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MEDYTACJE POD KRZYŻEM

WYKONAŁO SIĘ ...
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.

„Potem Jezus świadom, że już wszystko się wykonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: <<Pragnę>>. Stało
tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus
skosztował octu, rzekł: <Wykonało się!> I skłoniwszy
głowę, oddał ducha.” (J 19, 28-30) Wypełnienie woli
Ojca, oddanie życia za nas najpełniej wypełniło się
w ostatnich słowach Jezusa. Tak Ojcze, wykonałem
wszystko to, co mi poleciłeś. Prorok Izajasz to wydarzenie przedstawia następująco: „On był przebity za
nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań
chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze
zdrowie” (Iz 53,5; 1P 2,24). Bóg umierający na krzyżu,
w opuszczeniu i samotności to nie tylko symbol, to nie
tylko wzruszający gest. Bóg umierający na krzyżu, to
Zbawienie świata, to nasze zbawienie, to ostatecznie
nasze życie, Życie Wieczne.
Rozważanie tajemnicy śmierci Boga-człowieka stawia nam pytanie, czy jesteśmy świadomi tego, że i za
nas umarł Bóg? To Jego zbawcza miłość odkupiła każdego z nas z niewoli grzechu. Jego męka i śmierć obmyła nas grzesznych. W Jego ranach jest nasze zdrowie.

OGRÓJEC ALBO CISZA
Cisza przyszła
Dziś tak bardzo na ludzi czekałem
Było ich pełno tu
Przychodzili z modlitwą intencją prośbą zaniedbaniem
Milczeli płakali
Cisza przyszła gdzie jesteś Boże
Jestem lecz gdzie Wy jesteście?
Na potarganych drogach
Na zagubionych progach zgubiłem Was
Cisza lecz gdzie Wy jesteście
Szukam Was na ślepo
Choć widzę wszystko
Czasem lepiej zbyć milczeniem Wasze milczenie
Cisza przyszła a ja jestem tu
wciąż się modlę
w Ogrójcu moich spraw
Przed krzyżem staję sam
Cisza przyszła lecz gdzie Wy jesteście?
Kocham Was

Jezu, Słońce sprawiedliwości, wisząc na krzyżu wypełniłeś zamysł Twego Ojca. Jakże
często słyszymy w naszych
sercach „wykonało się”. Zadajemy sobie pytanie, jak Bóg
mógł dopuścić do tak wielkiej
ofiary ze Swego Jedynego
Syna. A Syn posłuszny woli
Ojca, oddaje się całkowicie.
„Wykonało się” Ojcze, spełniłem Twoją świętą wolę...
Jezu chcę tak jak Ty. Chcę powierzyć wszystko Ojcu
Niebieskiemu. Dzisiaj moja, twoja dusza doświadcza
Bożego miłosierdzia, ze zdroju tego nieogarnionego
miłosierdzia chcę czerpać i ofiarować, do końca. Chcę
Panie, tak jak Ty zakończyć swe ziemskie życie ze słowami „wykonało się”.
Za św. Pawłem pragniemy powtórzyć: „W dobrych
zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem” (2Tm 4,7). Tak Ojcze, gdyż taka była Twoja
wola. Kończąc swe ziemskie pielgrzymowanie, przechodzimy na drugą stronę.
Jezu bądź mym Orędownikiem u Ojca. Ty przyjąłeś
na siebie wszystkie nasze grzechy i słabości. Zaniosłeś
je na Kalwarię, by tam, na ołtarzu krzyża złożyć je Ojcu w ofierze. Tą ofiarą byłeś Ty sam. A dziś... Na
wszystkich ołtarzach świata składasz z Siebie, już bezkrwawą ofiarę, podczas Mszy świętej. To w niej
uobecnia się scena z Golgoty. Czy ja jestem gotowy,
by złożyć ofiarę z własnego życia? Ofiarować swoje
zdrowie, pieniądze, sławę dla kogoś? Ja? Ależ skąd!
To wszystko moje.
Nikt nie ma prawa do mojego dobra... O człowieku,
gdybyś wiedział, jak bardzo Bóg ukochał ciebie, to
sam, z własnej, nieprzymuszonej woli złożył byś
z siebie ofiarę.
Niech przykładem dla nas będą Męczennicy, którzy
oddawali swe życie w prostocie i cichości serca. Święci, tak liczni, tak odważni świadkowie Chrystusa... A
my? Gdzie ofiarowanie swego cierpienia, gdzie miłość
braterska... Ideały. Mnie tego nie potrzeba. Twój wybór, ale pamiętaj, że z tego będziesz sądzony. Pan da ci
to, na co zasłużyłeś. Bóg jest miłosierny, ale
i sprawiedliwy. On za dobro wynagradza, a za zło karze. Jezu, ostatkiem sił wypowiedziałeś najpiękniejsze
słowo zamykające całą historię Twej zbawczej męki.
„Wykonało się”.
Tak, wtedy nastąpił koniec... Śmierć... Jednak na niej
się nie kończy. Nie możemy tylko myśleć o męce
w czasie teraźniejszym. Ona przyniesie, już przynosi
owoce. Wielki piątek nie jest zawsze teraźniejszością,
nie jest dziś. Po każdodniowym zachodzie słońca nadchodzi poranek. Tym porankiem po śmierci Jezusa jest
Jego Zmartwychwstanie. Umarł. Dla nas i za nas.
Śmiercią śmierć zwyciężył.

K.Bohdanowicz
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Jak dobrze, że na Święta Wielkanocne ukazuje się kolejny numer
Naszej Parafii, gazetki, w której
możemy znaleźć echo wydarzeń
ostatnich tygodni. Aktualny Rok
Liturgiczny upływa nam pod znakiem Ducha Świętego, który „umacnia naszą miłość”.
Ten rok jest dla nas katolików wezwaniem do nieustannego odkrywania bogactwa darów otrzymanych
w sakramencie chrztu i bierzmowania. Dary Ducha
zobowiązują nas do wyznawania wiary, naśladowania
Chrystusa, miłości Boga i bliźniego. Szczególnym darem Ducha Świętego i pięknym przykładem życia dla
Boga, jest św. Stanisław Kostka, patron Polski i patron
młodzieży.
Obecny rok poświęcony jest również temu świętemu
z Mazowsza. Będziemy szukać w jego życiu inspiracji
do formowania swego człowieczeństwa, wzrastania
w wierze. Naglącym i zawsze aktualnym zadaniem jest
wychowanie dzieci i młodzieży w oparciu o te wartości
i ideały, które kształtowały młodzieńcze życie św. Stanisława.
Skoro o dzieciach mowa, to na łamach tej gazetki
znajdziemy misyjne migawki z życia naszych misjonarek – wolontariuszek: Karoliny z Brazylii i Pauliny
z Indii. Piszą nam o Domach serca,
w których jedni drugim niosą współczucie
i pocieszenie. Widać, jak wiele jest
w świecie ludzkiej biedy i krzywdy. Stąd
pilna potrzeba, by współczuć z cierpiącymi
i pocieszać smutnych. Smutek i ból, to częste doświadczenie, które dotyka dzieci i całe
rodziny. Nasze misjonarki swoją obecnością
pomagają w budowaniu duchowego domu
i są oparciem dla dzieci spragnionych ciepła
ludzkiego serca. Często w niedzielę modlimy się za Karolinę, Dominikę i Paulinę.
Liczne fotografie zamieszczone w tej gazetce, przypominają kolejne spotkania, które przeżyliśmy
w naszej wspólnocie parafialnej. Od spotkania opłatkowego, do Środy Popielcowej włącznie. Mogą nas zainteresować zdjęcia z Karpacza, z zimowiska dzieci, które po trudach nauki, w okresie ferii zimowych udały
się w góry w „poszukiwaniu skarbu wiary”. Po roześmianych buziach widać, ze skarb ten znalazły. Wróciły do stolicy, by dzielić się nim z innymi. Tym prawdziwym skarbem jest Jezus Chrystus. Rekolekcje wielkopostne w szkole i w kościele, które dzieci przeżywały, były czasem budowania przyjaźni i przyznawania
się do Jezusa. Łatwiej nam się przyznawać do Niego,
gdy jesteśmy w kościele. Trzeba więcej odwagi, by
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uczynić to na ulicy, w szkole, wobec
kolegów i koleżanek w codziennym
życiu. Na szczęście wokół nas jest wielu świadków wiary, ludzi dla których
Chrystus i Jego nauka stanowi fundament i cel całego
życia. Takim był św. Stanisław Kostka i św. Feliks
z Cantalice, który patronował tegorocznym szkolnym
rekolekcjom.
Przed nami święta wielkanocne. Wielki Tydzień
i Triduum Paschalne. W gazetce znajdziemy wielkopostne refleksje i zamyślenia. Świadectwa o męce Pana
Jezusa i o drodze krzyżowej, mogą nam pomóc
w przeżywaniu trudnych chwil, naszych codziennych
udręk i bolączek. Biblia nas uczy, że przez tajemnicę
cierpienia zbliżamy się do zmartwychwstania, do zwycięstwa, do Życia. Taką wiarę i przekonanie umacniają
w nas również wielkopostne rekolekcje parafialne. A
droga krzyżowa ulicami naszej parafii staje się dla
wszystkich jeszcze jedną okazją do publicznego wyznania wiary w Jezusa i wyrazem, że Go bardzo kochamy i potrzebujemy. Wszystkie wielkopostne praktyki,
kształtują naszą chrześcijańską postawę ucznia Jezusa
i pomagają nam stawać się znakiem Jego obecności.
Tych znaków bardzo potrzebujemy w codziennym
życiu.

Przybliżamy się do jubileuszu 70-lecia powstania
naszej parafii. Przypadnie on w 2019 roku. Będzie to
okazja do głębszego poznawania Patrona i odkrywania
parafii jako domu, miejsca rodzenia się i wzrastania dla
Chrystusa, uświadamiania sobie, że jesteśmy w Nim
braćmi i siostrami. Każdy w kościele, we wspólnocie
wierzących, w parafii ma swoje miejsce i specyficzne
zadania – misję wypływającą z chrztu świętego. Patron
naszej parafii – św. Szczepan uczy nas naśladować
Jezusa w Jego pokornej służbie wszystkim potrzebującym, w miłości i przebaczeniu wrogom. Przebaczył
tym, którzy rzucali w Niego kamieniami. Nauczył się
tego od swego Mistrza i Pana. Niech udział w Triduum
Paschalnym, zanurzy nas w tej niepojętej miłości Jezusa, a niedzielny poranek zmartwychwstania, zapali
w naszych sercach to Światło, które nie zna zachodu.
Obyśmy pełni mocy Ducha Świętego byli na co dzień
świadkami wiary, nadziei i miłości.
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List nr 2
Dom Serca im. Świętej Rodziny
Karolina Jóźwiak, Brazylia
19.01.2018
„Jak miłość jest jedyną odpowiedzią na miłość,
tak i Boże Narodzenie to jedyna odpowiedź na Boże Narodzenie;
na wcielenie Słowa w ludzkie ciało –
pełne miłości utożsamienie się z życiem wszystkich ludzi.”
o. Thierry de Roucy

Kochani, drodzy i szanowni!

