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MEDYTACJE POD KRZYŻEM

PRAGNĘ!
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
drukowanie 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
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia.

Słowo „Pragnę” kończy spojrzenie Jezusa z krzyża
na ten oszalały, zaślepiony świat i człowieka – odtąd
będzie już tylko rozmawiał z Ojcem. W miarę jak
upływa krew z ran Jezusa, wzrasta też pragnienie. Jezus wyrzekł: „Pragnę” – to pierwszy i ostatni raz kiedy
Jezus żąda posługi i ją otrzymuje. By ulżyć pragnieniu
Jezusa żołnierz podaje Mu trochę rozcieńczonego octu
– cierpkiego napoju, aby nie pragnął znowu za chwilę.
Pragnienie dla konającego skazańca było jedną
z najbardziej okrutnych męczarni. To co przeżywa
człowiek w takim stanie, słyszymy w Psalmie 22: Moje
gardło suche jak skorupa, język mój przywiera do podniebienia, kładziesz mnie w prochu śmierci (w. 16).
Silne i przerażające było pragnienie Chrystusa, które
Duch Święty zapowiedział aż tak dosłownie przez autora psalmu.
Ten, który wskazywał źródła, wydobywał wodę za
skały, Ten, który zsyła na ziemię deszcze, teraz nie ma
czym zaspokoić swego pragnienia. Pragnie wody Ten,
który Samarytance przy studni w Sychar oferuje źródło
wody żywej. Temu, który w Kanie Galilejskiej na weselu zamienił wodę w wino, podają teraz ocet zmieszany z żółcią.
Jan Ewangelista, pomimo przejmującego realizmu
sytuacji, nie chce nas zatrzymać jedynie na pragnieniu
czysto fizycznym. To jedno słowo Jezusa: Pragnę, podprowadza nas do spotkania z pragnieniem o wiele głębszym. Pamiętamy, że już przy studni Jakubowej powiedział nam, iż istnieje coś o wiele głębszego niż potrzeba zaspokojenia pragnienia fizycznego. Wielu Ojców
Kościoła twierdzi, że Jezusowe słowo „Pragnę” jest
największym cierpieniem fizycznym, a zarazem największą pociechą dla nas ludzi wierzących. Jezus na
krzyżu przeżywa pragnienie dusz, pragnienie odkupienia. Trawi Go wielkie pragnienie, aby wielu ludzi mogło wołać do Boga Ojcze. Całe Jego życie było zwrócone ku temu celowi, który obecnie się wypełnia.
Na szczycie Kalwarii, podobnie jak w całym swoim
życiu, Jezus odczuwa pragnienie nas samych, naszego
oddania się, naszego obcowania z Nim. Pragnie, abyśmy rozpoznali Jego miłość, uwierzyli w nią i ją przyjęli. Jezus cierpi także w naszym odrzucaniu siebie,
w naszym zatrzymywaniu się jedynie na grzechu. CierRedaguje Zespół : Jolanta Pakulska jp@dataline.pl (red.nacz.);
Jolanta Wroczyńska jola.wroczynska@gmail.com;
Wojciech Zagrajek wojtek.zzzz@wp.pl;
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pi, ponieważ wie, że skupieni
na sobie, nie widzimy głębiej, nie potrafimy odczytać
znaków Jego miłości. Istnieje
ogromna pokusa, aby skupić
się tylko na tym, co złe, na
grzechu. A kto może nas
uzdrowić z grzechu? Tylko
Jezus wyraża pragnienie, aby
nas leczyć, uzdrawiać,
uszczęśliwiać, dzielić się
z nami Samym Sobą. Ten wielki żar miłości czyni Jezusa spragnionym. Jezus pragnął doskonałego wypełnienia Woli Bożej, a wypełniał Ją wisząc przez trzy
godziny na krzyżu, cierpiąc pragnienie i umierając
w straszliwej męce. Z krzyża Jezus uczy nas, że zawsze powinniśmy oglądać się na Wolę Bożą. Jezus pragnie być naszym Bratem, Przyjacielem, Lekarzem,
a my tak często traktujemy Go jako intruza czyhającego na naszą wolność, na naszą swobodę, na nasze
szczęście.
Jak my mamy odpowiedzieć na pragnienie Jezusa?
W jaki sposób mamy gasić pragnienie Jezusa? Zewsząd dochodzi do nas wołanie Jezusa wydobywające
się z ust bliźniego. Słowo „pragnę”, niezależnie od
swojej teologicznej głębi, pozostaje zawsze prośbą
cierpiącego człowieka, wołaniem o wodę, o prosty gest
miłości bliźniego.
Jeśli ktoś poda kubek świeżej wody jednemu z tych
najmniejszych ze względu na to, że jest (moim)
uczniem, nie utraci swojej nagrody (Mt 10,42). Byłem
spragniony, a daliście mi pić (Mt 25,35). Te zdania
z Ewangelii przypominają nam coś bardzo ważnego.
Wołanie „pragnę” dochodzi nieustannie do naszych
uszu. To wołanie najmniejszych, spragnionych, czyli
żyjących w niedostatku, w biedzie materialnej lub moralnej. Jezus utożsamił sie z tymi, którzy są głodni.
spragnieni, chorzy, w więzieniu, z cudzoziemcami
i z tymi, którzy są nadzy. Wszystko co uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniejszych, uczyniliście Mnie (Mt 25,40). Bóg jest blisko pokornych, małych, cierpiących. Sam staje się słaby. Ukrywa się
w ubogich. Kto nie zatyka uszu na wołanie ubogich,
wykluczonych, niesprawnych, samotnych, kto staje się
ich przyjacielem, ten staje się przyjacielem Boga. Kto
się odwraca od ubogich, odwraca się od Boga.
Panie, kiedy jestem głodny, daj mi kogoś,
kto potrzebuje pożywienia;
Kiedy zostanę zraniony, daj mi kogoś,
kogo potrzeba pocieszyć.
Kiedy mi ciąży mój krzyż, pozwól mi nieść krzyż
innego człowieka razem z nim.
Kiedy nie mam czasu, daj mi kogoś,
komu przez chwilę mógłbym pomóc.
Klerycy Pasjoniści
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Do wstępnej refleksji w kolejnym
numerze Naszej Parafii, zainspirowały mnie myśli Jakuba Alberione
o wszystkich świętych i piękny obraz przedstawiający niebo. Za kilka
dni będziemy przeżywać w kościele uroczystość Wszystkich Świętych. Rąbka tajemnicy nieba uchyli nam Księga Apokalipsy św. Jana,
ukazującego zwycięskiego Baranka, a wokół Niego
zgromadzeni ci, którzy przeszli z wielkiego ucisku
i w Jego krwi opłukali swoje szaty. Święci to ci, którzy
okazali się wierni Jezusowi i zdali najważniejszy egzamin z miłości.
Wśród nich są męczennicy i wyznawcy, kanonizowani czyli oficjalnie uznani przez kościół za świętych
oraz wielu anonimowych, bezimiennych świętych,
o których jedynie Bóg wie. Cisi i pokorni. Kościół
przypomina nam jednocześnie, że świętość zaczyna się
już tu na ziemi. Drogą do nieba jest nasze życie, nasza
codzienność, spełniane zadania i obowiązki. Codzienne
branie odpowiedzialności za wszystko to, co Pan nam
powierzył. Świętość nasza rodzi się w wiernej odpowiedzi na wszystkie dary z nieba. Ta wierność kosztuje. Prowadzi przez cierpienie, przez krzyż, śmierć, ale
zawsze do zmartwychwstania – do nieba właśnie.
Sporo miejsca w tym wydaniu zajmują zdjęcia
z naszej parafialnej pielgrzymki do Sanktuarium Matki
Bożej Fatimskiej w Zakopanem i do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Sanktuarium św. Jana Pawła II
w Krakowie – Łagiewnikach. Udaliśmy się jako pielgrzymi do miejsc świętych, naznaczonych życiem
i owocną misją św. Brata Alberta na Kalatówkach, św.
Siostry Faustyny – misjonarki miłosierdzia oraz św.
Jana Pawła II. Te miejsca przyciągają jak magnes.
Wprowadzają w ciszę i zadumę. Rodzi się w nich pragnienie, by doświadczać miłosierdzia i w codziennym
życiu stawać się jego apostołem. Te miejsca przyciągają, mówią i zobowiązują.
Piękne są migawki z wakacji. Grupa dzieci z naszej
parafii wypoczywała w Bieszczadach. Obszerne omówienie tamtych dni, ilustrowanych fotografiami, ukazuje jak piękna jest polska ziemia, a wakacje - czas
wypoczynku mogą zarazem być czasem odkrywania
Boga w dziele stworzenia, w przyrodzie i jednocześnie
motywem wdzięczności za wielkie i hojne dary, którymi nas obsypuje; jak choćby wspólnota kształtowana
Bożym Słowem i bezinteresowną miłością.
Trwa rok duszpasterskiej pracy kościoła pod hasłem:
Idźcie i głoście! W tym wydaniu gazetki parafialnej
znajdziemy dwa świadectwa takiej postawy. Pierwsze
– Jerzego Żydkiewicza, naszego parafianina, który został uhonorowany medalem „Zasłużony dla Archidiecezji”. Akcja Katolicka doceniła wieloletnie zaangażowanie Pana Jerzego w budowanie wspólnoty parafialnej przez jego troskę o piękno liturgii, przekazu Słowa
Bożego w świątyni, włączanie się w liczne nabożeń-

