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MIŁOSIERDZIE NA ETACIE
Refleksje niespokojnego sumienia
Jak dzisiaj, na ulicach Warszawy, zachowałby się
współczesny miłosierny Samarytanin? Czy uczynki
miłosierdzia to już przeżytek? Czy stały się domeną opiekuńczego państwa?

Znowu, jak co roku, niektórzy z nas wykazali się
miłosierdziem i wrzucili grosik do puszki, aby
wspomóc urzędników odpowiedzialnych za
nasze zdrowie. Jak to kiedyś działało, jak to
było z siostrami zakonnymi i braćmi, którzy
pełnili służbę w trosce o nasze zdrowie? Znajoma pani mi mówi, że było bardzo źle,
a dzieci umierały zaraz po urodzeniu. Cóż, na
pewno nie wszystkie.
Siostry i bracia zakonni nie prowadzą już
szpitali, a miłosierdzie przeszło na etat. Właściwie sprawy miłosierdzia „załatwia” za nas
państwo. I całe szczęście, bo co my możemy,
nie mając prawie nic. Trochę pieniędzy na
przeżycie, szufladę do spania na którymś piętrze i czasem stare auto.
Czy możemy ugościć rodzinę spoza Warszawy i znużonych przenocować przed powrotem
do domu? Może niektórzy – jedną albo dwie
osoby, ale nie więcej. Czy wielu z nas stać na
nocleg i posiłek w gospodzie? Dzisiaj jako miłosierni Samarytanie moglibyśmy co najwyżej
zadzwonić na policję czy na pogotowie (dzięki
Bogu prawie każdy ma teraz w kieszeni telefon) i przekazać „pacjenta” etatowym miłosiernym.
Niemniej jednak, dzisiejsze wyzwania są
jeszcze inne i etatowe miłosierdzie nie zawsze
sobie z nimi radzi. Co jakiś czas spotykamy
się z sytuacją, gdy tramwajem czy autobusem
jedzie tzw. bezdomny. Można podejrzewać, że
ma on ograniczoną możliwość umycia się,
uprania odzienia, nie mówiąc już o opiece lekarskiej czy nawet dentyście. Po coś ciepłego
do zjedzenia udaje się on nie do Urzędu Wyżywienia Bezdomnych, ale do kapucynów na
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sięciu takich ludzi zamarza na śmierć, gdzieś
w swoich ukrytych siedzibach, bez ogrzewania. To jest katastrofa humanitarna, z którą miłosierne państwo nas oswaja.
Mówi się, że nie ma na
nich sposobu, bo lubią wypić i nie kwalifikują
się do noclegowni. A zresztą sami wolą takie
życie „wolnych” ludzi. Ciekawe, czy brat Albert pochylał się tylko nad trzeźwymi? Niby
XXI wiek, a ludzie zamarzają w nieogrzewanych norach i nie ma na to sposobu. A przecież tylu jest mądrych ludzi, tyle uniwersytetów, naukowców, a sposobu nie ma.
Jacek Drachal

OJCIEC ŚWIĘTY FRANCISZEK
O ROKU MIŁOSIERDZIA
Nie możemy zapomnieć o wielkim nauczaniu, które św. Jan Paweł II ofiarował w swojej drugiej
encyklice Dives in misericordia,
które w ówczesnej epoce przyszło tak niespodziewanie i zaskoczyło wielu tematem, jaki poruszało. (…) Przede wszystkim święty Papież
podkreślał zapomnienie tematu miłosierdzia
w kulturze naszych dni: «Umysłowość współczesna, może bardziej niż człowiek przeszłości, zdaje się sprzeciwiać Bogu miłosierdzia,
a także dąży do tego, ażeby samą ideę miłosierdzia odsunąć ma margines życia i odciąć
od serca ludzkiego. Samo słowo i pojęcie
„miłosierdzie” jakby przeszkadzało człowiekowi, który poprzez nieznany przedtem rozwój nauki i techniki bardziej niż kiedykolwiek
w dziejach stał się panem i uczynił sobie ziemię poddaną (por. Rdz 1, 28). Owo
„panowanie nad ziemią”, rozumiane nieraz
jednostronnie i powierzchownie, jakby nie
pozostawiało miejsca dla miłosierdzia. […]
I dlatego też wielu ludzi i wiele środowisk,
kierując się żywym zmysłem wiary, zwraca
się niejako spontanicznie do miłosierdzia Bożego w dzisiejszej sytuacji Kościoła i świata».
Bulla „Misericordiae vultus”
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Idzie wiosna. Po zimowym
uśpieniu wszystko budzi się do
życia. A my śpieszymy z kolejnym, najnowszym numerem Naszej Parafii, gazetki, której treść
i zawartość nawiązuje do aktualnych wydarzeń
przeżywanych w kościele powszechnym i polskim. Trwa Rok Miłosierdzia Bożego. W naszej
Ojczyźnie obchodzimy Jubileusz 1050 rocznicy
chrztu Polski oraz przygotowujemy się do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Na okładce widnieje chrzcielnica i paschał.
Chrzcielnica przypomina nam o naszym osobistym chrzcie. Jest źródłem, które obmywa z grzechu i jednocześnie bramą prowadzącą do nowego
życia w Chrystusie. Paschał - jest symbolem Chrystusa zmartwychwstałego. Przez sakrament chrztu
zostaliśmy pogrzebani w jego śmierci i zmartwychwstaniu. Zasiane ziarno nowego Życia ma
w nas wzrastać i owocować na wieczność.
Chrzest Mieszka I stał się Jego osobistym przejściem do nowego życia. Z nim nasza Ojczyzna
weszła na paschalną drogę. Zaczęła się tworzyć
nowa tożsamość, kultura, cywilizacja. Z małego
ziarna tamtego chrztu wyrosło wielkie drzewo.
A my wszyscy - jak ptactwo powietrzne, gnieździmy się na jego gałęziach. Refleksje na temat tamtego chrztu łączą się integralnie z tematem Miłosierdzia Bożego. Na kolejnych stronicach naszej
gazetki znajdziemy cenne medytacje poświęcone
Miłosierdziu Bożemu i Chrystusowi ukrzyżowanemu. Przez Krzyż do chwały. Miłość większa od
grzechu, Życie silniejsze od śmierci. Oto tajemnica Bożego miłosierdzia.
W tajemnicy miłosierdzia szczególne miejsce
zajmuje również Maryja, której został powierzony
Jezus – a Jej wstawiennictwu i opiece zawierzony
cały świat.
Niezwykle piękne i cenne są rozważania na temat małżeństwa i rodziny. Zrodziły się one w sercu naszej Autorki po zakończonym już w Rzymie
Synodzie na temat rodziny. Rodzina to nasz początek, to nasz dom, nasze wzrastanie i życie.
Warto przypomnieć sobie o znaczeniu małżeńskiej
miłości, wierności, ofierze. Sakramentalne małżeństwo ma po swej stronie całe Niebo! A codzienna modlitwa małżonków – jak przekonuje
Pani Paulina jest bezcenna.
Podobnie jak poprzednie edycje, również i aktualny numer gazetki jest bogato opatrzony fotografiami, tym razem z ferii zimowych i z rekolekcji

