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FELIETON

Grzechem nie jest już sodomia ani aborcja
czy in vitro, naukowcy wytłumaczyli Panu
Bogu jak jest i że się trochę niepotrzebnie
upiera. To samo ze stworzeniem świata
w sześć dni, jak przecież wiadomo, że ewolucja trwała miliardy. Mógł Pan Bóg coś tam
kombinować, ale nie na tyle żeby zmienić bieg
historii. Jakby Panu Bogu dać smartfona, no
z powiększonymi ikonami oczywiście, to by
był zachwycony, przecież za jego czasów
technika była w powijakach.
Jak mogły mi przyjść do głowy takie brednie? Jak niepojęty jest Bóg, jakie to wszystko
tajemnicze, nie do wytłumaczenia. Jak choćby
to, że Bóg stworzył czas. Jest świat bez czasu
i świat, w którym żyjemy, w którym czas cały
czas płynie. Nie potrafimy tego pojąć, no bo
jak to, bez czasu, przecież jak się coś dzieje, to
najpierw to a potem tamto. A tu nie, wszystko
jednocześnie. Takie proste pytanie: co to jest
czas? I nikt nie umie odpowiedzieć.
Mamy Pismo Święte i trzymamy się jego
wskazań. Na ślepo, bo ufamy tej Niepojętej
Dobroci. Szydercy się z nas śmieją, mówią:
pomyśl samodzielnie, nie bądź takim zakutym
łbem. Sami są otwarci, samodzielnie myślą
i od wieków tworzą swój opis świata, taki
równoległy, ale bez Boga. To po to im ta
otwartość myśli, żeby wymyślać swoje 10
przykazań, przecież to strata czasu. Ale oni są
ambitni, wszystko trzeba wymyślić na nowo.
Jak byśmy mogli być szczęśliwi, gdyby nie
tracić czasu na bzdury. A to kosztuje, bo bzdury trzeba powtarzać w różnych wariantach,
różnych formach, zanim nadejdzie plon. Ten
stan, który teraz obserwujemy, osiągnęliśmy
po setkach lat pracy ludzi nie pogodzonych
z Bogiem. Propagandy szeptanej, pisanej ręcznie i w końcu drukowanej, przemian językowych, zmian znaczeń pojęć, przedefiniowania
prawdy, nauki, uniwersytetu.
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A my, katolicy, wciąż trwamy, niemal nielegalni w świecie oświeconych narodów,
a nawet chlubimy się wyjątkowym wybraniem, bo Bóg jest z nami tak blisko, że możemy Go nawet dotknąć. Znamy też radość czystego sumienia, bo Jezus uwalnia nas od grzechów, i to nie tylko tak staroświeckich jak
morderstwo, ale nawet od tych najnowszych,
takich jak mowa nienawiści.
Starszy pan z Nowej Zelandii zapytał mnie
niedawno, gdy rozmawialiśmy o religiach: czy
pan kupuje pierwszą parę spodni, jaką pan
przymierzy w sklepie? To było na temat czystości przedmałżeńskiej. Wiele tradycyjnych
przepisów na szczęśliwe życie zostało opracowanych przez szyderców w podobny sposób.
Niestety, coraz mniej jest ludzi szczęśliwych,
za to ilu otwartych i myślących “samodzielnie”.
Jacek Drachal

WIERZĘ.....
Miłosierdzie to nie zniechęcenie, a pokora
z zaufaniem miłości. Kiedy wydaje nam się iż
jesteśmy sami ze swymi problemami , to mimo to spróbujmy rozejrzeć się wokół, bo gdyby miłosiernego Chrystusa nie było to choćby tramwaj potrącił kobietę, która akurat upadła na tory tramwajowe i mimo że motorniczy
sklął ją i pasażerowie prawie by się powywracali w hamującym tramwaju , to zdążono podnieść tę kobietę i tramwaj też przed nią się
zatrzymał. Wbrew takiemu mniemaniu że
skoro jesteśmy wierzący, do kościoła chodzimy i praktykujemy sakramenty to cóż jeszcze
nam potrzeba. Potrzeba nam wiary, entuzjazmu wiary takiego którym emanował św Paweł.
ŚDM mają rozniecić w nas wiarę, by to nie
była sztampa naszej religijności. By każdego
dnia z zaufaniem zmieniać siebie, swych bliskich. Miłosierdzie to przecież nie zniechęcenie ale to co wielokrotnie przekazywał Jezus
Chrystus św. Faustynie, posłuszne oddanie
się Jemu, pokorne zaufanie Jego miłości.
Wierzę.....
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Wojciech Zagrajek

Już coraz częściej media przynoszą obszerne informacje
o ŚDM, o przyjeździe papieża
Franciszka do naszej Ojczyzny.
Na okładkach wielu tygodników
można zobaczyć zdjęcia uśmiechniętego papieża, jakby nie mógł się już doczekać na przyjazd
do Polski. Znamy już ramowy program Jego pobytu pośród nas. Namiestnik Chrystusa, Piotr
naszych czasów, stanie na polskiej ziemi
i zgromadzi młodzież, pielgrzymów z całego
świata. Już od długiego czasu trwają przygotowania do tego spotkania w Krakowie
i w Brzegach. ŚDM to kontynuacja dzieła papieża Polaka – św. Jana Pawła II. On zapoczątkował takie spotkania i z młodzieżą związał przyszłość narodów, Kościoła i losy świata.
Również w naszej parafii podjęliśmy trud
przygotowań do lipcowego święta wiary
i młodości. Na łamach naszej parafialnej gazetki
przedstawiamy obfite informacje, rzec można –
historię powstania Parafialnego Zespołu ŚDM,
o zbiórce adresów noclegów dla naszych gości,
o bilecie dla brata – czyli pomocy dla uboższych
pielgrzymów, których nie bardzo stać na wyjazd
ze swej ojczyzny i przyjazd do Polski. Przedstawiamy też szczegółowy plan pobytu pielgrzymów w naszej parafii, który będzie miał miejsce
w dniach od 20 do 24 lipca br. Należy się wielkie podziękowanie i szczera wdzięczność
wszystkim, którzy włączyli się w trwające przygotowania, a także tym którzy jeszcze zechcą
ofiarować swój czas i pomoc. Dziękuję tym parafianom, którzy z radością otwierają swoje serca i drzwi swoich domów, by przyjąć pielgrzymów pod swój dach. Ufam, że pielgrzymi doświadczą pośród nas wielkiego serca i polskiej
gościnności, zabiorą ze sobą wspaniałe wspomnienia z parafii św. Szczepana.
Dziękuję też naszemu Parafialnemu Zespołowi ŚDM, wolontariuszom, młodzieży, organizatorom. Widzimy, że warto było się zaangażować
i dać coś z siebie, dać siebie. Już myślimy jak
wykorzystać nasz zapał i twórczego ducha
w budowanie parafialnej wspólnoty po zakończeniu ŚDM, gdy wszystko powróci do zwykłej
codzienności. ŚDM, przygotowanie, święto i ...
i co potem, co dalej? Odpowiedzi będziemy szukać wspólnie. ŚDM już za miesiąc, w lipcu.

