nar-

ciarski w Pardałówce. Nie-

którzy uczestnicy mieli 

okazję po raz pierwszy 

spróbować swoich sił na 

nartach pod czujnym 

okiem instruktora. Pozosta-

łe dzieci opanowały cały 

stok. Kolejnego dnia, ko-

rzystając z pogody, rów-

nież bawiliśmy sie na sto-

ku, a zimowy dzień zakoń-

czyliśmy prawdziwym kuligiem na saniach, podziwia-

jąc wieczorną panoramę Zakopanego. Przed snem roz-

grzaliśmy sie przy ognisku zajadając gorące kiełbaski 

w góralskiej chacie.  

Wtorek poświęcony był Janowi Pawłowi II. Zwiedzi-

liśmy nowoczesne i ciekawie zaaranżowane muzeum 

Wojtyłów, dokładniej poznając historię Wielkiego Po-

laka i jego rodziny. Eucharystię przeżyliśmy 

w bazylice w Wadowicach, gdzie nasza schola Promy-

ki Miłosierdzia odpowiadała za oprawę muzycz-

ną. Oczywiście nie mogło też zabraknąć prawdziwych 

papieskich kremówek! Śladami Ojca Świętego podąży-

liśmy do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie przewodnik 

opowiadał nam historię tego miejsca. Wieczorem tra-

dycyjnie odbył się Festiwal Piosenki Zakopane 2017. 

W środę obudził nas przepiękny poranek i czyste 

niebo, więc wykorzystaliśmy okazję, by z Gubałówki 

obejrzeć panoramę polskich Tatr. Pomimo zalegające-

go śniegu, ogrzewało nas 

gorące słońce. Słodka nie-

spodzianka od siostry pod 

postacią kołaczy jeszcze bar-

dziej umiliła nam czas. Opu-

ściliśmy Gubałówkę, zjeż-
dżając wyciągiem Szymosz-

kowa, po czym spokojnym 

spacerem udaliśmy się do 

Sanktuarium Matki Bożej 

Fatimskiej na Krzeptów-

ciąg dalszy na stronie 17 

PROMYKI MIŁOSIERDZIA WYPOCZYWAJĄ W ZAKOPANEM  

Na stoku narciarskim 
w Pardałówce niektórzy uczestnicy 
mieli okazję po raz pierwszy spró-

bować swoich sił na nartach.  
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kach. Tam w bocznej kaplicy z widokiem na Giewont 

uczestniczyliśmy we mszy świętej. Potem wraz 

z przewodnikiem zwiedziliśmy tę góralską perłę archi-

tektury.  

Kolejny dzień rozpoczęliśmy od jazdy na 

lodowisku obok Wielkiej Krokwi. Po wesołej 

zabawie na lodzie udaliśmy się na Krupówki, 

gdzie każdy mógł kupić pamiątki dla siebie 

i bliskich. Ku uciesze dzieci siostra zafundo-

wała wszystkim gorącą porcję frytek. Wie-

czorem całą kolonią spotkaliśmy się 
w świetlicy, by wręczyć dyplomy zwycięz-

com festiwalu piosenki oraz konkursu czy-

stości. Na wszystkich uczestników czekały 

dyplomy, pamiątkowe poduszki oraz słodko-

ści. Wieczór zakończyliśmy projekcją filmu 

z udziałem naszych dzieci dziękującym sio-

strze Wirginetcie za organizację zimowiska. 

Następnego dnia wcześnie rano wyjechali-

śmy do Krakowa. W królewskim mieście 

zwiedziliśmy kościół Mariacki oraz Muzeum 

Historyczne Miasta Krakowa w podziemiach 

Sukiennic. W drodze do kościoła na Smoleńsku stanę-
liśmy pod słynnym oknem papieskim przy ulicy Fran-

ciszkańskiej. Mszę świętą przeżyliśmy przy relikwiach 

błogosławionej Matki Angeli. Wyruszyliśmy w dalszą 
drogę do kopalni soli w Bochni. Pożegnaliśmy się 
z powierzchnią ziemi i zjechaliśmy głęboko pod zie-

mię, gdzie przewodnik przywitał nas górniczym po-

zdrowieniem „Szczęść Boże”. Po multimedialnym 

zwiedzaniu wnętrza kopalni i rejsie podziemnymi łód-

kami, zjeżdżaliśmy z długiej zjeżdżalni, graliśmy na 

sali gimnastycznej i bawiliśmy się na dyskotece. 

Ostatniego dnia zimowiska odwiedziliśmy Sanktu-

arium świętego Jana Pawła II, gdzie uczestniczyliśmy 

we mszy świętej w dolnym kościele przy relikwiach 

świętego. Nasza schola pięknie prowadziła śpiew. 