dla dzieci ze szkół podstawowych z
terenu naszej parafii. Ferie dzieci z
naszej parafii – wychowawcy
i opiekunowie - Siostry Felicjanki i O. Tadeusz.
Kronikarskie szczegółowe opisy, dzień po dniu,
oddają klimat tamtych dni. Warto było jechać na
zimowy wypoczynek.
Rekolekcje zaś prowadziły Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Zgromadzenie
to założył bł. Ks. Michał Sopoćko. Siostry mówiły
o Bożym Miłosierdziu. Na zdjęciach widać, jak
dzieci przeżywały te wyjątkowe spotkania w kościele. Na koniec rekolekcji namalowały, wyraziły
artystycznie to, co usłyszały w rozważaniach, co
najbardziej „dotarło” do serca. Chciałoby się znowu powiedzieć: co za intuicja, co za percepcja,
jaka uważność dzieci!
Sporo z nich przygotowuje się do I Komunii św.
Jest już coraz bliżej… Przygotowanie to obejmuje
cały dom – dzieci, rodziców i bliskich. Starsze
dzieci – szykują się do Rocznicy Komunii św.
A jeszcze starsze – to już nie dzieci, to młodzież,
przystąpią do sakramentu bierzmowania. Stanie
się to w Niedzielę Miłosierdzia podczas Mszy św.
O godz. 12.30.
Idąc dalej, wybiegamy w przyszłość: w lipcu
ŚDM! Pomostem łączącym lipcowe przeżycia
i spotkania z naszymi gośćmi, pielgrzymami są
liczne i ważne przygotowania prowadzone już od
dawna przez nasz Parafialny Zespół ŚDM.
W związku z lipcowym świętem, w ostatnim czasie odbyło się u nas kilka znaczących spotkań.
Warto o wszystkim przeczytać z uwagą, by nie
uronić żadnego słowa i nie pominąć istotnych faktów.
Dziękując parafianom za już, prosimy o maksymalne zaangażowanie i pomoc w przygotowanie
lipcowego Święta Młodych w naszej parafii, przy
naszej świątyni. Czerwcowy numer naszego kwartalnika w całości poświęcimy Światowym Dniom
Młodzieży.
Tymczasem Wielkanoc. Przed nami Triduum
Paschalne. To co było, to co jest i to co będzie,
składajmy w ręce Jezusa Miłosiernego. Niech
udział w Świętych Misteriach oraz uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, zanurzy nas
w śmierci i zmartwychwstaniu Pana. Niech Pan
obdarzy nas swoim miłosierdziem, a nasze biedne,
spragnione serca napełni wiarą i nadzieją zwycięstwa. Niech uczyni nas swoimi świadkami. Świadkami miłości i miłosierdzia.
O. Wiesław Kulisz SJ, Proboszcz
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OKIEM PROBOSZCZA

SŁOWO PROBOSZCZA

MEDYTACJE POD KRZYŻEM

JEZUS UZNANY ZA OSTATNIEGO Z LUDZI
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,
rozpoczynamy 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.

Panie Jezu!
Umarłeś jako ostatni z ludzi, uznany za najgorszego, potraktowany jak kryminalista, ale
to się nie skończyło Panie Jezu! Mimo, że
uczniowie uwierzyli, że prześladowcy Twoi
pomarli, wciąż pozwalasz nam się odsuwać,
odrzucać Ciebie, Jedynego Pana. Cichy
i pokorny … Ty, który możesz ustrzec od
upadku i stawić nas grzesznych wobec Swej
chwały bez zarzutu, w radości. Jezu, wciąż pozwalasz uznawać się za ostatniego: zarówno
tym, którzy deklarują, że w Ciebie nie wierzą,
ale mimo wszystko zwalczają prawdę za
wszelką cenę – jak arcykapłani, jak i tym, którzy nazywają się Twoimi uczniami, ale odsuwają Cię – „na później”. Pozwalasz się wciąż
traktować jako ostatni, pozwalasz się odrzucać. Będąc Bogiem ustawiasz się na końcu,
jak przy obmyciu nóg na Ostatniej Wieczerzy.
Czemu więc my chcemy być ważni, zauważani, w pierwszym szeregu, nie licząc się
z tym co wobec nas zamierzyłeś.
Udziel nam Swojej łaski, Panie Jezu, abyśmy
mogli Cię naśladować: Twoją pokorę i Twoje
oddanie! Spraw, abyśmy krocząc Twoją drogą
przyjmowali wszystko i pełnili Wolę Ojca, bez
szemrania.
Panie Jezu! Ty dałeś nam największy przykład pokory pozwalając uznać się podczas
Męki Twojej za ostatniego z ludzi. Już zanim
z Woli Ojca poddałeś się tym strasznym cierpieniom, dałeś przykład podczas Ostatniej
Wieczerzy obmywając uczniom nogi. Pokazałeś, że Ty, który jesteś Synem Bożym – Panem
i Nauczycielem, jesteś jednocześnie gotowy
do tego, aby służyć wszystkim i powiedziałeś,
abyśmy także przyjmowali tę postawę, służąc
sobie nawzajem, bo kto chce być pierwszym
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niech będzie sługą. Sam mówiłeś, że nie przyszedłeś po to, aby Ci służono, lecz aby służyć
i dać Swoje życie na okup za wielu.
Tak dałeś nam przykład pokory, ale nie poprzestałeś na tym: wydając się na Mękę pozwoliłeś uznać Siebie za ostatniego z ludzi:
zostałeś uznany za skazańca, chłostanego
przez Boga i zdeptanego, policzonego między
przestępców.
Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam przykład
pokory pozwalając uznać Siebie jako ostatniego z ludzi. Wskazuje na to Twoje Narodzenie,
Twoje Życie, Twoja Święta Męka, kiedy pozwoliłeś zrównać się z łotrami i być uznanym
za najgorszego z przestępców. Przyjąłeś wyrok „kary najbardziej okrutnej i najbardziej
poruszającej” i pozwoliłeś się poniżać będąc
cichym i pokornym jak baranek na rzeź prowadzony i owca niema wobec strzygących ją.
Spraw prosimy, abyśmy wsparci Twoją Łaską
mogli Cię naśladować.
Ach, Królu mój nad królami
okrutnie między łotrami
na krzyżu zamordowany!
Witam Cię, Jezu kochany!
Witam Cię, Głowo skłoniona
cierniem dokoła zraniona,
Głowo najwyższej mądrości,
pełna krwawej zelżywości.
O Jezu ukrzyżowany!
Królu mój, Głowy Twej rany
niech w sercu moim uczuję,
niech grzechów moich żałuję.
Przebacz mi grzechy moje, o Panie, przebacz
mi moje grzechy – grzechy mojej młodości,
grzechy mojej dojrzałości, grzechy mojego
ciała, grzechy mojej duszy, moje grzechy lenistwa, moje ciężkie grzechy dobrowolne, grzechy, które pamiętam, grzechy, których nie pamiętam, grzechy, które długo taiłem i które
uszły mojej pamięci. Szczerze żałuję za każdy
grzech, śmiertelny, powszedni, za wszystkie
grzechy od mego dzieciństwa aż do obecnej
godziny. Wiem, że moje grzechy zraniły Twoje czułe Serce, o mój Zbawicielu Miłosierny!
Racz mnie uwolnić od więzów złego przez
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Twą tak gorzką Mękę i przez Twoje pełne Ran
Oblicze, którego Obraz pozostał na Całunie.
O mój Jezu, daruj i nie pamiętaj, jakim byłem, daruj i oczyść moją duszę z błędów
i wad. Wzmocnij ducha mego nierozerwalny-

mi węzłami Twej łaski i bądź Miłosierny mnie
grzesznemu dziś i na wieki.
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś ludziom jako wzór Jezusa Chrystusa, naszego
Zbawiciela, który stał się człowiekiem i uniżył
samego siebie aż do śmierci na krzyżu.
Spraw, abyśmy zawsze pamiętali o tym największym dowodzie Jego miłości i zasłużyli
na udział w chwale Jego zmartwychwstania.
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Bądź z nami, Krzyżu, aż do dnia ostatniego
Przybądź do nas
Wspomagaj nas w cierpieniu
Umacniaj w nadziei do radości
obcowania z Tobą
O Krzyżu wszak przez Ciebie przychodzi
do mnie wszelkie dobro
W Tobie jedynie chcę się chlubić
Moja jedyna prawdziwa nadzieja jest
w Tobie.

MEDYTACJE POD KRZYŻEM

MEDYTACJE ...