Z serca dziękuję za otrzymane dowody pamięci,
przyjaźni i miłości, za życzenia przesłane pocztą
(wciąż czekam na większość z nich) i przez Internet.
Wybaczcie, że nie każdemu jestem w stanie odpowiedzieć osobiście i wyczerpująco. O wszystkich jednak
pamiętam w modlitwie i każdy z Was pomaga mi lepiej przeżywać tę misję. Mimo zmęczenia, niespodzianek i ciągłych wyzwań, jestem ogromnie szczęśliwa
i wdzięczna Bogu za każdą chwilę!
W naszej wspólnocie trwa intensywny czas zmian.
W zeszły piątek przybyła do nas na 2 tygodnie Luana
z Argentyny, już jutro przyjeżdża zapoznać się
z życiem Domu Serca Giovana z Rio de Janeiro,
a pojutrze żegnamy Arnaud, który po 15 miesiącach
misji wraca do Francji. 22 lutego dołączy do nas Natalia z Kostaryki, a w marcu Estera, wolontariuszka
z Polski! Powierzam naszą (obecną i przyszłą) radosną
gromadkę Waszej modlitwie i pamięci.
Pytacie jak aklimatyzacja i język. Duch Święty nie
zawodzi i z każdym dniem dogaduję się lepiej. Zwłaszcza w kontakcie z dziećmi wystarczy szczery uśmiech
i chęć do zabawy. A kiedy któryś z naszych milusińskich ma nieodpartą ochotę na coś słodkiego, co właśnie wyszperał w naszej kuchni, bariera językowa nie
gra roli. Bardzo często spojrzenie i gest mówi więcej
niż słowa: pierścionek z koralików od Jasmine
i szklanka wody od Jeniffer, poznanych dzień wcześniej podczas zabaw na ulicy; ciche łzy naszej
„brazylijskiej babci” doñy Hildete na wieść
o wyjeździe Arnaud; uścisk drobnej dłoni doñy Mathilde, naszej 104-letniej przyjaciółki, która zawsze odprowadza nas wzrokiem, kiedy opuszczamy podwórko, bo
z trudnością może wstać z krzesła; doña Luzia, która
zawsze odprowadza nas do furtki, chociażby była wykończona po całym dniu pracy; kwiaty do kaplicy od
doñy Ninhii, która nie ma prawie nic, a wszystkim się
z nami dzieli.
Nasza misja składa się z niewielkich, na pozór nieznaczących chwil, wystarczy jednak trochę uważności,
żeby zobaczyć, jak na każdym kroku jesteśmy obdarowywani. Codzienna adoracja jest miedzy innymi po to,
żeby tych wszystkich skarbów nie przegapić, groma-
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dzić w sercu i ofiarować Bogu.
Zdarzają się jednak
dni, które zapadają
w pamięć bardziej niż
inne. Nie inaczej było
w Boże Narodzenie.
Pierwsze święta poza
domem i tak daleko od
rodziny, bez sianka pod
obrusem, pierwszej
gwiazdki i karpia, bez
nocnej pasterki, bicia
dzwonów i gromkiego
„Wśród nocnej ciszy”,
do tego w sercu dzielnicy pozbawionej jakichkolwiek świątecznych tradycji, w środku upalnego lata.
Nie mogę powiedzieć, że tryskałam radością na myśl
o tym, jak będzie. Mimo wszystko, we wspólnocie staraliśmy się dobrze przeżyć czas Adwentu i naprawdę
przygotować na przyjęcie tajemnicy Jezusa, który
przyszedł na świat jako człowiek. Bezpośrednio przed
Świętami w katolickich rodzinach codziennie modliliśmy się nowenną, wypełnioną modlitwą i śpiewem. Na
24 grudnia (miedzy adwentową mszą o 7 rano i wigilijną o 19) zaplanowaliśmy cotygodniowe spotkanie
wspólnoty, ostatnie przedświąteczne wizyty, zabawy
i małą katechezę z dziećmi na ulicy, wieczorem kameralną uroczystą kolację z opłatkiem przysłanym przez
moją babcię, a w nocy adorację w oczekiwaniu na
Dzień Narodzenia. Dalsze ustalenia: 25 grudnia do południa adoracja Najświętszego Sakramentu otwarta dla
wszystkich, którzy chcą się pokłonić nowonarodzonemu Jezusowi; następnie obiad na ulicy współdzielony
z naszymi najuboższymi i uzależnionymi od alkoholu
przyjaciółmi, wizyty popołudniowe, wieczorna msza
święta i kolacja.
Powyższy plan nie przewidywał prezentów pod choinką. Naszym podarunkiem dla innych miała być autentyczna radość z przeżywania Bożego Narodzenia.
Nie uwzględniał też, że to my otrzymamy najcenniejszy z prezentów.
Presente - to słowo w języku portugalskim oznacza
zarówno „prezent”, jak i to, że ktoś jest „obecny”.
W minione Boże Narodzenia zawsze starałam się pamiętać, że „magia Świąt” nie zawiera się w prezentach,
jednak większą cześć grudnia wypełniało poszukiwanie/fabrykowanie podarunków i dostosowywanie ich do
ciasnego studenckiego budżetu. Ostatnie dni przed wigilią to gorączkowe powroty do rodzinnego domu
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Wieczorem po nieszporach wyruszyliśmy na Mszę
świętą w kościele świętego Michała (dokąd zawsze
chodzimy w środy), modląc się na różańcu (również za
Was!). Uczestniczyliśmy w pełnej tańca i rytmicznego
śpiewu uroczystości, z radością i oklaskami przyjęliśmy Dzieciątko Jezus, które w uroczystej procesji
przybyło do żłóbka. A po zakończeniu Eucharystii
wszyscy pozdrawiali się serdecznie, życząc Wesołych
Świąt! Z kościoła zabrała nas na kolację rodzina Celii
– mąż Orico i pięcioro dzieci w naszym wieku: Mario,
Fabio, Carolina, Osnir i Camila. Pierwszym aktem
wieczoru było umieszczenie Dzieciątka w żłóbku przy
akompaniamencie kolęd (stajenka jest zwyczajowo
gotowa już od 8 grudnia, czeka tylko na przybycie najważniejszego Mieszkańca w dzień Bożego Narodzenia) i modlitwy w blasku adwentowego wieńca (stan
zużycia świec wskazywał bezsprzecznie, że rodzina
w każdą niedzielę gromadziła się na modlitwie). Spędziliśmy wspólnie wspaniały wieczór, w którym to
Nowonarodzony objawił nam się w tej niezwykłej rodzinie. Zupełnie bezinteresownie przyjęli nas - przybyszów, sprawili, że czuliśmy się wśród nich jak w domu
i pokazali nam na własnym przykładzie, co to znaczy
rodzinne ciepło, wzajemna miłość i niewymuszona
radość ze spotkania.

Boże Narodzenie dopiero się zaczęło, a już dostaliśmy tyle prezentów!
Następnego dnia, zgodnie z planem, otworzyliśmy
kaplicę adoracji. Dziewczyny żartowały sobie trochę,
że ktoś musi zostać „na bramce”, bo nasze skromne
progi nie pomieszczą wszystkich chętnych. Tak naprawdę liczba osób nie miała znaczenia, najważniejszy
był sam fakt obecności Najświętszego Sakramentu
wśród nas i w nas. Na samym początku dołączył do nas
Elmo, zwany też Memeu, nasz przyjaciel z kościoła.
Praktycznie poprowadził całą godzinę adoracji, wzruszył nas swoim śpiewem i spontaniczną modlitwą, którą wyraził to, czego nasz utykający portugalski nie był
w stanie. On to właśnie w tym uwielbieniu ofiarował
Bogu całą swoją samotność - my przecież wrócimy do
naszych rodzin, możemy się z nimi porozumieć cho-

Nasza Parafia Nr 1/2018

ciąg dalszy na stronie 6

5

LIST KAROLINY

ciąg dalszy ze strony 4

i gotowanie, gotowanie, gotowanie. Puste nakrycie na
wigilijnym stole symbolizowało nieznanego przybysza,
jednak nikt się go raczej nie spodziewał. Tymczasem
w nasze brazylijskie święta to my staliśmy się nieznanymi przybyszami, przyjętymi po wielekroć z radością
i miłością.
23 grudnia w sobotę, jak co dzień, modliliśmy się
różańcem, kiedy zadzwonił telefon. Celia, wieloletnia
przyjaciółka Domów Serca, zaprosiła nas na wigilijną
wieczerzę. Nici z kameralnej kolacji, jednak rodzinne
święta! 24 grudnia miałam okazję zaśpiewać psalm na
porannej Mszy Świętej. Po jej zakończeniu kilka osób
podeszło do mnie, żeby podziękować i złożyć życzenia. Flor, Debo i Arnaud obserwowali ze zdziwieniem,
jak padam w objęcia całkiem nieznanych osób! Po takiej dawce pozytywnej energii nic nie mogło pójść źle.
Przy wyjściu z kościoła spotkaliśmy Heraldo, który
zabrał nas na drugie śniadanie do pobliskiej kawiarni.
Ten 40-letni olbrzym (wyższy ode mnie!) to mężczyzna z przeszłością i z ogromnym sercem. Ma w sobie
tyle pokory, że nie boi się przyznać do błędów młodości. Całe życie przepracował jako kierowca, nigdy nie
założył rodziny i nie ma nikogo, z kim mógłby spędzić
święta. I tak, przy kubku kawy, w wigilijne przedpołudnie staliśmy się dla siebie wzajemnie pocieszeniem
i towarzystwem.
Po powrocie do domu Debora rozlokowała się
w kuchni, żeby ugotować obiad, a pozostali zaczęli
adorację. Jeszcze zanim sięgnęła po garnki na półce,
rozległo się pukanie: to Jessica (13-latka, wychowana
przez złotego serca babcię, mieszka w najniebezpieczniejszej części dzielnicy, mimo otoczenia pełnego
przemocy i pozbawionego moralności jest okazem niewinności i dobroci, we wszystkim nam pomaga i wiele
się od niej uczymy). Dziewczynka przyszłą, żeby wybawić Debore od smakowitego obowiązku i zaprosić
nas na obiad... a w menu świeżo złowione raki! Żeby
nie iść z pustymi rękami zabraliśmy urodzinowe ciasto
(poprzedniego dnia nie daliśmy rady dotrzeć z życzeniami do innego chłopca). Poznaliśmy jej babcię, pięknie utrzymany ogródek, obejrzeliśmy występ Jessiki
(uwielbia śpiewać, tańczyć, recytować i naśladować
innych) i nauczyliśmy się obsługiwać gotowanego raka. „Ojej, macie ciasto? A wczoraj były urodziny mojego wujka!”. Wujek mieszka po sąsiedzku, akurat malował ogrodzenie, więc przyłapaliśmy go przed domem, odśpiewaliśmy „Parabens pra você” i sprawiedliwie podzieliliśmy tort między wszystkich zgromadzonych. Uczcie świątecznej nie było końca, bo Jessika
uparła się, że musimy spróbować kokosów z jej ogródka. Przytaszczyła drabinę, wpakowała na nią Arnaud,
ja zostałam zaangażowana do stabilizowania konstrukcji, i tak miałam okazję wypić najwyborniejszą wodę
kokosową w moim życiu. Trzeba było to zobaczyć!
Babcia, która chwyciła za maczetę i trzema sprawnymi
ruchami otworzyła zerwany owoc, zobaczywszy, że
goście marnie sobie z tym radzą.