Wraz z przewodnikiem zwiedziliśmy całe sanktuarium 

i dowiedzieliśmy się wielu kolejnych ciekawostek 

z życia papieża Polaka. Zwiedziliśmy także wystawę 
poświęconą Całunowi Turyńskiemu. Dalej poszliśmy 

do świętej Faustyny, ucałowaliśmy jej relikwie, obej-

rzeliśmy rekonstrukcję jej celi zakonnej oraz zwiedzi-

liśmy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Pełni wra-

żeń, zadowoleni i wypoczęci wróciliśmy do Warsza-

wy. 

W zimowisku wzięło udział dwadzieścioro dzieci; 

nad ich bezpieczeństwem czuwała siostra Wirginetta 

wraz z dwoma paniami wychowawczyniami, 

a duchowym przewodnikiem był dla nas ojciec Romu-

ald SJ.  

Nasza schola wydała swoją pierwszą studyjną płytę 
z kolędami „Promyki Miłosierdzia kolędują Małemu”. 

Serdecznie  dziękujemy 

wszystkim parafianom, któ-

rzy poprzez zakup płyty 

i pysznych ciast naszych 

mam i siostry Wirginetty 

wsparli nasz wyjazd. Podzię-
kowania kierujemy również 
dla S.M. Estery za wykonanie 

przepięknych stroików bożo-

narodzeniowych oraz naszym 

parafianom za ich zakup. Na-

sze podziękowanie kierujemy 

również do Fundacji PKO 

Banku Polskiego. 
s. Wirginetta wraz z dziećmi 

POZNAJMY … ciąg dalszy ze strony 16 

W Krakowie zwiedziliśmy kościół Ma-
riacki oraz muzeum w podziemiach 

Sukiennic.  

Ostatniego dnia zimowiska odwie-
dziliśmy Sanktuarium świętego Ja-

na Pawła II.  
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W naszej pięknej świątyni w każdy czwartek możemy 

uczestniczyć w całodziennej Adoracji Najświętszego 

Sakramentu, a w każdy piątek miesiąca po Mszy św. 

o godz. 18.30 wziąć udział w Medytacjach pod Krzy-

żem, nie tylko w okresie Wielkiego Postu. 

 

6 stycznia – w święto Trzech Króli czyli święto Obja-

wienia Pańskiego w naszej parafii szczególnie modlili-

śmy się za misjonarzy i składaliśmy ofiary pieniężne na 

Jezuickie Centrum Społeczne „W Akcji”, które wspiera 

uchodźców, znajdujących się w Polsce oraz misjonarzy 

jezuickich pracujących w różnych zakątkach świata – 

o czym opowiadał pracujący w ośrodku ks. Damian 

Krawczyk SJ. Zebraliśmy w naszej świątyni 5385 zł, 40 

dolarów i 5 euro. Serdecznie dziękujemy za ofiarność 
i hojność serca. 

7 stycznia – przed południem księża udali się 
z Komunią św. do chorych parafian, a po południu 

w kaplicy św. Judy Tadeusza odbyło się spotkanie 

opłatkowe dla wszystkich grup i wspólnot parafialnych 

z duszpasterzami. 

11 stycznia – w domu parafialnym o godz. 18.30 od-

było się spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolic-

kiej. 

15 stycznia – w naszej świątyni po Mszy św. dla 

dzieci o godz. 11.00 odbyły się Jasełka w wykonaniu 

uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 85, przygotowane 

przez nasze Siostry Katechetki, a po Mszy św. o godz. 

12.30 odbył się koncert kolęd. Pod dyrekcją Katarzyny 

Bonieckiej i Anny Waligóry-Tarnowskiej wystąpili: 

Chór Kameleon Dzielnicy Mokotów, Chór „Amo Liber-

ciąg dalszy na stronie 19 

WYDARZYŁO SIĘ… 

TRIDUUM PASCHALNE 2017 
Wielki Czwartek, 13 kwietnia 

godz. 16.30 - Liturgia Wieczerzy Pańskiej – dla dzieci 

godz. 18.30 – Liturgia Wieczerzy Pańskiej - dla parafian 

Adoracja Pana Jezusa w „Ciemnicy” do godz. 21.00  

 

Wielki Piątek, 14 kwietnia  
godz. 15.00 - Nowenna do Bożego Miłosierdzia. 

godz. 16.30 - Liturgia Męki Pańskiej - dla dzieci 

godz. 18.30 - Liturgia Męki Pańskiej - dla parafian  

Adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 21.30  

 
Wielka Sobota, 15 kwietnia 

od godz. 7. 00 - Adoracja przy Grobie Pańskim 

od godz. 9.00 do 16.00 - Święcenie pokarmów  

godz. 15.00 - Nowenna do Bożego Miłosierdzia. 

godz. 16.30 - Liturgia Wigilii Paschalnej - dla dzieci 

godz. 20.00 - Liturgia Wigilii Paschalnej - dla parafian 

Na Liturgię przynosimy świece. 

