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NASI NOWI DUSZPASTERZE
o. Romuald domagała SJ
Urodziłem się 7 lutego 1975 roku
w Sztumie, koło Malborka. Dorastałem
jednak w Łodzi. Mam dwóch młodszych braci, lekarza oraz salezjanina.
Ośmioklasową szkołę podstawową, jak
i liceum ukończyłem w rodzinnym mieście. Od początku wraz z całą rodziną związany byłem
z parafią salezjańską św. Teresy w Łodzi. Formacja
tam otrzymana doprowadziła mnie do pytania się
o drogę mojego powołania. Pragnąłem zostać kapłanem-salezjaninem. W trzeciej klasie szkoły
średniej odłożyłem jednak tę decyzję na później.
Po maturze podjąłem studia z psychologii w Lublinie. Podczas pobytu na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim zaangażowałem się w działalność Duszpasterstwa Akademickiego prowadzonego przez
jezuitów. Tak oto powróciło powołanie kapłańskie
i zakonne, choć w nowej odsłonie.
Po ukończeniu studiów w 1999 roku wstąpiłem
do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w Gdyni.
Po jego ukończeniu studiowałem przez dwa lata
filozofię w Krakowie. Następnie moi przełożeni
skierowali mnie do pracy w sekcji polskiej Radia
Watykańskiego w Rzymie. Dzięki temu miałem
okazję pracować w bezpośredniej bliskości Jana
Pawła II w dwóch ostatnich latach jego posługiwania. Przeżyłem tam jego odejście i wybór nowego
papieża. W latach 2005-2008 studiowałem teologię
na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W 2008 r. zostałem wysłany przez ojca prowincjała ponownie do Rzymu, aby na studiach specjalistycznych zgłębiać zagadnienia teologii moralnej. Studia ukończyłem w czerwcu 2010 r. Nowy
przełożony prowincji jako pierwszą placówkę po
studiach w Rzymie przydzielił mi jezuicka placówkę w Piotrkowie Trybunalskim. Tam doświadczywszy ogromnej życzliwości wiernych stawiałem swoje pierwsze kapłańskie kroki w Polsce jako
katecheta w liceum, opiekun młodzieży i asystent
wspólnoty charyzmatycznej. Po trzech latach pracy
w Piotrkowie zostałem przeniesiony do stolicy. W
Warszawie pracowałem przez dwa kolejne lata
przy sanktuarium św. Andrzeja Boboli, katechizowałem w XXVIII Liceum im. Jana Kochanowskiego oraz w Szkole Podstawowej nr 69. Czuwałem
także nad wspólnotą młodzieżową Magis.
Moje hobby to śpiew polifoniczny (choć nie
znam nut), czytanie dobrych książek (coraz mniej
czasu mi na nie pozostaje), wędrówki po górach,
jazda na rowerze.
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o. Tadeusz Drozdowicz SJ
urodził się jesienią 1973 roku
w Świdnicy, w szóstym roku życia
przeprowadził się wraz z rodzicami
na wieś mazowiecką w okolice Sierpca. Mama zajmowała się domem, tata
mając wykształcenie zawodowe wykonywał
w życiu najrozmaitsze profesje.
O. Tadeusz wzrastał w wielodzietnej rodzinie,
szkołę podstawową ukończył w Gozdowie, szkołę
średnią w Płocku, a po maturze wyjechał z domu
rodzinnego do Poznania. Tam odbył studia z zakresu budownictwa na Politechnice Poznańskiej.
Następnie w Gdyni rozpoczął życie zakonne
w nowicjacie jezuitów. Przeszedł kolejne etapy
formacji zakonnej i intelektualnej niezbędnej do
uzyskania sakramentu święceń, a w Warszawie
w roku 2006 został księdzem zakonnym czyli ojcem. Zanim trafił do parafii św. Szczepana
w Warszawie pracował trzy lata jako katecheta
w liceum w Piotrkowie Trybunalskim, a przez
cztery kolejne lata zajmował się administracją
jezuickiego Kolegium w Gdyni. W parafii, poza
standardowymi zajęciami wikarego zajmuje się
głównie odprawianiem Mszy dla dzieci.

Damian Krawczyk SJ
Pochodzę z małej wioski Radwanków
Szlachecki, która położona jest w
okolicach Garwolina. Moi rodzice,
Andrzej i Hanna, mają jeszcze dwoje
dzieci, Karolinę i Łukasza, oboje są
ode mnie starsi i mają już swoje rodziny.
Szkołę średnią ukończyłem w Otwocku, skąd na
studia trafiłem do Lublina, do dzisiaj to wschodnie miasto zostawiło niezapomniany ślad w moim
sercu. Tam też, w duszpasterstwie akademickim
na KUL-u, miałem okazję poznać jezuitów.
Po trzech latach studiów postanowiłem poprosić
o przyjęcie do zakonu, i tak od pięciu już lat, służę w Towarzystwie Jezusowym.
Obecnie zostałem posłany do Warszawy do pracy w JCS „W Akcji”, która polega głównie na
posłudze uchodźcom. Ponadto mam pomagać
w naszej, bo jest to już obecnie i moja, parafii,
m.in. przy duszpasterstwie akademickim. Polecam się modlitwie.
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Tym razem na okładce
naszej parafialnej gazetki jest Ikona Świętej
Rodziny: Jezusa, Maryi
i Józefa. Świadomie
wymieniam ich imiona,
bo niektórzy mylą
Świętą Rodzinę z Trójcą Świętą. Okładką pragniemy nawiązać do trwającego w Rzymie Synodu biskupów na temat rodziny, jej posłannictwa w świecie współczesnym. Rodzina –
jak każdy przyzna, to podstawowa komórka
społeczna, wspólnota miłości. W niej przychodzą na świat dzieci, w niej się wychowują
i dojrzewają do pełni człowieczeństwa. W rodzinie się wszystko zaczyna. Bez rodziny
człowiek jest biedny jak bezdomny pies.
Cieszę się, że na progu jesieni ukazuje się
kolejny numer Naszej Parafii. Znajdziemy
w niej przegląd wszystkiego po trochu, z tego
co przyniosło lato. Skoro rodzina – to o wakacyjnym wypoczynku dzieci z naszej parafii,
zorganizowanym w Karpaczu przez dzielne
siostry felicjanki. Taki wyjazd, to nie tylko
wypoczynek, ale przede wszystkim formacja
młodych ludzi. Podejmujemy ją znowu w nowym roku szkolnym i katechetycznym. To poważna praca z dziećmi i ich rodzicami chociażby w przygotowaniu do pierwszej Komunii świętej i jej rocznicy. To także katecheza
do bierzmowania, spotkania Mam z małymi
dziećmi, zbiórki, próby itp.
Ważnym wydarzeniem, na które czekamy
i do którego się przygotowujemy, będzie kanoniczna wizytacja parafii. Przeprowadzi ją
Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz. Odwiedzi
naszą rodzinę parafialną, która składa się przecież z wielu rodzin. Ta wielość rodzin przez
wiarę w Chrystusa odnajduje się w swoistej
jedności, będącej owocem ludzkiego wysiłku
i pracy wspieranej nieustannie Bożym błogosławieństwem. Ochrzczeni, włączeni w Pana,
przez udział w „Łamaniu chleba”, tworzymy
jedno Ciało – Kościół Chrystusowy.
Ten Kościół w naszej Ojczyźnie stoi przed
wielkim Jubileuszem 1050-lecia chrztu Polski
i przed wydarzeniem wieczernika, którym bę-

dą Światowe Dni Młodzieży, w lipcu 2016 roku. W wieczerniku zgromadzi się wielu młodych ze wszystkich stron
świata, kultur i języków. O tych przygotowaniach w naszej parafii, opowiada Pani Paulina
– koordynatorka parafialnego zespołu ŚDM.
Zwracamy się do wszystkich z prośbą o pomoc i wsparcie w dalszych przygotowaniach.
Chcemy bowiem przyjąć pielgrzymów tak, by
zapamiętali gościnny Mokotów. Najbliższe
miesiące – to czas intensywnej pracy i przygotowań do ŚDM. Dziękując za dotychczasową
współpracę i żywy odzew parafian, prosimy
wszystkich o modlitwę w tej intencji i konkretne zaangażowanie, dalsze życzliwe wsparcie.
O tym, co jeszcze przeżyliśmy w naszej
wspólnocie, mówi wakacyjna kronika parafialna. Ważnym dopowiedzeniem jest zaktualizowana informacja o grupach i wspólnotach
duszpasterskich istniejących przy naszym kościele. Warto znać godziny i miejsce ich spotkań, godziny otwarcia kancelarii itp. Warto
też przypomnieć sobie o ważniejszych celebracjach i nabożeństwach w świątyni. Jestem
wdzięczny tym wszystkim, którzy już postanowili, że na Mszę św. – zwłaszcza niedzielną,
będą przychodzić punktualnie…
Na koniec – już nie nowa, ale ważna informacja: tegoroczne lato zaowocowało zmianami personalnymi w naszej wspólnocie zakonnej. Witamy nowych Ojców – Tadeusza i Romualda. Na łamach pisma opowiadają o sobie.
Przybył do nas również kleryk Damian, który
pracuje z uchodźcami w Jezuickim Centrum
Społecznym.
Niech lektura tego pisma przybliży nas do
siebie i przekona, że warto włączyć się w codzienne budowanie rodziny parafialnej.
Umiejmy dostrzegać najmniejsze bodaj dobro,
jakie Bóg nam daje i chciejmy się nim dzielić
z innymi. I już myślimy o kolejnej edycji Naszej Parafii. A tymczasem jesień i nabożeństwa różańcowe. Przed nami listopadowe dni
pełne zadumy, w grudniu adwent, święta i kolęda.
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O. Wiesław Kulisz SJ, Proboszcz
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OKIEM PROBOSZCZA