Tymczasem zbliżają się wakacje,
dobiega końca rok szkolny. Przypominamy sobie o trwającym Roku Miłosierdzia i Roku Jubileuszowym 1050
rocznicy Chrztu Polski. Bogata kronika parafialna przynosi zapis tego, co przeżyliśmy w naszej
parafii w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach. Ważnym odcinkiem naszej duszpasterskiej
troski były dzieci i młodzież oraz ich rodziny.
Pierwsza Komunia św., rocznica Pierwszej Komunii św., bierzmowanie – to kroki milowe
w procesie formacji chrześcijańskiej. Te uroczystości w kwietniu i w maju były piękne. Oby
rozpoczęte dzieło w sercach dzieci, młodzieży
i ich rodziców nigdy nie ustało. Prosiliśmy o to
Boga szczególnie podczas pielgrzymek
z dziećmi na Jasną Górę i do Świętej Lipki.
Spracowanym nauczycielom, katechetom, dzieciom i młodzieży życzymy udanych wakacji
i dobrego wypoczynku. Grupa dzieci z naszej
parafii wyjedzie na wakacje w Bieszczady.
Dzieciom i naszym katechetkom – Siostrom Felicjankom życzymy dużo słońca. Dziękujemy
wszystkim parafianom, którzy swym groszem
dofinansowali ten wyjazd.
Ważnym wydarzeniem w naszej parafii była
zmiana prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Witamy nowego prezesa – Pana Karola
Zakroczymskiego, który otrzymał dekret księdza
kardynała. Dziękujemy serdecznie byłemu prezesowi – Panu Tadeuszowi Wójcikowi, który
przez dziesięć lat pełnił tę zaszczytną funkcję.
Obu Panom składamy najlepsze życzenia –
opieki Bożej i Jego błogosławieństwa.
Gazetka przynosi informacje o grupach
i wspólnotach istniejących przy naszej parafii
a także plan i godziny nabożeństw w kościele.
Jak zawsze i tym razem warto zwrócić uwagę na
wakacyjne modyfikacje, zwłaszcza w niedziele.
Po wakacjach, we wrześniu, wrócimy do zwykłego porządku i formacyjnych spotkań. Podejmiemy trud budowania naszej wspólnoty. Powspominamy wakacje. Podzielimy się wrażeniami ze ŚDM. Spiszemy wszystko i wydrukujemy
w kolejnej edycji Naszej Parafii. Pamiętajmy
o sobie w modlitwie. Iskra Bożego Miłosierdzia,
która wyjdzie w lipcu z Krakowa niech zapali
świat Bożą miłością i pokojem. Niech pali się
stale w naszej parafii św. Szczepana.
O. Wiesław Kulisz SJ, Proboszcz
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OKIEM PROBOSZCZA

SŁOWO PROBOSZCZA

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

ŚDM W PARAFII ŚW. SZCZEPANA
20-25 LIPCA 2016
ŚRODA, 20 LIPCA

Popołudnie/wieczór – przyjazd gości do parafii i zakwaterowanie. Osoby goszczące młodzież odbierają gości z parafii lub czekają na
nich w swoich domach.
Pielgrzymi otrzymają w parafialnym punkcie
przyjęć mapki z trasą do przydzielonych domów, aby w razie potrzeby samodzielnie trafić
pod wskazany adres.
Po przybyciu gości do domów spodziewane
jest miłe przywitanie i wspólna kolacja.
CZWARTEK, 21 LIPCA
Dzień Kultury i Historii

Po śniadaniu w domach ok. godz. 9.00 młodzież uda się do kościoła, aby po krótkiej modlitwie, wyruszyć na miejskie szlaki. Grupy
młodych będą mogły wziąć udział w następujących działaniach:
1. Miejska gra terenowa po wyznaczonych
szlakach (Muranów, Stare Miasto, Mokotów, Saska Kępa). Trasy i wykonywane zadania przybliżą pielgrzymom historię Warszawy, będą też zawierać elementy ewangelizacyjne.
2. Zwiedzanie warszawskich muzeów oraz
miejsc dla stolicy symbolicznych i najważniejszych.
3. Obiad ok. 15.00 w SP nr 85.
4. Ok. godz. 17.00 na Placu Piłsudskiego odbędzie się ogólno-diecezjalne spotkanie
młodzieży. Planowane jest widowisko artystyczne na temat historii Polski, uroczysta
zmiana warty przed Pomnikiem Nieznanego
Żołnierza, złożenie kwiatów. Na placu przewidziany jest poczęstunek dla uczestników.
5. Po powrocie do domów kolacja z rodzinami.
PIĄTEK, 22 LIPCA
Dzień Pielgrzymowania i Dzieł Miłosierdzia

Po śniadaniu w domach młodzi zbierają się
w kościele o godz. 9.00, skąd po krótkiej modlitwie wyruszą na pielgrzymi szlak do klasztoru Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
(ul. Żytnia), które przybliżą postać św. siostry
Faustyny.
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Po modlitwie oraz Mszy
Świętej, młodzież wraca do
parafii. Obiad planowany jest w S.P. 85. Po
obiedzie i krótkiej sjeście pielgrzymi wezmą
udział w dziełach miłosierdzia. Po podziale na
grupy będą mieli do wyboru:
1. Pracę twórczą – przygotowanie formy teatralnej poświęconej tematowi dzieł miłosierdzia, która zostanie przedstawiona na
niedzielnym pikniku.
2. Wizyty u chorych, którzy wcześniej zgłoszą
chęć przyjęcia takich odwiedzin (każdej wizycie towarzyszy wolontariusz z parafii).
3. Drobne prace na rzecz osób, które zgłoszą
taką potrzebę (do o. Wiesława)3.
4. Happening na ulicach dzielnicy i miasta –
przygotowanie jabłek z cytatami z Pisma
Świętego i rozdawanie ich przechodniom
Wieczorem ok. 19.00 w kościele parafialnym odbędzie jest nabożeństwo z adoracją
Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju
na świecie. Zewnętrznym znakiem rozpoczęcia i trwania tej modlitwy będzie rozpalenie
ognia przed kościołem.
Po powrocie do domów kolacja z rodzinami.
SOBOTA, 23 LIPCA
Dzień Rekreacji i Sportu

Po śniadaniu w domach młodzież weźmie
udział w międzynarodowych zawodach
i meczach sportowych na terenie naszej parafii. Zapraszamy parafian do sportowej rywalizacji na pobliskich boiskach i w hali sportowej
w SP nr 85. Planowany jest też pokaz szermierki.
Po południu młodzież uda się do świątyni
Opatrzności Bożej na uroczystą Mszę Świętą
pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza.
Planowany jest też wieczór ewangelizacji,
świadectw i koncert uwielbienia.
Po powrocie do domów kolacja z rodzinami.
NIEDZIELA, 24 LIPCA
Cały świat u św. Szczepana