 
Niedziela Zmartwychwstania, 16 kwietnia  

godz.6.00 - Procesja i Msza św. Rezurekcyjna  

 

SPOWIEDŹ W WIELKIM TYGODNIU 
Wielki poniedziałek, wtorek i środę - podczas Mszy świętych;  

Wielki Czwartek i Wielki Piątek -  godz. 7.00 -12.30 i godz. 14.30 - 16.00 

Wielka Sobota – godz. 7.00 - 14.00 
Nie spowiadamy: 

w czasie Liturgii Triduum Paschalnego  

w czasie Świąt – Niedziela i Poniedziałek 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU NASZYCH PARAFIAN I GOŚCI 
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tatem” Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów Orderu Wojen-

nego Virtuti Militari z ulicy Narbutta oraz międzynaro-

dowy Chór Kolegium Europejskiego w Natolinie. 

19 stycznia – na spotkanie seniora, które odbyło się 
w samo południe w kaplicy św. Judy Tadeusza Para-

fialny Oddział Akcji Katolickiej zaprosił z prelekcją na 

temat: „Rozważania o mądrości” pana Tadeusza Wój-

cika. 

22 stycznia – po Mszy św. o godz. 9.30 nasze 

„Promyki Miłosierdzia” wystąpiły z koncertem kolęd, 

do którego dołączyli się licznie parafianie. Po wieczor-

nej Mszy św. o godz. 18.30, z koncertem kolęd 

i pastorałek wystąpił chór Camerata Varsovia. 

26 stycznia – w ostatni czwartek miesiąca Parafialny 

Oddział Akcji Katolickiej zaprosił do wspólnych inten-

cji modlitewnych za Ojczyznę podczas Mszy św. wie-

czornej. 

2 lutego – w święto Ofiarowania Pańskiego, trady-

cyjnie zwane Matki Bożej Gromnicznej modliliśmy się 
podczas Mszy św. ze świecami. 

3 lutego – w pierwszy piątek miesiąca przed połu-

dniem Księża udali się z Komunią św. do chorych pa-

rafian. 

5 lutego – w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 

8.00 odbyła się Msza św. Apostolstwa Modlitwy 

i Żywego Różańca, po której nastąpiło spotkanie 

z wyjaśnieniem intencji Apostolstwa modlitwy na mie-

siąc luty.  

11 lutego – w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej 

z Lourdes, z okazji XXV Światowego Dnia Chorego 

papież Franciszek wystosował specjalne orędzie pt.: 

„Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy 

uczynił mi Wszechmocny» (Łk 1,49)”. A w naszej 

świątyni o godz. 9.00 została odprawiona dodatkowa 

Msza św. za chorych, połączona z sakramentem cho-

rych. 

12 lutego – nasza schola „Promyki Miłosierdzia” 

zorganizowała „Kiermasz ciast”, z którego dochód 

przeznaczony został na dofinansowanie zimowego wy-

poczynku dzieci z naszej parafii. Na tygodniowy zimo-

wy wypoczynek wyjechały do Zakopanego wraz 

z opiekunami dwie grupy: Grupa Dzieci i Grupa Mini-

strantów. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za 

pomoc w dofinansowaniu tych wyjazdów. 

19 lutego – Ksiądz Proboszcz podsumował Kolędę, 
czyli wizytę duszpasterską w naszej parafii: 

„zapukaliśmy do 7030 mieszkań; przyjęto nas w 1912 

mieszkaniach (27,20%); odmówiono wizyty w 664 

mieszkaniach (9,19%); w 4472 mieszkaniach nie 

otwarto nam drzwi (63,61%)”.  

21 lutego – we wtorek po Mszy św. o godz. 18.30 

odbyło się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, 

liderów poszczególnych grup i wspólnot z Księdzem 

Proboszczem. 

1 marca – we Środę Popielcową, rozpoczynającą 
okres Wielkiego Postu w naszej świątyni podczas każ-

dej Mszy św. odbył się obrzęd posypania głowy popio-

łem jako znak pokuty i przygotowania do ponownego 

przeżycia tajemnic paschalnych: męki, śmierci 

i zmartwychwstania Chrystusa. 