CHRZEŚCIJAŃSKIE DZIEDZICTWO POLSKI
Ludzie związani z chrześcijaństwem kształtowali
kulturowe oblicze Polski przez całe jej dzieje. Ich
wiara wniosła niezaprzeczalny wkład w dzieje naszej Ojczyzny.
Chrześcijaństwo jako szansa…

To co dało chrześcijaństwo Polsce to rozwój
nauki i kultury, bo dzięki niemu zaczęło powstawać i rozwijać się szkolnictwo. Już
w upadającym Cesarstwie rzymskim Kościół
starał się przechować wiedzę i kulturę, by najazdy barbarzyńców doszczętnie ich nie zniszczyły.
Wybór przez Mieszka I chrześcijaństwa spowodował, iż przed społeczeństwem zamieszkującym te ziemie otworzyły się nowe horyzonty rozwoju kultury, nowe szanse na zaistnienie.
… która została dobrze wykorzystana

Z tych dóbr korzystali i je rozwijali choćby
tacy luminarze naszej kultury jak Jan Kochanowski, którego twórczość jest do dziś obecna

w Kościele, na przykład poprzez pieśń Czego
chcesz od nas Panie. Inna ważna dla polskiej
historii postać, Mikołaj Kopernik, prowadził
badania astronomiczne na chwałę Bożą, by
jeszcze podkreślić tym wielkość Boga i jego
dzieła – wszechświata – a równocześnie jako
kanonik starał się bronić powierzonych sobie
ziem i ich ludności przed, nastającymi na nie,
Krzyżakami.
Do tego dziedzictwa należą też miedzy innymi dokonania księdza Piotra Skargi, zatroskanego o dobro ojczyzny, czy też później księdza Stanisława Konarskiego i twórców Komisji Edukacji Narodowej. A dalej: dzieło twórców Konstytucji 3 maja i naszych wieszczów
narodowych. W końcu we wszystkich wydarzeniach dotyczących naszego narodu brał
udział Kościół. Stąd nierozerwalne traktowanie i wcielanie w życie hasła: BÓG, HONOR,
OJCZYZNA.
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JUBILEUSZ CHRZTU POLSKI

Rozważania o Męce Pańskiej wg wskazówek
św. Alfonsa M. Liquoriego opracowali klerycy
ze Zgromadzenia Męki Pańskiej (Pasjoniści).
Do celów medytacji przygotowała Elżbieta Pańko.

JUBILEUSZ CHRZTU POLSKI

CHRZEST MIESZKA, CHRZEST POLSKI
Decyzja Mieszka I o przyjęciu chrztu z Rzymu była
jedną z najdonioślejszych w całej historii Polski.
Jej konsekwencje, a także wiążąca się z nią odpowiedzialność, trwają do dziś.

Tę datę każdy zna od
dziecka. Rok 966. Obchodzimy właśnie 1050. rocznicę wydarzenia, które stało
się fundamentem Polski.
W pamięci narodowej funkcjonuje ono (słusznie!) jako
początek Polski, choć przecież państwo Mieszka istniało już od jakiegoś czasu.
Dlaczego powinniśmy o tej dacie pamiętać?
Spróbuję wskazać kilka odpowiedzi
W czasach starożytnych pamięć społeczna
była niezwykle trwała. Opowieści o wojnie
trojańskiej czy mity o powstaniu Rzymu okazały się zadziwiająco wierne rzeczywistości
odtwarzanej przez archeologów i historyków.
Święty Mateusz Ewangelista wylicza wszystkich przodków Jezusa aż do Abrahama. I choć
w świetle współczesnej biblistyki wiadomo, że
nie jest to spis ściśle historyczny, to jednocześnie jesteśmy pewni, że nawet prości ludzie
mogli pamiętać wiele pokoleń przodków.
Współczesny człowiek, tak bardzo skoncentrowany na teraźniejszości, rzadko pamięta
więcej niż cztery-pięć pokoleń swojej rodziny,
a przecież możliwości utrwalenia historii są
dużo większe niż kilka tysięcy lat temu! Warto
zatem pamiętać o przeszłości, biorąc przykład
z tak wielkich ludów.

Państwo Mieszka weszło
do chrześcijańskiej Europy.
Był to wybór doniosły i wcale
nieoczywisty, niepodyktowany nagłą
koniecznością, ale dalekowzroczny.
Podkreśla się w pracach historyków polityczne przyczyny decyzji o przyjęciu chrztu
przez naszego księcia Mieszka. Były one na
pewno ważne – choć nie jedyne. Zetknąwszy
się z niemieckim podbojem na zachodzie, nie
bezpośrednim – realizowanym poprzez tak
zwane marchie (z margrabiami na czele) –
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Mieszko uznał władzę Cesarstwa i z zachodnich ziem płacił mu trybut (rodzaj daniny).
I chociaż stosunki z margrabiami układały się
różnie, to w cesarzu Mieszko
nie miał wroga. Odrzucić raczej należy powód, który często się podaje, mianowicie że
Mieszko przyjął chrześcijaństwo z obawy przed nawróceniem siłą przez Niemców. Były inne bezpośrednie czynniki.
Mieszko pragnął swoje księstwo rozszerzyć nad Bałtyk
i zawładnąć bogatymi portami pomorskimi,
szukał zatem sprzymierzeńców. Południowy
sąsiad – Czechy, kraj już chrześcijański
i dobrze zorganizowany – był sojusznikiem
wrogich Mieszkowi Wieletów znad Bałtyku.
Rozerwanie tego sojuszu i przyjaźń
z Czechami stały się niewątpliwym sukcesem
Mieszka. Odwiecznym zwyczajem nowy sojusz został przypieczętowany małżeństwem
z księżniczką czeską Dobrawą, która „przybyła do Mieszka w roku 965”, jak zwięźle informuje nas ówczesny zapis. Późniejsi o półtora
czy dwa stulecia kronikarze rozpisują się o jej
pobożności i wpływie na nawrócenie się
Mieszka. Wolno w tym widzieć typowy dla
epoki opis żony władcy. Ale czy tylko? Widoczna w źródłach większa gorliwość wobec
chrześcijaństwa syna Mieszka i Dobrawy, Bolesława, który (chyba bardziej niż ojciec) starał się swój kraj uczynić prawdziwie chrześcijańskim, może być efektem wychowania przez
Dobrawę (zmarła w 10 roku życia syna).
Z możliwą rolą Dobrawy zatem, a na pewno
także, aby sojusz z Czechami wzmocnić, za
ich pośrednictwem w roku 966 Mieszko i jego
otoczenie przyjęli chrzest. Stało się to zapewne w sobotę wielkanocną w Ratyzbonie
(stolicy biskupstwa, które obejmowało też
Czechy). Wiele wyrazów odnoszących się do
sfery kościelnej zapożyczył zresztą język polski właśnie poprzez pośrednictwo czeskie
(chociażby „kościół” i „ołtarz”).
Historycy, chociaż zdani są głównie na domysły, zgadzają się co do tego, że decyzja
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wanej kadry urzędników (między innymi do
prowadzenia dyplomacji i kancelarii księcia),
artystów i w ogóle luo chrzcie nie była podykWarto zdać sobie sprawę, że
dzi pióra. Znamienne,
towana tylko bieżącą postanowimy kolejne
że nie mamy większej
lityką. Państwo Mieszka –
(ponad czterdzieste!) ogniwo
wiedzy o lokalnej kulmówiąc po prostu – wew łańcuchu pokoleń Polaków.
turze pogańskiej. W
szło wtedy do chrześciprzeciwieństwie do, na
jańskiej Europy. Był to
wybór doniosły i wcale nieoczywisty, niepo- przykład, Skandynawii wikingów była ona
dyktowany nagłą koniecznością, ale daleko- chyba mało rozwinięta, żeby nie powiedzieć –
wzroczny. Mieszko zyskał inną pozycję prymitywna. Kultura Polski od jej początków
w oczach władców Europy, znaczenie jest właściwie kulturą chrześcijańską.
Decyzja sprzed 1050 lat była w pełnym znaw oczach poddanych sobie Słowian (Polan,
Kujawian, Mazowszan i innych), którzy przy- czeniu tych słów wyborem cywilizacji. Jak
zwyczajeni do własnych lokalnych bóstw mu- pisze znany historyk Jerzy Łojek: „znaczenie
sieli uznać jednego Boga i jednego nad sobą decydujące miał fakt przyjęcia chrześcijaństwa
księcia, który z łaski tego Boga panuje. Kolej- w obrządku łacińskim”. Gdyby – pisze dalej –
ny sukces, jakim było powołanie w 968 roku przyjęła chrzest z Bizancjum, czyli prawosławłasnego biskupstwa w Poznaniu, które zależ- wie, „nie egzystowałby w historii naród polski
– istniałby tylko ogromny naród rosyjski”. A
zatem nie tylko chrzest, ale też jego kierunek –
Przyjęcie chrześcijaństwa,
związek Polski z Rzymem – ukształtował na
a następnie ustanowienie niezależnewieki Polskę.
go biskupstwa, potem własnej metroNa koniec warto zdać sobie sprawę, że stapolii, były na pewno największymi
nowimy kolejne (ponad czterdzieste!) ogniwo
i najtrwalszymi osiągnięciami pierww łańcuchu pokoleń Polaków. To skłania do
szych Piastów.
refleksji. Nasze decyzje, wybory, postawy są
ważne dla narodowej wspólnoty i niewątpline było bezpośrednio od papieża – umożliwiło wie będą oddziaływały na przyszłość, a zaraakcję chrystianizacyjną. Bez własnej hierarchii zem powinniśmy na nie patrzeć w perspektykościelnej Polska mogła z łatwością powrócić wie dziesięcioleci, a niekoniecznie w nerwodo pogaństwa. (To niebezpieczeństwo znamy wej atmosferze codzienności. Dla chrześcijan
wyzwaniem powinno stać się
z innych terenów: na przykład
spokojne i z pokorą przekazaksiążęta litewscy przyjmowali
nie naszego dziedzictwa kolejchrzest i porzucali nową wiarę,
nym po nas Polakom – dziekiedy było to korzystne). Przyjęcie chrześcijaństwa, a następnie
ciom, wnukom. Jest czymś
zawstydzającym, że mieszustanowienie najpierw niezależkańcy Polski w swojej ponadnego biskupstwa, potem własnej
tysiącletniej historii od Mieszmetropolii – ogłoszonej podczas
ka i jego chrztu trwali
słynnego zjazdu gnieźnieńskiego
w wierze ojców, nawet kiedy
w roku 1000 – były na pewno
było to naprawdę bardzo trudnajwiększymi i najtrwalszymi
ne, a dzisiaj widzimy masowe
osiągnięciami pierwszych Piai postępujące odchodzenie od
stów. Polska znalazła się
Kościoła w imię bardzo prow gronie państw europejskich.
zaicznych „wartości”: wygoIstnienie własnej hierarchii kościelnej spajało państwo, a także
dy, spokoju…
Zbigniew Pawłowski
dostarczało księciu wykwalifikociąg dalszy ze strony 6
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CHRZEST…..