stwa i piątkowe medytacje pod krzyżem. Świadectwo wiary człowieka
świeckiego. Jak ważne dziś, jak bardzo
potrzebne.
Drugie – misyjna droga Karoliny Jóźwiak, absolwentki naszego duszpasterstwa akademickiego Szczep.
Ta młoda, świetnie wykształcona dziewczyna, zaangażowana przed rokiem w przygotowanie Światowych
Dni Młodzieży, odkryła w sercu powołanie na misje.
Udaje się do Brazylii, by służyć najbardziej potrzebującym pomocy. Podobnie jej dwie koleżanki – Dominika na Filipiny i Paulina do Indii. Przeżyliśmy w naszej
wspólnocie obrzęd posłania ich na misje. Te trzy – to
ta iskra, która wychodzi z Polski, by zapalać świat miłością, której potrzebuje jak ziemia wody.
Nie wszyscy wyjeżdżają na misje. My pozostajemy
na miejscu. Misyjnym polem naszej pracy jest parafia,
rodzina, nasze codzienne życie pełne zadań
i wielorakich obowiązków. W tym nowym roku szkolnym i katechetycznym idziemy i głosimy w nowym
składzie naszych zakonnych wspólnot. Witamy siostry
felicjanki: S. Klaudię – przełożoną wspólnoty sióstr
oraz S. Florentynę – obie katechetki. Zastąpiły S. Katarzynę i S. Wirginettę. Nowi ojcowie: O. Tomasz – wikariusz, O. Zbigniew i O. Krzysztof. Zastąpili O. Stanisława, O. Tadeusza i O. Romualda. Dziękujemy poprzednikom a wszystkim nowym: siostrom i ojcom
życzmy Bożego błogosławieństwa. Idźmy razem.
Przez codzienny trud, w wierności przez ziemię do
nieba. Zapraszamy do drogi.
O. Wiesław Kulisz SJ, Proboszcz

KORZENIE NASZEJ WIARY
Warto pamiętać o męczennikach drugiej wojny światowej, dzięki którym możemy cieszyć się pięknem
i wolnością naszej ojczyzny.

Gdy przechadzając się uliczkami Mokotowa, czy
dzielnicami innych miast w Polsce, odczuwamy radość
z piękna naszego kraju, to westchnijmy do naszego
Ojca w intencji kapłanów i duchowieństwa. Wspomnijmy tych prześladowanych i mordowanych przez
okupantów za to, że byli Polakami i wyznawali wiarę
katolicką. Najeźdźcy karali tych ludzi za niesienie pomocy parafianom, za wszelką otuchę, którą nieśli utrudzonym rodakom. Warto przypomnieć, jak wielu księży zostało wywiezionych do obozów koncentracyjnych, przede wszystkim do Dachau, ale i Auschwitz,
gdzie poniósł śmierć ojciec Maksymilian Kolbe. Pamięć o nich jest bardzo ważna, ponieważ właśnie dzięki nim możemy podziwiać piękno Boga w naszej wolnej ojczyźnie i cieszyć się jej dorobkiem.
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OKIEM PROBOSZCZA

SŁOWO PROBOSZCZA

ŻYCIE CZŁOWIEKA

KIEDY ZACZYNA SIĘ ŻYCIE CZŁOWIEKA
Częstym argumentem w dyskusjach o aborcji jest rzekoma niepewność nauki co do momentu powstania życia
ludzkiego. Medycyna mówi jednak jasno: życie zaczyna
się od poczęcia!

Od wieków interesował ludzi, a zwłaszcza lekarzy,
problem, w jaki sposób dochodzi do poczęcia i kiedy
zaczyna się życie człowieka. Jednak długo pozostawało to tajemnicą.
W okresie, kiedy żył Arystoteles (384-322 przed
Chr.) panowało nawet błędne przekonanie, że mężczyzna przekazuje kobiecie wraz z płynem nasiennym
maleńkiego człowieka, który rośnie następnie
w kobiecie, porównywanej do gleby.
O istnieniu u wielu ludzi już w starożytności szacunku dla życia rozwijającego się człowieka świadczy
tekst przysięgi Hipokratesa, lekarza żyjącego około
400 lat przed Chrystusem: „Nikomu, nawet na żądanie,
nie dam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę
jej doradzał, podobnie też nie dam nigdy niewieście
środka poronnego przeciwko kiełkującemu życiu”.
Przysięgę tę składali przez wieki młodzi lekarze po
ukończeniu studiów (zmieniono ją dopiero w okresie
komunizmu).
Święty Augustyn (354-430) i święty Tomasz
z Akwinu (1223-1274) sądzili, że musi upłynąć pewien
czas od poczęcia, by płód został obdarowany duszą,
czyli „uczłowieczony”. Nie był to jednak dogmat Kościoła, lecz ich osobiste poglądy, wynikłe z tego, że
w tamtych czasach nie wiedziano jeszcze nic pewnego
o fakcie poczęcia.
Dopiero w roku 1677 uczony holenderski Antony
van Leeuwenhock odkrył męskie plemniki, znajdujące
się w płynie nasiennym, a w roku 1826 uczony Karl
Ernest von Beer, profesor zoologii w Königsberg, odkrył istnienie żeńskiej komórki jajowej (zwanej jajeczkiem) w pęcherzyku w jajniku kobiety. Te dwa ważne
odkrycia zapoczątkowały dalszy rozwój badań naukowych nad faktem poczęcia dziecka i nad jego dalszym
rozwojem w okresie prenatalnym.