LIST KAROLINY
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ciaż na odległość – a Elmo kolejne święta również spędzi sam.
Wiele osób minęło nasz dom i nie odważyło się
wejść, ale nikt nie odszedł bez życzeń, serdecznego
uśmiechu i akompaniamentu kolęd i psalmów – przez
całą adorację jeden z nas – rzeczony „bramkarz” – czuwał z gitarą przed domem, śpiewał kolędy i pozdrawiał
przechodniów. Jeden z nich jednak przyjął zaproszenie, m.in. dlatego, że był to dzień jego urodzin. Wytłumaczył nam, że nazywa się Manuel Nascimento (czyli
„Manuel Narodzenie”), ponieważ imię Emanuel zdaniem urzędnika było zarezerwowane tylko dla Jezusa
i nie mogło być nadane dziecku. Do życzeń świątecznych dołączyliśmy zatem te urodzinowe i tak zyskaliśmy nowego przyjaciela!
W południe Flor i Debo wyszły sprawdzić, czy nasi
przyjaciele są gotowi do posiłku, ale niestety Nede nie
było w domu, a Lilio już pod wpływem alkoholu zawstydzony poprosił, żebyśmy wrócili innego dnia, kiedy będzie w lepszej formie. Tymczasem w domu już
czekali niespodziewani goście: Bonfim i Abel. Jedzenie i nakrycia były gotowe, więc zaprosiliśmy ich na
obiad, ale Bonfim miał lepszą propozycję: „zabieramy
to, co mamy i robimy churrasco naprzeciwko mojego

baru”. Pomysł wydał nam się jednocześnie znakomity
i abstrakcyjny, tym bardziej, że w domu pojawili się
nowi przybysze – doña Maria z wnukiem Carlosem.
Nie wiedzieliśmy skąd przyszli i dlaczego, oni nie mówili zbyt wiele, więc nie namyślając się długo zabraliśmy, co było do wzięcia i ruszyliśmy w umówione
miejsce. Barwny był to pochód: doña Maria z talerzami
i sztućcami, Arnaud ze skrzynką pełną garnków, wieziony na motocyklu przez Abela, podśpiewująca Lucimari i Flor z gitarą. I tak upłynęło świąteczne popołudnie – wśród nieznajomych, którzy dali nam popisową
lekcję gościnności i hojności i stali się rodziną dla zagranicznych przybyszów. Śpiewom, żartom i przekąskom nie było końca, do udziału zostali zaproszeni sąsiedzi Bonfima, smakowitym zapachem i wybuchami
śmiechu udało się wyciągnąć z domu nawet najbardziej
sceptycznych. Kawałek chodnika, plastikowy stół, metalowy grill stał się ogniskiem, z którego radość promieniowała na wszystkich – przechodniów, motocyklistów. Nawet kierowcy (w tym miejscu dokładnie jest
próg zwalniający...) opuszczali szybę, żeby zobaczyć,
co tu się dzieje i otrzymać świąteczne życzenia.
Tylko tutaj, w tym czasie i tych „egzotycznych” okolicznościach, z dala od tradycji i rodziny, byliśmy się
w stanie otworzyć na tyle spotkań, tyle osób, obok których zapewne przeszlibyśmy obojętnie w drodze na rodzinną wigilijną wieczerzę czy Pasterkę. Byliśmy wolni i gotowi przyjąć tak
nieoczekiwane prezenty – obecność naszych nowych przyjaciół. I
tak to właśnie Bóg po raz kolejny
pokazał nam, że na każdy nasz
plan On ma przygotowane coś
znacznie lepszego. Wystarczy tylko dać się poprowadzić.
„Każda twarz jest obrazem Chrystusa
dla tego, kto umie się modlić.”
Catherine de Hueck
Z modlitwą,
Karolina
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Kochani Przyjaciele!

Rozpoczęłam przygodę, która w moim mniemaniu
wykraczała poza ludzką miarę. Nowy kraj, który odkrywam codziennie z wielkim zdumieniem, który rożni
się klimatem, roślinnością, ukształtowaniem terenu.
Ludzie, których spotykam również są inni, mają inne
zwyczaje, mówią w innym języku. I to jest czas,
w którym Bóg daje mi inne spojrzenie na rzeczywistość i nowe serce dla ludzi. Daje możliwość patrzenia
w nowy sposób na rzeczy, wydarzenia, ludzi - wzrokiem samego Boga.
Poczucie zależności

Niespodziewanie stałam się zależna od innych. Dobrze nie znam jeszcze miasta, przyjaciół, języka. Nie
wiem, jak ugotować większość indyjskich potraw. To
czyni mnie zależną od innych. Niespodziewanie zaczęłam potrzebować innych ludzi w tak wielu rzeczach.
A przecież ze wszystkim sobie zawsze świetnie radziłam. I Bóg nagle sprawił, że potrzebuję innych.
Tak jak dziecko, niemal we wszystkim. I to początkowo nieprzyjemne uczucie, zaczęło mnie zmieniać
i wprowadzać w jeszcze głębszą relację z drugim
człowiekiem. Od ojca Petera usłyszałam: „Jeśli
przestaniesz potrzebować drugiego, to przestaniesz
potrzebować Boga”.

domownicy zapraszali do siebie, co nieraz
nam się zdarzyło.
Ktoś z ulicy zaprosił
nas do siebie na kawę, ciastko czy obiad.
Ludzie są tutaj niesamowicie przyjaźni,
gościnni i mają
otwarte serca. Przechodząc ulicą zawsze
ktoś Ci pomacha,
uśmiechnie się, zapyta się co jadłeś i gdzie
idziesz. Od samego
początku to mnie zaskakiwało.
Nasze drzwi również są nieustannie otwarte (chyba, że akurat wychodzimy lub kładziemy się spać). Każdy może do nas
przyjść. Pamiętam jak w Polsce pierwszą rzeczą, jaką

Otwarte drzwi, otwarte serca

Jedną z rzeczy, które mnie zaskoczyły w Indiach
(a przynajmniej w Chengalpattu), to nieustannie
otwarte drzwi. Przechodząc ulicami miasta, większość domów ma otwarte drzwi. Można zobaczyć,
co ludzie w danym momencie robią. Otwarte drzwi
są symbolem niesamowitej gościnności. Tak, jakby

Sąsiadka malująca kolam w Święto Światła

robiłam po przyjściu do domu, było zamykanie drzwi na klucz. Aby nikt obcy nie wszedł.
Tutaj robimy zupełnie coś odwrotnego drzwi otwieramy. Najczęściej przychodzą
dzieci, aby pograć, pobawić się, pomodlić
z nami, a nawet nam coś ugotować. W pierwszym miesiącu po przyjeździe przyszły do nas
i chciały nam zrobić niespodziankę i coś ugotować. Robienie kanapek i ugotowanie jajek
w panierce z chilli zajęło im 3,5 godziny.
Niestety pomyliły ketchup z dżemem
ciąg dalszy na stronie 8

Nasza Parafia Nr 1/2018

7

LIST PAULINY

„Nasze chrześcijańskie wspólnoty nie istnieją wyłącznie dla
samych siebie, ale dla innych i - ostatecznie - dla Drugiego.
Najgłębszym sensem naszego istnienia jest bycie dla innych.”
J. Main OSB

LIST PAULINY
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i jadłyśmy kanapki z dżemem i pomidorami. No cóż,
ale czego się nie robi dla tych uśmiechniętych
buziek.
Oprócz dzieci przychodzą nasi sąsiedzi - zawsze pomocni w gotowaniu indyjskich potraw,
nałożeniu sari. Czasem chcą napić się kawy,
przynieść ciastko, podzielić się jedzeniem lub
akurat pokazać coś, co się dzieje na zewnątrz.
Odwiedzają nas chrześcijanie, muzułmanie
i hindusi, prosząc o książeczkę modlitewną,
różaniec czy modlitwę.
Również przychodzi Latha. Trudno wyczuć,
kiedy nas odwiedzi. Najczęściej przychodzi,
kiedy dzieje się coś niedobrego w jej rodzinie.
Latha ma około 40 lat i cierpi na chorobę psychiczną. Jest „fanką” biżuterii i naszych różańców, więc musimy pilnować własnych rzeczy.
Mimo tego staramy się, aby dla każdego drzwi
były otwarte. U nas może poczuć się jak
w prawdziwym domu. Zawsze dostanie wodę
do picia, kawę lub coś do jedzenia. Rodzina ją odrzuca
z powodu jej choroby. Dla nich jest wstydem wśród
sąsiadów. Zastanawiałam się, czy nie pomogły by jej
jakieś leki. Niestety jej rodzinę nie interesuje leczenie
Lathy. Kiedyś przyszła do nas późnym wieczorem,
więc Agnieszka postanowiła odprowadzić ją do domu.
Rodzina zatrzasnęła przed nią drzwi, więc położyłyśmy ją u nas w salonie, licząc, że uda nam się porozmawiać z jej najbliższymi następnego dnia. Latha płakała, co wcale mnie nie dziwiło. Na jej miejscu również byłoby mi ciężko. Ku naszemu zaskoczeniu ktoś
z rodziny po nią przyszedł po godzinie. Nie wiem dokładnie, jakie są relacje pomiędzy najbliższymi Lathy.
Mimo wszystko ucieszyłam się, że Latha miała gdzie
pójść w takiej sytuacji. W końcu od tego jesteśmy, aby
nasze serca były domami dla innych, a zwłaszcza dla
tych, którzy tego najbardziej potrzebują.
Święta Bożego Narodzenia

W Tamil Nadu
przygotowania
do Świat Bożego Narodzenia
rozpoczynają się
już z początkiem Adwentu.
Wtedy
ubiera
się choinkę, stawia
szopkę,
a przed domem
wiesza się wielką,
świecącą
gwiazdę. O wystrój
naszego
domu zadbały
dzieci,
które
były
bardzo
że
zdziwione,
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jeszcze nie mamy choinki, a był początek grudnia.
Wzięły sprawy w swoje ręce i z wielką radością przy-

ozdobiły drzewko oraz mieszkanie. Byłam bardzo zaskoczona, bo były to dzieci hinduskie i muzułmańskie,
ale tutaj w Tamil Nadu nie ma to znaczenia. Różnice
w religii wcale nie wpływają na postrzeganie drugiego
człowieka.
Święta spędziliśmy w Chengalpattu. Udało mi się
przygotować rybę po grecku i barszcz. Agnieszka zrobiła uszka, Antonina ciasto czekoladowe i tosty, a Paula zajmowała się dziećmi w trakcie naszych przygotowań. Paula nie jest fanem kuchni i nie za bardzo się
odnajduje w tym pomieszczeniu.
Miałyśmy niecodzienną Wigilię, ale mimo tego był
to piękny czas. O północy wybrałyśmy się na Pasterkę
do pobliskiego kościoła. To były pierwsze święta spędzone bez mojej rodziny. Nie tylko dla mnie. Agnieszka i Paula również przezywały ten czas bez swoich
najbliższych po raz pierwszy. Tęskniłam za moją rodziną, przyjaciółmi, polską Pasterką, „białymi” świętami, kolędami, itp. W innym kraju ta tęsknota jest większa. Brak rodziny i tradycji w świątecznym okresie
odczuwa się dwa razy mocniej. Przynajmniej tak było
u mnie. Mimo tych braków starałyśmy się, aby ten czas
był piękny dla każdej z nas. Jezus i tak się narodził,
nawet jeśli nie było całej „świątecznej” otoczki.
Pierwszy dzień Świąt miałyśmy pracowity. Przez
cały dzień odwiedzałyśmy naszych przyjaciół, składając im najlepsze życzenia i rozdając przygotowane
wcześniej słodycze. W drugi dzień Świąt zabrałyśmy
dzieciaki do Ogrodu Miłosierdzia, aby spędzić z nimi
trochę czasu na powietrzu i wspólnie się bawić.
Kończąc ten list chciałam podziękować za wszystkie
ciepłe słowa otrzymane od Was, przesłane intencje
oraz życzenia świąteczne. Nieustannie pamiętam
o modlitwie w Waszych intencjach i proszę o modlitwę
za tych wszystkich, którzy zostali nam w Indiach powierzeni.
Paulina
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W tym i kolejnym roku Episkopat
Polski uczynił głównym tematem
rozważania duchowego trzecią
Osobę Trójcy Świętej. Pochylmy się
zatem nad pytaniem: kim jest Duch
Święty?