Po śniadaniu w domach młodzież wraz
z rodzinami weźmie udział w uroczystej Mszy
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Świętej, która będzie celebrowana w naszym kościele o godz. 11.00.
Bezpośrednio po Mszy Św. odbędzie się Piknik Rodzinny pod hasłem „Cały świat u św.
Szczepana” zorganizowany przez parafian we
współpracy ze Stowarzyszeniem Narbutta.
Miejsce: teren zielony wokół Orlika przy Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich
i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60.
Celem wydarzenia będzie integracyjna zabawa oraz wspólny poczęstunek. W planach jest
prezentacja krajów i kultur naszych gości,
a także konkursowe zadania dla każdego, dzięki którym będzie można wygrać pamiątkowe
gadżety.
Harmonogram dnia:
• przebycie trasy z kościoła na boisko w rytm
poloneza
• rozstrzygnięcie współzawodnictwa sportowego i gry miejskiej, nagrody
• prezentacje grup parafialnych

prezentacje grup narodowych pielgrzymów
prezentacja piątkowego warsztatu teatralnego o dziełach miłosierdzia
• wręczenie pamiątek naszym gościom.
Na stoiskach parafianie będą częstować własnymi wypiekami, dzieci będą mogły uczestniczyć w działaniach artystycznych i zabawach
(malowanie buziek, fryzury, kolorowanki,
planszówki). Będzie można też m.in. sprawdzić swoją znajomość języka polskiego.
Piknik potrwa do ok. godz.16.00. Po pikniku
czas dla rodzin i ich gości.
Wieczorem przewidywane jest pożegnanie
i podziękowanie oraz błogosławieństwo ks.
Proboszcza przed dalszą drogą do Krakowa.
•
•

PONIEDZIAŁEK, 25 LIPCA .
Wyjazd do Krakowa

Po śniadaniu w domach młodzież udaje się
do Krakowa, gdzie uczestniczyć będzie
w wydarzeniach centralnych.
DOŁĄCZ DO NAS!
Wolontariusze z naszej parafii zapraszają do
zaangażowania się w organizację Światowych
Dni Młodzieży u św. Szczepana.

KOGO NAM
POTRZEBA?
20 lipca (środa): chętni do dyżurowania w punkcie przyjęć
pielgrzymów (popołudnie).
21 lipca (czwartek): chętni ze
znajomością języków, aby towarzyszyć pielgrzymom na turystycznych szlakach.
22 lipca (piątek): chętni do
kwestii organizacyjnych, do czytania, śpiewania i gry na instrumentach podczas wieczornego nabożeństwa w kościele.
23 lipca (sobota): zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w turniejach
sportowych .
24 lipca (niedziela): zapraszamy wszystkich parafian do organizacji pikniku: przygotowania ciast, wydawania napojów, opieki nad stoiskami
z atrakcjami, organizacji zabawy dla najmłodszych, by każde dziecko mogło
się dobrze bawić podczas pikniku.
Kontakt z nami: o. Wiesław – w kancelarii parafialnej
mail: sdmszczepan@gmail.com
Nasza Parafia Nr 2/2016

5

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

ŚDM W PARAFII ...

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

PIKNIK PARAFIALNY NA ZAKOŃCZENIE
POBYTU PIELGRZYMÓW ŚDM
Już niedługo do naszej parafii zawitają młodzi odwiedzający nasz kraj z okazji Światowych Dni Młodzieży. Ich uroczystym pożegnaniem przed wyjazdem do Krakowa będzie piknik parafialny.
Światowe Dni Młodzieży już niedługo

możemy zdradzić, że
w ramach programu jest

Będziemy gościć u nas kilkudziesięciu
młodych pielgrzymów z kilku krajów.

Trwają intensywne przygotowania programu przewidziana prezentacja tańców narodowych,
pobytu młodych pielgrzymów w naszej parafii
gra integracyjna według ciekawego scenariupodczas Dni w Diecezjach, które odbędą się sza z udziałem postaci historycznych, wspólne
w dniach 20-25 lipca 2016 r. w całej Polsce (w
śpiewanie, degustacja polskich przysmaków.
tym w Archidiecezji Warszawskiej) – w ra- Zorganizowany zostanie konkurs, będą też akmach Światowych Dni Młodzieży. Będziemy tywności przeznaczone dla dzieci. Z uwagi na
gościć u nas kilkudziecentralną
kraJuż teraz przewidujemy, że parafia
sięciu młodych pielkowską
część
grzymów z kilku krajów św. Szczepana zapewni wszystkim uczestŚwiatowych Dni
(Chile, Rosji, USA),
nikom życzliwą, rodzinną atmosferę.
Młodzieży,
na
a na zakończenie ich
którą udadzą się pielgrzymi, przewidziano też
pobytu planowany jest piknik parafialny. Bę- quiz o Krakowie. Na terenie pikniku powstaną
dzie to znakomita okazji do integracji rozmaite stanowiska, odwiedzając je uczestnii spotkania naszych parafian z młodzieżą, któ- cy będą mogli ujawnić swoje talenty
ra podczas kilku lipcowych dni zamieszka u i podejmować działania zgodnie z zainteresorodzin na Mokotowie. Pojawi się możliwość
waniami. Może uda się nauczyć choć trochę
wspólnej zabawy czy rozmów w większym nowych języków? Już teraz przewidujemy, że
gronie.
parafia św. SzczepaPiknik parafialny
na zapewni wszystWydarzenie zostało zakim uczestnikom
planowane na niedzielę
życzliwą rodzinną
24 lipca 2016 r. od
atmosferę.
Będą
godz.12 do 16. Już teraz
zdjęcia i wiele spotkań z nowo poznaZapraszamy do
nymi ludźmi.

wspólnego tworzenia
pikniku!

Każda pomoc
się przyda!

Liczymy na zaangażowanie parafian
w przygotowanie
i organizację części
kulinarnej oraz włączenie się w poszczególne działania przewidziane w ramach programu. Zapraszamy do wspólnego tworzenia
pikniku. Razem uda się nam zorganizować
niezapomniane spotkanie parafialne, które
pozostanie we wspomnieniach młodzieży
i przyniesie nam wszystkim mnóstwo radości.
Parafialny zespół ŚDM
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W lipcu tego roku z okazji
ŚDM w Krakowie wiele parafii
w Polsce – w tym również nasza – będzie gościć
pielgrzymów z całego świata. Jakie owoce przyniesie to spotkanie?