W momencie poczęcia, czyli
w momencie połączenia się komórki rozrodczej męskiej – plemnika (która przekazuje 23 chromosomy) – z komórką rozrodczą żeńską – jajeczkiem (która przekazuje

O istnieniu u wielu ludzi szacunku dla
życia rozwijającego się człowieka
świadczy tekst przysięgi Hipokratesa.

również 23 chromosomy) – powstaje całkowicie nowa
komórka, posiadająca w swym jądrze komórkowym
nowy zestaw 46 chromosomów, czyli całkowicie nowe
DNA. To DNA (zawierające w swych 46 chromosomach podstawowy zestaw wszystkich genów), będzie
się powtarzać, stale takie samo, we wszystkich komórkach danego człowieka do końca jego życia.
W tej pierwszej komórce, powstałej z połączenia się
plemnika z komórką jajową, jest już zaprogramowany
cały rozwój danego człowieka i wszystkie jego cechy
fizyczne i umysłowe, a więc: jaki kolor będą miały
jego oczy i włosy, jakie będzie miał zdolności i tak
dalej. Rozwijające się dziecko od początku pobiera od
matki tlen, substancje odżywcze i ciepło, ale witalna
energia rozwoju jest w nim samym, jest już w tej
pierwszej jego komórce, zaistniałej w momencie poczęcia. Dalszy rozwój postępuje szybko i jednostajnie,
bez żadnych przerw czy skoków. Serce rozwija się
w 3. tygodniu życia dziecka, kiedy matka zaczyna dopiero orientować się, że jest w stanie błogosławionym.
Stopniowo rozwijają się wszystkie narządy i układy
organizmu: oczy, uszy, mózg i inne; układ pokarmowy, moczowy, nerwowy, hormonalny. Moment zapłodnienia jest więc początkiem nowego ludzkiego
życia, początkiem istnienia człowieka, którego przedtem nie było.
Jak już wspomniano, w jego rozwoju prenatalnym
nie ma żadnej przerwy ani zauważalnego przejścia
Wszystkie cechy człowieka, zarówno ciele- w jakąś nową, wyższą fazę rozwoju, którą można by
sne, jak i umysłowe, są już w stanie poten- uznać za początek człowieczeństwa.
cechy człowieka, zarówno cielesne, jak
cji w genach pierwszej komórki powstałej Wszystkie
i umysłowe, są już w stanie potencji w genach
w momencie zapłodnienia.
pierwszej komórki powstałej w momencie zapłodnienia, a ich rozwój postępuje stopniowo zarówno
w okresie prenatalnym, jak i w dalszym ciągu po urodzeniu się.
Stanowisko Kościoła, uznające godność człowieka
od chwili poczęcia, jest więc zgodne z myśleniem naszego ludzkiego rozumu oraz z wszystkimi ważnymi
odkryciami naukowymi, czyli jest zgodne z prawdą.
Chrystus powiedział: „Kto spełnia wymagania prawdy,
zbliża się do światła” (J 3,21) oraz: „Poznacie prawdę,
a prawda was wyzwoli” (J 8,32).
ciąg dalszy na stronie 5
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ciąg dalszy ze strony 4

Ukształtowałeś moje nerki
i utkałeś mnie w łonie mojej matki.
Sławię Cię, albowiem cudownie mnie stworzyłeś,
a dzieła Twoje są przedziwne,
i wie o tym dusza moja.
I nie ukryły się przed Tobą kości moje,
gdy ukształtowany byłem w ukryciu

i utkany we wnętrzu prochu.
Oczy Twoje już wtedy widziały mój zalążek,
a w księdze Twojej zapisane były wszystkie dni,
które miały nadejść,
chociaż żaden z nich wówczas jeszcze nie istniał.
O, jak bezcenne są Twoje zamysły,
o, jakże niezmierzona jest ich ilość!
(Ps. 139, 13 – 17).
lek. med. Elżbieta Wójcik

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Medytacja Jakuba Alberione
Zobaczyłem ogromny tłum, którego nikt nie
mógł policzyć, ze wszystkich narodów, plemion, ludów i języków. Stali przed tronem
i przed Barankiem ubrani w białe szaty, a
w rękach trzymali palmy. I wołali potężnym
głosem: „Zbawienie u naszego Boga, siedzącego na tronie, i u Baranka”. (Ap 7, 9-10)
1. Świętym winni jesteśmy miłość, naśladowanie, modlitwę. Miłość z racji darów
Bożych, jakie zostały im udzielone, oraz
ich zasług; naśladowanie z powodu ich
cnót; modlitwę ze względu na moc ich
wstawiennictwa przed Bogiem.
2. W Świętych podziwiamy moc i dobroć
Boga, która tak wspaniale i hojnie w nich się objawiła. Podziwiamy również sposób, w jaki odpowiedzieli oni na Bożą łaską. Pośród nich są apostołowie i męczennicy, wyznawcy i dziewice,
zakonnicy, kapłani, młodzieńcy, ojcowie i matki
rodzin, osoby z każdego stanu, języka, narodu.
3. Naśladowanie Świętych. Byli oni ludźmi takimi
jak my. Przeszli pośród licznych pokus, trudności,
niebezpieczeństw, podobnych do tych, które nas
spotykają. Ale zachowali niewinność; albo oczyścili się przez stosowne pokuty; i w ten sposób
zakończyli to życie w świętej miłości Boga. Wielu z nich natychmiast zostało włączonych do radości nieba; inni musieli najpierw w czyśćcu
oczyścić się z pozostałości grzechu.
Pośród nich widzimy ogromną różnorodność zasług
i chwały: „Każda gwiazda różni się od innej swoim
blaskiem”. Kto bardziej wyróżniał się miłością niż św.
Cottolengo czy św. Wincenty à Paulo ; kto jaśniał
większą gorliwością niż św. Franciszek z Asyżu i św.
Proboszcz z Ars? Święty Alojzy był wzorem czystości,
św. Alfons prowadzenia dusz, św. Konrad z Parzham
pokory i św. Teresa od Dzieciątka Jezus prostoty:
wszystkich ich można naśladować. Są i tacy, którzy
jaśnieją blaskiem wielu cnót, jak na przykład św. Piotr,
św. Paweł, św. Jan, św. Jan Chrzciciel itd. Ale
w jakimś wymiarze także ich możemy naśladować.
Młodzi mogą sobie wybrać za wzór św. Alojzego Gonzagę, ojcowie rodzin św. Józefa; matki św. Annę; kapłani św. Alfonsa de Liguoriego itd.

Modlitwa do Świętych. „Święci i Święte Boże, módlcie się za nami”. Tak Kościół przyzywa ich wstawiennictwa. Zaleca on, aby często odmawiać Litanię
do Wszystkich Świętych. Można powiedzieć, że każdego dnia jest wspominany jakiś święty; ale pierwszego listopada Kościół obchodzi wspomnienie wszystkich. Oremus (kolekta) z tego dnia mówi:
„Wszechmogący wieczny Boże! Dozwalasz wspólną
uroczystością czcić zasługi wszystkich Świętych swoich; prosimy Cię przeto, abyś nam udzielał tym obfitszych łask upragnionego zmiłowania swego, im liczniejszych mamy pośredników”.
Rachunek sumienia. Czy mam nabożeństwo przynajmniej do moich świętych patronów? Czy znam ich
życie? Czy naśladuje ich przykład? Czy modlę się za
ich wstawiennictwem?
Postanowienie. Wybiorę sobie jednego świętego jako
mojego szczególnego patrona, abym mógł go naśladować i w sposób szczególny modlić się za jego wstawiennictwem.
Modlitwa. Od wszystkich niebezpieczeństw duszy
i ciała wybaw nas Panie; przez wstawiennictwo świętej
i zawsze chwalebnej Dziewicy Maryi, Matki Boga, św.
Józefa, świętych Twoich apostołów - Piotra i Pawła
oraz świętego mojego patrona i wszystkich świętych
udziel nam, Panie, z łaski swej zdrowia i pokoju; aby
Kościół wolny od wszelkich niepowodzeń i błędów
mógł w pokoju Tobie służyć. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki
wieków. Amen.
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DOMY SERCA
KATOLICKIE DZIEŁO WSPÓŁCZUCIA
I POCIESZENIA
19 października Karolina Jóźwiak, liderka parafialnej
wspólnoty młodych Szczep, rozpoczęła swoją misję
w Brazylii. Warto przeczytać jej świadectwo, a także pamiętać o niej w modlitwie!