SŁOWO PROBOSZCZA

SKARBY NASZEGO KOŚCIOŁA

SKARBY MALARSKIE
Ważnym skarbem naszego
kościoła jest obraz Jezusa
Miłosiernego. W naszej
parafii nabożeństwo do
Miłosierdzia Bożego jest
dobrze ugruntowane.
Z przejściem z kaplicy do
kościoła przewędrował
również dawny obraz kupiony niegdyś
w Częstochowie. Obraz, który pasował do kaplicy, w nowym kościele trochę „ginął”.
Jesienią 2001 r. państwo Borowscy, którzy
zaangażowali się w szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego, zaproponowali zasponsorowanie
nowego obrazu. Zadanie namalowania nowego obrazu zostało powierzone naszej parafiance mgr Joannie Krwawicz-Garstce wyspecjalizowanej w konserwacji średniowiecznego malarstwa i rzeźby.
Obraz został ukończony na początku sierpnia
2002 r. W dniu 18 sierpnia obraz Jezusa Miłosiernego został poświęcony przez Jana Pawła
II w czasie mszy św. na krakowskich Błoniach. Na świadectwie poświęcenia widnieje
podpis bp. Kazimierza Nycza, ówczesnego
biskupa pomocniczego krakowskiego, a obecnie naszego biskupa ordynariusza.

Obraz, malowany na płótnie, jest nieco pomniejszoną kopią obrazu znajdującego się
w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia w Łagiewnikach. Obraz, który
wcześniej towarzyszył naszym modlitwom,
znajduje się w kaplicy św. Judy Tadeusza.

Symetrycznie do obrazu Jezusa Miłosiernego umiejscowiony jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Jest
to również dzieło p. Joanny Krwawicz-Garski. Kopia
obrazu jasnogórskiego jest malowana na desce, tej samej wielkości co oryginał i jest wierną kopią obrazu,
który normalnie jest przykryty sukienką. Nieco zmieniona jest barwa ramy, gdyż oryginał ma więcej czerwieni.
Interesująca jest technika malowania naszej kopii,
gdyż autorka zdecydowała się malować temperą - techniką powszechnie stosowaną w średniowieczu i bliską
technicznie malowaniu oryginalnego obrazu.
Obraz powstawał ponad rok. Na święto Matki Bożej
Częstochowskiej 2004 r. został powieszony w naszym
kościele na kilka dni, po czym wrócił jeszcze do pracowni. Od 15 października 2004 r. obraz na stałe zagościł w naszym kościele parafialnym.
Z tekstów O. Kazimierz Wójta
wybrał Jerzy Żydkiewicz
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Wiara szuka zawsze głębszego zrozumienia, dlatego niezwykle ważne jest
pogłębianie swojej wiedzy religijnej
poprzez lekturę dobrych książek
i czasopism katolickich. Jan Paweł II
udziela nam w tym względzie bezcennej porady: „Zawsze miałem dylemat:
Co czytać? Starałem się wybierać to, co
najistotniejsze. Tyle rzeczy się publikuje. Nie wszystkie są wartościowe
i pożyteczne. Trzeba umieć wybierać
i radzić się, co czytać. Od dziecka lubiłem książki. Do tradycji czytania książek wdrażał mnie mój ojciec. Siadał
obok mnie i czytał mi całego Sienkiewicza i innych pisarzy polskich. Kiedy
umarła matka, zostaliśmy we dwóch z
ojcem. I on nie przestawał zachęcać
mnie do poznawania najbardziej wartościowej literatury”. (Wstańcie, chodźmy!, s.
76)
znalezione w Internecie

mienie wspierane przez
obyczaj. Obyczajowość,
czyli moralność, to gotowe rozwiązania nadające się do zastosowania w wielu sytuacjach,
rozwiązania wypracowane przez pokolenia,
jako najlepsze z możliwych. Wiem, że to jest
dobre, a tamto złe, bo tak mi powiedzieli rodzice. Nie wiadomo kto i kiedy ogłosił, że taka
moralność już nie obowiązuje, bo jest zbyt stara, tradycyjna i zaściankowa, a w świecie już
się tak nie postępuje.
Pamiętam jak uśmiechałem się z politowaniem nad indeksem książek zakazanych przez
któregoś papieża, a byli tam wśród autorów
o ile pamiętam Emil Zola i Edmund Amicis.
Teraz już się nie uśmiecham, bo wiem, że nawet większość „westernów”, które z takim entuzjazmem oglądałem w młodości, to były
w gruncie rzeczy chore filmy o nienawiści
i zemście, która rzekomo przystoi prawdziwemu mężczyźnie.
Filmy i książki odegrały dużą rolę w tej
ewangelizacji à rebours. Wydawało mi się
kiedyś, że powstają one z „potrzeby serca”,
z chęci opowiedzenia czegoś ważnego i wyjątkowego, a celem jest publiczne dobro. Tymczasem wiele „dzieł sztuki” mimo mistrzowskiej formy, miało na celu oswajanie zła i zachętę do grzechu. Współczesną formą „pracy”
nad tradycyjną moralnością zajmują się „wygadani” eksperci z telewizji. Ciekawe, jak długo jeszcze nasze wyobrażenia o świecie będą
zależały od opinii ludzi „wygadanych”?
I oto doczekaliśmy czasów, gdy ten sam
czyn można przedstawić i jako chwalebny,
i jako haniebny. Coś, co jednych prawdziwie
zachwyca, jest szczęściem, cudownym rozwiązaniem i otwarciem na przyszłość, co w przyszłości będzie miało swoje dalsze wspaniałe
dzieje, jest jednocześnie przez innych uważane
za działanie nieodpowiedzialne, grzeszne
a nawet zbrodnicze. Nie znamy się na wszystkim, musimy komuś zaufać. Czy będą to
„wygadani” eksperci z telewizji czy katoliccy
obrońcy tradycyjnej moralności, tak często
nieporadni i nieprzekonywujący w swoim sposobie wypowiedzi.
Jacek Drachal
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FELIETON

Jak to się stało że zaczęli nam imponować ludzie
żyjący w sposób grzeszny? Kiedy przestało
nas dziwić określenie „druga żona” i nawet
sami zaczęliśmy tak mówić? Albo takie hasła
jak „współżycie przed ślubem” czy „seks
przedmałżeński”. Nie tylko przestały nas dziwić, ale i peszyć, nauczyliśmy się otwarcie
używać tych pojęć w naszej codziennej
„paplaninie”. Ale jednocześnie wstyd przenieśliśmy na dziewictwo, czystość, wierność, miłość. „Jestem wierna mojemu mężowi” – czy
to łatwo powiedzieć publicznie?
Żyjemy w nieswojej kulturze i to jest groźne,
bo nie znamy jej zasad. Łatwo popełniamy
błędy, bo te nasze niby decyzje to improwizacje podejmowane często w sytuacjach, których
nie ogarniamy. Mimo, że nie mamy wystarczających danych bywamy śmiali, a czasem
nawet bezczelni w swoim postępowaniu,
a potem gorzko żałujemy.
Przez wieki pomocą w podejmowaniu trudnych decyzji było dobrze ukształtowane su-