• „A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec po-

śle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy
i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” (J 14,26).
• Wieczorem, w dniu swego zmartwychwstania, Jezus stanął pośród apostołów, pokazał im ręce i bok,
Episkopat Polski ustanowił dla
„tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie DuKościoła w Polsce na dwa lata –
cha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im
2018 i 2019 – ogólne hasło: „Duch, który umacnia miodpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzyłość”. W roku 2018 mamy skupić się szczególnie na
mane»” (J 20,22-23).
temacie: „Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego”,
•
Powiedział też: „Oto Ja ześlę na was obietnicę moa w roku 2019: „Jesteśmy napełnieni Duchem Święjego
Ojca (…) aż będziecie przyobleczeni mocą
tym”. Są to podtytuły do hasła głównego. Kościołowi
z
wysoka”
(Łk 24,49). „Gdy Duch Święty zstąpi na
chodzi przy tym głównie o lepsze rozumienie
was,
otrzymacie
Jego moc i będziecie moimi
i pogłębienie przeżywania sakramentu bierzmowania,
świadkami
(…)
aż
po
krańce ziemi” (Dz 1,8).
dzięki któremu Duch Święty prowadzi nas w kierunku
• W czasie swego wniebowstąpienia Chrystus nakaduchowej dojrzałości.
zał uczniom: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie
Na początek zastanówmy się, co wiemy o Duchu
narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,
Świętym, trzeciej Osobie Trójcy Przenajświętszej.
Świętego”
(Mt 28,18-19).
i
Ducha
Prawdę o Trójcy Przenajświętszej ujawnił nam Chryteksty
z
Pisma
Świętego wskazują na istPowyższe
stus. Nasuwa się pytanie, dlaczego Izraelici o niej nie
nienie
Trójcy
Przenajświętszej,
na istnienie Boga
wiedzieli i wierzyli w jedną Osobę Boską? Prawdopodobnie Bóg nie objawił im tego, ponieważ byli otocze- w trzech Osobach. Bóg jest Miłością, mówi nam święni ludami uznającymi wielu bożków, stąd łatwo byłoby ty Jan (1 J 4,8), a teolodzy precyzują: jest Miłością
im potraktować także trzy Osoby Boskie jako bożków. wspólną trzem Boskim Osobom. Niezależnie od tego
Duch Święty, jako Duch Ojca i Syna, jest Miłością
Przyjście Zbawiciela na świat
osobową i – jak pisze święty
było w Starym Testamencie
Wzajemna
miłość
Ojca
i
Syna
istJan – przenika „nawet głębozapowiedziane, ale nie było
podane, że jest On Synem Bo- nieje w Nich i równocześnie od kości Boga samego” (1 Kor
2,10). Wzajemna miłość Ojca
żym. W Starym Testamencie
Nich pochodzi jako Osoba.
i
Syna istnieje w Nich i rówznajdujemy też pewne wyrażenocześnie
od
Nich
pochodzi
jako Osoba, bo Duch
nia, które my obecnie rozumiemy jako wzmianki
Święty
jest
Osobą,
jest
Miłością
i Darem. Wszystko to
o Duchu Świętym: są to zwłaszcza powtarzające się
w
którą
jednak
głęboko wierzyjest
dla
nas
tajemnicą,
takie słowa jak: duch, tchnienie, wiatr, ogień.
W Ewangeliach Nowego Testamentu czytamy wiele my. W credo wyznajemy: „wierzę w Ducha Świętego,
o Trójcy Przenajświętszej i o Duchu Świętym. Oto kil- który od Ojca i Syna pochodzi”. To pochodzenie Ducha Świętego od Ojca i Syna nie jest stworzeniem ani
ka cytatów:
• Gdy Jezus modlił się w czasie swego chrztu zrodzeniem, lecz jest to pochodzenie natury duchowej,
„otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Nie- wieczne i ponadczasowe.
Chrystus prosi Ojca o dar Ducha Świętego dla apogo w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odestołów
i dla Kościoła aż do końca świata, a równocześzwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany,
nie sam Go w sobie posiada: w swoim człowieczeńw Tobie mam upodobanie»” (Łk 3,21-22).
• W Jerozolimie Chrystus powiedział: „Jeśli ktoś jest stwie posiada pełnię Ducha Świętego, bo przecież
spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do „Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce” (J
mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody 3,35), „a z niezmierzonej obfitości udziela Mu Dużywej popłyną z jego wnętrza” (J 7,37-38). Święty cha” (J 3,34).
Najtrudniej jest nam pojąć osobę Ducha Świętego.
Jan dodaje: „A powiedział to o Duchu, którego
O Bogu Ojcu Chrystus powiedział: „Kto mnie zobamieli otrzymać wierzący w Niego” (J 7,39).
• W swej mowie pożegnalnej w Wieczerniku Chry- czył, zobaczył także i Ojca” (J 14,9). Uczniowie słystus zapowiada: „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego szeli też osobiście głos Boga Ojca w czasie chrztu Pana
Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Jezusa oraz na górze Tabor w czasie Jego przemienienia. Syn Boży, Chrystus jest nam bliski, stał się człoDucha Prawdy” (J 14,17).
• „Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli wiekiem, był widziany, słyszany, dotykany, zmarnie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A twychwstał i dopiero po czterdziestu dniach wstąpił do
jeżeli odejdę, poślę Go do was. (…) Gdy zaś On nieba. Później ukazywał się wielu świętym: przypoprzyjdzie, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej mnijmy sobie na przykład świętą Faustynę. Natomiast
prawdy” (J 16,7.13).

ciąg dalszy na stronie 10
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ROK DUCHA ŚWIĘTEGO

DUCH ŚWIĘTY DUSZĄ KOŚCIOŁA

ROK DUCHA ŚWIĘTEGO

DUCH ŚWIĘTY ...

ciąg dalszy ze strony 9

nasza wiedza o Duchu Świętym pochodzi tylko
z Ewangelii, choć przemawia do nas też Jego działalność w Kościele, a niekiedy także w nas samych.
Głównymi symbolami Ducha Świętego są gołębica,
wiatr i ogień:
• Jako gołębica ukazał się Duch Święty podczas
chrztu Pana Jezusa w Jordanie. Gołębica symbolizuje prostotę i niewinność.
• Symbol wiatru podkreśla spontaniczność, bezinteresowność oraz siłę działania Ducha Świętego.
O wietrze czytamy na przykład w Dziejach Apostolskich, że w dniu Pięćdziesiątnicy „nagle dał się
słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie wielkiego
wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali” (Dz 2,2).
• Jako ogień Duch Święty zstąpił na uczniów
i Maryję w dniu Pięćdziesiątnicy: „Ukazały się im
też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na
każdym z nich spoczął jeden” (Dz 2,3). Chrystus
też mówił o ogniu: „ Przyszedłem rzucić ogień na
ziemię i jakże pragnę, żeby on już zapłonął” (Łk
12,49).

Nasza wiedza o Duchu Świętym pochodzi głównie z Ewangelii.
Ciekawe, że już w Starym Testamencie, o czym była mowa wyżej,
są wzmianki o sile tchnienia,
o duchu, o sile wiatru i ognia.
Przypomnijmy sobie kilka z nich:
• Księdze Rodzaju: „Wtedy to
Pan Bóg ulepił człowieka
z prochu ziemi i tchnął w jego
nozdrza tchnienie życia” (Rdz
2,7). Święty Paweł pisze, że
dzięki temu staliśmy się świątyniami Ducha Świętego:
„Czyż nie wiecie, żeście
świątynią Boga i że Duch
Boży mieszka w was?” (1 Kor 3,16).
• W Księdze Izajasza: „I wyrośnie różdżka z pnia
Jessego (…). I spocznie na niej Duch Pański,
duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa,
duch wiedzy i bojaźni Pańskiej” (Iz 11,1-2).
• W psalmie 51: „Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego” (Ps
51,13).
• W Księdze Ezechiela: „Tak powiada Pan Bóg:
z czterech wiatrów przybądź, duchu i powiej po
tych pobitych, aby ożyli” (Ez 37,9) oraz:
„Widziałem coś, co wyglądało jak ogień, a wokół
niego promieniował blask. Jak pojawienie się tęczy na obłokach w dzień deszczowy, tak przedstawiał się ów blask dokoła” (Ez 1,27-28).
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W tym wstępie chciałam wprowadzić nas
w rozumienie Trójcy Świętej i Ducha Świętego.
Przejdźmy teraz do tematu zasadniczego: „Duch Święty duszą Kościoła”.