MAŁŻEŃSTWO I RODZINA

CHRYSTUS POWIERZYŁ MARYI
OPIEKĘ NAD LUDZKOŚCIĄ
Pan Bóg sam wybrał Maryję,
zaprosił do współpracy w dziele zbawienia świata i powierzył
Jej matczynej trosce swego
umiłowanego Syna. Jezus
Chrystus z kolei z krzyża powierzył Maryi całą ludzkość, czyniąc ją Matką każdego człowieka.

Papież św. Jan Paweł II pisał w encyklice
Redemptoris Mater (39): „Sam Bóg, Ojciec
Przedwieczny, zawierzył Dziewicy Nazaretańskiej, oddając Jej swego Syna w tajemnicy
Wcielenia” oraz w jednej z katechez:
„Chrystus jest jedynym pośrednikiem między
Bogiem a ludźmi. Maryja włączona jest w to
jedyne pośrednictwo Chrystusa i jest całkowicie w Jego służbie.(…) Ona zbliża nas
i prowadzi do Jezusa. Pośrednictwo Maryi
wiąże się ściśle z Jej macierzyństwem” (12.01.2000 r.). Prawdziwa pobożność
do Maryi prowadzi zawsze do Jej Syna (przez
Maryję do Jezusa).
Bóg znał bezgrzeszność i duchowe piękno Maryi,
ufał Jej i Ją kochał

Jezus Chrystus – Bóg, zstępując na ziemię
jako małe dziecko, wiedział dokładnie, komu
się powierza. Znał wcześniej bezgrzeszność
i duchowe piękno Maryi, Jej świętość, Jej całkowite zawierzenie Bogu, a także Jej życiową
mądrość. On Jej ufał i Ją kochał. Ewangelie
opisują kilka epizodów, z których możemy
odczytać, jakie były relacje Chrystusa i Maryi
w czasie Jego życia na ziemi. Opisów tych nie
ma dużo, ale są ważne.
Jezus jako dziecko był całkowicie związany
ze swymi ziemskimi rodzicami i na pewno ich
kochał, odwzajemniając ich miłość i troskę.
Ich wyrazem są słowa, że szukali Go
w Jerozolimie z bólem serca. O miłości
i zaufaniu Jezusa do nich świadczą słowa
Ewangelisty Łukasza, który pisze dalej:
„Potem poszedł z nimi, wrócił do Nazaretu
i był im poddany” (Łk 2, 51-52). Później pracował i pomagał w utrzymaniu domu. Pozostał
ze swą Matką do trzydziestego roku życia, co
wskazuje, że dobrze się z nią czuł. Rozpoczynając swą misję zbawczą, na pewno zapewnił

swej Matce środki utrzymania, gdyż św. Józef
prawdopodobnie już nie żył.
Duże wrażenie robi opis cudu w Kanie Galilejskiej. Gdy Matka zwróciła się do Pana Jezusa z prośbą o wino, On szybko Jej prośbę spełnił, chociaż – jak powiedział – nie nadeszła
jeszcze Jego godzina. Tak więc między Jezusem i Jego Matką istniało głębokie wzajemne
zrozumienie. Napawa nas to ufnością, że Jezus
nadal chętnie spełnia Jej prośby, które składamy w Jej dłonie.
O miłości Chrystusa do Maryi-Matki świadczą także liczne, uznane przez Kościół cudowne objawienia, np. Maryja tuląca swe Dziecię,
które spogląda na nią z wielką miłością, Jezus
wskazujący na serce Matki otoczone cierniami
i polecający ludziom wynagradzać te Jej cierpienia, spowodowane ich grzechami. To tylko
dwa przykłady, ale jest ich dużo: Lourdes, Fatima, objawienia św. siostry Faustyny i inne.
„Matka Chrystusa zostaje dana człowiekowi
– każdemu i wszystkim”

Dowodem miłości i troski Syna o swą Matkę
jest powierzenie Jej z krzyża swemu uczniowi
Janowi: „Niewiasto, oto syn Twój” i „Synu,
oto matka twoja”. Przez to Jezus zapewnił Jej
opiekę po swojej śmierci. W ówczesnych zwyczajach było zwracanie się do kobiety, również do matki, w formie „niewiasta”. Ojciec
św. Jan Paweł II tłumaczy to w swej encyklice
Redemptoris Mater, pisząc: „Jest rzeczą znamienną, że zwracając się z wysokości Krzyża
nazywa Ją „niewiastą”. Podobnie zresztą odezwał się i w Kanie Galilejskiej (por. J 2, 4).
(…) Zwrot ten sięga głębiej w tajemnicę Maryi i dotyka Jej szczególnego „miejsca”
w całej ekonomii zbawienia. (…) Słowa wypowiedziane z wysokości Krzyża mówią
o tym, że macierzyństwo Matki Chrystusa
znajduje swoją „nową” kontynuację w Kościele i przez Kościół, jakby symbolicznie obecny
i reprezentowany przez umiłowanego ucznia
Jana. (…). Tak więc Matka Chrystusa zostaje
dana człowiekowi – każdemu i wszystkim.
(…) Zgodnie z tradycją Sobór nie waha się
ciąg dalszy na stronie 9
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nazywać Maryi Matką Chrystusa i Matką ludzi. (…). Macierzyństwo Maryi w odniesieniu
do Kościoła jest odbiciem i przedłużeniem Jej
macierzyństwa w odniesieniu do Syna Bożego” (enc. Redemptoris Mater I, 23-24).
To wprost zdumiewające, że stanowimy
jedną wielką rodzinę z Bogiem-Ojcem,
z Maryją-Matką Bożą i z Jezusem Chrystusem