O tym, że nasza parafia przyjmie grupę przyjezdnych, wiemy już bardzo dobrze: od półtora roku trwają przecież przygotowania, spotkania, narady. Podczas mszy świętych księża
wielokrotnie przypominali o nadchodzącym
wydarzeniu, ciężko pracowali też wolontariusze: prowadzili stoiska informacyjne, rozdawali ulotki, organizowali specjalne spotkania
dla rodzin, które zdecydowały się przyjąć pielgrzymów w swoich domach. Na wiele sposobów staraliśmy się przybliżyć ideę i przebieg
tych nadchodzących dni.

Wizyta pielgrzymów z całego świata
z pewnością będzie szczególnym
czasem w życiu każdego z nas
i każdego z nas będzie dotyczyć,
bo to nasza parafia
Radość spotkania

Światowe Dni Młodzieży niosą ze sobą, między innymi, radość spotkania i integracji
z bliźnimi w każdej parafii jako wspólnocie
Kościoła jako jednej Rodzinie. Nasza parafia
nie jest z tej radości wyłączona, przeciwnie!
Światowe Dni Młodzieży są dla nas wielkim

polem działania, czasem, w którym musimy
mierzyć się z nowymi zadaniami, innymi niż
te, z którymi mierzymy się w różnych okresach naszego życia, także w różnych okresach
liturgicznych. Inaczej jest na przykład na jesieni, kiedy wracamy z urlopów do pracy czy

Światowe Dni Młodzieży niosą ze sobą
radość spotkania i integracji z bliźnimi
w każdej parafii jako wspólnocie Kościoła jako jednej Rodzinie.
do domu, inaczej kiedy dzieci idą do szkoły
lub kiedy nadchodzi czas Pierwszej Komunii
Świętej. Inaczej jest przed świętami, jeszcze
inaczej podczas wakacji. To oczywiste. Wizyta pielgrzymów z całego świata z pewnością
będzie szczególnym czasem w życiu każdego
z nas i każdego z nas będzie dotyczyć, bo to
nasza parafia.
Co potem?

A co będzie potem? Jak wykorzystamy ten
czas, z pewnością czas zadany, przecież
nie przypadkowy? Oto po raz pierwszy
w historii naszej parafii mamy zorganizować
tak duże, spektakularne i bardzo radosne zarazem przedsięwzięcie! Czy parafia dzięki temu

Po raz pierwszy w historii naszej
parafii mamy zorganizować tak duże,
spektakularne i bardzo radosne zarazem przedsięwzięcie!
nieco ożyje, czy poruszy to nasze serca,
czy jako zwyczajni ludzie, znajomi
i nieznajomi, zaczniemy się częściej do
siebie uśmiechać? Czy roznieci to nasz
zapał choćby do radośniejszego
i głośniejszego śpiewu podczas mszy
świętej? Czy staniemy się po prostu trochę sobie bliżsi? I od czego to wszystko
zależy? Czy nie od nas samych?
Duch Święty na pewno nas w tych
dniach nie opuści, obyśmy tylko mieli
otwarte serca, a w nich pogodę i dobrą
wolę. Resztą zajmie się On sam.
Paulina Martusewicz
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CO NAM ZOSTANIE
PO ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY?

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

BILET DLA BRATA
Bilet dla Brata (BdB) to projekt polskich wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży, którego celem
jest utworzenie dzieła pomocy młodym pielgrzymom pragnącym przyjechać na ŚDM do Polski.

Projekt powstał w odpowiedzi na prośbę biskupów, aby zatroszczyć się o młodych
ze Wschodu. W ramach akcji organizowana
jest zbiórka funduszy dla młodzieży z grup
duszpasterskich z Europy Wschodniej
i Zakaukazia, czyli: Armenii, Azerbejdżanu,
Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu,
Litwy, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy i Uzbekistanu. Pomagając
naszym współbraciom ze Wschodu, oprócz
wymiernych korzyści, zyskujemy również te
niematerialne: uczymy się współodpowiedzialności za Kościół Powszechny oraz aktywizujemy siebie nawzajem w jakże ważnej
sprawie.

Grupa liczy około 50 aktywnych członków. Celem
wspólnoty jest stworzenie
miejsca dla młodzieży, w którym
będą mogli czuć się
bezpiecznie, wzrastać w głębszym poznaniu samych siebie i innych, uczyć
się dokonywania
właściwych wyborów życiowych, wspólnie
modlić oraz, co najważniejsze, budować autentyczną więź z Bogiem. Wspólnota istnieje
już 3 lata i może się pochwalić wieloma
wspólnymi przedsięwzięciami. Młodzieżą
opiekują się dwie siostry ze zgromadzenia
Sióstr Świętej Rodziny. Grupa spotyka się regularnie w parafii, wyjeżdża na spotkania for-

Młodzi z Mariampola

Na początku roku w Parafialnym Oddziale
Akcji Katolickiej oraz w Zespole
ds. Organizacji ŚDM powstał pomysł pomocy
grupie młodych ludzi z konkretnego kraju.
Wybór padł na Litwę, z którą wiąże nas przecież wspaniała historia i wspólne korzenie. Po konsultacjach z biurem organizacyjnym ŚDM wytypowaliśmy grupę, która nie znalazła jeszcze większego wsparcia. Była to wspólnota z Mariampola
z parafii św. Michała Archanioła, działająca przy domu Sióstr Świętej Rodziny.

Na początku roku w Parafialnym
Oddziale Akcji Katolickiej oraz
w Zespole ds. Organizacji ŚDM
powstał pomysł pomocy grupie
młodych ludzi z konkretnego kraju.

macyjne. Efekty wspólnej modlitwy
już widać. Młodzi ludzie przede
wszystkim chcą się modlić, nawiązują głębsze relacje z rodzicami
i innymi członkami rodziny, szukają
swojego powołania. Młodzież z Mariampola bardzo chce przyjechać
do Krakowa. Mają głęboką nadzieję,
że to spotkanie z Ojcem Świętym
pozwoli im wzmocnić wiarę i zapali
ciąg dalszy na stronie 9
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ich serca do głoszenia miłości Chrystusa. Krótki filmik o wspólnocie z Mariampola można znaleźć na YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/watch?
v=UK9zmGMdGfY.
Zbiórka funduszy w naszej parafii odbyła się
10 kwietnia. Po każdej mszy świętej staliśmy
przed kościołem z puszkami, do których można było wrzucać pieniądze, oraz sprzedawali-

Zbiórka funduszy w naszej parafii
odbyła się 10 kwietnia.
śmy grę Campus Mundi –
pierwszą grę o Światowych
Dniach Młodzieży. W akcji
uczestniczyli członkowie
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej oraz wolontariusze Zespołu Organizacyjnego ŚDM. Udało nam
się zebrać aż 3.180 zł. Suma ta została przelana na
konto Centralnego Biura Organizacyjnego
ŚDM. Grupa z Mariampola, korzystając
z zebranych środków, będzie mogła wykupić
specjalne pakiety pielgrzyma zawierające,
w różnych konfiguracjach, nocleg, wyżywienie, transport, ubezpieczenie i podstawowe