Już w Starym Testamencie są
wzmianki o sile tchnienia,
o duchu, o sile wiatru i ognia.
Chrystus wielokrotnie zapowiadał powstanie Kościoła, a przewodnictwo nad nim powierzył apostołowi
Piotrowi: „Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale
zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego” (Mt
16,18-19). Powiedział mu też: „paś baranki moje (…),
paś owce moje” (J 21,15-16).
Kościół, przepowiadany przez Chrystusa, powstał
realnie w dniu Pięćdziesiątnicy, czyli w dniu zesłania
Ducha Świętego na zebranych w wieczerniku uczniów
wraz z Maryją. Wszyscy napełnieni zostali Duchem
Świętym, zostali przez Niego oświeceni, uświęceni,
wzmocnieni i zrozumieli w pełni naukę i posłannictwo
Chrystusa. Podziwiamy w nauczaniu apostołów głębię
i mądrość oraz ich zapał i odwagę. Byli przecież ludźmi prostymi, bez wykształcenia teologicznego,
a jednak przekonywali i przyciągali tłumy do Kościoła
Chrystusowego i do chrztu świętego. Przedtem apostołowie dość często nie rozumieli nauki Chrystusa, ich
pojętność była ograniczona. Niejednokrotnie „byli zdumieni w duszy”,
jak pisze ewangelista Marek (Mk
6,52). Tak więc całkowicie spełniły
się słowa Pana Jezusa: „Gdy zaś
przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy” (J 16,
13).
Tradycja chrześcijańska przejmuje
od świętego Pawła koncepcję Kościoła jako Ciała Chrystusa – Ecclesia Corpus Christi – którego ożywiającym początkiem jest Duch
Święty. Święty Augustyn pisze:
„Czym nasz duch, czyli nasza dusza, jest dla członków naszych, tym samym Duch
Święty jest dla członków Chrystusa, czyli dla Jego Ciała, którym jest Kościół”. Podobnie sugestywnie pisze
w swojej Summa theologiae święty Tomasz z Akwinu,
który porównuje Ducha Świętego do serca, ponieważ
Duch Święty „w sposób niewidzialny ożywia i jednoczy Kościół, tak jak serce porusza od wewnątrz ludzkie
ciało”.
Określenia „dusza Kościoła” czy „serce Kościoła”
zostały nadane Duchowi Świętemu przez tradycję. Są
to jednak tylko porównania, gdyż dusza ludzka jest
formą substancjalną, tworzy razem z ciałem jedną substancję: człowieka, osobę. Natomiast Duch Święty sam
jest Osobą Boską, trzecią Osobą w Trójcy Przenaj-
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Tak więc Duch Święty przekazuje całemu Kościołowi,
nam wszystkim, nie tylko światło, lecz także energię
świętszej. Tak więc określenie, że jest On duszą Ko- nadprzyrodzoną. Dary te spływają na nas głównie dzięścioła, trzeba przyjąć jako analogię, bo tak, jak dusza ki modlitwie, zarówno osobistej, jak i wspólnotowej
ożywia ciało, tak Duch Święty ożywia Kościół, obda- oraz dzięki sakramentom świętym.
rza go życiem Bożym, a więc
Kościół jest wspólnotą o chauświęca i prowadzi członków Duch Święty jest w Kościele obec- rakterze nadprzyrodzonym,
której głową jest Chrystus,
Kościoła do świętości i zbawieny aż do skończenia świata.
nia. Duch Święty jest życiodaja którą ożywia Duch Święty.
nym tchnieniem dla Kościoła, przenika swoim Boskim Sprawia On, że Boża obecność, łaska uświęcająca, błoświatłem wszelką myśl i naukę Kościoła, prowadząc gosławieństwo Boga są obecne w Kościele nie
go do prawdy zgodnie z zapowiedzią Chrystusa: „Gdy w przeszłości, ale dziś, stale dziś, aż do końca świata.
zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do Ducha Świętego można zatem nazywać duszą ożywiacałej Prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale jącą cały organizm kościelny, ale nie jednoczącą się
z mojego weźmie i wam objawi” (J 16,13-14).
z nim w jedno, tak, jak dusza ludzka. Duch Święty jest
W świetle Ducha Świętego dokonuje się zatem wolnym i spontanicznym dawcą dobra, światła, łaski
w Kościele dzieło głoszenia prawdy objawionej i po- i charyzmatów. Jako Osoba Boska obdarza wszystkich
głębiania wiary we wszystkich członkach Kościoła, nas różnorakimi darami. Toteż warto, aby każdy z nas
czyli we wszystkich ludziach wierzących i pragnących zastanawiał się, jakie dary, jakie charyzmaty od Ducha
wiecznego zbawienia. Sobór Watykański II orzekł: Świętego otrzymał, aby je wykorzystywać w życiu Ko„Duch Święty mieszka w Kościele, a także w sercach ścioła. Duch Święty utrzymuje też Kościół w stałej
wiernych (…); w nich przemawia i daje świadectwo wspólnocie z apostołami, bezpośrednimi uczniami
przybrania za synów”. Sobór odwołuje się też do świę- Chrystusa, głównie dzięki kapłanom, następcom apotego Pawła, który w Liście do Rzymian pisze: stołów. Tak więc Duch Święty jest w Kościele obecny
„otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym aż do skończenia świata, aby go oświecać, jednoczyć,
możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera uświęcać, umacniać, obdarzać Bożą mocą i prowadzić
swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dzieć- na misje do wszystkich narodów zgodnie z poleceniem
mi Bożymi” (Rz 8,15-16). „Duch przychodzi z pomocą Chrystusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,
naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami tego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przyw błaganiach, których nie można wyrazić słowa- kazałem” (Mt 28,19-20).
Elżbieta Wójcik
mi” (Rz 8,26). Oto jeszcze jeden tekst soborowy:
Duch Święty „mocą Ewangelii utrzymuje Kościół
w ciągłej młodości, ustawicznie go odnawia i do
doskonałego zjednoczenia z Oblubieńcem prowaWIARA PORANIONA
dzi. Albowiem Duch i Oblubienica (czyli Kościół)
Wiara poraniona
mówią do Pana Jezusa: «Przyjdź!» (…), «Przyjdź,
Nie przenosi gór
Panie Jezu!»” (Ap 22,17.20).
Lecz co najwyżej pagórki
Tak więc Duch Święty jest światłem Kościoła,
Wiara poraniona jest pytaniem
ale jest także źródłem całego jego dynamizmu.
Niechcianym
Pan Jezus powiedział: „Gdy Duch Święty zstąpi
Ogłuszonym
na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi
Cisnącym się wbrew woli na usta
świadkami” (Dz 1,8). Moc Ducha Świętego działa
I wbrew oczywistości
zwłaszcza w hierarchii Kościoła, ale też w całym
Wiara poraniona płacze
ludzie Bożym, czyli w nas wszystkich, jeśli tego
Przytulając się do krzyża
pragniemy i o to prosimy.
Wiara poraniona nie prosi
Moc Kościoła przejawia się:
Bo wierzy tylko ukradkiem
• w głoszeniu nauki Chrystusa przez słowa,
Wiara poraniona o połamanych skrzydłach
pisma, a także przez media,
Zawija swe smutki w rękaw i idzie nie wiadomo dokąd
• w udzielaniu sakramentów świętych, dzięki
Nad wiarą poranioną Bóg
którym otrzymujemy bezpośrednio łaskę BoObok niej Matka Boża
żą,
Patrzy w górę na drzewo na którym umiera Syn
• w misjach, w pracy misjonarzy w całym
Wiara poraniona stoi obok
świecie,
Jak Maria Magdalena
• w trwaniu i rozwijaniu się Kościoła, zgodnie
Tyle że niewidzialna
ze słowami Chrystusa: „A moce piekielne nie
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać
przemogą go” (Mt 16,18).
będą
ciąg dalszy ze strony 10)

K. Bohdanowicz
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ROK DUCHA ŚWIĘTEGO

DUCH ŚWIĘTY ...

WIELKI POST

EDK: CZY WIESZ, CO TO ZNACZY?
O szczególnej formie wielkopostnego nabożeństwa, jaką jest Ekstremalna Droga Krzyżowa, z Marcinem Żukowskim, aktywistą katolickim, rozmawia Katarzyna Jaworska.

A co jest w tym czasie kryzysu najtrudniejsze?
Dwie rzeczy: chce się spać i nogi odmawiają posłuszeństwa. Dlatego niektórzy przygotowują się do EDK
wcześniej, na przykład ćwicząc nordic walking
(chodzenie z kijkami). Ja stwierdziłem, że chcę zrobić
coś szalonego i pójdę na EDK dosłownie z marszu. Za
pierwszym razem to było 35 kilometrów. Ale miałem
też wtedy świadomość, że czas jest moim wrogiem, bo
musiałem być rano w Warszawie, a EDK była
w Krakowie. Na szczęście zdążyłem.

Katarzyna Jaworska: Ekstremalna Droga Krzyżowa: dziś o tej
formie pobożności mówi się już
dość dużo, ale kiedy zaczynałeś
w niej uczestniczyć, była to nowość. Jak dowiedziałeś się o EDK?
Nie wiedziałem, jaka będzie dokładnie
Marcin Żukowski: Po raz pierwszy usłyszałem
o Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, kiedy byłem
forma tej drogi krzyżowej, ale zwabiło
w Krakowie na spotkaniu liderów. Nie wiedziałem,
mnie określenie „ekstremalna”. I pojaka będzie dokładnie forma tej drogi krzyżowej, ale
myślałem, że wezmę w niej udział.
zwabiło mnie określenie „ekstremalna”. I pomyślałem,
że wezmę w niej udział.
Wtedy EDK to była jedna noc w roku, w którą idzie
A czy ludziom, którzy trenują, idzie lepiej? Są mniej
się z Krakowa, z kościoła św. Józefa, do Kalwarii Ze- zmęczeni?
Wszyscy są koniec końców podobnie wyczerpani:
brzydowskiej. 35 kilometrów.
EDK zaczyna się w piątek wieczorem, a tego dnia jeszDałeś radę przejść tę drogę przez całą noc?
Dałem. Ale umierałem po drodze. Około drugiej- cze większość uczestników idzie do pracy. Kończą
trzeciej rano przyszło zwątpienie: nie tylko dlatego, że pracę, mają dwie-trzy godziny na spakowanie się i już
było tak daleko, ale też dlatego, że EDK odbywa się muszą być na mszy świętej.
w ciszy. Czyta się tylko rozważania.
To właśnie fizyczne zmęczenie jest najtrudniejsze
Na szczęście idzie się swoim tempem: można same- w EDK?
Jestem chory, więc dla mnie było to szczególne przemu decydować, kiedy robi się postoje. Natomiast dąży
się do tego, żeby być na miejscy, w Kalwarii, około zwyciężenie własnych słabości. Ale i dla każdego to
jest jakaś walka ze sobą: w piątek wieczór najchętniej
piątej-szóstej rano.
O której zaczyna się EDK? Jak wygląda początek odpoczywa się po całym tygodniu, a nie wyrusza na
taki marsz …
drogi krzyżowej?
EDK zaczyna się mszą świętą o godzinie dwudzieA aspekt duchowy?
Patronami EDK są często święci związani z danym
stej. Msza kończy się
miastem. Są też różne trasy. Ja polecam te, które są
EDK zaczyna się
około dwudziestej druoddalone od głównych dróg. Wtedy łatwiej się skupić
giej, kiedy jest już całmszą świętą.
na modlitwie.
kiem ciemno. Wyrusza
Czy wielu ludzi wybiera tę formę drogi krzyżowej?
się: każdy swoją trasą. Tras jest trzynaście, a każdej
Pamiętam, że pierwsza edycja zrobiła furorę: było na
patronuje jakiś święty.
A co dzieje się, kiedy przychodzi się rano na miej- niej ponad pięćset osób.
W jakim wieku byli uczestnicy? Starsi? Młodsi?
sce, do Kalwarii Zebrzydowskiej?
Bardzo różnym. Chłopaki i dziewczyny. Dziewczyny
Można się pokłonić Panu Jezusowi; czasem rano odbyły szczególnie waleczne, nie poddawały się.
bywa się też msza święta.
A Ty? Kiedy zacząłeś?
Co powinno się zabrać na EDK?
Kilka lat temu. Od tamtej pory staram się chodzić na
Najlepiej plecak, a w nim podręczne rzeczy, jak na
EDK
co roku. Złapałem bakcyla. W zeszłym roku bywycieczkę w góry: ciepły sweter, małą apteczkę
łem na przykład na edycji wari ciepłą herbatę. To ona stanowi
szawskiej. Pojechałem na mszę
cały sekret. Kawa nie pomaga.
Moment krytyczny przychodzi Pomysłodawcą EDK jest ksiądz o godzinie dwudziestej, o dwuwłaśnie o drugiej-trzeciej w no- Jacek Stryczek, twórca projektu dziestej drugiej wyszedłem
z kościoła na Jelonkach i punkt
cy: jest się sennym; czasem zdaSzlachetna Paczka.
piąta
rano zameldowałem się
rza się, że ktoś zgubi drogę. Co
prawda ma się kartkę z opisem trasy: albo ze wskazów- w Błoniu. Przeszedłem 25 kilometrów. Nie wiedziałem
kami w rodzaju „przy trzecim drzewie skręć w prawo”, nawet, że mam takie tempo!
Z jednej strony EDK przemierza się w grupie, ale
albo z konkretnymi szlakami. W tym pierwszym przypadku jest trudniej; lepiej mieć konkretnie opisaną tra- z drugiej w miarę, kiedy mijają godziny, grupa
sę z nazwami ulic czy numerami dróg.
ciąg dalszy na stronie 13
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„rozciąga się”, dzieli na mniejsze grupki, bo każdy
idzie swoim tempem. Ja chciałem być „przy tarczy”:
byłem czwarty „na mecie”.
„Przy tarczy”: co to znaczy?
Byłem trochę zwiadowcą: sprawdzałem,
Patronami EDK są
czy po drodze są świeczęsto święci związatliki, oznakowania,
zgłaszałem ewentualne ni z danym miastem.
braki organizatorom.
Czyli trochę byłeś sam?
Oczywiście spotkałem znajomych, ale tak, byłem
sam. Moim zdaniem to lepsze rozwiązanie: każdy ma
swoje tempo. Poza tym na EDK liczy się przede
wszystkim spokój.
A skąd w ogóle wziął się pomysł na EDK? Była to
idea jakiejś wspólnoty czy pojedynczych osób?
Pomysłodawcą jest ksiądz Jacek Stryczek, twórca
projektu Szlachetna Paczka. Wpadł on na pomysł Ekstremalnej Drogi Krzyżowej: idzie się w nocy, w ciszy,
ma się do przejścia długi dystans.
Ponoć cała akcja miała być początkowo dla mężczyzn, którzy chcą się sprawdzić?
Ale dziewczyny też świetnie sobie radzą na EDK! A
jakby co jestem gotowy do pomocy, bo jestem też ratownikiem medycznym.
Czy w tym roku też wybierasz się na Ekstremalną
Drogę Krzyżową?
Zobaczymy, jak Bóg da. No i to jest dzień wyjęty
z życia. Wyrusza się na EDK w piątek wieczorem,
a w sobotę rano dociera się na miejsce.
I pewnie tę sobotę się przesypia?
Raczej tak. (śmiech) Ale zdarzyło mi się też kiedyś,
że prosto z EDK jechałem na spotkanie młodych ze
Światowych Dni Młodzieży i odsypiałem w pociągu,
a potem szybki make-up i na spotkanie. (śmiech) Ale
znajomi mówili, że wyglądam jak z krzyża zdjęty.