Maryja obecna była przy narodzinach Kościoła. Nastąpiło to dziesięć dni po Zmartwychwstaniu, kiedy w wieczerniku podczas
wspólnego z uczniami trwania na modlitwie
zstąpił na nich Duch Święty i napełnił ich
swoim światłem. Ona na pewno zachęcała

uczniów do wytrwałej modlitwy. Obecność
Maryi potwierdza Jej macierzyństwo wobec
Kościoła i jego członków.
Zatem Maryja jest Matką Kościoła i Matką
nas wszystkich. Jakie to dla nas ważne, radosne i wprost zdumiewające, że stanowimy jedną wielką rodzinę z Bogiem-Ojcem, z MaryjąMatką Bożą i z Jezusem Chrystusem, naszym
Bratem! (Jezus nazwał nas przecież swoimi
siostrami i braćmi - zob. Łk 8, 21 i Mk 3, 35).
A w dobrej rodzinie panuje przede wszystkim
wzajemna miłość, życzliwość, zaufanie, pomoc – czyli to, czego każdy z nas potrzebuje
i pragnie.
Elżbieta Wójcik

ZIMOWISKO POD HASŁEM
„BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI”
Dzięki ofiarności naszych parafian 22 dzieci
pod opieką sióstr felicjanek i o. Tadeusza
mogło spędzić ferie zimowe w przepięknej
ziemi kłodzkiej. Każdy dzień wyjazdu,
wypełniony atrakcjami, miał konkretne
przesłanie, rozważane podczas Eucharystii.
Sobota – 30.01.2016 r.
Temat dnia: Grzeszących upominać
Zadanie:
Postaram się przyjmować upomnienia "bez buntu"

Nasze zimowisko rozpoczęliśmy Eucharystią
w kościele św. Szczepana o godz. 7.00. Następnie wyruszyliśmy małym autokarem do
Dusznik Zdroju. Jechaliśmy pod opieką
s. Katarzyny, s. Wirginetty i o. Tadeusza. Grupa liczyła 22 uczestników – dzieci ze scholi

MAŁŻEŃSTWO I RODZINA
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i ministrantów. Tego dnia odwiedziliśmy
Twierdzę „Srebrna Góra”. Po wielu godzinach
spędzonych w podróży był to pierwszy dłuższy postój. Po ogromnym kompleksie oprowadzał nas pan przewodnik przebrany w mundur
z czasów funkcjonowania fortyfikacji. Zwiedziliśmy Fort Donjon i podziemia. Przewodnik opowiedział nam o karach, jakie stosowano w czasach świetności twierdzy. Dowiedzieliśmy się, że mundur żołnierza ma 74 guziki
i za brak któregokolwiek jego właściciel ponosił karę. Przewodnik odpalił także prawdziwą
strzelbę. Później pojechaliśmy prosto do
ośrodka „SKAŁKA” na obiadokolację. Po niej
rozlokowaliśmy się w pokojach. Dzień zakończyliśmy wieczorną modlitwą.
Niedziela – 31.01.2016 r.
Temat dnia: Nieumiejętnych pouczać
Zadanie: Postaram się pouczać innych swoją postawą

Dzień rozpoczęliśmy poranną modlitwą
i śniadaniem. Zaraz potem wybraliśmy się do
Dusznikowskiego Parku Zdrojowego i Pijalni
Wód Mineralnych. Było śmiesznie, ponieważ
w nocy spadł śnieg, więc rzucaliśmy się śnieżkami. Następnie poszliśmy na Mszę św. na
godz. 11.00 do kościoła Ojców Franciszkanów. Następnie udaliśmy się do Ośrodka na
obiad. Po krótkim odpoczynku pojechaliśmy
ciąg dalszy na stronie 10
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autokarem do Kudowy Zdroju, aby zwiedzić
KAPLICĘ CZASZEK. Weszliśmy tam z przewodnikiem. Wnętrze robiło wrażenie. Mnóstwo czaszek i kości poukładanych obok siebie. Następnie przeszliśmy do Skansenu Ginących Zawodów. Tam uczestniczyliśmy
w warsztatach z garncarstwa i zwiedzaliśmy
budynki poświęcone ginącym zawodom, np.
tkaczom. Odwiedziliśmy również mini ZOO,
gdzie karmiliśmy jelenie, po czym udaliśmy
się do ośrodka na kolację. Dzień zakończyliśmy spotkaniem i wieczorną modlitwą.
Poniedziałek – 01.02.2016 r.
Temat dnia: Wątpiącym dobrze radzić
Zadanie:
Pomyślę, u kogo najczęściej szukam rad i wskazówek

Ten dzień spędziliśmy na świeżym powietrzu. Po śniadaniu do godz. 15.00 byliśmy na
nartach w Zieleńcu. Siostra dla wszystkich
wypożyczyła sprzęt i wynajęła 2 instruktorów
dla osób, które nigdy nie jeździły lub które

10

jeszcze nie potrafią jeździć samodzielnie.
O godz. 12.00 mieliśmy przerwę na drugie
śniadanie. Było fantastycznie. Ciekawie spędziliśmy czas. Po powrocie spotkaliśmy się na
Eucharystii w Ośrodku. Po kolacji, podczas
pogodnego wieczoru graliśmy w kalambury.
Dzień zakończyliśmy modlitwa wieczorną.
Wtorek – 02.02.2016 r.
Temat dnia: Strapionych pocieszać
Zadanie: "Nie jesteś mi obojętny". Zauważę kogoś,
komu chętnie pomogę (słowem lub czynem)

Tego dnia do południa przebywaliśmy
w ośrodku. Graliśmy w bilard, ping-ponga
i bawiliśmy się. Po obiedzie pojechaliśmy na
wycieczkę do Wambierzyc. Najpierw obejrzeliśmy ruchome szopki. Mnie najbardziej podobała się „Ostatnia Wieczerza” oraz scena,
w której Jezus nauczał w świątyni. Później poszliśmy do Bazyliki Mniejszej, która jest prześliczna. Ksiądz Tadeusz odprawił dla nas
Mszę św., a później zwiedzaliśmy kościół
z przewodnikiem. Pani opowiadała nam
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panoramę miasta oraz gór otaczających Ziemię Kłodzką, będącą Turystycznym Hrabstwem Sudetów. Po zwiedzaniu Twierdzy
przeszliśmy do domu oo. Jezuitów. Uczestniczyliśmy w Eucharystii, następnie korzystaliśmy z gościnności gospodarzy, którzy poczęstowali nas przepyszną herbata i słodkościami.
Zwiedzaliśmy kościół Wniebowzięcia NMP,
który jest uznawany za najwspanialszą świątynię w Ziemi Kłodzkiej.
Nasz wyjazd do Kłodzka zakończyliśmy pobytem na lodowisku. Pełni wrażeń po całodniowej wycieczce wróciliśmy do Dusznik.
Uczestniczyliśmy w Eucharystii, a po kolacji
miało miejsce wręczenie nagród za Festiwal
Piosenki.

o cudach, jakie działy się na terenie Wambierzyc. Na kolację wróciliśmy do ośrodka.
W Wambierzycach bardzo mi się podobało,
moim zdaniem ten dzień był najfajniejszym
z całej wycieczki. (Daria, uczestniczka zimowiska)
Środa – 03.02.2016 r.
Temat dnia: Krzywdy cierpliwie znosić
Zadanie: Zastanowię się, kiedy najczęściej
jestem niecierpliwy (w szkole, w domu)

Po śniadaniu wyruszyliśmy busem do Kletna, aby zwiedzić piękną „Jaskinię Niedźwiedzią”. Oglądaliśmy stalaktyty, stalagmity i stalagnaty oraz misy martwicowe, a także nacieki, polewy i draperie. Jaskinię zwiedzaliśmy
w dwóch grupach z przewodnikiem. Później
poszliśmy do Muzeum Ziemi, gdzie można
było zobaczyć skamieniałości i minerały. Następnie poszliśmy do nieczynnej już kopalni
uranu. Przewodnik opowiadał o minerałach,
jakie można znaleźć w sztolni, takich jak fluoryt, ametyst i kwarc. Widzieliśmy nawet
śpiące nietoperze!
Następnie pojechaliśmy do Muzeum Minerałów w Stroniu Śląskim. Wróciliśmy na obiadokolację. Wieczorem po Eucharystii
w kościele oo. Franciszkanów uczestniczyliśmy w Festiwalu Piosenki Religijnej.
Czwartek – 04.02.2016 r.
Temat dnia: Urazy chętnie darować
Zadanie: Z większą świadomością wypowiem
słowa modlitwy Pańskiej: odpuść nam…
jako i my odpuszczamy...