SYNOD O RODZINIE

STANOWISKO BISKUPÓW POLSKICH
PRZED SYNODEM O RODZINIE
(…) Dziękujemy milionom Polaków (…), którzy modlą się za (…) osoby biorące udział
w synodzie. (…)
1. Nauczanie papieży i biskupów – oparte na
Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła katolickiego - wskazuje, że małżeństwo i rodzina są jednym z najcenniejszych dóbr ludzkości, które
powinno być otoczone szczególną opieką. Jezus
Chrystus prezentuje małżeństwo jako przymierze mężczyzny i kobiety, którzy są zjednoczeni
w miłości na całe życie i otwarci na dar nowego
istnienia. Małżeństwo jest rzeczywistością Bożą
i ludzką, którą Jezus Chrystus podniósł do godności sakramentu. Małżonkowie zaś „w swym
życiu małżeńskim i rodzinnym mogą przeżywać
miłość samego Boga do ludzi i miłość Pana Jezusa do Kościoła – Jego oblubienicy” (św. Jan
Paweł II, Familiaris consortio, 56). (…)
2. Dziękujemy Panu Bogu za to, że w naszej
Ojczyźnie jest wiele zdrowych rodzin, które
„w dobrej i złej doli” każdego dnia troszczą
się o wierność swojemu powołaniu. (…) Dziękujemy kapłanom, którzy posługują im
z ojcowską mądrością i oddaniem.
3. „Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie
rozdziela” - mówi Chrystus (Mk 10,9). Dlatego
małżeństwo sakramentalne jest ze swej istoty
nierozerwalne. Prawo Boże wyznacza nieprzekraczalne granice ludzkim decyzjom. Człowiek
nie ma „zwierzchnictwa nad naturalnym czy stanowionym Prawem Bożym” (św. Jan Paweł II,
Przemówienie do Trybunału Roty Rzymskiej,
21.01.2000). W sytuacji gdy małżonkowie przeżywają trudności, zadaniem Kościoła katolickiego jest pomoc w pogłębieniu miłości i wzajemnej odpowiedzialności oraz w nawróceniu. Dzisiaj taka duszpasterska troska jest konieczna
bardziej niż kiedykolwiek. (…)
4. Troską duszpasterską obejmujemy małżeństwa, które od lat oczekują dziecka. Równocześnie przypominamy, że sztuczne zapłodnienie
nie jest właściwym sposobem na rozwiązanie
problemu niepłodności i katolicy nie mogą stosować tej metody (Papież Franciszek, Audiencja
dla Stowarzyszenia Włoskich Lekarzy Katolickich, 15.11.2014). Łączymy się w bólu
z rodzinami, które przeżywają dramat poronie-
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nia samoistnego albo których dzieci urodziły się
martwe. Przypominamy, że każde z tych dzieci
ma prawo do pełnego pogrzebu katolickiego.
5. Pragniemy, aby podczas Synodu jeszcze
bardziej wyartykułowano wdzięczność wobec
małżonków, którzy roztropnie i wielkodusznie
(Gaudium et spes, 50) zdecydowali się na większą liczbę dzieci, dając im życie i utrzymanie
oraz troszcząc się o wprowadzenie ich w świat
wiary i kultury (Papieska Rada ds. Rodziny, Rodzina a ludzka prokreacja, 18-19). Wdzięcznością obejmujemy także małżonków adoptujących dzieci oraz osoby tworzące rodzinne domy
dziecka. (…)
7. Rośnie liczba osób żyjących samotnie.
Znajdujemy wśród nich takie, które z różnych
powodów nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego oraz takie, które świadomie wybierają
drogę samotności w świecie, aby w różnoraki
sposób służyć innym. Są również i takie, które poddając się mentalności konsumpcyjnej – pozostają samotne dla własnej wygody. Wszystkie
te osoby należy objąć opieką duszpasterską
w taki sposób, aby włączyć je w życie Kościoła
i służbę rodzinom potrzebującym wsparcia (św.
Jan Paweł II, Familiaris consortio, 85). (…)
9. W związku z dyskusją na temat Komunii
Świętej dla osób rozwiedzionych, pozostających w powtórnych związkach cywilnych, jesteśmy wdzięczni papieżowi Franciszkowi, za
przypomnienie, że „Eucharystia nie jest modlitwą prywatną ani pięknym doświadczeniem duchowym. (...) Karmienie się tym Chlebem Życia
oznacza wejście w jedność z sercem Chrystusa,
przyswojenie sobie Jego wyborów, Jego myśli,
Jego postaw” (Anioł Pański, 16.08.2015). Aby
prowadzić takie życie eucharystyczne, potrzebne
jest pogłębienie kultu Eucharystii (Benedykt
XVI, Sacramentum caritatis, 66). Niezmienne
pozostaje nauczanie Kościoła katolickiego mówiące o tym, iż aby przystępować do Komunii
Świętej, trzeba trwać w łasce uświęcającej (por.
1 Kor 11,26-29; 1 Kor 6,9-10; Kodeks Prawa
Kanonicznego, kan. 916).
Rodzina jest dziełem i własnością Boga. Dlatego do nadchodzącego synodu przygotowujemy
się z wiarą, nadzieją i miłością.
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Małżeństwo jest związkiem
tak dawnym, jak ludzkość;
nie wymyślili go ludzie, lecz
sam Stwórca połączył w raju
mężczyznę i kobietę w pierwszą parę małżeńską, gdyż – jak powiedział: „nie jest dobrze,
aby człowiek był sam” (Rdz 2, 18). Obdarował ich przy tym więzią miłości i polecił tworzyć rodzinę, mówiąc: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili
ją sobie poddaną” (Rdz 1, 28).
Chrystus - Zbawiciel jest źródłem siedmiu
sakramentów Kościoła, w tym również sakramentu małżeństwa. „Małżeńskie przymierze,
przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą
wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej
natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia
i wychowania potomstwa, zostało między
ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa
Pana do godności sakramentu” (kanon 1055).
Sakramenty uświęcają nasze ludzkie życie,
gdyż są prawdziwym i osobistym spotkaniem
z Bogiem i darzą nas Jego szczególną łaską.
Modlitwa do Świętej Rodziny
w intencji Synodu o rodzinie
Jezu, Maryjo i Józefie
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.
Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.
Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie
doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
Święta Rodzino z Nazaretu,
oby Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.
Jezu, Maryjo i Józefie
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.
Ojciec Św. Franciszek