WIELKI POST

EDK: CZY WIESZ...

Czułem się wyczerpany. W takich sytuacjach kawa już
nie pomaga. Ratuje tylko sen. Sen to najlepszy makeup. (śmiech)
No właśnie: ważne jest, żeby zapewnić sobie jakiś
powrót z EDK, bo przecież w sobotę rano trzeba wrócić do domu. Dobrze umówić się ze znajomym czy
którymś z domowników, żeby ewentualnie zgarnął nas
z trasy samochodem albo odebrał po zakończeniu Drogi. Lepiej najpierw spróbować krótszej EKD i zobaczyć, czy to jest forma dla nas.
A jak widzisz EDK w porównaniu z tradycyjną drogą krzyżową , odbywającą się w kościele parafialnym?
W kościele zwykle uczestniczymy w drodze krzyżowej we wspólnocie, razem, a EDK to bardziej osobista
forma. To ciekawe doświadczenie: zmierzyć się
z samym sobą.
Dla mnie było to przezwyciężenie choroby. I wielka
satysfakcja, mimo zmęczenia.

BOŻY PLAN
Bóg ma wobec każdego z nas, jak wobec świętego Piotra, plan, który przekracza nasze wyobrażenia. Musimy
Mu tylko zawierzyć.

Jezus, pomimo tak wielu ewidentnych naszych potknięć, nie rezygnuje z miłości do nas. On oczekuje
pokory, pokory wobec swych słabości i zawierzenia
Jemu, gwarantującemu, iż nas nie opuści. Takiej pokory, w której jest zachowana godność, bo ma to być moje spojrzenie na siebie samego w prawdzie.
Czy widzimy to zawierzanie Piotra Jezusowi, wyrażone w chęci zostania uczniem?
Czy gdyby Piotr dowiedział się, że on, prosty rybak
z Judei, podbitej prowincji, uda się do Rzymu, stolicy
państwa, które było jednym z najważniejszych
w ówczesnym świecie
i tam zostanie ukrzyżo- Jezus oczekuje od
nas pokory.
wany za wiarę w swego

Nauczyciela, chętniej i łatwiej by to zaakceptował?
Piotr, który skompromitował się swym strachem
w godzinie próby, znalazł miejsce u Boga.
Właśnie takiemu człowiekowi Jezus chciał powierzyć los wspólnoty wierzących i to on wypełnił Boży
plan.
Patrząc z naszej perspektywy Piotr to ten, który zawiódł, ten, który w godzinie próby nie miał odwagi
przyznać się do Jezusa. Nawet sam Piotr skreślił siebie
jako oddanego ucznia Chrystusa. Tylko Jezus go nie
przekreślił.
Boży plan jest dla każdego z nas z osobna i wymaga
on naszego oddania, byśmy z pomocą Boga zrealizowali takie Jego zamierzenia, o których byśmy nie śnili.
I to każdy z nas. Tak wierzę.
J 21, 1-19
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ŚRODA POPIELCOWA

Fot. Z.Kubisiak
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Ksiądz Władysław Bukowiński, mimo trudów życia
i mimo cierpienia, do śmierci podążał za Chrystusem.
Dziś jest błogosławionym Kościoła katolickiego.

.Należy wziąć na ramiona swój krzyż, tak jak ksiądz
Władysław Bukowiński, który, będąc proboszczem
katedry w Łucku, został w 1940 roku aresztowany za
niesienie pomocy Polakom wywożonym na wschód
Związku Sowieckiego. Mimo tej próby doświadczał
Bożej opieki, dzięki której w 1941 roku nie został rozstrzelany przez wycofujących się przed Niemcami Sowietów.

Ksiądz Bukowiński był człowiekiem
pełnym optymizmu, starającym się zaakceptować rzeczywistość obozową
na swej drodze duszpasterskiej.
Następnie w 1945 roku został aresztowany i skazany
na dziesięć lat łagru, a w tym wszystkim z pokorą znosił upokorzenia dla zachowania miłości Boga. Był
człowiekiem pełnym optymizmu, starającym się zaak-

ceptować rzeczywistość obozową na swej drodze duszpasterskiej. Kiedy w 1955 roku ksiądz Bukowiński
miał okazję powrotu do Polski, zrezygnował z niej
i dobrowolnie przyjął obywatelstwo sowieckie. Był
kilkakrotnie wypędzany z miejsc, do których dotarł, by
nie kontynuował swej pracy misyjnej.
Mimo to ksiądz Władysław Bukowiński za wszystko
dziękował Bogu. Był Mu wdzięczny i za to, że sąd po
fałszywych oskarżeniach wymierzył mu karę tylko
trzech lat pobytu w obozie zamiast wnioskowanych
wcześniej pięciu lat.
Działalność księdza Bukowińskiego odbywała się
przede wszystkim na terenie Kazachstanu, gdzie jeździł ze Słowem Bożym do ludzi pragnących Boga,
przede wszystkim wywiezionych tam Polaków. Często
nie mieli oni kontaktu z Kościołem czy księdzem przez
lata.
Ksiądz Władysław Bukowiński zmarł w 1974 roku
w Karagandzie w Kazachstanie. Jego misja przynosi
coraz to nowe owoce, a on sam został w 2016 roku
beatyfikowany.
Wojciech Zagtrajek

DROGA KRZYŻOWA

Fot. Z.Kubisiak
Nasza Parafia Nr 1/2018
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KTO NIE BIERZE SWEGO KRZYZA, A IDZIE ZA MNA
NIE JEST MNIE GODZIEN (MT10,38)

W NASZEJ PARAFII

ZIMOWISKO W POSZUKIWANIU SKARBU WIARY
Tegoroczne zimowisko dla dzieci z naszej
parafii odbyło się w Karpaczu. Hasło przewodnie wyjazdu brzmiało: spotkanie w poszukiwaniu skarbu wiary. Oprócz mocy
atrakcji, na dolnośląskiej ziemi dzieci codziennie odkrywały jeden z filarów wiary.
Drugi tydzień ferii zimowych dla dzieci naszej parafii upłynął pod znakiem przygód i nowych wyzwań. W
poniedziałek 22 stycznia schola Promyki Miłosierdzia,
ministranci naszej parafii razem z opiekunami: o. Tomaszem Rakowskim SJ, S.M. Klaudią Gutowską
CSSF, S.M. Florentyną Szostak CSSF, a także dziećmi

W czasie podróży dzieci zostały wprowadzone
w tematykę zimowiska. W autokarze miało miejsce
pierwsze spotkanie w poszukiwaniu skarbu wiary, podczas którego dzieci poznały Maryję jako przewodniczkę na drodze wiary. Po przyjeździe na miejsce wypoczynku czekała na wszystkich przepyszna kolacja
i piękne pokoje. Korzystając z zimowej aury, uczestnicy udali się do pobliskiego parku, gdzie zabawom na
śniegu nie było końca. Podziwiali także piękną, błyszczącą bombkę w centrum Karpacza. Zmęczeni podróżą
i zabawą na śniegu nasi podróżnicy chętnie poszli spać,
by nabierać potrzebnych sił na kolejne dni.

Maryja jako przewodniczka na drodze wiary.
z parafii św. Andrzeja Boboli z opiekunami: o. Jakubem Szelką SJ, S.M.
Miriam Kondraciuk CSSF i S. Katarzyną M. Pigul CSSF pojechali autokarem na zimowisko do Karpacza,
gdzie w Ośrodku Wypoczynkowym
Złoty Potok spędzili niezapomniany
czas zimowego wypoczynku. Na
szczęśliwą drogę i pobyt w Karpaczu
pobłogosławił dzieciom i opiekunom
Ojciec Proboszcz Wiesław Kulisz SJ.

Wtorkowy poranek przywitał wszystkich śniegiem
i słońcem. Po śniadaniu wypoczywające dzieci razem
z ojcami i siostrami przeszli do świetlicy, gdzie miało
miejsce spotkanie w poszukiwaniu skarbu wiary. Dzieci odkryły chrzest jako bramę, która otwiera nam drogę
do skarbu, jakim jest wiara. Uczestnicy zimowiska

W czeskiej fabryce zabawek drewnianych i klocków każdy mógł wykonać
własną zabawkę.
otrzymali konkretne zadania, z których wywiązywali
się przez cały dzień. Jednym z zadań było przypomnienie daty chrztu i parafii, w której dzieci przyjęły ten
sakrament. Ponadto modlitwą zostali ogarnięci rodzice
chrzestni i wszyscy, którzy jeszcze sakramentu chrztu
nie przyjęli. Po spotkaniu grupa z Warszawy pełna zapału wyruszyła z Karpacza do fabryki zabawek drewnianych i klocków w Jiretinie w Czechach ze słynnymi
czeskimi postaciami z bajek. Uczestnicy zimowiska
ciąg dalszy na stronie 17
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razem z opiekunami zwiedzili fabrykę, a następnie
każdy mógł wykonać własne drewniane zabawki.
Dzieci z łatwością odnalazły się w gęstwinie kolorowych klocków, tworząc
własne, niepowtarzalne
dzieła. Był oczywiście
czas na posiłek i pyszną, gorącą czekoladę.
Po powrocie do Karpacza podróżnicy z Warszawy zostali podzieleni na dwie grupy:
pierwsza udała się na
kulig, a druga została
na miejscu, gdzie oddała się zimowemu szaleństwu, zjeżdżając
z wysokiego ośnieżonego stoku. Po godzinie
nastąpiła zamiana grup,
tak by każdy skosztował kuligu i szybkich
zjazdów ze stoku. Czas

Oprócz zabaw na śniegu zorganizowano wizytę w hucie szkła oraz
w afrykarium.