Po śniadaniu pojechaliśmy zwiedzić Twierdzę oraz labirynt w Kłodzku. Z bastionów górujących nad Kłodzkiem mogliśmy podziwiać

Piątek – 05.02.2016 r.
Temat dnia: Modlić się za żywych i umarłych
Zadanie: Pomodlę się za swoją rodzinę

Dziś po raz drugi mieliśmy możliwość jazdy
na nartach w Zieleńcu. W nocy spadł śnieg.
Większość grupy już całkiem radziła sobie na
nartach i zjeżdżała z orczyka. BYŁO SUPER!!!
Po obiedzie odwiedziliśmy Dworek Chopina
z XIX w. i wysłuchaliśmy krótkiego koncertu.
Kolejny punkt wycieczki, zwiedzanie Muzeum Papiernictwa, połączone było z warsztatami czerpania papieru. Budynek Muzeum,
niegdyś młyn papierniczy, to unikalny zabytek
techniki. Co ciekawe, tradycja papiernictwa
sięga w Dusznikach aż XVI w.
O godz. 17.00 uczestniczyliśmy w Eucharystii w kościele oo. Franciszkanów.
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Na wieczornym spotkaniu po kolacji podsumowaliśmy zimowisko. Każdy otrzymał dyplom uczestnika zimowiska oraz pamiątkę
i oczywiście nagrody za Konkurs Czystości.
Sobota – 06.02. 2016 r.
Temat dnia: Błogosławieni miłosierni
Zadanie:
Dla każdego, kogo spotkam znajdę dobre słowo

Po rannym wstaniu, śniadaniu i pożegnaniu
z gospodarzami wyruszyliśmy na wycieczkę
do kopalni węgla w Nowej Rudzie. Po zwiedzaniu Muzeum, które gromadzi eksponaty ze
wszystkich dziedzin górnictwa podziemnego,

mieliśmy możliwość zobaczenia oryginalnej
dyspozytorni, stanowiącej kiedyś centrum kierowania kopalnią. Ciekawostką i wielką atrakcją kopalni jest duch – skarbnik, strzegący jej
tajemnic. Do dziś mieszka w kopalni i straszy
przybyłych turystów. Nasze zwiedzanie było
połączone z zabawą w Agenta, na każdym
kroku czekały na nas różne niespodzianki. Na
zakończenie mieliśmy możliwość przejażdżki
kolejką podziemną.
Po zwiedzaniu udaliśmy się w dalszą podróż.
Naszym ostatnim przystankiem była Bielawa.
Gościliśmy w przedszkolu prowadzonym
przez siostry augustianki, w którym obecnie
pracuje rodzona siostra o. Tadeusza. Po Eucharystii czekała na nas pyszna zupa
i plac zabaw.
Następnie wyruszyliśmy w drogę powrotną, zatrzymaliśmy się jeszcze na
obiad w McDonald’s. Cali i pełni wrażeń przed godz. 21.00 wróciliśmy do
Warszawy.
Bardzo dziękujemy wszystkim parafianom, którzy wspomogli nasz wyjazd na
zimowisko, kupując stroiki świąteczne
i ciasta na naszym kiermaszu.
s. M.Wirginetta

PRZYGOTOWANIA DO ŚWIATOWYCH
DNI MŁODZIEŻY
Światowe Dni Młodzieży zbliżają
się wielkimi krokami, dlatego parafialny zespół ŚDM nie ustaje
w wysiłkach nad ich organizacją.
Naszym ostatnim projektem było
parafialne kolędowanie, zorganizowane wraz z lokalnym Stowarzyszeniem Moja Narbutta.
Parafialne kolędowanie

Najważniejszym wydarzeniem zimowego okresu w zespole ŚDM były przygotowania
do kolędowania i samo kolędowanie. W tym czasie grupa
sprawdziła swoją gotowość do
działania, kreatywność i integrację. Wolontariusze mieli swociąg dalszy na stronie 13
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naszej scholi „Promyki Miłosierdzia”, a w przerwach delektować się
pysznym ciastem i pić herbatę
w miłym towarzystwie.
Plany na najbliższy czas

je zadania do wykonania,
z których wywiązali się
znakomicie, powiem nawet
śpiewająco. Na kolędowaniu, które miało miejsce
w Szkole Podstawowej nr
85 przy ulicy Narbutta, stawili się wszyscy, którzy się
zgłosili. Współpraca w zespole przebiegała nadzwyczaj sprawnie i w bardzo
ciepłej, jeszcze świątecznej
atmosferze. Goście, którzy
spędzili razem z nami ten
miły wieczór, mam nadzieję, czuli podobnie. Mieliśmy przyjemność posłuchać
kolęd w wykonaniu mokotowskiego chóru Kameleon, zespołu zuchowego 69 WGZ, rodzeństwa Shaheen z Syrii oraz

Okres Wielkiego Postu przeżywamy
w tym roku również z ŚDM w tle.
Planujemy poprowadzić specjalną
Drogę Krzyżową i w trzecią środę
miesiąca na Mszy św. jak zawsze
modlić się w intencjach związanych
z wielkim wydarzeniem w Krakowie. Najbliższe nasze spotkanie odbędzie się 16 marca, we środę, kiedy
to zaprosimy wszystkie rodziny
zgłaszające chęć przyjęcia Pielgrz-