Projekt powstał w odpowiedzi na
prośbę biskupów, aby zatroszczyć się
o młodych ze Wschodu.

wyposażenie na pobyt w Krakowie. Zebrane
pieniądze pozwoliły na sfinansowanie takich
pakietów dla 4-6 młodych pielgrzymów.
Bardzo dziękujemy za wielką hojność
wszystkim ofiarodawcom i życzymy młodzieży z Litwy owocnego i pełnego błogosławieństw spotkania z papieżem Franciszkiem
w Krakowie.
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
oraz Parafialny Zespół ds. Organizacji ŚDM

Papież Franciszek zaprosił młodzież do Krakowa, gdzie bije źródło Bożego Miłosierdzia,
które jest skutecznym lekarstwem dla poranionych młodych serc. Wraz z Ojcem Świętym przychodzimy dziś, drodzy młodzi, by
zaprosić Was na spotkanie z Chrystusem. On
jest odpowiedzią na wszystkie, nawet najtrudniejsze pytania. Nie bójcie się, że w wielkiej
wspólnocie Kościoła zatracicie swą indywidualność i poczucie wolności. Kościół młodych
jest barwny, różnorodny i fascynujący, i dla
każdego znajdzie się w nim miejsce. Jesteście
jego ważną częścią. Światowe Dni Młodzieży
mogą stać się dla Was początkiem niezwykłej
przyjaźni z Chrystusem. Tak, jak wierni apostołowie Bożego Miłosierdzia – święta Siostra
Faustyna i święty Jan Paweł II – w krakowskich Łagiewnikach doświadczycie, że tylko
miłość wyzwala i leczy, a w miłosierdziu jest
jedyna nadzieja i ocalenie. (…) W trosce o to,
by przygotowania do Światowych Dni Młodzieży były dla każdego czasem odkrywania
swojego miejsca we wspólnocie Kościoła, już
dziś zachęcamy (…) do osobistego zaangażowania w to dzieło.
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W NASZEJ PARAFII

MIANOWANIE NOWEGO PREZESA
PARAFIALNEGO ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ
„BOGU DZIĘKUJCIE, DUCHA NIE GAŚCIE!”
Podczas niedzielnej sumy w dniu 12 czerwca nastąpiło zmiana na stanowisku prezesa Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej. Wieloletniego prezesa
Pana Tadeusza Wójcika zastąpił Pan Karol Zakroczymski.

dekrety: odwołujący
obecnego prezesa p. Tadeuszowa Wójcika oraz
powołujący nowego pre-

W niedzielę 12.06 odbyła się uroczystość mianowania nowego prezesa
Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej. Dekrety Jego Eminencji Księdza Kardynała Kazimierza Nycza węczyła Pani
Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
Archidiecezji Warszawskiej p. Elżbieta Olejnik.
W trakcie uroczystości
przekazane zostały dwa

zesa p. Karola Zakroczymskiego. Pani Prezes
DIAK podziękowała ustępującemu prezesowi
p. Tadeuszowi Wójcikowi za wieloletnią pracę
dla Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
oraz za jego wkład w działalność Akcji w Archidiecezji. Pani Prezes przypomniała również, że o przywrócenie Akcji Katolickiej
w Polsce upomniał się Papież Jan Paweł II już
w 1993 roku wiedząc, że ludzie świeccy zaangażowani w to dzieło będą potrzebni Kościołowi oraz Ojczyźnie.
Ustępujący prezes p. Tadeusz Wójcik przypomniał okres swojej aktywności w parafii św.
Szczepana oraz w Akcji Katolickiej. Pan Tadeusz wspomniał powołanie Akcji Katolickiej
w naszej parafii, które nastąpiło w 1995 roku,
jak również zaangażowanie oraz wkład w Parafialny Oddział Akcji Katolickiej jego byłych
i obecnych członków przywołując ich ważne
dzieła na rzecz parafii oraz Akcji Katolickiej,
w szczególności nieżyjących już założycieli
naszego oddziału: śp. Michała Rozesłańca, śp.
ciąg dalszy na stronie 11
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Tadeusza Mikułowskiego oraz śp. Sławomira
Tubylewicza. Pan Tadeusz Wójcik omówił
twórczy proces poszukiwania miejsca POAK
zgodnie z charyzmatem Akcji Katolickiej
w gronie licznych grup parafialnych w duchu
wzajemnego szacunku i współpracy. Oczywiście nie zabrakło podziękowań dla byłych i
obecnych asystentów kościelnych Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, którymi tradycyjnie są proboszczowie parafii.
Nowomianowany prezes p.
Karol Zakroczymski wyraził podziękowania dla ustępującego
prezesa za wiele lat owocnej
pracy dla POAK oraz za przekazanie wspaniałego zespołu
współpracowników. Nowy prezes podkreślił, że Parafialny Oddział Akcji Katolickiej realizuje
wiele istotnych dzieł w parafii
takich, jak comiesięczna Msza
św. za Ojczyznę, spotkania Seniora, spotkania ogólno-parafialne oraz wiele innych. Również dzięki aktywności człon-

ków POAK, a w szczególności vice-prezes p.
Ewie Kubisiak parafia jest reprezentowana
pocztem sztandarowym na wielu uroczystościach w Archidiecezji Warszawskiej oraz poza nią. Dla realizacji obecnych dzieł, ale
przede wszystkim pomysłów, szczególnie nowych działań skierowanych na potrzeby naszych parafian nasz oddział Akcji Katolickiej
potrzebuje nowych członków, szczególnie ludzi młodych. W ten sposób możemy otworzyć
kolejny rozdział w działalności POAK realizując ciekawe i ważne dzieła zgodne z
charyzmatem Akcji Katolickiej, ale
również uwzględniające ducha i realia obecnych czasów. Pan Karol
Zakroczymski zachęcał do zasilania
szeregów Akcji
Katolickiej zapraszając na comiesięczne spotkania
Parafialnego Oddziału w każdą
pierwszą
środę
miesiąca według
ogłoszeń w gablocie POAK przed
kościołem.
Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej
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NASZA PIELGRZYMKA DO TORUNIA
11 czerwca 2016 roku odbyła się pielgrzymka parafialna do Torunia. Pielgrzymkę zorganizowały Panie Henryka Leczkowska i Małgorzata Gmiter. Duchową opiekę sprawował nasz Proboszcz, Ojciec
Wiesław Kulisz