Wypowiedź Soboru Watykańskiego II:
„Prawdziwa miłość małżeńska włącza się
w miłość Bożą i kierowana jest oraz doznaje
wzbogacenia przez odkupieńczą moc Chrystusa i zbawczą działalność Kościoła, aby skutecznie prowadzić małżonków do Boga oraz
wspierać ich i otuchy im dodawać we wzniosłym zadaniu ojca i matki. Dlatego osobny sakrament umacnia i jakby konsekruje małżonków chrześcijańskich do obowiązków
i godności ich stanu” (Gaudium et spes, 48).
Łacińskie słowo „sacramentum” znaczy tajemnica, ponieważ każdy sakrament jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski Bożej.
Otrzymujemy ją bezpośrednio od Jezusa Chrystusa dzięki Jego ofierze i śmierci na krzyżu,
poniesionej dla naszego zbawienia. Udziela się
nam przy tym Duch Święty, Duch prawdy
i miłości. Sakrament małżeństwa jako jedyny
dotyczy dwóch osób, kobiety i mężczyzny
i czyni ich jednością na całe życie. Chrystus
wchodzi przez ten sakrament w rzeczywistość
życia obojga małżonków, aby uświęcić ich
więź małżeńską oraz ich samych. „Ten bowiem sakrament daje im moc i niejako ich
konsekruje, by wiernie wypełniali swe obowiązki, by swe powołanie doprowadzili do
właściwej mu doskonałości” – pisze papież
Paweł VI (Hum. Vitae, 25).
Sakrament konsekruje, czyli uświęca ich dusze i ciała, a więc ich więź małżeńską, ich
wzajemną miłość, ich uczucia, gesty, oraz ich
współżycie małżeńskie, przez które wspólnie
uwielbiają Boga. Dzięki sakramentowi
wszystkie codzienne sprawy życia małżeńskiego stają się bogatsze i zasługują na zbawienie,
jeśli tylko spełniane są z miłością i zgodnie
z wolą i planem Boga wobec małżeństwa. Do
planu tego należy miłość wzajemna, wierność,
szacunek dla poczętego życia oraz współżycie
małżeńskie zgodne z prawem natury, czyli
z przebiegiem cyklu płodności w organizmie
kobiety, zaplanowanym przez Stwórcę, co
umożliwia małżonkom świadome i odpowiedzialne planowanie potomstwa.
ciąg dalszy na stronie 8
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świeccy. Znakiem widzialnym są obrączki,
które młodzi wzajemnie sobie zakładają
Ojciec św. Jan Paweł II nazywa małżeństwo i które mają przypominać im o ślubie miłości.
komunią dwóch osób, które stają się dla siebie Po złożeniu sakramentalnej przysięgi małżeńwzajemnym darem, darem na zawsze: stwo uważa się za ważnie zawarte, ale winno
„Komunia małżeńska charakteryzuje się nie ono być dopełnione przez współżycie małżeńtylko swoją jednością, ale również swoją nie- skie. Tak więc współżycie małżeńskie ma
rozerwalnością” (Fam. cons. 20). Drogą sakra- również charakter sakramentalny i jeżeli jest
mentalnego małżeństwa jest – w imię Bożej przeżywane zgodnie z prawem Bożym, to
miłości - obdarowanie sobą drugiej osoby uświęca małżonków i zbliża ich do Boga.
Dwoje ochrzczonych, połączonych węzłem
w trosce o jej dobro oraz ufne przyjęcie jej daru, a także ufne przyjęcie potomstwa jako daru małżeńskim, tworzy nową komórkę społeczeństwa, a także nową
Boga.
Rodzina
spełnia
swoją
misję
głoszekomórkę Kościoła, naZnakiem sakramennia Ewangelii życia przede wszystkim
zywaną małym kościotalnym małżeństwa jest
przez wychowanie dzieci. Przez słowo i przywzajemne oświadcze- kład, przez codzienne kontakty i decyzje, przez łem domowym. Budując
nie młodych: „Ja N., konkretne gesty i znaki rodzice uczą swoje dzie- rodzinę, małżonkowie
biorę ciebie N. za mał- ci autentycznej wolności, która się urzeczywist- mają dzięki sakramentożonka(ę) i ślubuję ci nia przez bezinteresowny dar z siebie, i rozwija- wi udział w potrójnej
miłość, wierność i ucz- ją w nich szacunek dla innych, poczucie spra- misji Jezusa Chrystusa,
ciwość małżeńską oraz wiedliwości, postawę serdecznej akceptacji in- który był Prorokiem,
nych, dialogu, wielkodusznej służby i solidarnoże cię nie opuszczę aż ści oraz wszelkie inne wartości, które pomagają Kapłanem i Królem,
do śmierci”. Ślubowa- przyjmować życie jako dar. Praca wychowaw- a więc w misji prorocnie to dopełniane jest cza chrześcijańskich rodziców powinna służyć kiej, kapłańskiej i krózwróceniem się do Bo- rozwojowi wiary dzieci i pomagać im w spełnia- lewskiej, co jest ich zaga: „Tak mi dopomóż niu powołania, które otrzymały od Boga. W ra- szczytem, jak również
swojej misji wychowawczej rodzice powinich życiowym zadaPanie Boże Wszechmo- mach
ni nauczyć dzieci, słowem i świadectwem, jaki
gący w Trójcy Jedyny jest prawdziwy sens cierpienia i śmierci: zdołają niem. Jedna z prefacji
mówi:
i Wszyscy Święci”. to uczynić, jeśli sami będą dostrzegać wszelkie m s z a l n y c h
przejawy cierpienia wokół siebie, a bardziej
„Jesteśmy bowiem pleMłodzi zapraszają więc
Boga do swojej miło- jeszcze, jeśli będą umieli okazać serdeczność, mieniem wybranym,
ści. Ważne jest wie- opiekuńczość oraz współczucie chorym i oso- królewskim kapłańbom starszym we własnej rodzinie.
stwem, narodem świędzieć, że szafarzami
Jan Paweł II, Evangelium vitae, 92.
tym, ludem odkupiotego sakramentu są sanym”.
mi oblubieńcy, a kapłan jest świadkiem ze strony Kościoła, przeŁaska sakramentu małżeństwa
wodniczy całej liturgii i udziela im błogosłatrwa całe życie
W dokumencie Soboru Watykańskiego II
wieństwa. Zauważmy, że udzielanie sakramentu jest czynnością kapłańską, tak więc czytamy: „Małżonkowie chrześcijańscy na momłoda para dostępuje w akcie zawierania mał- cy sakramentu małżeństwa, przez który wyrażeństwa przywileju żają tajemnicę jedności i płodnej miłości powłączenia w kapłańst- między Chrystusem i Kościołem oraz w niej
wo Chrystusa, co ją uczestniczą, (por. Ef 5, 32), wspomagają się
uświęca, zbliża do wzajemnie we współżyciu małżeńskim oraz
Boga i świadczy w rodzeniu i wychowywaniu potomstwa dla
o godności i znacze- zdobycia świętości, a tak we właściwym sobie
niu każdego człowie- stanie i porządku życia mają własny dar wśród
ka. Potrzebni są też Ludu Bożego” (Konstytucja dogmatyczna
dwaj świadkowie
ciąg dalszy na stronie 9
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o Kościele, 11). Własny dar, a więc szczególną Bożą łaskę i pomoc na całe życie małżeńskie i rodzinne. Nie wszystkie pary małżeńskie
o tym pamiętają, że - jak powiedział papież
Jan Paweł II „Dar Jezusa Chrystusa nie wyczerpuje się w samym sprawowaniu sakramentu, ale towarzyszy małżonkom przez całe ich życie” (Fam. cons. 56).
Oraz: „Łaska, którą otrzymaliście w sakramencie
małżeństwa, nie mija
z biegiem lat (…). Jest
łaską miłości ofiarnej,
miłości, która obdarza
i przebacza; miłości bezinteresownej, która zapomina o własnym cierpieniu; miłości wiernej aż
do śmierci; miłości owocującej nowym życiem” (Z przemówienia Ojca św. Jana Pawła II
na IV Światowym Spotkaniu Rodzin w Manili
w r. 2003). Jednak łaska i zbawcza moc sakramentu małżeństwa wymaga ochotnego jej
przyjęcia oraz dobrowolnego sięgania po nią,
gdyż Bóg szanuje ludzką wolną wolę. O tym
małżonkowie winni pamiętać i winni o tę pomoc sakramentalną z ufnością zwracać się do
Chrystusa, który na pewno jej nie odmówi,
zwłaszcza w okresach jakichś trudności. Oto
wypowiedź papieża Piusa XI: „Łaska sakramentalna pozostanie talentem bezużytecznym,
jeżeli małżonkowie nie korzystają z nadprzyrodzonej mocy i nie pielęgnują złożonych w ich
sercu ziaren łaski oraz nie pozwalają im się
rozwijać” (Casti connubi, 13).
Każde małżeństwo mocą udzielenia sobie
sakramentu wobec Boga i Kościoła wplecione
zostaje w Boży plan miłości, plan stwarzania
i zbawiania. Każde małżeństwo ma w Bożym
planie wobec świata swoje miejsce oraz ma
jakieś ważne zadania, które właśnie ono ma
wypełnić przez całe swoje codzienne życie
i zmagania, przez swoją miłość i radość, które
promieniują na świat. Małżonkowie wchodzą
na drogę specjalnego Bożego powołania do
życia we wspólnocie rodzinnej i do tworzenia
ducha tej wspólnoty, co zależne jest głównie