2 marca – Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym 

rozpoczęła Seminarium Ożywienia Wiary, które zapla-

nowane jest do 18 maja. Zapraszamy do udziału 

w katechezach i w modlitwie, w każdy czwartek, po 

Mszy św. o godz. 18.30 do kaplicy św. Judy Tadeusza. 

3 marca – w pierwszy piątek miesiąca Księża przed 

południem udali się z Komunią św. do chorych para-

fian, a o godz. 18.30 odprawiona została Msza św. 

z uczczeniem relikwii Krzyża Świętego. 

8 marca – we środę o godz. 19.15, w kaplicy św. 

Judy Tadeusza, rozpoczął się Kurs Przedmałżeński, 

który trwać będzie do środy 17 maja.  

12 marca – niedziela misyjna „Ad gentes”, podczas 

której w ramach akcji Pomocy Rodzina Rodzinie nasz 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej i Caritas przepro-

wadzili zbiórkę na pomoc potrzebującym rodzinom 

w Aleppo, w Syrii – do puszek trafiło 8331 zł. Dzięku-

jemy wszystkim ofiarodawcom za hojne serce. 

14 marca – po Mszy św. o godz. 18.30 odbyło się 
spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej z Księ-
dzem Proboszczem. 

19 marca – w niedzielę o godz. 15.30 odbyła się ko-

lejna Msza św. inicjacyjna dla dzieci przygotowują-
cych się do I Komunii św. w naszej parafii oraz ich 

rodziców. 

22 marca – we środę z okazji trwającego Roku św. 

brata Alberta Chmielowskiego i peregrynacji Jego reli-

kwii do warszawskich świątyń, w naszym kościele od-

była się wspólna modlitwa przy relikwiach Świętego 

podczas Mszy św. o godz. 18.30. 

23 marca – na kolejne spotkanie seniora Parafialny 

Oddział Akcji Katolickiej zaprosił z wykładem pt. 

„Atak i obrona naszych wartości dziś” prof. Włodzi-

mierza Bojarskiego. 

25 marca – w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

przypada Dzień Świętości Życia od poczęcia aż do na-

turalnej śmierci i w tej intencji o godz. 8.00 odbyła się 
Msza św., podczas której parafianie mogli włączyć się 
w duchową adopcję dziecka poczętego, którego życie 

zagrożone jest aborcją. 
26 marca – w niedzielę, dzieci ze scholi i nasi mini-

stranci zbierali dobrowolne ofiary do puszki na potrze-

by duszpasterskie Liturgicznej Służby Ołtarza. 

Serdecznie zapraszamy do oglądania relacji fotogra-

ficznych i filmowych zamieszczonych na parafialnej 

stronie internetowej: www.szczepan.org.pl 
Oprac. JW 

WYDARZYŁO SIĘ… ciąg dalszy ze strony 18 

Nasza schola wydała swoją pierwszą studyjną płytę 
z kolędami „Promyki Miłosierdzia kolędują Małemu”.    

 
Nasza schola zajęła III miejsce w XI Wojewódzkim 

Konkursie Kolęd i Pastorałek, który odbył się 
w Domu Kultury „Kadr” w styczniu 2017 r. 
Dziewczynki zaśpiewały kolędę "Do szopy  
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Biblioteka Parafialna 
niedziela, godz. 10.30 - 12,30  

I i III wtorek, godz. 17.30 - 19.00 

Poradnictwo Rodzinne  
poniedziałek godz. 17.00 - 19.30 

kontakt: p. Joanna Człapska; tel. 607 036 592 

Klub Seniora 
opiekun: O. Wiesław Kulisz SJ 

wybrany czwartek miesiąca, godz. 12.00 

kaplica św. Judy Tadeusza 

Akcja Katolicka 
asystent kościelny: O. Wiesław Kulisz SJ 

1. środa miesiąca po mszy św. o godz. 18.30 

kaplica św. Judy Tadeusza 

Koło Przyjaciół „Radia Maryja” 
opiekun: O. Wiesław Kulisz SJ 

2. poniedziałek miesiąca, godz. 16.00 

kaplica św. Judy Tadeusza 

Apostolstwo Modlitwy i Żywy Różaniec 
opiekun: O. Wiesław Kulisz SJ 

1. niedziela miesiąca po mszy św. godz. 8.00 

sala św. Judy Tadeusza 

(wyjaśnienie intencji Apostolstwa Modlitwy) 