mów, aby przyłączyły się do modlitwy. My przedstawimy nasz
zespół, cały program przebiegu
Dni Diecezjalnych w Warszawie
w lipcu, odpowiemy też na pytania. Kto wie, może do tej pory zostanie już ogłoszone z jakich krajów przybędą do nas pielgrzymi?
Wszyscy bardzo na to czekamy,
bo będzie nam łatwiej przygotować się od strony lingwistycznej.
Działalność nabiera tempa, wiosna
przed nami, coraz bliżej wielka
próba dla naszej parafii!
Paulina Dzieduszycka-Martusewicz
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MODLITWA ZA RODZINĘ
się temu nie dziwi,
nikt nie protestuje. Życie i środowiska
w których się obracaO rodzinie mogłabym pisać bez końca, bo to my też nie szczędzą
temat, który zawsze ma sens i jest wartością podobnych przypadków. Nie kryją tego same dzieci, żasamą w sobie. Bez rodziny nie byłabym tym, kim Małżeństwo to powołanie ląc się często swoim rówieśnikom
dla odważnych i silnych i dzieląc z nimi swoją smutną histojestem.
Życie człowieka zwykle ludzi, którzy wierzą, że rią.
Hulaj dusza, piekła nie ma!
w niej się zaczyna z Bogiem mogą wszystko
Ogólne przyzwolenie na życie
i prawie zawsze w niej
w
pełni
swobodne,
bez zasad i odpowiedzialsię kończy. Człowiek pozbawiony rodziny ma
zachwiane poczucie bezpieczeństwa, niejasną ności, oraz teoria i filozofia gender całkowicie
przeszłość i niepewną przyszłość. Jest odcięty zamąciły naturalną potrzebę życia w rodzinie,
od korzeni, tradycji i najważniejszej bazy, na szczególnie ludziom młodym, wkraczającym
której może budować swoje życie, to jest mi- dopiero w dorosłość. Jakie przesłanie niesie ze
łości. Jednak dzisiaj rodzina nie jest czymś tak sobą współczesny schemat rodziny? Takie, że
oczywistym i naturalnym jak była zawsze. wszystko wolno, szczęście nie ma granic
Dzisiaj dyskusje o rodzinie niebezpiecznie i można je zdobywać z zamkniętymi oczami
krążą wokół tematów jej obcych i nieprzy- bez względu na cenę, jaką się za nie płaci.
Problem jednak nie zaczyna się wcale, kiedy
chylnych.
na świecie są już dzieci. Zaczyna się dużo
Niebezpieczne związki
wcześniej,
kiedy to dwoje zakochanych
Coraz częściej daje się obserwować zjawisko
rodziny patchworkowej, gdzie po utworzeniu w sobie ludzi postanawia iść dalej wspólną
się nowego związku nie zrywa się relacji drogą. Problem zaczyna się od tej poważnej
z poprzednimi partnerami, co daje pozory „ro- decyzji, dawniej zobowiązania na całe życie,
dziny bez barier”. Rodzina „pęcznieje”, ale nie dzisiaj często tylko potrzeby spełnienia się.
„Spróbuję spełnić się
ma tu matki i ojca. KaPary, które decydują się na sakrament jako mąż, jako żona,
leki jest obraz takich
małżeństwa i Bożą obecność w każdej, ojciec, matka. Inni sorodzin, w których jest
najtrudniejszej sytuacji są później
bie jakoś radzą, ja też
jeden rodzic, a dzieci
chronione przez całe Niebo.
mogę… a jeśli mi nie
są świadkami kolejwyjdzie, to spróbuję
nych związków z partgdzie
indziej,
z
kimś
innym.
Nie ważne jakie
nerami, mają przybrane rodzeństwo, które dopiero co poznały, często nie swoich, obcych będą konsekwencje, nie ważne, czym dysposobie dziadków. Dzieci z takich rodzin pozba- nuję i jaką przyszłość zgotuję mojemu małwione są stabilizacji, tradycji i podstawowego żonkowi i rodzinie. Ważne jest to, czy się
poczucia bezpieczeństwa jakim jest choćby spełnię.” To prawie jak gra komputerowa. Żyrodzinny dom. Częste zmiany, których dzieci cie z ryzykiem w tle. Na tej podstawie wiele
nie rozumieją oraz nawyki i wzorce wynoszo- osób wchodzi na najtrudniejszą drogę w życiu,
ne z takiej rodziny nie sprzyjają budowaniu bierze sobie na barki najtrudniejsze powołanie
zdrowych i mocnych relacji z ludźmi, z możliwych. To tak jakby w Himalaje wybrać
w przyszłości też w życiu osobistym. Pełna się w trampkach.
W razie niepowodzenia trzeba jak najszybrodzina to dla wielu już relikt z przeszłości.
O takiej właśnie rzeczywistości opowiadają ciej się otrząsnąć i zmienić tak zwaną optykę.
nam seriale telewizyjne, gwiazdy ekranu i nikt
ciąg dalszy na stronie 15
Jesteśmy w dzisiejszych czasach świadkami kryzysu rodziny. Ma on różne formy: rozwody, związki
nieformalne, rodziny patchworkowe… Dlatego istniejąca w naszej parafii grupa Wierni Małżeństwu
modli się za małżeństwa w kryzysie.
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tych, którzy sami już się nie modlą, bo nie mają sił i wiara w nich gaśnie.
Za takie właśnie małżeństwa modli się
w każdy wtorek istniejąca już od pięciu lat
w naszej parafii grupa Wierni Małżeństwu.
Na każde spotkanie mamy zebrany plik intencji za małżeństwa, które się pogubiły, poraniły, zbłądziły, zdraW dzisiejszym świecie, w którym rodzina dziły, opuściły… InMoc od Boga
jest tak niemodna i niewygodna,
tencje piszą dzieci, roPary, które decydują
to
właśnie
modlitwa
jest
jedną
dzice, sąsiedzi, przyjasię na sakrament małżeństwa i w pełni z podstawowych metod walki ze złem. ciele. Powierzamy ich
Bogu, zaczynamy moświadomie podejmują Boży plan, Bożą obecność w związku, w każdej, najtrudniejszej sy- dlitwą uwielbienia, potem jest część dzięktuacji są później chronione przez całe Niebo, czynna, na zakończenie jest modlitwa błagalbo na co dzień obcują z Sacrum. Przysięga na. Na spotkania przychodzą od lat te same
małżeńska kończy się słowami: Tak mi dopo- osoby, wierne małżeństwu. Staramy się, aby
móż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy zawsze, nawet w wakacje czy ferie, ktoś pełnił
dyżur. Czekamy ciągle na nowych członków,
Jedyny i wszyscy święci.
Kiedy zmęczenie codziennością i zwyczajna którzy dobrze rozumieją potrzebę modlitewnerutyna wydaje się nie mieć końca, kiedy nieła- go czuwania przy małżeństwach i rodzinach
twe relacje ze współmałżonkiem zniechęcają i chętnie poświęcą dla nich jedną godzinę
do podjęcia trudu każdego kolejnego ranka, w tygodniu. W październiku, w rocznicę pojest jeszcze Bóg. Jest przede wszystkim Bóg. wstania grupy jeździmy na pielgrzymki do
Potem długo, długo nic i na końcu dopiero Sanktuariów Maryjnych, aby powierzyć nasze
zwyczajna przyzwoitość. Spoiwo to przysięga intencje Matce Bożej. Wierzymy, że modlitwa
małżeńska, zobowiązanie na całe życie. Tu nie wstawiennicza wspiera i wzmacnia małżeńma łatwizny i nikt nie mówił, że będzie łatwo. stwa w kryzysie. Niektórzy dzielą się z nami
Małżeństwo to powołanie dla odważnych świadectwami, co jest dla nas pociechą, oraz
i silnych ludzi, którzy wierzą, że z Bogiem proszą o dalszą modlitwę.
W dzisiejszym świecie, w którym rodzina
mogą wszystko.
Pary, które wybierają życie samotne, bez Bo- jest tak niemodna i niewygodna, kiedy podstaga, wybierają ryzyko. W razie poważnych kry- wowe wartości są negowane i ośmieszane, to
zysów nie odnajdą właściwej drogi, nie wy- właśnie modlitwa jest jedną z podstawowych
starczy im sił na odbudowanie związku. Bo metod walki ze złem, wobec którego niewienie mają żadnego konkretnego powodu, punk- rzący są niestety zupełnie bezradni.
W Roku Miłosierdzia troska o rodziny jest
tu odniesienia, nie mają sakramentu, który
szczególnie ważna i tym bardziej motywuje
chroni, buduje i daje moc.
nas to do działania. Zamierzamy w niedługim
Mówi o tym psalm 127:
czasie wystąpić w radiu, a także zorganizować
„Jeśli Pan nie zbuduje domu,
akcję mobilizującą wiernych do przyjrzenia
na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.
się kondycji polskich rodzin. Nie bądźmy oboJeżeli Pan miasta nie ustrzeże,
jętni wobec rodziny, która potrzebuje modlistrażnik czuwa daremnie…” (Ps 127,1)
tewnego wsparcia. Kościół zachęca do uczynWierni Małżeństwu
ków
miłosierdzia względem ciała i względem
Dla małżeństw, które słabną z każdym
dniem i miłość już się w nich tylko tli jest ducha; nie zapominajmy też o obietnicy samejeszcze zawsze modlitwa. Wiele można prze- go Jezusa z Kazania na górze:
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni mitrwać modląc się i oddając wszystko w ręce
łosierdzia
dostąpią.
Boga. Wiele można wyprosić, modląc się za

Paulina Dzieduszycka-Martusewicz
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Czyli zburzyć lichą budowlę, jaką się
w pośpiechu kleciło i szukać nowej inspiracji.
Wiele osób żyje dziś tak, z pełnym przyzwoleniem społeczeństwa, bez skrupułów
i większych konsekwencji. Jeśli sami nie
przejrzą na oczy, nie opamiętają się, niewiele
można im pomóc: wybrali życie na własną rękę.

W NASZEJ PARAFII

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA DZIECI
W dniach od 22 do 24 lutego 2016 r. w naszej parafii odbywały się rekolekcje dla dzieci ze szkół podstawowych prowadzone przez siostry Jezusa
Miłosiernego: s. Anastazję, s. Sarę, s. Gabrielę i s.
Monikę. W pouczających i zabawnych scenkach
siostry ukazywały uczestnikom wielkość Bożego
Miłosierdzia. Wrażenia z rekolekcji zostały
uwiecznione na zdjęciach autorstwa o. Tadeusza
oraz na plakatach zrobionych przez dzieci.
Wystawę z rysunkami i świadectwami można było
oglądać w naszej świątyni.