Nazywam się Karolina Jóźwiak, od siedmiu lat jestem związana ze wspólnotą młodych Szczep działającą przy naszej parafii. Już niebawem wyjadę na wolontariat misyjny do wspólnoty Domy Serca w Brazylii.
Chciałabym podzielić się moim doświadczeniem drogi
do tego wyjazdu i wyrazić swoją wdzięczność za
ogromne wsparcie, jakie otrzymałam do
tej pory ze strony naszej wspólnoty parafialnej.

z dotychczasowym stylem
życia, rodziną, przyjaciółmi
i przyzwyczajeniami, żeby

Domy Serca nie pragną niczego więcej, niż być tym uśmiechem, tą kroplą
w morzu, tą ręką, która pomaga żyć
i kochać życie aż do końca.
założyciel ks. de Roucy

Wyzwanie i wezwanie

Właściwie trudno wyznaczyć początek
tej drogi, która doprowadziła mnie do Domów Serca i zaprowadzić ma do najuboższej dzielnicy niedużego brazylijskiego
miasta Simões Filho. Zaczęło się chyba
od marzenia o podróży do Ameryki Łacińskiej. Przeszkód jednak było mnóstwo:
nieosiągalny koszt biletu,
praca, studia, wreszcie
brak koncepcji na przebieg trasy podróży i brak
chętnych do towarzyszenia mi tak daleko i na
dość długo. Przez kilka
miesięcy w głowie tkwiły
mi same pytania, a
w sercu gorące pragnienie, które na modlitwie
starałam się powierzać
Panu Bogu.
I tak, nie od razu, pojawiły się Domy Serca. A
wraz z nimi – odpowiedzi.

na rok lub dwa lata zamieszkać jako wolontariusze
w jednym z blisko 40 domów na całym świecie. Po co?
Żeby „być” zamiast „mieć”, żeby dobro drugiego
przedkładać nad swój interes, żeby wypełnić misję
przyjaźni, przejść szkołę miłości. Szukać sensu
i piękna w codziennej, prostej obecności przy kimś, kto
tego właśnie najbardziej potrzebuje. Odrobiny serca.
Odrobiny czasu, którego na co dzień ciągle nam brak.

1 października odbyła się moja msza
posłania.
Trzy filary

Fot. archiwum autorki

Zaczęło się chyba od marzenia
o podróży do Ameryki Łacińskiej.
Dom Serca = obecność

Domy Serca powstały w 1990 roku we Francji jako
„dzieło współczucia i pocieszenia”. Wspólnotę założył
francuski ksiądz, Thierry de Roucy, który podczas modlitwy różańcowej otrzymał natchnienie – odpowiedzieć na potrzebę towarzyszenia najuboższym
w różnych zakątkach świata. I tak, już od 27 lat, młodzi ludzie decydują się na radykalne zerwanie
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W praktyce codzienna obecność w ubogich, zaniedbanych dzielnicach opiera się na trzech filarach: życiu
modlitwą, życiu we wspólnocie i życiu współczuciem.
Modlitwa to pierwsza szkoła uważności, współczucia
i miłości. W każdym Domu Serca jest kaplica, w której
codziennie adorujemy Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, odmawiamy różaniec, modlimy się liturgią
godzin. Każdego dnia uczestniczymy też we Mszy
Świętej.
Wspólnotę tworzy kilku wolontariuszy posłanych
w to samo miejsce, którzy prowadzą dom, dzielą się
codziennymi obowiązkami, wspólnie odwiedzają przy-

Nasza Parafia Nr 3/2017

ciąg dalszy na stronie 7

Czarne serce Brazylii

ciąg dalszy ze strony 6

jaciół z dzielnicy oraz przyjmują dzieci u siebie. To
kolejna szkoła miłości: każdy z nas pochodzi z innego
kraju, z innego środowiska, mówi innym językiem,
naturalne jest zatem, że budowanie wspólnoty to niełatwe zadanie. Łączy nas jednak odpowiedź na to samo
wezwanie od Ducha Świętego. Na nim właśnie opieramy nasze życie na misji.
Życie współczuciem to, najprościej mówiąc, przełożenie tego, co medytujemy podczas modlitwy, na konkretne słowa, gesty i działanie. I tak wolontariusze starają się dotrzeć tam, gdzie jeszcze nikt nie dotarł, towarzyszyć osobom odrzuconym przez swoje społeczności, osamotnionym w chorobie i w biedzie, zranionym

Życie współczuciem to przełożenie tego, co medytujemy podczas modlitwy,
na konkretne słowa, gesty i działanie.

Moje 14 miesięcy misji spędzę w stanie Bahia, dokładnie w Simões Filho, niewielkim mieście oddalonym o 30 km od stolicy stanu, Salvadoru. Jest to niezwykle interesujący region, będący mieszanką rdzennych, indiańskich wpływów, europejskich – przybyłych wraz z kolonizatorami – oraz afrykańskich – pochodzących od potomków niegdysiejszych niewolników z zachodniej części Czarnego Lądu. Te przenikające się kultury są widoczne na każdym kroku:
w sztuce, muzyce, w języku.
Dawniej Bahia była potęga trzciny cukrowej, obecnie
jest bardziej znana jako ojczyzna słynnej
i praktykowanej na całym świecie sztuki walki: capoeiry.
Misja Brazylia u św. Szczepana
1 października odbyła się msza posłania moja
i dwóch moich koleżanek: Dominiki Dudkowskiej,
która wyrusza na Filipiny oraz Pauliny Nycz, jadącej
na misję do Indii.
Prosimy, pamiętajcie o nas w modlitwie!

przez swoją kulturę. Od Japonii, przez Filipiny, Indie,
Tajlandię, Stany Zjednoczone, Brazylię, Peru, Argentynę, Senegal do
Francji – bardzo różne są postaci
ubóstwa, wszystkie bardzo dotkliwe. Zadaniem każdego wolontariusza na misji jest nawiązanie więzi
przyjaźni i zbudowanie zaufania,
przejęcie zwyczajów, języka
i pokochanie specyfiki miejsca,
w które jest posyłany. Naszym wzorem współczucia jest Maryja stojąca
pod krzyżem swojego Syna, która,
chociaż nie mogła zmniejszyć Jego
cierpienia, była wiernym znakiem
nadziei na zmartwychwstanie.

Karolina Jóźwiak

Fot. Z.Kubisiak
Nasza Parafia Nr32/2017
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MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ”
MEDAL DLA NASZEGO PARAFIANINA
Pan Jerzy Żydkiewicz, aktywnie od lat uczestniczący
w życiu naszej parafii, został odznaczony przez kardynała Kazimierza Nycza medalem. W ten sposób uhonorowane zostały jego zasługi dla archidiecezji.

W sobotę 24 czerwca nasz parafianin, pan Jerzy
Żydkiewicz, został odznaczony medalem „Za Zasługi
dla Archidiecezji Warszawskiej”. Uroczystość pod
przewodnictwem księdza kardynała Kazimierza Nycza odbyła się w archikatedrze św. Jana Chrzciciela.
Pan Jerzy Żydkiewicz od wielu lat swoim talentem
i wiedzą aktorską wspiera parafię w wielu obszarach,
między innymi kształcąc lektorów, przygotowując
oprawę liturgiczną w niedziele oraz w czasie największych świąt. Jest ona zawsze głęboko przemyślana,
nawiązująca do aktualnych wspomnień roku liturgicznego. Pan Jerzy jest także autorem rozważań na parafialne drogi krzyżowe i twórcą kilku przedstawień
o Janie Pawle II.
Przykładem własnego zaangażowania i oddania Kościołowi pan Jerzy skutecznie zachęcił do pomocy
w parafii wiele osób z młodszego pokolenia.
Jest człowiekiem wielkiej kultury osobistej. Jest bardzo pobożny i niezwykle oddany parafii oraz Kościołowi warszawskiemu.
Karol Zakroczymski

Pan Jerzy Żydkiewicz od wielu lat
swoim talentem i wiedzą aktorską
wspiera parafię.