od ich własnej postawy i starania. Jest to więc
ich wielka odpowiedzialność, która wymaga
nie tylko wcześniejszego przygotowania, ale
zwłaszcza stałego wysiłku pracy nad swoim
charakterem i rozwijania swej osobowości
w oparciu o miłość Chrystusa. Bowiem tylko
„Bóg jest miłością” (1J 4, 8), a człowiek musi
stale uczyć się miłować i starać się postępować w miłości.
W czasie Synodu Biskupów, poświęconego rodzin i e , j e d n o z m a łżeństw powiedziało: „Były
takie sytuacje w naszym życiu, że tylko świadomość
sakramentu i obecności
Chrystusa w tym sakramencie pozwoliła nam przezwyciężać trudności i przełamywać zagrażające kryzysy. Dniem, w którym
przypominaliśmy sobie prawdę sakramentu
małżeństwa i wynikające z niego zobowiązania, była zawsze rocznica naszego ślubu. Ten
dzień był okazją, by na nowo zaczynać
i ożywiać oblubieńczą miłość i odnawiać przymierze tak z Chrystusem jak i między sobą”.
Widać z tego, że uroczyste i religijne przeżywanie każdej rocznicy ślubu może być dużą
pomocą w przezwyciężaniu trudności. Ojciec
święty Jan Paweł II powiedział w przemówieniu do młodzieży: „Według planu Boga istnieje naturalne uzupełnianie się i pociąg między
mężczyzną a kobietą. Te dwa czynniki muszą
jednak być rozwijane poprzez pełen miłości
wzgląd na wzajemne potrzeby i przede wszystkim poprzez sięganie po otrzymane w sakramencie łaski. Duch Święty, Duch Prawdy
i Miłości zostaje poprzez sakrament w szczególny sposób wylany na parę małżeńską i pomaga obojgu w dążeniu do przezwyciężania
osobistych niedociągnięć i egoizmu oraz do
osiągania coraz głębszej wspólnoty w Chrystusie” (Nairobi, 17.08. 1985 r.).
Nierozerwalność małżeństwa
Chrystus przywrócił małżeństwu wynikającą
z jego istoty jedność i nierozerwalność, mówiąc: „A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało.
Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie roz-
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dziela” (Mt 19, 6) oraz: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony; lecz od początku tak
nie było” (Mt 19, 8). Chrystus cenił bardzo
związek małżeński, co wynika z powyższych
słów i czego wyrazem jest Jego obecność na
weselu w Kanie Galilejskiej i cud przemienienia wody w wino dla dobra młodej pary, na
prośbę swej Matki.
Św. Paweł pisze o sakramencie małżeństwa:
„Tajemnica to jest wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” (Ef 5,
32). To znaczy, że tak jak Chrystus miłuje Kościół, swoją Oblubienicę, oraz jak Kościół miłuje Chrystusa, tak samo małżonkowie winni
trwać do końca życia w wiernej, oblubieńczej
miłości. Wzajemna przynależność małżonków „jest rzeczywistym obrazem samego stosunku Chrystusa do Kościoła” – mówi Ojciec
św. Jan Paweł II w Familiaris consortio (13).
Wyłączności, monogamii (jeden mężczyzna
i jedna kobieta) i trwałości domaga się zarówno natura związku małżeńskiego, jak i Boże
prawo, które zabezpiecza przez to osobowości
małżonków i ich miłość oraz stwarza właściwe
środowisko dla prokreacji i wychowania potomstwa. Sobór Watykański II przypomniał,
że miłość małżeńska „potwierdzona wzajemną
wiernością, a przede wszystkim uświęcona sakramentem Chrystusowym, pozostaje niezłomnie wierna fizycznie i duchowo w doli i niedoli
i dlatego pozostaje obca wszelkiemu cudzołóstwu i rozwodowi” (Gaudium et spes, 49).
Papież Paweł VI pisze: „Choćby wierność
małżeńska napotykała niekiedy na trudności,
to jednak nikomu nie wolno uważać jej za niemożliwą, wręcz przeciwnie, jest zawsze szlachetna i pełna zasług” (Hum. vitae, 9).
Łaska sakramentu umacnia nierozerwalną
jedność małżonków, udoskonala ich ludzką
miłość i pomaga w dążeniu do świętości życia.
Rozwody są życiową tragedią osób, przynajmniej dla jednego ze współmałżonków,
a zwłaszcza dla ich dzieci, które tracą przez to
jednego z rodziców oraz życiowo tracą wprost
„grunt pod nogami”. Nierozerwalność związku małżeńskiego jest wymogiem stawianym
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nie tylko przez naukę Chrystusa, zawartą
w Piśmie Świętym, ale także przez samą naturę związku, czyli przez prawo naturalne.
Ciekawe, że małżeństwo uważane było już
od bardzo dawnych czasów za wspólnotę
o charakterze religijnym, co wykazują naukowe badania religioznawcze. Potwierdzają to
też starodawne obrzędy ślubne, które miały
z reguły charakter religijny.
Niestety obecnie nastąpiła duża zmiana
w obyczajach kultury. Popularnością cieszą się
związki partnerskie bez ślubu, także pary homoseksualne. Jedne i drugie związki uznawane są w coraz większej ilości krajów za małżeństwa, mające podobne prawa jak małżeństwa prawdziwe. Pary takie zwykle nie są nastawione na trwałą wierność i często się rozpadają oraz wchodzą w nowe związki, a homoseksualiści nie są zdolni do założenia rodziny.
Wszystko to sprzeciwia się nie tylko prawu
Bożemu, ale także prawu naturalnemu i związanej z tym ludzkiej godności. Ludzie ci pozbawiają się łaski uświęcającej i łaski sakramentu, która jest wielką pomocą w codziennym życiu oraz w rozwoju miłości małżeńskiej i rodzinnej. Na zakończenie przytoczmy
zdanie świętego Jana Pawła II: „Małżeństwo
dwojga ochrzczonych jest realnym symbolem
zjednoczenia Chrystusa z Kościołem, zjednoczenia nie czasowego czy „na próbę”, ale
wiernego na całą wieczność; pomiędzy dwojgiem ochrzczonych nie może więc istnieć inne
małżeństwo aniżeli nierozerwalne” (Familiaris
consortio, 80).
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Czy zastanawiałeś się nad tym, że czasami
słuchając czy też czytając Pismo Święte czujesz się tak jakbyś czytał strofy poezji, tak zrozumiałej iż można się dziwić dlaczego inni są
głusi na te słowa. Kiedy indziej zaś te słowa są
bardzo odległe. Kiedy kapłan czyta fragment
Pisma Świętego to właśnie za przyczyną Ducha Świętego stara się przekazać nam Słowo
Boże, abyśmy próbowali choćby pojąć to co
Bóg nam objawił. Gdy kapłan stara się objaśniać nam Słowo Boże to właśnie sam z siebie
nie przekonuje nas do tego. To że słowa kapłana docierają do nas to bynajmniej nie jest zasługą samego kapłana. To nie sztuka krasomóstwa.
Jeśli więc wy, choć źli
A czy myślałeś jesteście, umiecie dawać
o tym, że to iż nie dobre dary swoim dziedoszło do planowa- ciom, o ileż bardziej Ojnego wcześniej wy- ciec z nieba da Ducha
jazdu okazało się dla Świętego tym, którzy Go
proszą». Łk 11,13
nas zbawienne, bo
firma oferująca ten wyjazd upadła i znajomi
którzy namawiali do tego są obecnie w kłopocie bo mieli problem z powrotem a i do tej
pory oczekują na zwrot pieniędzy. Kiedy myślał chłopak, że spotka się w umówionym cza-

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy,
znajdowali się wszyscy razem na tym samym
miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały
dom, w którym przebywali. Ukazały się im też
języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na
każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali
napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi
ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc
powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli,
bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» - mówili pełni zdumienia i podziwu.« Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Dz 2,1-8

sie ze swą dziewczyną i nie doszło do spotkania, ale za to mogli oboje przekonać się czy
naprawdę sobie wierzą, czy to co do tej pory
sobie mówili to popularne hasła czy może jednak mają dla nich znaczenie, tak że ten czas
okazał się dla nich zbawienny by mogli siebie
poznać lepiej, by sobie zaufali. Nie zastanowiło to nikogo że mąż sąsiadki który tak długo
był bez pracy nagle „przypadkiem” trafił na
taką ofertę, której inni jemu zazdroszczą, a on tylko cały czas mówił iż wierzy że dzięki Bogu znajdzie pracę. On po prostu zaufał Bogu który jest w Trójcy Świętej.
Kiedy w trakcie trudnej sytuacji
ktokolwiek prosi Ducha Świętego
o prowadzenie, to może być spokojny o finał bynajmniej, bo ON
wie od nas lepiej czego nam potrzeba. JA WIERZĘ.
Wojciech Zagrajek

To wam powiedziałem przebywając
wśród was. A Pocieszyciel, Duch
Święty, którego Ojciec pośle w moim
imieniu, On was wszystkiego nauczy
i przypomni wam wszystko, co Ja
wam powiedziałem. Pokój zostawiam
wam, pokój mój daję wam. Nie tak
jak daje świat, Ja wam daję. Niech
się nie trwoży serce wasze ani się
lęka! J 14,25-27
Nasza Parafia Nr 2/2015
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WIARA

MOC DUCHA SWIETEGO

ŚWIAT IKONY

POCZTÓWKA Z PATMOS
Znacie św. Jana Teologa z Patmos?
To poczytajcie…
Patmos to jedna z greckich wysp Dedokanezu na Morzu Egejskim, a przypadek zrządził,
że dostałam propozycję spędzenia wakacji na
Kos i od razu wiedziałam, że muszę dostać się
na Świętą Wyspę, na której pod koniec swego
życia przebywał uczeń Chrystusa, św. Jan
Ewangelista, i gdzie powstała jego Apokalipsa. Ta podróż miała dla mnie dreszczyk emocji
i nie całkiem racjonalną nadzieję, że zrozumiem cokolwiek z Apokalipsy?
Jak głosi wczesnochrześcijańska tradycja,
Jan został zesłany na Patmos w ostatnich latach rządów cesarza Domicjana i przebywał
tam ze swoim uczniem św. Prochorem, znanym z Dziejów Apostolskich (6,5). Św. Jan
pisze: „Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik
w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie,
byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu
słowa Bożego i świadectwa Jezusa” (Ap 1,9).
Czy było to zesłanie czy misja ewangelizacyjna, którą podejmowali Apostołowie, trudno
dziś doczytać w źródłach.
Już dla starożytnych Greków wyspa była
niezwykła, gdyż wierzyli, iż wyłoniła się
z morza za przyczyną Artemidy. Nie sposób
nie ulec urokowi tego miejsca. Dopływając do
Patmos, już z dala widać dominujące na szczy-