O. Kulisz prowadził również modlitwy
i śpiewy, a także wypełniał czas opowiadaniem zabawnych dowcipów. Ponadto okazał
się świetnym przewodnikiem po Toruniu – zna
bowiem miasto, gdyż pracował tam kilka lat
jako rektor kościoła Świętego Ducha.
Głównym celem pielgrzymki było nawiedzenie nowego Sanktuarium p.w. Najświętszej
Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji
i św. Jana Pawła II. Świątynia ta była konsekrowana 18 maja br. Jest to dzieło ojców Redemptorystów wybudowane jako wotum
wdzięczności za pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II.
Toruń przywitał nas piękną pogodą, co było
bardzo ważne, biorąc pod uwagę konieczność
przemieszczania się w różne miejsca. Pierwsze
kroki skierowaliśmy oczywiście do Sanktuarium. Na dziedzińcu przed kościołem mnóstwo autokarów i samochodów. Przed kościołem przywitał nas św. Jan Paweł II, a nieopodal św. Piotr łowiący ryby. Samo Sanktuarium
zrobiło na nas ogromne wrażenie. Na zwiedzanie nie było jednak zbyt wiele czasu, ponieważ
spieszyliśmy się na mszę św., gdzie spotkaliśmy również wiele innych pielgrzymek.
W kościele stoją – po
obu stronach ołtarza –
postaci historyczne, które
odegrały ważną rolę
w naszych dziejach. W
głębi za ołtarzem jest kaplica, stanowiąca odwzorowanie kaplicy watykańskiej. W kaplicy wisi
obraz Matki Boskiej
Częstochowskiej z watykańskiej kaplicy św. Jana
Pawła II, przed którym
modlił się Ojciec Święty
w czasie swego pontyficiąg dalszy na stronie 14
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katu. Przed obrazem znajduje się figura klęczącego Jana Pawła II, w naturalnej wielkości.
Robi to olbrzymie wrażenie, gdyż postać papieża wygląda jak żywa. W kaplicy znajdują
się relikwie św. Jana Pawła II.
Po mszy świętej udaliśmy się do Kaplicy Pamięci i zwiedziliśmy jeszcze otoczenie Sank-

Na starówce toruńskiej oczywiście trzeba
jeszcze zobaczyć pomnik Mikołaja Kopernika
i Krzywą Wieżę oraz kupić pierniki. No i już
nadszedł czas powrotu. Niektórzy byli trochę
zmęczeni, ale chyba zadowoleni. Na pewno
warto było zobaczyć te dzieła. Pozostał jednak
pewien niedosyt, gdyż nie mogliśmy poświęcić więcej czasu na zwiedzanie. Mimo to
uczestnicy zapewne wzbogacili się o wiele
wrażeń, które na długo pozostaną w pamięci.
Podkreślić należy, że pielgrzymka była bardzo dobrze zorganizowana, za co dziękujemy Paniom, które się w tę organizację
zaangażowały oraz Ojcu Proboszczowi, który towarzyszył
nam i był wspaniałym przewodnikiem.
tekst MP
foto: uczestnicy pielgrzymki

Kaplica Pamięci poświęcona
Polakom, którzy zginęli ratując Żydów
tuarium. Wszystko wykonane zostało
z wielkim kunsztem i przykuwa uwagę, tak,
że chciałoby się poświęcić więcej czasu na
oglądanie, ale program wymagał dyscypliny
i trzeba było iść dalej. Zwiedziliśmy jeszcze
Wyższą Szkołę Kultury Społecznej
i Medialnej, gdzie zjedliśmy posiłek, po którym pojechaliśmy do siedziby Radia Maryja.
Następnie udaliśmy się na Stare Miasto.
Tam zwiedziliśmy Katedrę Toruńską
pw. świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty. Jest to jedna z najstarszych
budowli sakralnych i miejsce chrztu Mikołaja Kopernika. Zwiedziliśmy także akademicki kościół Świętego Ducha, w którym posługują ojcowie jezuici oraz kościół franciszkański Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny.

Odrestaurowane po pożarze organy
w kościele OO. Jezuitów
14
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14 maja 2016 roku w naszej parafii odbyło się nocne czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego, organizowane przez Wspólnotę Odnowy Źródło Miłości.

zaskakujące rozwiązanie. Wykorzystuje też to,
co słabe i niedoskonałe, abyśmy nie mogli sobie przypisać zasług.

Konferencja o obecności Ducha Świętego w Biblii
Wstępem do czuwania był wyświetlony
Kolejnym punktem naszego Czuwania była
przez o. Romualda film „Ziemia Maryi”. Prokonferencja
o. Romualda o obecności Ducha
jekcja wprowadziła nas w nastrój skupienia
Świętego w Biblii.
potrzebny do owocnego przeżycia
oczekiwania na przyjście Ducha Trzeba być wrażliwym na po- Jest bardzo wiele
ruszenia Ducha Świętego. miejsc, w których auŚwiętego.
torzy
natchnieni
Modlitwa psalmami
wspominają o Nim lub wymieniają Jego atryCzuwanie rozpoczęło się o godz. 21.00 Apebuty, dary i charyzmaty.
lem Jasnogórskim. Następnie modliliśmy się
W Starym Testamencie Duch Boży powołuje
psalmami, które ukazują obecność Ducha
ludzi do konkretnych zadań: Mojżesza, JozuŚwiętego w Biblii pod różnymi postaciami.
ego, Gedeona, Samsona, Saula, Dawida. RówJuż na samym początku Księgi Psalmów,
nież Prorocy, m.in. Eliasz, Elizeusz, Izajasz,
w Psalmie 1, ukazany jest Duch Święty jako
Ezechiel, również są przygotowywani przez
„płynąca woda”, a w Psalmie 33 – jako
Pana do szczególnych zadań poprzez działanie
„tchnienie ust Jego”. W Psalmie 51 jest mowa
Ducha Świętego. Ma On jednak przede
o „świętym duchu”, niezwyciężonym i ochowszystkim zstąpić na Sługę Pańskiego (Iz
czym, który naucza dróg Bożych. Do gołębicy
11,1-3).
jako symbolu Ducha Świętego nawiązują PsalW Nowym Testamencie Duch Święty obecmy 61, 63 i 68. W Psalmach 65 i 95 symbolem
ny jest w trakcie Zwiastowania, Nawiedzenia
Ducha Świętego jest natomiast woda. Psalmy
św. Elżbiety, w świadectwach Jana Chrzcicie104, 139 i 143 ukazują Go w jednym z Jego
la. Podczas chrztu Jezusa w Jordanie słyszyprzymiotów – jako Stworzyciela i Odnowimy: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie
ciela. Już w samej Księdze Psalmów można,
mam upodobanie” (Łk 3,22; Mt 3,16; Mk
jak widać, znaleźć wiele wzmianek o Duchu
1,10). A to tylko niektóre
momenty,
Świętym, a ile odnajdziemy ich w całej Biblii!
w których Duch przemawia czy działa.