Fot. archiwum Autora

Jest bardzo pobożny
i niezwykle oddany Kościołowi warszawskiemu.
Nasza Parafia Nr32/2017
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PIELGRZYMKA DO KRAKOWA I ZAKOPANEGO

Fot. M.Pestarkiewicz
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TYPOWA-NIETYPOWA PIELGRZYMKA DO ROSTKOWA
Wrześniowy poranek szesnastego dnia miesiąca zapowiadał się typowo – kolejna pielgrzymka, standardowe
czynności… tymczasem okazało się, że był to wyjątkowy
dzień. Dlaczego? Posłuchajcie sami!

Pielgrzymkowa ekipa na
czele z Ojcem Proboszczem
i Siostrami Felicjankami zameldowała się o godz. 7:00
przy naszym parafialnym kościele. Mimo porannej godziny wszyscy z dobrymi humorami i uśmiechami na twarzach wyruszyli do sanktuarium św. Andrzeja Boboli,
gdzie czekał na nas autokar.
Spotkanie ze św. Stanisławem Kostką – Patronem dzieci i młodzieży – przeżywaliśmy razem z dziećmi, rodzicami, Ojcami Jezuitami i Siostrami Felicjankami z parafii
św. Andrzeja Boboli. Była to
dla nas prawdziwa radość z tego, że możemy być razem. Szczęśliwie dotarliśmy do Przasnysza, skąd wyruszyliśmy do celu naszej pielgrzymki, czyli Rostkowa. Radość nasza była ogromna, ponieważ tysiące
dzieci i młodzieży razem z opiekunami przybyło, aby
wziąć udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce do Rostkowa, miejsca urodzenia św. Stanisława Kostki. Warto

Spotkanie ze św. Stanisławem Kostką
– Patronem dzieci i młodzieży
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dodać, że dzieci i młodzież pielgrzymowały już po raz
35. z najbardziej odległych zakątków naszego kraju.
Cieszymy się, że mogliśmy także i my wpisać się
w ten pielgrzymi trud!

Tegoroczna wędrówka odbywała się pod hasłem:
„I poszli za Nim”. Zimna i deszczowa aura nie zniechęciła młodych pątników, którzy z pieśnią na ustach,
zdążali do rostkowskiego sanktuarium. Uśmiech
i entuzjazm dzieci znalazł swoje odzwierciedlenie
w zmianie aury pogodowej, po deszczowych chmurach
nie zostało ani śladu… na niebie rozbłysło piękne słońce! Pielgrzymkowej Eucharystii przewodniczył ks. bp
Mirosław Milewski. Kazanie wygłosił ks. Wojciech
Kruszewski, wikariusz parafii św. Stanisława BM
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w Mławie. Życzył dzieciom, aby nieustannie dążyły do
świętości, przyjaźniąc się z Jezusem. Zachęcił też słuchaczy, by wzorowali się na św. Stanisławie, kochając
innych i starając się być odważnymi w czynieniu dobra.
Po Eucharystii udaliśmy się do kościoła, w którym
św. Stanisław przyjął chrzest. Po wspólnej modlitwie

Dzieci i młodzież pielgrzymowały już po
raz 35. z najbardziej odległych zakątków naszego kraju.

Nikomu nie chciało się opuszczać
Rostkowa
i zdjęciach zaopatrzyliśmy się w pamiątki na pobliskich stoiskach, które są nieodłączną atrakcją corocznej pielgrzymki. Następnie przenieśliśmy się na pobliski teren przy szkole, gdzie Ojcowie i Siostry przygotowali smacznego grilla połączonego z zabawami na
świeżym powietrzu.
Nikomu nie chciało się opuszczać Rostkowa, czas
upłynął szybko w radosnej atmosferze. Za rok
z pewnością wybierzemy się na pielgrzymi szlak do
Rostkowa.
Ciebie też nie może
tam zabraknąć!

Fot. archiwum Autorki

Schola „Promyki Miłosierdzia” brała udział w VIII WARSZAWSKIM FESTIWALU
PIEŚNI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ „ZAUFAJ PANU”
dn. 22.04.2017 r. w Ursusie.
kl. I - IV
I miejsce zespół : schola Promyki Miłosierdzia : piosenka pt.: „Jan Paweł II Wielki” (11 dzieci)
II miejsce solo: Leonia Szczepanowska Lay „Im więcej mam lat”
Kl. V-VI
II miejsce zespół : schola Promyki Miłosierdzia piosenka pt.: „Błogosławieni miłosierni” (13 dzieci)
III miejsce solo: Pola Szczycińska: „Anioł Stróż”
Gimnazjum
III miejsce solo: Maria Dubielecka „Maryjo chcę zamieszkać z Tobą”
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PARAFIALNE KOLONIE LETNIE W BIESZCZADACH
W dniach 24 czerwca – 7 lipca dzieci z naszej parafii pod
opieką sióstr felicjanek wypoczywały w Bieszczadach.
Program wyjazdu obfitował w liczne atrakcje, turystyczne, sportowe i przyrodnicze. Każdego dnia kolonii
uczestnicy otrzymywali nowe hasło i zadanie do wykonania. Wszyscy cali i zdrowi wrócili do Warszawy pełni
wspaniałych wrażeń!

Droga w Bieszczady przez Lubartów i Rzeszów

Nasze kolonie rozpoczęliśmy zbiórką o godz. 6.50
przed kościołem św. Szczepana. Zapakowaliśmy bagaże i wyruszyliśmy autokarem w Bieszczady. Po drodze zwiedzaliśmy Lubartów, gdzie dołączyła do nas
ośmioosobowa schola z s. M. Marleną Zabłocką. Tam
też mieliśmy Mszę Świętą, po której ruszyliśmy
w dalszą podróż. Kolejnym przystankiem w podróży
był Rzeszów – odwiedziliśmy Muzeum Dobranocek,
które ma siedzibę w tym mieście. Potem zrobiliśmy
krótki spacer po rynku Starówki. Była to okazja do
posłuchania, jak przebiegały przygotowania do koncertu Kayah. Do ośrodka dotarliśmy na obiadokolację.
W niedzielę po porannej modlitwie i śniadaniu udaliśmy się do pobliskiego kościoła na Mszę Świętą. Podczas homilii, którą wygłaszał ksiądz misjonarz, dowiedzieliśmy się, jak wygląda życie dzieci w Afryce. Było
to dla nas pouczające spotkanie, dzięki któremu zaczęliśmy doceniać to, co mamy każdego dnia.
Po Mszy w bardzo szybkim tempie przemierzyliśmy
zaporę, prosto na rejs statkiem po zalewie. Aby dowie-
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dzieć się, dlaczego i w jaki sposób powstała zapora
oraz jak funkcjonuje, obejrzeliśmy krótki film dokumentalny na ten temat.
W drodze na obiad niektórzy kupili pierwsze pamiątki. Poobiedni czas upłynął na zabawie w pobliżu
ośrodka oraz na wymyślaniu nazw naszych grup, któ-

zaczęliśmy doceniać to, co mamy każdego dnia
rych prezentacja odbyła się wieczorem przed modlitwą. Mieliśmy okazję przejechać się bieszczadzką kolejką, która stacjonuje w miejscowości Majdan.
Dzika zabawa w bieszczadzkich lasach