12

cie góry obronne mury klasztoru św. Jana Teologa, otoczone białymi domkami górnego miasteczka o nazwie Chora. Wulkaniczne skały,
zielone tarasy, kwitnące drzewa, palmy, błękitne morze i białe żaglówki. Wzdłuż półkolistej zatoki rozciąga się turystyczne, pełne hotelików, barów i artshopów portowe miasteczko Skala, do którego docierają podróżni.
Ponieważ wyprawę potraktowałam jako pielgrzymkę, wyruszyłam świtem pieszo na ponad
czterokilometrowy szlak wiodący serpentynami w górę. W połowie drogi dotarłam do Groty Apokalipsy – miejsca w którym, jak głosi
tradycja, w latach 95-96 n.e. św. Jan Ewangelista doznał Objawienia i podyktował je swojemu uczniowi. Nad wejściem do groty wita
pielgrzymów piękna mozaika ukazująca to
wydarzenie. Natomiast w samej grocie znajduje się świątynia pod wezwaniem św. Anny
z pięknym starym ikonostasem, sklepiona skałami, spomiędzy których św. Jan Teolog słyszał głos Boży. Słabo oświetlone wnętrze,
iskrzące się w chybotliwych płomieniach
świec święte ikony sprzyjają modlitwie i zadumie. Niestety, nie wolno robić zdjęć, więc mogłam tylko w sercu unieść urok tego miejsca
i ruszyć dalej w górę ku klasztorowi.
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Klasztor powstał w 1088 roku, dzięki świątobliwemu mnichowi Christodulosowi (gr.
Sługa Chrystusa), który przekonał władze bizantyjskie do wybudowania klasztorutwierdzy w obawie przed piratami, a dzięki
Bożej opiece to święte miejsce przetrwało
burzliwe dzieje i kolejne okupacje. Od początku XIII wieku większość wysp na Morzu
Egejskim znalazła się pod panowaniem Wenecjan, a następnie rycerskiego zakonu joannitów, jednak dzięki specjalnemu dekretowi Papieża nakazującemu ochronę prawosławnych
mnichów, klasztor mógł działać. W 1523 roku,
przed upadkiem Konstantynopola, przeor
klasztoru uzyskał od Turków specjalny dekret
potwierdzający papieski przywilej monastyru,
co uchroniło go przed przejęciem i zniszczeniem. W XVIII wieku mnisi powołali uniwersytet i zgromadzili ogromną bibliotekę, której
wspaniałe zbiory uchroniły się cudem w pośrodku podbitego przez Turków imperium bizantyjskiego. W latach 1912-1943 Patmos
podlegał Włochom i dopiero w 1948 roku został oficjalnie przekazany Grekom. W 1999
roku klasztor św. Jana Teologa i Grota Apokalipsy zostały wpisane na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Do bramy w obronnych murach klasztornych

dochodzi się po stromych kamiennych schodach. Na niewielkim dziedzińcu w słonecznym świetle wygrzewają się leniwie koty obok
skulonego w czarnym habicie brodatego mnicha, strażnika świętego miejsca? Ale są też
ochroniarze rozwieszający tabliczki „no photo”. Przez wąski krużganek wchodzi się do
niewielkiej świątyni, której niezwykły urok
i atmosfera odbiera oddech: złocony ikonostas
z 1820 roku przedstawia sceny ze Starego
i Nowego Testamentu, kandelabry, sprzęty liturgiczne i wszystkie ściany oraz sklepienie
pokryte kolorowymi malowidłami, zapewne
z różnych epok, a najstarsze z czasu fundacji
klasztoru. Przyglądając się freskom, zauważam jak nierówna jest powierzchnia ścian, jakby budowniczy dłonią układał tynki, a jak niezwykły urok i piękno mają postacie przedstawionych świętych i scen biblijnych. W obydwu bocznych kaplicach podobne cudowne
malowidła i ikony oraz niezwykłe pamiątki jak
czaszka św. Tomasza (Apostoła?) w szklanej
gablocie i srebrny sarkofag fundatora. Nie
można zrobić zdjęcia, nie chce się wyjść, ale
czasu mało by nasycić oczy, więc modlitwa
i zapalenie świeczek…
Z dziedzińca strzałki kierują do muzeum, ale
po drodze w zakamarkach rozległej budowli
mijam galeryjki, drzwi, okna i korytarze do cel
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Z PRAC RADY PARAFIALNEJ

POCZTÓWKA Z …

W dniu 8 października odbyło się spotkanie Rady Parafialnej, w której pod przewodnictwem Ojca Proboszcza wzięli udział przedstawiciele grup
działających przy naszej parafii.
Głównym tematem były przygotowania do wizytacji kanonicznej naszej parafii, którą w dniach
25-26 października przeprowadzi ordynariusz naszej diecezji ks. Kardynał Kazimierz Nycz. Proboszcz przedstawił plan wizytacji. Dyskutowano
o przebiegu poszczególnych punktów oraz rozdzielono zadania związane z przygotowaniami
i przebiegiem wizytacji.
JP

WIZYTACJA KANONICZNA
Ks. Kard. Kazimierz Nycz
Niedziela, 25 października 2015

Godz. 9.15 Przyjazd Księdza Kardynała
Powitanie przed kościołem i liturgiczne rozpoczęcie wizytacji
Godz. 9.30 – Msza św.
Ks. Kardynał przemówi po Komunii
Godz. 11.00 – Msza dla dzieci
Przywitanie:
O. Proboszcz, schola, ministranci, rodzice
Ks. Kardynał: słowo do zebranych i do dzieci
Godz. 11.45
Spotkanie z grupami duszpasterstwa w kaplicy
św. Judy Tadeusza
Godz. 12.30 – Msza św. (suma)
Z udziałem wszystkich grup parafialnych
O. Proboszcz: sprawozdanie z życia parafii
Godz. 13.30 - obiad
Godz. 15.00
Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej
i Zespół Światowych Dni Młodzieży
Godz. 16.00
Spotkanie z Katechetami
Godz. 17.00 – Msza św.
Ks. Kardynał przemówi po Komunii
Godz. 18.30 – Msza św.
Ks. Kardynał przemówi po Komunii
Godz. 20.00 – Msza św.
Ks. Kardynał przemówi na początku Mszy św.

mnichów. Muzeum jest dwupiętrowe –
oczywiście ochrona, kamery i „no photo”,
a w gablotach: rękopisy na pergaminie, na
papierze, inkrustowane, zszywane grubą
nicią – cuda takie jak Ewangelia św. Marka z V wieku, pisma Grzegorza
z Nazjanzu z VI wieku, księga Hioba z VII
wieku, „Złota Bulla” cesarza bizantyjskiego Alexiosa Komninosa z XI wieku zezwalająca na ufundowanie monastyru.
Znaczna część biblioteki jest niedostępna,
podobnie jak sześć z dziesięciu kaplic
w kompleksie klasztornym pozostaje ukrytych przed turystami. Dalej w muzeum
bezcenne zabytki – ikony, szaty i naczynia
liturgiczne z różnych stron i różnych epok.
Ale to nie koniec, bo kamienne schody
prowadzą jeszcze wyżej, na ostatnie piętro
klasztoru-twierdzy, gdzie znajdują się połączone łukami kamienne dzwonnice –
mała z dwoma dzwonami i duża z pięcioma, symbol tego miejsca widoczny
z daleka. I taras z panoramicznym widokiem w rodzaju „zobaczyć i umrzeć”, ale
trzeba było wracać do portu.
Czy pielgrzymowi, który w tym miejscu
chciał się przybliżyć do poznania Apokalipsy św. Jana, poza uskrzydlającym zachwytem oraz szacunkiem dla mnichów strzegących od wieków skarbów
kultury chrześcijańskiej, nie pozostanie
niedosyt? Na tej pięknej Świętej Wyspie
nie znalazłam ani śladu siedmiu aniołów ani siedmiu trąb, a jedynie siedem
dzwonów pod błękitnym niebem i wiarę,
i nadzieję, a najbardziej tajemnicza księga
Nowego Testamentu nadal jest tajemnicza.
Przyjdź, Panie Jezu!

poniedziałek, 26 października 2015

Ks. Kardynał przeprowadzi wizytację katechezy
w szkołach naszej parafii
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Tekst i zdjęcia Jolanta Wroczyńska , Droga Ikony

W naszej parafii odbywają się kolejne robocze spotkania przygotowujące naszą parafię do
Światowych Dni Młodzieży.
Powstaje dokładny plan pobytu młodych
pielgrzymów. Szczegółowo omawiamy każdy
dzień, począwszy od środy, 20 lipca 2016 r.,
kiedy to spodziewamy się przyjazdu naszych
gości, na co musimy być przygotowani już od
wczesnych godzin popołudniowych. Wolontariusze będą pełnili dyżury przy parafii przez
cały dzień, aby dokładnie informować przyjezdnych o zakwaterowaniu i udzielać im potrzebnych wskazówek.
Każdy kolejny dzień jest dokładnie planowany z uwzględnieniem modlitw w kościele, posiłków i programu, który im zaproponujemy
oraz terminów spotkań odgórnych, wytyczonych przez naszą diecezję. Całość zamknie
uroczysta niedzielna Msza św., piątego
(ostatniego) dnia pobytu, 24 lipca 2016 r., po
HYMN ŚWIATOWYCH
DNI MŁODZIEŻY
1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
Przyjdzie mi pomoc
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
Miłosiernym jest!
2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!
Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!
3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!
4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki
dług,
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas
Duch.
Niech to widzi świat!
Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
Swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
Żyje Pan, Twój Bóg!