Słowo Boże pomaga poznawać
Boga, ufać Mu, a przez to
wzrastać w wierze.
szybko upłynął i tuż przed zmrokiem cała
ekipa dotarła do Ośrodka Złoty Potok na
przepyszną kolację i odrobinę odpoczynku,
po którym miało miejsce przygotowanie do
wspólnej Eucharystii, a następnie podsumowanie dnia, czas na wieczorną toaletę
i zasłużony sen.
Kolejny dzień w górach zapowiadał się interesująco. Po porannej toalecie wszyscy
uczestnicy zimowiska spotkali się w świetlicy na trzecim już spotkaniu w poszukiwaniu skarbu wiary. Tym razem w poszukiwaniach wskazówką było Słowo Boże, które pomaga poznawać Boga, ufać Mu, a przez to wzrastać w wierze.
Po przepysznym śniadaniu, z nadzieją na nowe przygo-

dy, dzieci i ich opiekunowie pojechali autokarem do
nowoczesnego centrum nauki iQLANDIA w Libercu
w Czechach, gdzie wszyscy - mali i dorośli - bawili się
nauką. Czas w centrum upłynął szybko, żal było odjeżdżać, ale pani Iwona w Złotym Potoku czekała z pyszną kolacją. Po dotarciu do domu i zjedzonych smakołykach był czas na odpoczynek, następnie Eucharystia, podsumowanie dnia, wieczorna toaleta
i czas na sen.
Następny dzień pobytu w Karpaczu został zainaugurowany wspólną modlitwą w czasie porannej
Eucharystii i spotkanie w poszukiwaniu skarbu
wiary, podczas którego poznano przewodnika dnia
- św. Pawła – świadka wiary. Po uczcie duchowej
podróżnicy udali się na śniadanie, a następnie odbyła się wycieczka autokarowa do Piechowic,
gdzie uczestnicy zimowiska zwiedzali Hutę Szkła
ciąg dalszy na stronie 18
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CONGREGATION OF THE URSULINE SISTERS OF THE AGONIZING HEART OF
JESUS (USAHJ)
212 Maitim II East, 4120 Tagaytay City

Warszawa, 28 lutego 2018 r.
Greetings of Peace from Philippines !
Czcigodny Księże Proboszczu wraz z Parafianami,
Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność za przekazanie 3.374,15 zł i 2 centy zebranych podczas kiermaszu misyjnego w I niedzielę Wielkiego Postu oraz wpłaty bezpośrednio na konto, z przeznaczeniem na kontynuowanie tzw. Ryżowego Szlaku, który jest formą dożywiania głodujących dzieci w Tanza na Filipinach.
Ofiara zostanie przeznaczona na program dożywiania dzieci tzw. „Ryżowy Szlak”
w 10 stołówkach utworzonych przy kaplicach w pa-ra--fii św. Jana Pawła II, w Tanza,
Cavite, diecezja Imus. Parafia ta znajduje się na peryferiach jednego z miast, należy do
niej ok 70.000 tysięcy wiernych i pracuje w niej tylko jeden kapłan, ks. proboszcz Ronel
Ilano, Filipińczyk.
Z części ofiary zakupimy maszynę do szycia, której będzie patronował św. Stanisław Kostka. Maszyna ta zostanie przekazana wraz z inną - św. Jana Pawła II w ramach projektu „Święci szyją dobrze”. Każdy, kto będzie na niej pracował, będzie modlił się za wstawiennictwem owych Patronów. Przewidujemy, że takich maszyn będzie 20,
i będą umiejscowione po dwie w pomiesz-cze-niach przy kaplicznych stołówkach. Korzystający z nich będą modlić się za wstawiennictwem Patro-nów. Jest to konkretna pomoc
dla osób, które nie mają pracy i w ten sposób otrzymują szansę na skromny zarobek. Maszyny będą przekazywane stopniowo, w miarę przygotowania pomieszczeń i nauki szycia dla chętnych.
Pragniemy, aby przez tę pomoc Kościół był obecny w życiu
tych ludzi, aby wzmacniać ich w wierze, nadziei i miłości.
Pragniemy również odpowiedzieć na wezwanie Ojca Św.
Franciszka, aby ewangelizować nie tylko słowem i językiem, ale czynem i prawdą.
Pragnę przesłać serdeczne Bóg Zapłać za każdą ofiarę w imieniu urszulańskiej
wspólnoty i Parafii Św. Jana Pawła II. Niech Pan Bóg sam wynagrodzi wszystkim
hojność serca.
Z darem modlitwy za wszystkich Darczyńców, serdecznie pozdrawiam po filipińsku
Maraming Salamat po saynio lahat !
s. Wioletta Sobiesiak, USJK z Tagaytay (Filipiny)
oraz s.Ewa Bońkowska USJK w imieniu fundacji „Z serca ochotnego”,
która realizuje projekt „Ryżowego Szlaku”
_______________________________________________________
Dla: Czcigodny o. Wiesław Kulisz SJ, Proboszcz parafii pw. św. Szczepana,
ul. Św. Szczepana 1, 02-568Warszawa

ZIMOWISKO ….
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Kryształowego Julia, a także skorzystali z warsztatów
malowania na szkle. Po kilku godzinach wszyscy wrócili do Karpacza, gdzie na rynku dzieci kupiły wspaniałe pamiątki i kartki upamiętniające zimowisko. Kolejną atrakcją dnia był park wodny Tropikana w hotelu
Gołębiewski. Wieczorem czekała jeszcze jedna, tym
razem urodzinowa, niespodzianka przygotowana specjalnie dla Mai, która skończyła 6 lat. Wspaniały tort
uświetnił życzenia i niestety ostatnią kolację… Były
pierwsze pożegnania i podziękowania dla pani Iwony
Bulej, która gościła grupę z Warszawy. Wieczorem
była dyskoteka i modlitwa kończąca dzień.
Nadszedł czas powrotu do domu. Wspólną Eucharystią został rozpoczęty ostatni dzień w zimowym Karpa-

18

czu. Po śniadaniu drużyna z Warszawy razem z opiekunami wyruszyła najpierw do wrocławskiego afrykarium na warsztaty Bliskie spotkania z małpami, a następnie prosto do swoich domów w Warszawie. Podczas
podróży miało miejsce ostatnie spotkanie w poszukiwaniu skarbu wiary. Tym razem przewodnikami byli
święci patronowie. Droga do domu upłynęła szybko
i bezpiecznie. Dzieci z pewnością na zawsze zapamiętały piosenkę Góry do Góry zapisaną na pierwszej płycie Małego TGD. Ta piosenka stała się prawdziwym
hitem i hymnem naszego zimowiska! Rodzice czekali
na dzieci przy kościele św. Szczepana, gdzie podjechał
autokar. Tak zakończyła się zimowa wyprawa do Karpacza. Czekamy już na kolejne zimowisko!
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s.M.Klaudia Gutowska

Organizację III Parafialnego Pikniku Rodzinnego czas
zacząć! W tym roku, oprócz rodzinnego świętowania,
chcemy zaakcentować także setną rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości. Zapraszamy do włączenia
się w przygotowania naszego parafialnego przedsięwzięcia!

Coraz mocniej czuć powiew wiosny i powracają do
nas wspomnienia z zeszłorocznego pikniku parafialnego. Dzięki wsparciu Ojca Proboszcza grupa wolontariuszy z naszej parafii oraz przyjaciół św. Szczepana
postanowiła podjąć wyzwanie i po raz trzeci zorganizować nasz wspólny, rodzinny piknik parafialny.
W tym roku chcemy nawiązać do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i oprócz rodzinnego, wspólnotowego pierwiastka, dołączyć również akcent patriotyczny i historyczny. Termin pikniku to niedziela 10 czerwca w godzinach od 12:00 do 16:00 na
Orliku, tak jak w zeszłym roku przy Zespole Szkół
Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22.

niać nasze pomysły. Czekają nas zadania w bardzo
różnych obszarach, więc przyda się każde Państwa
wsparcie, bez względu na posiadane talenty czy umie-

To spotkanie parafian i mieszkańców
w przyjaznej, życzliwej, ale również inspirującej i edukacyjnej atmosferze.

Piknik odbędzie się w niedzielę 10
czerwca w godzinach 12:00-16:00 na
Orliku przy ul. Kazimierzowskiej 60.
Plany na konkretne atrakcje i wydarzenia uświetnia- jętności. Liczy się chęć pomocy i gotowość do poświęjące piknik będą powstawały przez najbliższe tygodnie. cenia chwili czasu. Pracujemy zarówno koncepcyjnie,
Będziemy korzystali z doświadczeń lat ubiegłych i na opracowując konkretne atrakcje na piknik, jak również
pewno utrzymamy formułę pikniku jako spotkania pa- przygotowujemy materiały promocyjne, organizujemy
rafian oraz okolicznych mieszkańców w przyjaznej, sprzęt potrzebny w trakcie pikniku, jak scena czy nażyczliwej, ale również inspirującej i edukacyjnej at- głośnienie, kontaktujemy się z władzami lokalnymi
mosferze.
i organizacjami wspieZachęcamy Pań- Chcesz świętować 100-lecie odzyskania nie- rającymi piknik, rozstwa do wsparcia podległości z rodziną i przyjaciółmi? Dołącz do wieszamy plakaty inprzygotowań do pik- zespołu i zorganizuj z nami piknik parafialny! formacyjne, ale przede
niku! Każdy, kto ma
wszystkim służymy
ochotę zaangażować się, nawet w niewielkiej skali, jest w zespole swoją obecnością i dobrą radą. Jesteśmy
gorąco zapraszany i bardzo mile widziany w naszym otwarci na wszelkie nowe, ciekawe propozycje na tezespole. Spotykamy się co dwa tygodnie w domu para- goroczny piknik. Im więcej nas będzie do pracy
fialnym, żeby osobiście ustalić różne sprawy. Pracuje- w wymienionych obszarach, tym sprawniej i piękniej
my również w grupie e-mailowej, aby szybciej wymie- przygotujemy to wspólne dzieło, jakim jest nasz piknik
parafialny.
Z doświadczeń poprzednich pikników wynika,
że ten wyjątkowy czas przygotowań był dla nas,
jako zespołu wolontariuszy, najbardziej integrujący i pozostawił wiele miłych wspomnień. Z
pracy na rzecz parafialnej wspólnoty, do której
Państwa zachęcamy, płynęła największa radość.
Sam dzień pikniku to zwieńczenie naszych paromiesięcznych spotkań i planów. Cieszymy się
z odczuwania na nowo wspólnoty w dążeniu do
parafialnego świętowania.
Osoby zainteresowane włączeniem się
w przygotowania pikniku parafialnego prosimy
o kontakt: e-mail: akszczepan@gmail.com lub
pod numer telefonu 606 973 267.
Karol Zakroczymski
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PIKNIK 2018 — STARTUJEMY!
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OPŁĄTEK PARAFIALNY

Fot. Z.Kubisiak
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WYRUSZ W DROGĘ …
Rekolekcje wielkopostne to czas skupienia, lecz także
przeżywania przygody z Panem Bogiem. Tak było
w przypadku dzieci, które wraz z siostrami felicjankami
wyruszyły w rekolekcyjną drogę.

Od 26 do 28 lutego w naszej parafii odbyły się rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej
nr 85 im. Benita Juareza oraz Szkoły Podstawowej
przy ul. Chocimskiej. „Wyruszyliśmy w drogę” dosłownie i w przenośni, gdyż pod tym właśnie hasłem
przebiegały spotkania rekolekcyjne.