Następnie wszyscy podekscytowani przygotowywali
się na survivalowe zajęcia pod nazwą „Dzikie Bieszczady”. W środku lasu budowaliśmy szałasy i pod
okiem instruktorów uczyliśmy się rozpalać ogień za
pomocą krzesiwa. Dzika zabawa trwała aż do wczesnego wieczora, kiedy to wszyscy zmęczeni i mocno ubłoceni z radością wrócili do ośrodka i szybko położyli się
do łóżek.
Następnego dnia wraz z panią przewodnik pojechaliśmy na pierwszą górską wycieczkę.
Naszym celem była Połonina Wetlińska z mieszczącym się na niej schroniskiem o nazwie „Chatka Pu-
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chatka”. Roztaczała się stamtąd piękna panorama
Bieszczad. Dla niektórych uczestników była to pierwsza w życiu wspinaczka po górskim szlaku. Kiedy już
dotarliśmy z powrotem do autokaru, wybraliśmy się do
miejscowości Muczne, by zobaczyć zagrodę żubrów.
Ponieważ teren Bieszczad słynie z wielu drewnianych
cerkwi, zwiedziliśmy jedną z nich – w Smolniku, a
w kolejnej – w Górzance, zamienionej na kościół
rzymskokatolicki, uczestniczyliśmy we Mszy Św. Pani
przewodnik opowiadała nam o architekturze cerkiewnej, wnętrzu świątyni i wyjątkowym ikonostasie, przybliżyła nam także zwyczaje grekokatolików. Choć
dzień był intensywny i pełen atrakcji, mieliśmy jeszcze
siły na to, by po kolacji bawić się i tańczyć na dyskotece!
Dzień później uczestniczyliśmy w zajęciach „Dzikie
Bieszczady” – z kompasem w ręku szukaliśmy skarbu,

następnie odbyło się szkolenie zakapiora: strzelanie
z łuku i wbijanie gwoździ na czas.
Wypad zagranicę - czwartkowa wizyta na Słowacji

W czwartek udaliśmy się na Słowację. Po długiej
podróży dojechaliśmy do celu, czyli średniowiecznego
miasta Bardejov. Na samym początku zwiedziliśmy
bazylikę mniejszą p.w. św. Egidii, wdrapaliśmy się po
bardzo krętych i stromych schodach na wieżę, z której
rozciągał się przepiękny widok na okolice. Następnie
zwiedziliśmy Bardejowskie Kupele, mieliśmy też możliwość skosztowania różnych rodzajów wód mineralnych. Kolejna atrakcja, która na nas czekała to basen
w Świdniku.
W Ustrzykach Dolnych zwiedziliśmy aż dwa muzea.
Najpierw Muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego, gdzie przewodnicy opowiadali nam o faunie
i florze Podkarpacia oraz o rozwoju życia na ziemi.
Następnie odwiedziliśmy Muzeum Młynarstwa. Dowiedzieliśmy się, jak kiedyś wyglądał proces pozyskiwania mąki. Korzystając
z pięknej pogody pojechaliśmy
na basen. Część uczestników
kolonii przystąpiła do konkursu
plastycznego. Okazało się, że
są wśród nas wyjątkowe talenty! Po kolacji odbyły się podchody. Uzbrojeni w latarki
przeczesaliśmy cały teren
ośrodka w poszukiwaniu wskazówek oraz słodkiego skarbu.
Następny dzień powitał nas
niepewną pogodą za oknem,
więc nastąpiła zmiana planów
– zamiast pójść w góry, wybraciąg dalszy na stronie 16
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PARAFIALNE KOLONIE …

ciąg dalszy ze strony 15

liśmy się na wycieczkę autokarową do Komańczy –
miejsca internowania kardynała Wyszyńskiego. Klasztor niestety był zamknięty, a do tego złapała nas straszna ulewa. Po krótkim odpoczynku i wysuszeniu mokrych ubrań dojechaliśmy do Zagórza. W tamtejszym
kościele ksiądz proboszcz opowiedział nam historię
świątyni. Przed wieczorną modlitwą rozstrzygnięto
konkurs plastyczny.

zabudowę z XVIII i XIX wieku. W Strachocinie zatrzymaliśmy się w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli,
gdzie modliliśmy się za naszych bliskich
i ucałowaliśmy relikwie świętego. Po południu
w Uhercach czekały na nas Bieszczadzkie Drezyny
Rowerowe. Podzieleni na pięcioosobowe grupki dosiedliśmy te ciekawe pojazdy i podziwialiśmy widoki
z perspektywy nieużywanych już torów kolejowych.
Mokra zabawa w Lesku i smakowite zajęcia piekarskie