Tematem dnia pierwszego było stworzenie
świata. Uczniowie klas młodszych przynieśli
do kościoła wcześniej przygotowane przez
siebie kwiaty, które podczas opisu stworzenia
utworzyły piękną, kolorową łąkę. Natomiast
klasy starsze przyniosły ze sobą maski
zwierząt i założyły je podczas biblijnego
opowiadania. Dzieci w sposób obrazowy
zobaczyły działanie zła w życiu człowieka
i jednocześnie – wielkie działanie Boga, który
obmywa człowieka z brudu jego grzechu.
Drugiego dnia uczestnicy rekolekcji przygotowywali się do sakramentu pokuty i pojednania, mieli także okazję do skorzystania ze spowiedzi. Tematem
dnia było Światło. Płonący paschał,
od którego po spowiedzi zapalone
zostały świeczki dzieci, symbolizował łaskę, która daje życie,
wyzwala od grzechu i śmierci.
Uwieńczeniem rekolekcji był
dzień trzeci. Podczas Eucharystii
uczniowie uczestniczyli w przedsta-

wieniu historii o winnym krzewie. Na
zakończenie Mszy św. wszystkie grupy dzieci
podziękowały siostrom za piękne i ciekawe
rekolekcje.
Podczas wszystkich spotkań był z nami
proboszcz O. Wiesław Kulisz SJ, który wielokrotnie angażował się w odgrywane sceny.
Katechetki ze Szkoły Podstawowej nr 85,
s. Katarzyna M. i s. M. Wirginetta, troszczyły
się o „zaplecze rekolekcyjne” oraz przygoto-

wywały z dziećmi liturgie Mszy św.
Obecna była również p. Krystyna
Konicz – katechetka ze Szkoły
Społecznej przy ul. Chocimskiej 5.
O bezpieczeństwo dzieci dbała dyrekcja
i nauczyciele ze szkół. Natomiast o.
Tadeusz Drozdowicz SJ w profesjonalny sposób uwiecznił wielkopostne
ćwiczenia duchowe na zdjęciach.
ciąg dalszy na stronie 17
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REKOLEKCJE ...

ciąg dalszy ze strony 16

O samych rekolekcjach najlepiej mówią
dzieci, które ostatniego dnia przyniosły ze
sobą plakaty opisujące przeżycia tych
ważnych dla nich dni. Oto kilka wypowiedzi:
„Na rekolekcjach nauczyłem się, żeby nie
zapominać o Bogu i o tym, że Bóg kocha
wszystkich". "Bóg nie chce być dla nas Kimś
dalekim i ukrytym w chmurach, ale Bliskim”.

„Życie każdego człowieka jest baśnią napisaną
ręką samego Boga”. „Rekolekcje to centrum
Wielkiego Postu. Według mnie jest to czas
bardzo ważny. Wielu z nas potrzebowało
zatrzymać się chwilę nad swoim życiem i
w ciszy swojego serca przemyśleć swoje
sprawy i problemy. Są one każdemu bardzo
potrzebne i wiele uczą”. „Na rekolekcjach
nauczyłem się, że
zło
tworz ym y
sami. Nauczyłem
się, że istnienie to
twarz Boga. Dowiedziałem się, że
jak wiara spadnie,
to bardzo trudno
się
podnieść”.
„Bóg stworzył nas
na swoje podobieństwo, dlatego
jesteśmy
w yjątkowi, chociaż
nie zawsze o tym
pamiętamy”.

Najlepszym podsumowaniem
rekolekcji niech będą słowa
jednej z uczennic: „Te wspaniałe
dni, które przeżyłam, nauczyły
mnie, że Bóg kocha nas bezwarunkowo. Pouczające scenki,
które wystawiały siostry zakonne, żeby w zabawny sposób
przedstawić nam Miłosierdzie
Boże, zostaną w mojej pamięci
na długo. Bardzo podobało mi się
to, że siostry grały na instrumentach, takich jak gitara czy bębenek. Właśnie
w tym czasie wydawało mi się, że to normalne
i zabawne osoby, które służą Bogu. Uważam,
że w taki sposób przedstawione rekolekcje
powinny odbywać się co roku”.
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S. Katarzyna, felicjanka
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Zdjęcia
O. Tadeusz Drozdowicz SJ
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18 marca – Droga Krzyżowa ulicami naszej Parafii

TRIDUUM PASCHALNE 2016
Wielki Czwartek, 24 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, 25 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, 26 marca

od godz. 700 - 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, 27 marca

godz.6.00 - Procesja i Msza św. Rezurekcyjna

SPOWIEDŹ W WIELKIM TYGODNIU
Wielki poniedziałek, wtorek i środę - podczas Mszy świętych;
Wielki Czwartek i Wielki Piątek - godz. 7.00 -12.30 i godz. 14.30 - 16.00
Wielka Sobota – godz. 7.00 - 14.00
Nie spowiadamy
W czasie Liturgii Triduum Paschalnego
W czasie Świąt – Niedziela i Poniedziałek
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

CZAS WIELKANOCNY
3.IV – Niedziela Miłosierdzia Bożego
3. IV – Bierzmowanie – Ks. bp Rafał Markowski
8.V – Pierwsza Komunia św.
22.V – Rocznica I Komunii św.
Nasza Parafia Nr /2016
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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. poniedziałek miesiąca, godz. 16.00
kaplica św. Judy Tadeusza
Apostolstwo Modlitwy i Żywy Różaniec
opiekun: O. Wiesław Kulisz SJ
1. niedziela miesiąca po mszy św. godz. 8.00
sala św. Judy Tadeusza
(wyjaśnienie intencji Apostolstwa Modlitwy)
Odnowa w Duchu Świętym „Źródło miłości”
opiekun: O. Romuald Domagała SJ
czwartki, godz. 19.15; kaplica św. Judy Tadeusza
Grupa Modlitewna „Wierni Małżeństwu”
opiekun: O. Andrzej Kuszyński SJ
wtorki godz. 19.15, kaplica św. Judy Tadeusza
1. wtorek msza św. w kościele o godz. 18.30
Grupa charytatywna (Stowarzyszenie Pań
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo)
czwartki godz. 9.30 do 10.30
Parafialny Oddział Caritas
opiekun O. Wiesław Kulisz SJ
z okazji świąt wydawanie paczek potrzebującym
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

NABOŻEŃSTWA I MSZE ŚWIĘTE
Msze św. w Niedziele i święta
7.00; 8.00; 9.30; 10.45 (w jęz. hiszpańskim w domu
parafialnym - poza wakacjami); 11.00 (z udziałem
dzieci); 12.15 (z przedszkolakami w domu parafialnym
- poza wakacjami); 12.30 (suma w intencji parafian)
17.00 (poza wakacjami); 18.30 (dla młodzieży); 20.00
(akademicka)
Msze św. w pierwszy piątek miesiąca
7.00; 7.30; 8.00 (msza św. i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa); 17.00 (dla dzieci
i młodzieży - poza wakacjami); 18.30
Msze św. w Dni powszednie
7.00; 7.30; 8.00; 18.30
środa godz. 8.00 (w intencji dobroczyńców parafii
i domu zakonnego);
1. sobota miesiąca godz. 8.00 (msza św. i nabożeństwo
do Niepokalanego Serca Maryi);
2. czwartek miesiąca godz. 18.30 (w intencji Ojczyzny)
Nabożeństwa
Koronka do Miłosierdzia Bożego: środa godz. 18.15
Medytacje pod Krzyżem: piątek ok. 19.15 (z wyjątkiem
wakacji i Wielkiego Postu)
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Pierwsza niedziela miesiąca: po sumie - od godz.
13.30 do 17.00; godz. 15.00 - Godzina Miłosierdzia
Czwartki: od godz. 8.30 do godz. 18.30
Spowiedź: 1. piątek miesiąca od godz. 16.30 do 19.00
oraz w czasie każdej mszy św.
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
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

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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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)

Nasza Parafia Nr 1/2016