Kulminacyjnym punktem czuwania była
Modlitwa i Eucharystia
Eucharystia , zwieńczenie naszych modlitw Po konferencji modliliśmy się modlitwą,
w oczekiwaniu na Łaskę Zesłania.
którą odmawiał przez całe swoje życie KaŚwiadectwa członków Wspólnoty

Czuwanie nie może obyć się bez świadectw.
Tak też było i tym razem. Jedna z członkiń
naszej Wspólnoty mówiła o wrażliwości
na potrzeby innych, o tym, jak niewiele potrzeba, aby komuś pomóc, podnieść go na duchu. Czasami wystarczy kilka słów, spojrzenie
w oczy, uśmiech czy zwykła kanapka, niekoniecznie pieniądze. Trzeba jednak być wrażliwym na poruszenia Ducha Świętego.
Drugie świadectwo mówiło o tym, jak niezbadane są drogi Pana, jak prowadzi nas do
tego, co jest nam w tej chwili najbardziej potrzebne, jak koleje naszego losu są w Jego rękach, a On wybiera najlepsze, bardzo często

rol Wojtyła, najpierw jako chłopiec, potem
ksiądz, biskup, a wreszcie święty Papież. Mogliśmy również posyłać do Nieba nasze prośby o konkretne dary. Widomym ich znakiem
było kadzidło, które spalaliśmy. Następnie
modliliśmy się wspólnie o ożywienie darów,
które już otrzymaliśmy poprzez chrzest
i bierzmowanie.
Kulminacyjnym punktem czuwania była Eucharystia o godz. 24.00, zwieńczenie naszych
modlitw w oczekiwaniu na Łaskę Zesłania. Na
koniec zostaliśmy, każdy indywidualnie, pobłogosławieni Najświętszym Sakramentem.
Czuwanie zakończyło się o godz. 01.30.
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CZUWANIE PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO

W NASZEJ PARAFII

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA W NASZEJ PARAFII
8 maja 2016 r. w naszej świątyni parafialnej odbyła
się UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ. Uroczystości przewodniczył ojciec proboszcz
Wiesław Kulisz SJ oraz o. Tadeusz Drozdowicz SJ.
Długie przygotowania

Ten wyjątkowy dla 54 dzieci dzień
poprzedziło całoroczne przygotowanie
zarówno w kościele, jak i w szkole.
Obejmowało ono systematyczną katechezę
prowadzoną przez siostry felicjanki, s.
Katarzynę i s. Wirginettę, nabożeństwa
okresowe oraz spotkania formacyjne dla
rodziców organizowane przez O. Proboszcza.
Wielkie przeżycie

O uroczystości i przygotowaniach do niej
wypowiedziały się same dzieci: „Komunia
święta była dla mnie wielkim przeżyciem.
Czułem coś, co spowodowało, że stałem się
inny”; „I Komunia święta była dla mnie jedną

I Komunia święta była dla mnie jedną
z najpiękniejszych chwil w moim życiu.

z najpiękniejszych chwil w moim życiu”;
„Komunia Święta była dla mnie bardzo
wielkim wydarzeniem i bardzo czekałam na

Był to wyjątkowy dzień dla 54 dzieci.
ten dzień”; „I Komunia Święta była dla mnie
wielkim prezentem. Czułam jak JEZUS
oczyszcza moje serce. To było piękne”; „Dwa
lata temu, a nawet więcej, chciałam przyjąć
Ciało Pana Jezusa Chrystusa, ale teraz, gdy Go
naprawdę przyjęłam, rozumiem, że nie byłam
gotowa. Gdy przystąpiłam do I Komunii
świętej, w moim sercu zamieszkał Bóg, który
wszystko mi pokazał i w moim życiu rozpalił
się blask świec, które rozświetliły moje
życie!!!”; „To było dla mnie bardzo ważne
wydarzenie. Od dawna czekałam na ten dzień.
Długo przygotowywałam się do tego dnia
i długo ćwiczyłam mój tekst. I Komunia
Święta była wspaniałym dniem dla mnie, bo to
było moje pierwsze tak bliskie spotkanie
ciąg dalszy na stronie 17
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Ciąg dalszy ze strony 16

z Panem Jezusem. I Komunia Święta była, jest
i zawsze będzie moim najlepszym dniem
w życiu!”; „Przyjęcie Pana Jezusa do serca
jest dla mnie wielkim przeżyciem. Czuję, że
jestem bardzo blisko Pana Boga. Staram się
bardzo wypełniać postanowienie, które dałam
Panu Jezusowi, oraz szczerze się modlić
i skupić na Mszy świętej. Nabożeństwo
majowe jest dla mnie przedłużeniem
świętowania I Komunii Świętej. Teraz mam
Pana Jezusa w sercu”.