W czwartek tuż po śniadaniu pojechaliśmy do miejscowości Lesko, gdzie na całeNiedziela pełna sportowych
i wokalnych talentów
udało nam się zdobyć Tarnicę – go bawiliśmy się w basenach.
W kolejną niedzielę naszych
Zgłodniali po mokrej zabawie
najwyższy szczyt
kolonii uczestniczyliśmy we
ponownie odwiedziliśmy Muw Bieszczadach
Mszy Świętej w Solinie, podzeum Młynarstwa, tym razem
czas której śpiewaliśmy piosenw celu nauki pieczenia chlebki, stojąc na chórze jak profeków. Zabawa z mąką
sjonalni śpiewacy. Przedpołui ciastem była przepyszna,
dnie wypełnił dzień sportu, któchoć jeszcze lepsze było zjary odbywał się na położonych
danie świeżutkich, gorących
przy ośrodku boiskach: bawilibułeczek. Wieczorem miało
śmy się hula-hop, przeciągalimiejsce spotkanie podsumośmy linę, łapaliśmy balony
wujące kolonie. Na zakońz wodą, graliśmy w piłkę. Po
czenie dzieci otrzymały dyobiedzie i odpoczynku odbył się
plomy uczestnika kolonii za
długo przez niektórych oczekiszczególne osiągnięcia lub
wany konkurs piosenki Solina
zasługi oraz prezenty i słody2017. Gdy wszyscy artyści zacze na drogę.
prezentowali swoje utwory,
W drodze powrotnej do domu
oglądaliśmy film w naszej świezatrzymaliśmy się w Starej
tlicy, a jury wybierało zwycięzWsi, gdzie mieliśmy Mszę
ców. Zgromadzeni wokół wiew dawnej kaplicy nowicjatu
czornego ogniska, kiedy wszyOO Jezuitów. Ostatnim przyscy najedli się kiełbaskami,
stankiem w podróży był Lugromkimi brawami nagradzalibartów, gdzie ze smutkiem
śmy wszystkich zwycięzców
rozstaliśmy się z nowymi
i wyróżnionych festiwalu, któkolegami i koleżankami. Pełrzy ponownie śpiewali swoje
ni wrażeń przybyliśmy autoutwory.
karem do Warszawy.
Początek drugiego tygodnia
Codziennie wszyscy uczestkolonii to kolejna całodniowa
nicy kolonii brali udział
wyprawa w góry. Razem
w Eucharystii sprawowanej
z panią przewodnik udało nam
w różnych kościołach bądź
się zdobyć Tarnicę – najwyższy
w ośrodku. Odbyły się konszczyt w Bieszczadach (1346 m
kursy: czystości, plastyczny,
n.p.m.).
mecze piłki nożnej, dyskoteWe wtorek ponownie wsiedliki, podchody, ogniska. Każśmy do autokaru, który zabrał nas do Polańczyka. Po- dego dnia dzieci otrzymywały nowe hasło i związane
dziwialiśmy zalew Soliński z zupełnie innej perspekty- z nim zadanie do wykonania, które było omawiane
wy. Następnie zwiedziliśmy zaporę w Myczkowcach, bądź odgrywane w formie scenek podczas pogodnych
która choć mniejsza od tej w Solinie, jest nie mniej wieczorów.
ważna. W tej samej miejscowości pojechaliśmy do
Serdecznie dziękujemy
wszystkim parafianom, którzy poprzez zakup pysznych ciast
Ośrodka Caritas. Tam zwiedziliśmy mini zoo, ogród
zrobionych przez nasze mamy wsparli ten wyjazd.
biblijny, park miniatur cerkwi. Po kolacji dzieci poNasze podziękowania kierujemy również do Pana Burmistrza
nownie bawiły się na dyskotece.
Dzielnicy Mokotów za dofinansowanie tego letniego wypoW środę odwiedziliśmy Sanok i największy skansen
czynku w Solinie.
S.M.Wirginetta wraz z dziećmi.
w Polsce. Tam z przewodnikami oglądaliśmy typową
Fot. archiwum Autorki
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Już w pierwszą sobotę wakacji, 24 czerwca, grupa
Dzieci z naszej parafii, wraz z S. Wirginettą
i O. Romualdem, wyjechała na dwutygodniowy wypoczynek w Bieszczadach. Grupa parafian udała się na
pielgrzymkę autokarową do Częstochowy, a nasz parafianin pan Jerzy Żydkiewicz otrzymał medal „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” – serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia i życzymy Panu Jerzemu błogosławieństwa Bożego w dalszej służbie kościołowi.
2 lipca, w pierwszą sobotę, po Mszy św. o godz. 8.00
w intencji Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca,
odbyło się nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca
Maryi.
7 lipca, w pierwszy piątek miesiąca, tradycyjnie
przed południem Księża udali się z Komunią św. do
chorych parafian.
Pod koniec lipca zakończyli pracę przy naszej świątyni: Ks. Damian Krawczyk, O. Romuald Domagała,
O. Tadeusz Drozdowicz oraz O. Stanisław Opiela. Serdecznie im dziękujemy za duszpasterską posługę
w naszej parafialnej wspólnocie i życzymy Bożego
błogosławieństwa w nowej misji.
31 lipca, w uroczystość św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu Towarzystwa Jezusowego, modliliśmy za
naszych duszpasterzy oraz o nowe powołania. W tym
dniu w zakrystii można było otrzymać wodę św. Ignacego, która według tradycji, pomaga wypraszać łaski
zdrowia przez wstawiennictwo św. Ignacego Loyoli.
Sierpień – to miesiąc wspominania ważnych narodowych rocznic, modlitw w intencji Ojczyzny
i trzeźwości narodu oraz pieszych pielgrzymek na Jasną Górę, a wśród nich Pielgrzymka Warszawska,
w której wyruszyli także nasi parafianie.
W pierwszy piątek, 4 sierpnia, przed południem do
chorych parafian udali się Księża z Komunią św.
W pierwszą sobotę, po rannej Mszy św. odbyło się nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi, a
z racji pierwszej niedzieli Msza św. Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca.
W sierpniu pracę w naszej parafii zakończyły siostry
katechetki S. Katarzyna i S. Wirginetta. Serdecznie
dziękujemy Siostrom za duszpasterską posługę
w naszej wspólnocie, za pracę z dziećmi i ich rodzicami oraz życzymy Bożego błogosławieństwa w nowej
misji.
13 sierpnia – rozpoczął pracę duszpasterską
w naszej parafii O. Zbigniew Jałbrzykowski, który
przybył do nas z Rzymu. W imieniu naszej wspólnoty
parafialnej witamy Go bardzo serdecznie i życzymy
Bożego błogosławieństwa w nowej posłudze.
20 sierpnia – Karolina Jóźwiak, absolwentka Duszpasterstwa Akademickiego Szczep, zaangażowana
w przygotowanie ŚDM i w życie naszej parafii,
w związku z wyjazdem na misje do Brazylii podzieliła
się swoim świadectwem. Parafianie, jak zwykle, oka-

zali hojność i ofiarne serce – do puszki trafiło 7747 zł
i 27 euro na wsparcie misyjnego dzieła.
27 sierpnia – w ramach parafialnej Caritas przeprowadziliśmy zbiórkę na pomoc naszym Rodakom poszkodowanym w wyniku wichur i nawałnic, a zebraną
kwotę 3890 zł wpłacono na konto pomocy Caritas.
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za
solidarność i wsparcie.
Pod koniec sierpnia pracę w naszej parafii rozpoczęli dwaj nowi jezuici, wikariusz O. Tomasz Rakowski i O. Krzysztof Dorosz oraz dwie nowe siostry katechetki, S. Klaudia – Przełożona wspólnoty Sióstr Felicjanek i S. Florentyna. W imieniu naszej wspólnoty
parafialnej witamy bardzo serdecznie Siostry i Ojców
i życzymy Bożego błogosławieństwa w nowej posłudze.
3 września – o godz. 8.00 odbyła się Msza św.
w intencji Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca,
a po niej wyjaśnienie intencji Apostolstwa Modlitwy
na miesiąc wrzesień, a o godz. 11.00 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego, w której licznie uczestniczyli
uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele i katecheci.
W dniach 8-10 września, przy pięknej słonecznej
pogodzie, odbyła się pielgrzymka do Krakowa
i Zakopanego.
13 września – po wieczornej Mszy św. odbyło się
powakacyjne spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, liderów poszczególnych grup i wspólnot,
z Księdzem Proboszczem.
17 września – Akcja Katolicka i parafialny zespół
Caritas przeprowadzili zbiórkę ofiar na pomoc potrzebującym w naszej parafii, dzięki której zebrano 3672 zł
i przygotowano paczki żywnościowe. Dziękujemy za
hojne serce.
Po wakacyjnej przerwie powrócił normalny porządek Mszy św. w naszej świątyni: niedzielna Msza św.
o godz. 17.00 oraz Msza św. dla przedszkolaków
o godz. 12.15 w kaplicy św. Judy Tadeusza w Domu
Parafialnym. Po Mszy o godz. 12.30 – wystawienie
i adoracja Najświętszego Sakramentu, o godz. 15.00 –
Godzina Miłosierdzia. We środę – Koronka do Bożego
Miłosierdzia o godz. 18.15. W każdy czwartek – całodzienne wystawnie i Adoracja Najświętszego Sakramentu. W piątki, po Mszy św. o godz. 18.30, modlitwa
„Medytacje pod Krzyżem”.
W niedzielę, 1 października, podczas Mszy św.
o godz.12.30, odbył się obrzęd posłania na misje: Karoliny Jóźwiak do Brazylii oraz jej koleżanek – Dominiki Dudkowskiej na Filipiny i Pauliny Nycz do Indii.
Serdecznie zapraszamy do oglądania relacji fotograficznych i filmowych zamieszczonych na parafialnej
stronie internetowej: www.szczepan.org.pl.
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WYDARZYŁO SIĘ…

W NASZEJ PARAFII

o. Tomasz Rakowski
Urodziłem się w Pabianicach i po szkole średniej wstąpiłem do Towarzystwa Jezusowego. Po odbyciu studiów filozoficznych na wydziale
„Ignatianum” w Krakowie pracowałem przez 2 lata w domu rekolekcyjnym w Kaliszu. Studia teologiczne odbyłem w Papieskim Wydziale Teologiczny „Bobolanum” i Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.
W roku 2005 przyjąłem święcenia prezbiteratu w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie. Po święceniach pracowałem przez 2 lata
w Nowicjacie Towarzystwa Jezusowego jako Socjusz Magistra Nowicjatu. Następnie przez 7 lat jako duszpasterz polonii w Londynie. Po powrocie do Polski w Warszawie zajmowałem się Fundacją Pomocy Psychologicznej i Duchowej INIGO i pomagałem w parafii św. Andrzeja Boboli.
Od września tego roku pełnię funkcję wikariusza w parafii św. Szczepana w Warszawie.
O. Tomasz Rakowski