Był to piękny czas, w którym Duch
Święty prowadził siostry głoszące rekolekcje i działał w sercach dzieci.
Wraz z siostrami: M. Lilianną Adamuszewską, M.
Florentyną Szostak i M. Krzysztofą Labudą, felicjankami, które prowadziły rekolekcje, dzieci wyruszyły
w podróż w głąb swoich serc. Jako pielgrzymi potrzebowały przewodnika, kogoś, kto dobrze zna szlak. Został nim święty Feliks z Cantalice, patron dzieci.
Pierwszego dnia mali pielgrzymi uczyli się wyrażać
swoją wdzięczność wobec Dawcy wszelkich darów.
Poznały historię niezwykłego Słonecznika, który uczył

ich wpatrywania się w Słońce: Jezusa; wreszcie same
wykonały piękne słoneczniki, na których wypisały, za
co dziękują dobremu Bogu.

„Wyrusz w drogę”: pod tym hasłem
przebiegały spotkania rekolekcyjne.
Drugi dzień był dla dzieci czasem refleksji nad swoim życiem i okazją do spotkania z miłosiernym Jezusem w sakramencie pokuty i pojednania. Do tego ważnego wydarzenia przygotowała je wizyta w gabinecie
lekarskim i diagnoza chorób duchowych serca. Dzieci
młodsze usłyszały również o przygodzie Czarnej Ryby
i wykonały papierowe rybki, które prezentowały się
w rekolekcyjnej wspólnocie jak wielobarwna ławica.
Ostatniego dnia rekolekcji dzieci uczyły się od Miłosiernego Samarytanina okazywać miłosierdzie innym
oraz zapamiętywały znaki duchowe, które będą im pomagać w dalszej wędrówce życia.
Był to piękny czas, w którym Duch Święty prowadził
siostry głoszące rekolekcje i działał w sercach dzieci.
Za wszelkie dobro, które stało się udziałem uczestników i za modlitwę wszystkim bardzo dziękujemy. Deo
gratias!
S. Florentyna, felicjanka

SPOTKANIE O. PROWINCJAŁA TOMASZA ORTMANNA SJ
Z RADĄ PARAFIALNĄ

Fot. Z.Kubisiak
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REKOLEKCJE DLA DZIECI
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WYDARZYŁO SIĘ…
1 stycznia w pierwszy dzień Nowego Roku obchodziliśmy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
oraz Światowy Dzień Pokoju, na który papież Franciszek wystosował specjalne orędzie zatytułowane:
„Migranci i uchodźcy: mężczyźni i kobiety w poszukiwaniu pokoju”.
6 stycznia w uroczystość Trzech Króli już po raz
dziesiąty z Placu Zamkowego wyruszył Orszak Trzech
Króli z licznym udziałem rodzin z dziećmi, a w kaplicy
św. Judy Tadeusza odbyło się spotkanie opłatkowe dla
wszystkich grup i wspólnot parafialnych ze świątecznymi smakołykami i wspólnym śpiewaniem kolęd.
7 stycznia w niedzielę Chrztu Pańskiego po Mszy
św. o godz. 11.00 mieliśmy przyjemność obejrzeć Jasełka w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej
85, przygotowane przez nasze Siostry Felicjanki - katechetki. Przy okazji nasza schola Promyki Miłosierdzia
zorganizowała „kiermasz ciast”, aby pozyskać w ten
sposób dofinansowanie do zimowego wypoczynku
dzieci z naszej parafii. Dziękujemy za wsparcie
i pomoc.
14 stycznia z okazji Światowego Dnia Migranta
i Uchodźcy papież Franciszek wystosował specjalne
orędzie, a w naszym kościele po Mszy św.
o godz. 12.30 z koncertem kolęd wystąpił Chór Kameleon Dzielnicy Mokotów.
18 stycznia rozpoczął się Tydzień Modlitw
o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Prawica Twoja
wsławiła się mocą”, a w naszym kościele odbyła się
wieczorna Msza św. w intencji Ojczyzny, której oprawę przygotował Parafialny Oddział Akcji katolickiej.
21 stycznia w naszej świątyni, po Mszy św. o godz.
18.30, z koncertem kolęd i pastorałek wystąpił chór
Camerata Varsovia. W poniedziałek grupa dzieci
z naszej parafii wraz z opiekunami (Siostry katechetki
i kapłani), wyjechała do Karpacza na tygodniowy, zimowy wypoczynek. Dziękujemy wszystkim za pomoc
i dofinansowanie tego wyjazdu.
23 stycznia z okazji piątej rocznicy śmierci Ks. Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski w Archikatedrze św. Jana o godz. 19.00 została odprawiona Msza
św. w Jego intencji.
25 stycznia w południe w kaplicy św. Judy Tadeusza
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zorganizował
spotkanie seniora, podczas którego prelekcję na temat:
„Bóg się rodzi, moc truchleje. Jak poeci opisują Boże
Narodzenie?” wystąpił o. Krzysztof Dorosz SJ.
2 lutego w Święto Ofiarowania Pańskiego, tradycyjnie Matki Bożej Gromnicznej, modliliśmy się
w naszym kościele podczas Mszy św. z zapalonymi
świecami. Po wieczornej Mszy św. Droga Ikony zorganizowała w kaplicy św. Judy Tadeusza wystawę, będącą owocem semestralnej pracy uczestników kursów
i warsztatów ikonograficznych.
4 lutego w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 8.00
odbyła się Msza św. Apostolstwa Modlitwy i Żywego
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Różańca, a po niej spotkanie z wyjaśnieniem intencji
Apostolstwa modlitwy na miesiąc luty. Po Sumie nastąpiło wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz Godzina Miłosierdzia.
W tym tygodniu zakończył u nas pracę organista pan
Karol Augustyniak, któremu podziękowaliśmy za ponad dwuletnią posługę i powitaliśmy nowego organistę, pana Jakuba Jastrzębskiego, życząc mu Bożego
błogosławieństwa w pracy.
11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej
z Lourdes, obchodziliśmy XXVI Światowy Dzień Chorego, z racji którego papież Franciszek wystosował
specjalne orędzie pt. „Mater Ecclesiae: Oto syn Twój.
Oto Matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do
siebie”. W naszym kościele modliliśmy się za wszystkich chorych.
13 lutego, po Mszy św. o godz. 18.30, odbyło się
spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej z Księdzem Proboszczem, który m.in. podsumował „kolędę”
– wizytę duszpasterską w naszej parafii. Księży przyjęto w 1742 mieszkaniach (25,21%), odmówiono wizyty
w 467 mieszkaniach (6,76%), nie otwarto drzwi
w 4701 mieszkaniach (68,03%).
14 lutego we Środę Popielcową podczas każdej
Mszy św. odbył się obrzęd posypania głów popiołem
na znak rozpoczęcia okresu Wielkiego Postu. Rozpoczęły się nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie Żale
w każdą w niedzielę o godz. 17.45, Droga Krzyżowa
w piątki dla dzieci o godz. 16.30, dla ogółu wiernych
o godz. 17.45, dla młodzieży i studentów o godz.
20.00.
15 lutego w czwartek o godz. 18.30 została odprawiona Msza św. w intencji Naszej Ojczyzny, na którą
do wspólnej modlitwy zaprosił Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.
21 lutego Mszą św. o godz. 19.15 rozpoczął się
w naszej parafii Kurs Przedmałżeński, na który zapisały się licznie pary narzeczonych.
22 lutego w kaplicy św. Judy Tadeusza odbyło się
kolejne spotkanie seniora, zorganizowane przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, na którym z prelekcją
na temat „U zarania niepodległości Polski”, wystąpił
pan Jan Boerner.
25 lutego z okazji misyjnej niedziela „Ad gentes” –
dzień modlitwy i solidarności z misjonarzami zbieraliśmy dobrowolne ofiary przeznaczone na misje do skarbony pod chórem. Wspólnota Młodych Szczep, po każdej Mszy św., prowadziła sprzedaż filmów, książek
i audiobooków o tematyce religijnej, z której dochód
przeznaczyła na pomoc w leczeniu Marcina Żukowskiego, wieloletniego wolontariusza Światowych Dni
Młodzieży oraz spotkań "Jezus na Stadionie". Za
wszelkie okazane wsparcie p. Marcin składa serdeczne
"Bóg zapłać" i obiecuje modlitwę.
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TRIDUUM PASCHALNE 2018
Wielki Czwartek, 29 marca
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, 30 marca
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, 31 marca
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, 1 kwietnia
godz.6.00 - Procesja i Msza św. Rezurekcyjna

Spowiedź w Wielkim Tygodniu
Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środa - podczas Mszy św.
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!
WYDARZYŁO SIĘ…
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26 lutego rozpoczęły się trzydniowe rekolekcje wielkopostne dla Szkół Podstawowych w naszej parafii.
3 marca w Archikatedrze św. Jana odbyły się uroczystości 200-lecia podniesienia diecezji warszawskiej
do rangi archidiecezji i ustanowienia metropolii warszawskiej. Ponadto tego dnia przypadła również
11 rocznica nominacji Ks. Kardynała Kazimierza Nycza na stolicę metropolitalną w Warszawie. W konferencji i uroczystej Eucharystia uczestniczyli przedstawiciele parafii.
4 marca w pierwszą niedzielę miesiąca odbyła się
tradycyjnie o godz. 8.00 Msza św. Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca, a następnie spotkanie z wyjaśnieniem intencji modlitw na miesiąc marzec.
5 marca rozpoczęły się trzydniowe rekolekcje dla
młodzieży ze szkół licealnych i technicznych, znajdujących się na terenie naszej parafii, których polecaliśmy wstawiennictwu św. Stanisława Kostki.

13 marca obchodziliśmy Święto
Papieskie i 5. rocznicę wyboru Papieża Franciszka na
Stolicę Piotrową. Z tej okazji w Świątyni Opatrzności
Bożej w Wilanowie o godz. 17.30 została odprawiona
Msza św. z udziałem Episkopatu Polski, pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, abp Salvatore Penacchio.
18 marca rozpoczęły się czterodniowe rekolekcje
wielkopostne dla ogółu parafian. Serdecznie zapraszamy do udziału.
23 marca w piątek odbędzie się Droga Krzyżowa
ulicami naszej parafii.
Pamiętajmy, że w każdy czwartek w naszej świątyni
jest wystawienie i całodzienna Adoracja Najświętszego
Sakramentu, a w każdy pierwszy piątek miesiąca przed
południem księża udają się z Komunią św. do chorych
parafian. .
Serdecznie zapraszamy do oglądania relacji fotograficznych i filmowych zamieszczonych na parafialnej
stronie internetowej: www.szczepan.org.pl.
Oprac. JW.
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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
Kurs przedmałżeński
O. Andrzej Kiełbowski SJ
prowadzą Małżeńskie Drogi
Terminy: 21.02, 28.02, 7.03, 14.03, 21.03, 4.04,11.04,
18.04, 25.04, 9.05
Zapisy: szczepan.md@gmail.com
Wspólnota Mężczyzn w Pół Drogi
opiekun: O. Krzysztof Dorosz SJ
prowadzi: Zbigniew Rykowski
poniedziałek, godz. 19.00, sala św. Rodziny
Grupa charytatywna (Stowarzyszenie Pań
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo)
czwartki godz. 9.30 do 10.30
Parafialny Oddział Caritas
opiekun O. Wiesław Kulisz SJ
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
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 po mszy św,, ok..
19.15 (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.
Schola dziecięca „Promyki
Miłosierdzia”
opiekunki: S. M. Klaudia i S. M. Florentyna, felicjanki
niedziela, godz. 10.00, sala „Promyki”
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
Grupy AA
1. grupa: wtorki godz. 17.00, sala św. Rodziny
2. grupa piątki godz. 17.00, sala św. Rodziny

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