Patronami międzynarodowego spotkania młodych w Polsce są święty Jan Paweł II i święta
Siostra Faustyna. Tym żarliwym Apostołom Bożego Miłosierdzia zawierzamy Kościół w Polsce,
przygotowujący się do ŚDM w 2016 roku,
a zwłaszcza ludzi młodych. Niech za ich wstawiennictwem doświadczają uzdrawiającej mocy
orędzia, które z krakowskich Łagiewnik roznosi
się na cały świat.
Z Listu Episkopatu Polski
o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży

której odbędzie się PIKNIK RODZINNY,
w który zaangażuje się cała parafia. Będzie on
podsumowaniem wizyty zagranicznych gości
i radosnym pożegnaniem. Na pikniku zaprosimy grupy młodych do zaprezentowania swoich kultur, tańców narodowych i podzielenia
się z nami świadectwami i wrażeniami z pobytu u nas. My zaś zaprosimy ich do stołów, na
których będą mogli skosztować potraw
i specjałów, z których słynie polska gościnność. Myślą przewodnią tego pikniku będzie
POLSKA RODZINA. Nie zabraknie więc ciepła, radości, występów i animacji dla dzieci
i całych rodzin. Projekt ten jest nadal w procesie tworzenia. Wymaga on najwięcej troski
i dobrych pomysłów, bo to duże przedsięwzięcie organizacyjne, zwłaszcza, że odbędzie się
w plenerze.
Prosimy parafian, chcących przyłączyć się
do organizacji i mających ciekawe pomysły do
przesyłania swoich propozycji na adres parafii
szczepan@jezuici.pl. Można znaleźć nas też
na facebook’u ŚDM w parafii św. Szczepana.
Zapraszamy także na najbliższe spotkanie. Będzie to kolejna Msza św., podczas której będziemy się modlić za Światowe Dni Młodzieży w 2016 r. Zapraszamy serdecznie i na tę
Mszę św. i na następne, które będą się odbywać co miesiąc aż do lipca przyszłego roku.
Prosimy też o nauczenie się tekstu hymnu
ŚDM, który powoli będziemy wprowadzać do
naszego kościoła, abyśmy mogli wszyscy zacząć go śpiewać. Jest to piękna pieśń
o Miłosiernym Bogu, jednak melodia niełatwa. Ale co to dla nas?!
Paulina Dzieduszycka-Martusewicz
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ZABAWY W BIBLIOTECE
W naszej parafii powstało niezwykłe miejsce
przeznaczone dla dzieci. To nowa biblioteka
dla najmłodszych, która została utworzona
w części biblioteki parafialnej (w domu parafialnym, schodami w dół). Została nie tylko
wyposażona w piękne i mądre książki, które
bez żadnych wątpliwości można czytać swoim
pociechom, ale w całości stanowi przestrzeń
przyjazną dzieciom – są tu kolorowe poduchy

i dywany, na których można czytać
i oglądać książki w każdej niemal
pozycji, są miękkie pledy, zabawki,
a niedługo pojawią się nowe dekoracje wykonane własnoręcznie
przez dzieci. Będą miały do tego
okazję, ponieważ od maja tego roku odbywają się tu całkowicie bezpłatne zajęcia dla nich (wraz
z rodzicami lub opiekunami) pod
n a z w ą
Z A B A W Y
W BIBLIOTECE. Było już w sumie trzy zajęcia: 21 maja biblioteka
gościła dzieci wraz z mamami

z parafialnego klubu mam, który
pod nazwą Spotkania MaM u Św.
Szczepana działa już od trzech lat,
kiedy to bibliotekę odwiedziły
dwie grupy dzieci z pobliskiego
żłobka integracyjnego Małe Misie. Dzieci w wieku od kilku miesięcy do 5 lat słuchały książki
francuskich autorów „Gołębica”
opowiadającej epizod z historii
Noego, śpiewały piosenki,
w końcu własnoręcznie wykonały plakat przedstawiający
arkę Noego. Kolejne zajęcia
już 15 września o godz. 11,
a potem w każdy trzeci wtorek
miesiąca. Serdecznie zapraszamy! Bardziej szczegółowych informacji prosimy wypatrywać na plakatach wywieszonych w gablocie przed kościołem i w domu parafialnym
oraz na stronie internetowej:
www.facebook.com/
zabawywbibliotece.
Biblioteka dla dzieci powstała
dzięki uprzejmości księdza
proboszcza, który zgodził się
sfinansować księgozbiór i wyposażenie, a zajęcia prowadzi
jedna z mam z parafialnego klubu, polonistka,
pedagog i animator kultury z wykształcenia.
Są tu książki, które z całego serca polecamy
ciekawym wszystkiego dzieciom i uważnym,
zatroskanym o dobre lektury dla nich i dla siebie rodzicom. Na półkach można znaleźć zaciąg dalszy na stronie 17
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równo klasykę dla najmłodszych, Tuwima
czy Brzechwę, baśnie
w dobrych przekładach, książki A. Lindgren, jak i dobrą,
chrześcijańską literaturę współczesną dla
dzieci. Nie zabrakło
opowiadań ks. Twardowskiego, historii
biblijnych, czy egzemplarzy samej Biblii
w wersjach dla dzieci w różnym wieku, od
niemowlaków począwszy. Są też książki niestandardowe w postaci kart do dowolnego
komponowania czy książki interaktywne
z ruchomymi elementami, te powinny zainteresować najmłodszych. Jest też sporo najnowszej literatury dla dzieci uznanych autorów,
ilustratorów, wydanej przez bardzo dobre wydawnictwa. Rodzice też znajdą coś dla siebie –
poradniki, jak spędzać twórczo czas z dziećmi,

a bez telewizora, prz ykład y zabaw plastycznych, ruchowych, fachową literaturę dotyczącą wychowania i wartości. Na
pewno nie ma tu niczego, co mogłoby budzić
niepokój o przekaz wartości czy poziom formalny i artystyczny.
Jednocześnie zachęcamy do przynoszenia
własnych książek – przyjmujemy je w darze.
Działalność biblioteki można również wesprzeć, ofiarowując materiały plastyczne. Ale
przede wszystkim zapraszamy najmłodszych
wraz z rodzicami do udziału w zajęciach, które
wprowadzają dzieci w kulturę czytania

SCHOLA „PROMYKI MIŁOSIERDZIA”
Uwieńczeniem całorocznej pracy scholi
„Promyki Miłosierdzia” i liturgicznej służby
ołtarza – ministrantów, był wakacyjny wyjazd
do Karpacza. Kolonia rozpoczęła się 27
czerwca Mszą św. w naszym kościele. Po modlitwie i błogosławieństwie o. Proboszcza
Wiesława Kulisza, 43-osobowa grupa dzieci
pod opieką s. M. Wirginetty, s. Katarzyny M.,
s. M. Marleny, o. Waldemara Kobylińskiego
i p. Weroniki, wyruszyła w kierunku Wrocła-

wia, by następnie zakwaterować się w ośrodku „U
Musa”, w samym centrum Karpacza.
Podczas 13-dniowego
wyjazdu, dzieci zwiedzały szlak krasnali we Wrocławiu, w Karpaczu: Muzeum Lego, świątynię
Wang, Muzeum Karkonoskich
Tajemnic,
w czeskim Jabloncu – Muzeum szkła
i biżuterii, którą mogły wykonać dla siebie.
Uczestniczyły w warsztatach ceramicznych
w Bolesławcu, w warsztatach ”Od owieczki
do niteczki”, w zagrodzie Agroturystycznej
Kowalowe Skały w Wrzeszczynie. Zwiedzały
Zamek Czocha, płynęły statkami po Jeziorze
Leśniańskim. Dużą atrakcją
był pobyt
w Western City. Próbowały tam swoich sił
i umiejętności w różnego rodzaju zabawach
i konkursach (pływanie łódką Canoe, jazda
ciąg dalszy na stronie 18
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SCHOLA … c

ciąg dalszy ze strony 17

konna, płukanie złota, strzelanie z łuku, rzut
nożem, wspinanie się na pal). Z zainteresowaniem oglądały taniec indiański, pokaz lassa
oraz napad na bank. Wśród różnych wycieczek nie mogło oczywiście zabraknąć górskich
wypraw. Do najważniejszych należy zaliczyć
zdobycie najwyższego szczytu Karkonoszy –
Śnieżki (1602 m).
Dodatkową atrakcją po wyjeździe z Karpacza, było zwiedzanie kopalni złota
w Złotym Stoku oraz nocleg na jej
terenie. Z dziękczynieniem w sercu
koloniści udali się ostatniego dnia
przed Wizerunek Maryi Jasnogórskiej. Tam uczestniczyli we Mszy św.
w kaplicy Cudownego Obrazu, zwiedzali skarbiec, salę rycerską i bazylikę.
Istotną częścią wyjazdu była codzienna Eucharystia oraz spotkania formacyjne pod hasłem: „Święci Polscy, czyli spacerem po kartach historii”. Każdy dzień zakoń-