Odnowa w Duchu Świętym „Źródło miłości” 
opiekun: O. Romuald Domagała SJ 

czwartki, godz. 19.15; kaplica św. Judy Tadeusza 

Grupa Modlitewna „Wierni Małżeństwu” 
opiekun: O. Andrzej Kuszyński SJ 

wtorki godz. 19.15, kaplica św. Judy Tadeusza 

1. wtorek msza św. w kościele o godz. 18.30  

Grupa charytatywna (Stowarzyszenie Pań 

Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo)  
czwartki godz. 9.30 do 10.30 

Parafialny Oddział Caritas 

opiekun O. Wiesław Kulisz SJ 

z okazji świąt wydawanie paczek potrzebującym 

Katecheza do bierzmowania 
O. Andrzej Kiełbowski SJ 

poniedziałek godz. 13.30, 14.30, 15.30 i 19.00 

środa godz. 19.00 

kaplica św. Judy Tadeusza 

Ministranci 
opiekun: O. Tadeusz Drozdowicz SJ  

wtorki, godz. 17.00; sala św. Stanisława Kostki 

Chór parafialny 
opiekun: O. Wiesław Kulisz SJ 

kierownik chóru: Ewa Wawrzyniak 

środy lub piątki, sala św. Rodziny 

Schola dziecięca „Promyki Miłosierdzia” 
opiekunki: S. Wirginetta i S. Katarzyna 

niedziela, godz. 10.00, sala „Promyki” 

Schola akademicka 
kontakt: O. Romuald Domagała SJ 

Duszpasterstwo Akademickie 
opiekun: O. Romuald Domagała SJ 

sala Duszpasterstwa Akademickiego; raz w miesiącu 

spotkania par narzeczeńskich i młodych małżeństw 

Spotkania z medytacją ignacjańską 
prowadzi: Damian Krawczyk SJ  

środa godz. 19.30 

sala Duszpasterstwa Akademickiego 

Grupy AA 
1. grupa: wtorki godz. 17.00, sala św. Rodziny 

2. grupa piątki godz. 17.00, sala św. Rodziny 

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  
http://www.szczepan.org.pl/; szczepan@jezuici.pl 

Konto: 40 1030 0019 0109 8503 0013 2152 

 

NABOŻEŃSTWA I MSZE ŚWIĘTE 
Msze św. w Niedziele i święta 

7.00; 8.00; 9.30; 10.45 (w jęz. hiszpańskim w domu 

parafialnym - poza wakacjami); 11.00 (z udziałem 

dzieci); 12.15 (z przedszkolakami w domu parafialnym 

- poza wakacjami); 12.30 (suma w intencji parafian) 

17.00 (poza wakacjami); 18.30 (dla młodzieży); 20.00 

(akademicka) 
Msze św. w pierwszy piątek miesiąca 

7.00; 7.30; 8.00 (msza św. i nabożeństwo do Najświęt-

szego Serca Pana Jezusa); 17.00 (dla dzieci 

i młodzieży - poza wakacjami); 18.30 
Msze św. w Dni powszednie 

7.00; 7.30; 8.00; 18.30 

środa godz. 8.00 (w intencji dobroczyńców parafii 

i domu zakonnego); 

1. sobota miesiąca godz. 8.00 (msza św. i nabożeństwo 

do Niepokalanego Serca Maryi); 

2. czwartek miesiąca godz. 18.30 (w intencji Ojczyzny) 
Nabożeństwa 

Koronka do Miłosierdzia Bożego: środa godz. 18.15 

Medytacje pod Krzyżem: piątek ok. 19.15, po mszy 

św,, (z wyjątkiem wakacji i Wielkiego Postu) 

Adoracja Najświętszego Sakramentu:  

Pierwsza niedziela miesiąca: po sumie - od godz. 

13.30 do 17.00; godz. 15.00 - Godzina Miłosierdzia 

Czwartki: od godz. 8.30 do godz. 18.30 

Spowiedź: 1. piątek miesiąca od godz. 16.30 do 19.00 

oraz w czasie każdej mszy św. 

KANCELARIA PARAFIALNA 
mieści się na parterze Domu Parafialnego 

O. Proboszcz dyżuruje w kancelarii 

we wtorki i piątki (oprócz 1. piątku miesiąca) 

wtorek i czwartek 16.00 do 18.00 

środa i piątek 10.00 do 12.00 

 
W dniu 18 marca po ciężkiej chorobie  

odszedł do Pana nasz współpracownik  

 

Ś.P. Jacek Drachal 

 

Przesyłając swój ostatni tekst, obiecał ciąg dalszy.  

Już go nie przeczytamy! 

Jacku, będzie nam brakowało Twoich mądrych tekstów. 