Teraz mam Pana Jezusa w sercu

Biały Tydzień

Natomiast Biały Tydzień to czas wielkiego
dziękczynienia. Każdego dnia dzieci
przychodziły na nabożeństwo majowe i mszę
świętą, by dziękować Bogu przez wstawiennictwo Maryi za dar Pana Jezusa w swym
sercu. Zwieńczeniem Białego Tygodnia była
dziękczynna pielgrzymka na Jasną Górę. Dla
wielu dzieci i ich rodziców było to pierwsze
spotkanie z Czarną Madonną, której mogli
spojrzeć głęboko w oczy podczas modlitwy
w Kaplicy Cudownego Obrazu.
S. Katarzyna, felicjanka
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WYDARZYŁO SIĘ ...
3 kwietnia - w Uroczystość Bożego Miłosierdzia, które ustanowił św. Jan Paweł II, ks.
biskup Rafał Markowski udzielił młodzieży
z naszej parafii sakramentu bierzmowania.
Rozpoczął się 72. Tydzień Miłosierdzia, święto patronalne obchodziła „Caritas”, organizacja kościelnej pomocy charytatywnej.
4 kwietnia - przeżywaliśmy uroczystość
Zwiastowania Pańskiego, a zarazem Dzień
Świętości Życia, w którym podczas wieczornej Mszy św. parafianie mieli możliwość rozpocząć duchową adopcję dziecka poczętego,
którego życie jest zagrożone aborcją.
6 kwietnia - odprawiona została Msza św.
w intencji Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i Parafialnej „Caritas”, dbającej
o najuboższych naszych wiernych.
8 kwietnia - zostały wznowione Medytacje
pod Krzyżem (piątek po wieczornej Mszy św.)
10 kwietnia - w niedzielę rozpoczął się VIII
Tydzień Biblijny pod hasłem „Gdy usłyszeli
Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa” (Dz 19, 5), którego celem jest poznawanie
Chrystusa przez codzienne czytanie
i rozważanie Pisma Świętego.
14 kwietnia - z okazji 1050. rocznicy Chrztu
Polski, łącząc się duchowo z ogólnopolskimi
uroczystościami w Poznaniu, podczas wieczornej Mszy św. dziękowaliśmy Bogu za dar
chrztu i łaskę nowego życia w Chrystusie.
13 kwietnia - po wieczornej Mszy św. odbyło się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, podczas którego liderzy poszczególnych
grup i wspólnot przedstawili swoją pracę
i propozycje.
17 kwietnia - w niedzielę Dobrego Pasterza,
rozpoczął się Tydzień Modlitw o Powołania
kapłańskie i zakonne oraz do życia konsekrowanego pod hasłem „Powołani do miłosierdzia”. Modlitwa o powołania wpisuje się
w apel Chrystusa: „Proście Pana żniwa, aby
wyprawił robotników na swoje żniwo”.
20 kwietnia - po wieczornej Mszy św. odbyło się spotkanie Parafialnego Zespołu Światowych Dni Młodzieży, na którym zgromadziły
się rodziny i chętni do pomocy w tym dziele,
aby omówić kolejny etap przygotowań.
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21 kwietnia - nasz Parafialny Oddział Akcji
Katolickiej zorganizował kolejne spotkanie
seniora, tym razem na temat Chrztu Polski
mówił historyk Zbigniew Pawłowski,
a wieczorem Oddział przygotował Mszę św.
w intencji Ojczyzny.
24 kwietnia - w naszej świątyni kazania głosił o. Rafał Sztejka SJ, Misjonarz Miłosierdzia, a po każdej Mszy św. na apel papieża
Franciszka, zbieraliśmy do puszek datki na
rzecz ofiar konfliktu na Ukrainie. Okazaliśmy
się ofiarni, a zebrana kwota 4.250 zł została
przekazana na stosowne konto.
1 maja - w pierwszą niedzielę miesiąca odbyła się Msza św. Apostolstwa Modlitwy
i Żywego Różańca, a po niej spotkanie
z wyjaśnieniem intencji na miesiąc maj.
3 maja - obchodziliśmy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i 223.
rocznicę uchwalenia Konstytucji Majowej.
8 maja - w uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego, dzieci z naszej parafii przystąpiły
do Pierwszej Komunii Świętej. Podzielając
radość dzieci i życzyliśmy im, aby nieustannie
wzrastały w miłości do Pana Jezusa i by stale
towarzyszyła im opieka Matki Bożej. Po Białym Tygodniu, w sobotę, dzieci odbyły pielgrzymkę na Jasną Górę.
14 maja - w sobotę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, odbyło się wieczorne
czuwanie modlitewne połączone z Mszą św.
o północy, przygotowane przez Wspólnotę
Odnowy w Duchu Świętym.
15 maja - w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, która zamyka czas wielkanocny
w kalendarzu liturgicznym, po Sumie wystąpił
z koncertem Chór Kameralny „KameLeon”
Dzielnicy Mokotów, a dzieci ze scholi, ich rodzice i siostry katechetki zorganizowały kiermasz ciast w celu pozyskania pieniędzy na dofinansowanie wakacji dla dzieci z naszej parafii.
17 maja - odbyło się kolejne spotkanie liderów grup i wspólnot, działających w ramach
Parafialnej Rady Duszpasterskiej z Księdzem
Proboszczem.
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18 maja - zebrał się na comiesięcznym roboczym spotkaniu Parafialny Zespół Światowych
Dni Młodzieży.
22 maja - w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, dzieci obchodziły Rocznicę Pierwszej Komunii Świętej i z tej okazji w sobotę, 4
czerwca, udały się na pielgrzymkę autokarową do Świętej Lipki.
23 maja - przedstawiciele naszej parafii, na
zaproszenie dyrekcji Centralnego Szpitala Klinicznego MSW, przy ul. Wołoskiej, wzięli
udział w uroczystości wprowadzenia Relikwii
św. Jana Pawła II do kaplicy szpitalnej poprowadzonej przez nuncjusza apostolskiego, ks.
abp. Celestino Migliore.
26 maja - w uroczystość Bożego Ciała tradycyjnie parafialna procesja przeszła przez
teren Domu Zakonnego na ul. Narbutta, następnie ulicami Wiśniową, Rakowiecką, Sandomierską, Melsztyńską i św. Szczepana, modląc się przy czterech ołtarzach ustawionych
przez parafian.

W oktawie Bożego Ciała nabożeństwa majowe i czerwcowe odbywały się z procesją Eucharystyczną wokół naszej świątyni.
28 maja - z okazji 35. rocznicy śmierci Sługi
Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, parafianie uczestniczyli w wieczornej Mszy św.
w archikatedrze warszawskiej.
29 maja - po każdej Mszy św. mieliśmy
okazję podzielić się swoją miłością z dziećmi
ze scholi i ministrantami i złożyć dobrowolną

ofiarę do puszki na potrzeby duszpasterskie
Liturgicznej Służby Ołtarza.
3 czerwca - w uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa oraz pierwszy piątek miesiąca, przed południem, Ksiądz udał się
z Komunią świętą do domów chorych parafian.
5 czerwca - w Rzymie papież Franciszek
ogłosił dwoje świętych, a wśród nich Polaka –
o. Stanisława Papczyńskiego, założyciela
Zgromadzenia Księży Marianów,
a w Warszawie z okazji IX Święta Dziękczynienia z placu Piłsudskiego wyruszyła procesja do Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie
w południe odprawiona została uroczysta
Msza św. z udziałem Episkopatu Polski. W
naszej parafii po każdej Mszy św. członkowie
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej zbierali dobrowolne ofiary na budowę Świątyni
Opatrzności Bożej.
9 czerwca - do kaplicy Judy Tadeusza, na
kolejne spotkanie seniora Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej zaprosił o. Marka Sokołowskiego SJ, profesora Papieskiego Wydziału
Bobolanum, z wykładem pt. „Dar
czasu”.
11 czerwca - film pt. „Odważni”,
opowiadający o obecności odpowiedzialnego ojca w rodzinie,
obejrzeli w kaplicy Judy Tadeusza
nie tylko ojcowie z naszej parafii,
a część parafian udała się w tym
dniu na autokarową pielgrzymkę
do Torunia, w ramach obchodów
Roku Miłosierdzia.
12 czerwca - Parafialny Zespół
Światowych Dni Młodzieży prowadził akcję informacyjną nt. stanu przygotowań naszej parafii do
ŚDM, a kazania wygłosił ks. Tomasz Zaperty,
koordynator ŚDM w Archidiecezji Warszawskiej. Nasze rodziny, które zadeklarowały
przyjęcie młodych pielgrzymów, wzięły udział
w specjalnie dla nich dedykowanej wieczornej
Mszy św.
Serdecznie zapraszamy do oglądania relacji
fotograficznych i filmowych zamieszczonych
na parafialnej stronie internetowej:
www.szczepan.org.pl
Oprac. JW
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Biblioteka Parafialna
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 - poza wakacjami); 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
(poza wakacjami)
Spowiedź: 1. piątek miesiąca od godz. 16.30 do 19.00
oraz w czasie każdej mszy św.
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

20

wtorek
16.00 do 18.00
piątek
10.00 do 12.00
O. Proboszcz dyżuruje w kancelarii
we wtorki i piątki (oprócz 1. piątku miesiąca)
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