czony był wspólną modlitwą i Apelem Jasnogórskim.
Wielu z tych atrakcji nie można byłoby zrealizować, gdyby nie życzliwość ludzi, którzy finansowo wsparli to dzieło. Podziękowania należą
się Dzielnicy Mokotów, Fundacji
PKO Banku Polskiego oraz drogim Parafianom, którzy przez cały rok wspierali duszpasterstwo dzieci i młodzieży.
s. Katarzyna M.
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W naszej parafii, pomimo że dzieci, młodzież i studenci wyjechali na zasłużone wakacje, wcale nie było nudno.
20 czerwca Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zorganizował jednodniową autokarową pielgrzymkę na Podlasie na trasie: Drohiczyn (muzeum diecezjalne), Ostrożany (sanktuarium Matki Boskiej Śnieżnej, z kopią obrazu Matki Boskiej z bazyliki S.M. Maggiore
w Rzymie), Koterka (prawosławna cerkiew),
Tokary (zabytkowy drewniany kościół),
Mielnik (kościół, cerkiew, wzgórze zamkowe, kopalnia kredy, pomnik Żołnierzy Wyklętych).
W lipcu odbyło się pożegnanie kończących
swą pracę w naszej parafii ojców jezuitów,
którzy pojechali na inne placówki – O. Jarosław Kuffel do Jastrzębie Góry, gdzie będzie
przygotowywał się do ostatnich ślubów zakonnych) i O. Waldemar Kobyliński,
który będzie pracował na Sycylii. Podziękowaliśmy im serdecznie za ofiarną posługę kapłańską w naszej parafii i życzyliśmy Bożego
błogosławieństwa w dalszej pracy.
W lipcu powitaliśmy przybyłego
z Krakowa ks. Damiana Krawczyka, jezuitę,
który w naszej parafii rozpoczął swój staż –
praktykę duszpasterską w Jezuickim Centrum
Społecznym, działającym przy naszej parafii.
31 lipca w uroczystość św. Ignacego Loyoli, założyciela Towarzystwa Jezusowego,
podczas Mszy św. o godz. 18.30 modliliśmy
się za wszystkich Jezuitów, prosząc o nowe
powołania zakonne oraz za Przyjaciół
i Dobroczyńców naszej parafii.
9 sierpnia Jubileusz 50-lecia życia zakonnego obchodził o. Andrzej Kuszyński SJ.
Dziękując Bogu za ten dar, w trwającym Roku Życia Konsekrowanego, życzyliśmy Jubilatowi wielu łask Bożych i opieki Matki Bożej.
29 sierpnia odbyła się parafialna jednodniowa pielgrzymka autokarowa do Lichenia.
W sierpniu w naszej parafii rozpoczęli pracę o. Tadeusz Drozdowicz SJ, wikariusz oraz
o. Romuald Domagała SJ, katecheta. Powita-

liśmy ich bardzo serdecznie, życząc Bożego
błogosławieństwa w nowej pracy duszpasterskiej (ich sylwetki możemy poznać na łamach naszej gazetki).
W dniach 13-19 września przeżywaliśmy
w Polsce Tydzień Wychowania pod hasłem
„Wychowywać do pełni człowieczeństwa”.
17 września nastąpiła zmiana na urzędzie
prowincjała. Generał zakonu o. Adolfo Nicolas SJ mianował o. Tomasza Ortmanna SJ,
dotychczasowego rektora Kolegium Jezuitów przy ul. Rakowieckiej – nowym Prowincjałem. Zastąpił on dotychczasowego prowincjała o. Tomasza Kota SJ, który obejmie
obowiązki asystenta generalnego w Rzymie.
24 września Klub Seniora zorganizował
kolejny wykład dr Elżbiety Wójcik, tym razem „O pięknie i mądrości przyrody”.
26 września, w ramach trwającego Roku
Życia Konsekrowanego, odbyła się jednodniowa autokarowa pielgrzymka na Jasną
Górę.
28 września zostały zamontowane nowe
drzwi w naszej świątyni.
W październiku rozpocznie się miesiąc
modlitwy różańcowej: nabożeństwa codziennie o godz. 18.00, dla dzieci o godz. 16.30.
Od niedzieli, 4 października, w kaplicy św.
Judy Tadeusza w Domu Parafialnym odprawiana będzie o godz. 10.45 Msza św.
w języku hiszpańskim, a o godz. 12.15 Msza
św. dla przedszkolaków.
Od października do grudnia we wtorki
o godz. 19.30 będzie trwał Kurs Przedmałżeński. Zapisy w kancelarii parafialnej.
W naszej parafii trwają przygotowania do
Światowych Dni Młodzieży, które rozpoczną się w lipcu przyszłego roku. Prosimy
o składanie adresów noclegów dla pielgrzymów oraz zgłaszanie się do pomocy
w przygotowaniu tego wydarzenia.
Serdecznie zapraszamy do oglądania relacji
fotograficznych i filmowych zamieszczonych
na parafialnej stronie internetowej
www.szczepan.org.pl.
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WYDARZYŁO SIĘ ...

Biblioteka Parafialna
wtorek, godz. 17.30 - 19.30
Poradnictwo Rodzinne
poniedziałek godz. 17.00 - 19.30
kontakt: p. Joanna Człapska; tel. 607 036 592
Mamy z dziećmi
opiekun: O. Tadeusz Drozdowicz SJ
wtorki, godz. 10.00
sala św. Stanisława Kostki;
spotkania są okazją do wspólnej modlitwy oraz dyskusji na tematy związane z rodziną i wychowaniem dzieci
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. wtorek miesiąca, godz. 16.00
kaplica św. Judy Tadeusza
Apostolstwo Modlitwy i Żywy Różaniec
opiekun: O. Wiesław Kulisz SJ
1. niedziela miesiąca po mszy św. godz. 8.00
sala św. Judy Tadeusza
(wyjaśnienie intencji Apostolstwa Modlitwy)
Odnowa w Duchu Świętym „Źródło miłości”
opiekun: O. Romuald Domagała SJ
czwartki, godz. 19.15; kaplica św. Judy Tadeusza
Grupa Modlitewna „Wierni Małżeństwu”
opiekun: O. Andrzej Kuszyński SJ
wtorki godz. 19.15, kaplica św. Judy Tadeusza
1. wtorek msza św. w kościele o godz. 18.30
Spotkania z medytacją ignacjańską
prowadzi: Damian Krawczyk SJ
środa godz. 19.30
sala Duszpasterstwa Akademickiego
Duszpasterstwo Akademickie
opiekun: O. Romuald Domagała SJ
sala Duszpasterstwa Akademickiego; raz w miesiącu
spotkania par narzeczeńskich i młodych małżeństw
Ministranci
opiekun: O. Tadeusz Drozdowicz SJ
wtorki, godz. 17.00; sala św. Stanisława Kostki

KANCELARIA PARAFIALNA
mieści się na parterze Domu Parafialnego
wtorek i czwartek
16.00 do 18.00
środa i piątek
10.00 do 12.00
O. Proboszcza dyżuruje w kancelarii we wtorki
i piątki (oprócz 1. piątku miesiąca)
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Szczepana pierwszego
Męczennika, ul. św. Szczepana 1,
02-568 Warszawa, tel. 22 848 22 79; 22 542 10 26
http://www.szczepan.org.pl/; szczepan@jezuici.pl
Konto: 15 1500 1272 1212 7002 4034 0000
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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); 11.00 (dla dzieci); 12.15 (dla przedszkolaków w domu parafialnym); 12.30 (suma w intencji
parafian) 17.00; 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); 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
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Pierwsza niedziela miesiąca: po sumie - od godz.
13.30 do 17.00; godz. 15.00 - Godzina Miłosierdzia
Czwartki: od godz. 8.30 do godz. 18.30
Spowiedź: 1. piątek miesiąca od godz. 16.30 do 19.00
oraz w czasie każdej mszy św.
Katecheza do bierzmowania
O. Andrzej Kiełbowski SJ
poniedziałek godz. 15.45, środa godz. 15.45 i 17.00
kaplica św. Judy Tadeusza
Chór parafialny
opiekun: O. Wiesław Kulisz SJ
kierownik chóru: Ewa Wawrzyniak
środy lub piątki, sala św. Rodziny
Schola dziecięca „Promyki Miłosierdzia”
opiekunki: S. Wirginetta i S. Katarzyna
niedziela, godz. 10.00, sala „Promyki”
Schola akademicka
kontakt: O. Romuald Domagała SJ
czwartki godz. 19.00, niedziele godz. 18.30
sala Duszpasterstwa Akademickiego
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
Grupy AA
1. grupa: wtorki godz. 17.00, sala św. Rodziny
2. grupa piątki godz. 17.00, sala św. Rodziny
Redaguje Zespół : Jolanta Pakulska jp@dataline.pl;
Jacek Drachal jacek.drachal@gmail.com;
Jolanta Wroczyńska jola.wroczynska@gmail.com;
Wojciech Zagrajek wojtek.zzzz@wp.pl;
Jerzy Żydkiewicz; Zdjęcia: Zbigniew Kubisiak
Asystent kościelny: O. Wiesław Kulisz SJ, proboszcz
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