O. Zbigniew jałbrzykowski

Wspólnota Młodych Szczep zaprasza studentów
i absolwentów na niedzielne Msze Święte
o godz. 20.00 oraz na spotkania w ciągu tygodnia.
Wszelkie informacje można znaleźć na naszym Facebooku: https://www.facebook.com/DASzczep.
Duszpasterzem Szczepu jest o. Zbigniew Jałbrzykowski SJ.
Szczepowa schola spotyka się przed Mszą Świętą
o 18.30 w sali studentów w domu parafialnym. Poszukujemy instrumentalistów i wokalistów
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Nazywam się Zbigniew Jałbrzykowski. Do wspólnoty OO. Jezuitów przy naszej parafii trafiłem z Rzymu,
w którym spędziłem ostatnie trzy lata studiując prawo
kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Moim zadaniem jest obecnie dalsza specjalizacja w tej dziedzinie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie w tym roku akademickim
rozpocząłem studia doktoranckie. W parafii natomiast
jestem opiekunem Wspólnoty Młodych „Szczep”
i w związku z tym stale odprawiam także niedzielną
mszę św. o godz. 20.00. Urodziłem się w 1981 r.
w Zambrowie (diecezja łomżyńska), ale Warszawę
znam nieźle i lubię to miasto (parki i dużo zieleni!),
ponieważ jeszcze w dzieciństwie przeprowadziłem się
wraz z rodzicami oraz dwojgiem starszego rodzeństwa
do pobliskiego Milanówka a później studiowałem prawo świeckie na Uniwersytecie Warszawskim. Po
ukończeniu tych studiów, w 2005 r. wstąpiłem do Towarzystwa Jezusowego, choć jezuitów znałem tylko
z lekcji historii a potem także z lektury autobiografii
św. Ignacego Loyoli. Dwuletni nowicjat odbyłem
w Gdyni i przeszedłem zwykłą formację jezuity. Także w jej trakcie sporo czasu spędziłem w stolicy, przez
pięć lat mieszkając w kolegium przy Sanktuarium św.
Andrzeja Boboli. W tym czasie, poza studiami teologicznymi na Papieskim Wydziale Teologicznym
„Bobolanum”, przez dwa lata pracowałem także
w Wydawnictwie Rhetos oraz w „Przeglądzie Powszechnym”, które wtedy mieściły się na ul. Rakowieckiej. Przez cały ten czas byłem też, choć w dość
specyficzny sposób, związany z parafią św. Szczepana, ponieważ pomagałem w pracach duszpasterstwa
więziennego w mieszczącym się na jej terenie Areszcie Śledczym „Mokotów”, najpierw o. Andrzejowi
Kuszyńskiemu, a potem o. Wawrzyńcowi Grotkowi.
Lubię literaturę faktu, kino (zwłaszcza filmy braci Coen), historię, spacery, poznawanie nowych miejsc. Od
czasu do czasu muszę wyrwać się z miasta, nawet
z Warszawy, najlepiej do jakiegoś lasu.
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O. Zbigniew Jałbrzykowski

W NASZEJ PARAFII

O. Krzysztof Dorosz
Pochodzę z Podlasia, a dokładnie z Łukowa w woj. lubelskim. Do jezuickiej furty w Kaliszu zapukałem 26 sierpnia 1981 roku. W moim życiu
sporo studiowałem: filozofię, teologię i filologię polską, na uczelniach
w Krakowie, Lublinie, Warszawie, a nawet w Rzymie. Po święceniach
kapłańskich przez kilka byłem redaktorem programów katolickich
w „Polskim Radiu”, a potem przez długi czas pracowałem
w duszpasterstwie akademickim w Toruniu. Z nieukrywaną radością witałem nowych studentów, a ze łzą w oku żegnałem naszych absolwentów
opuszczających Piernikowy Gród. Niektórych udało mi się nawet wyżenić albo wydać za mąż, co poczytuję sobie za duży sukces. Od lat interesuję się teologią i literaturą polską, a właściwie związkiem tych obu,
ostatnio także zajmuję się historią zakonu jezuitów, co też bywa zajmujące. Z grupą pasjonatów przemierzyłem na rowerze długie dystanse
w Polsce i za granicą, czasem drepczę sobie po ulicach miast albo po parkach lub po leśnych okolicach. Lubię przyrodę i kontakt z naturą.
W wolnych chwilach nie unikam pogawędki z kimś mądrym o tym
i o owym, albo też próbuję coś napisać. Wprawdzie miewam różne stany
ducha, ale staram się o pogodę. Często przypomina mi się zdanie, które
miał powiedzieć Pan Jezus, że „więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli
w braniu”.
O. Krzysztof Dorosz

S. Florentyna
Pochodzę z niewielkiej miejscowości na
Lubelszczyźnie, od 13 lat jestem
w Zgromadzeniu Sióstr Felicjanek wdzięczna Bogu za dar powołania. Na co dzień
pracuje z dziećmi, bardzo lubię tę pracę,
daje mi ona dużo radości i satysfakcji. Każdego dnia wiele uczę się od moich podopiecznych, którzy niejednokrotnie zaskakują mnie we wspólnym poznawaniu Pana
Boga. Dużą radość sprawiają mi spotkania
z ludźmi, spacery (szczególnie po górach),
jazda na rowerze, czytanie książek. Bardzo
cieszę się, że Pan Bóg posłał mnie do Parafii św. Szczepana. Bardzo proszę o modlitwę, o której równocześnie zapewniam.
S. FLorentyna

S.M. Klaudia
Od września tego roku rozpoczęłam pracę w naszej parafii. To dla mnie wielka
radość, że mogę pracować z dziećmi. Pragnieniem naszej Założycielki bł. Marii Angeli było, aby Bóg był przez wszystkich
znany, kochany i wielbiony. To pragnienie
realizuje się przez życie każdej felicjanki.
Proszę Pana aby zrealizowało się także
w moim życiu. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i zapewniam o modlitwie.
s.M.Klaudia, felicjanka*
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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. Tomasz Rakowski 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
Chór parafialny
opiekun: O. Wiesław Kulisz SJ
kierownik chóru: Ewa Wawrzyniak
środy lub piątki, sala św. Rodziny
Grupy AA
1. grupa: wtorki godz. 17.00, sala św. Rodziny
2. grupa piątki godz. 17.00, sala św. Rodziny
Schola dziecięca „Promyki
Miłosierdzia”
opiekunki:
S. M. Klaudia i S. M. Florentyna, felicjanki
niedziela, godz. 10.00, sala „Promyki”
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
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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 Najświętszego 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
(poza wakacjami)
Spowiedź: 1. piątek miesiąca od godz. 16.30 do 19.00
oraz w czasie każdej mszy św.
Ministranci
opiekun: O. Tomasz Rakowski SJ
wtorki, godz. 17.00; sala św. Stanisława Kostki
Schola akademicka
kontakt: O. Zbigniew Jałbrzykowski SJ
Spotkania z medytacją ignacjańską
prowadzi: O. Zbigniew Jałbrzykowski SJ
środa godz. 19.30
sala Duszpasterstwa Akademickiego
Duszpasterstwo Akademickie
opiekun: O. Zbigniew Jałbrzykowski SJ
sala Duszpasterstwa Akademickiego; raz w miesiącu
spotkania par narzeczeńskich i młodych małżeństw

KANCELARIA PARAFIALNA
mieści się na parterze Domu Parafialnego
wtorek
16.00 do 18.00
piątek
10.00 do 12.00
O. Proboszcz dyżuruje w kancelarii
we wtorki i piątki (oprócz 1. piątku miesiąca)
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