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TRWA ROK MIŁOSIERDZIA

FELIETON

HISTORIA TO SIĘ NIBY DO NICZEGO NIE PRZYDAJE...
Historia jest ważna, bo ułatwia życie, ale wtedy tylko, gdy
ją znamy i umiemy wyciągać wnioski. Możemy się zastanawiać, dlaczego w Anglii łatwiej się żyje niż w Polsce. A
przecież nie zawsze tak było.
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Okładka kolejnego numeru Naszej
Parafii, przedstawia zdjęcie bazyliki kodeńskiej, z otwartą bramą miłosierdzia, którą przekroczyliśmy
wchodząc do wnętrza świątyni.
Modliliśmy się w niej za całą naszą
wspólnotę parafialną i dziękowaliśmy Bogu za wszystko, co nam daje. Byliśmy tam z pielgrzymką parafialną. Odwiedziliśmy Kodeń, Kostomłoty i Pratulin –
miejsca naznaczone heroiczną wiarą i męczeństwem
naszych braci, którzy stanęli w obronie kościoła i krzyża. Woleli ponieść śmierć, niż zaprzeć się Chrystusa.
Ich świadectwo przemawia szczególnie mocno dzisiaj
i jest wołaniem o nasze czytelne postawy wierności
Chrystusowi.
Trwa jeszcze Rok Miłosierdzia i Jubileusz 1050
rocznicy chrztu Polski. Warto przeczytać artykuł
o świętych w historii, by odkrywać jak łaska chrztu
świętego owocowała w sercach ludzi, którzy swym
świadectwem zapisywali piękne karty życia kościoła –
od zarania naszych dziejów aż po czasy współczesne.
Przykładem jest Bł. Maria Angela Truszkowska, założycielka Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, „której życie
było naznaczone miłością, krzyżem, wiarą”. Święci są
dla nas drogowskazem. Ich wstawiennictwo wspiera
nas w pielgrzymowaniu do nieba.
Gazetka, którą oddajemy naszym czytelnikom po
wakacjach, pełna jest świadectw i wspomnień minionego czasu - tygodni i miesięcy. Przez dwa lata przygotowywaliśmy się w naszej wspólnocie parafialnej do
Światowych Dni Młodzieży. Ileż było wysiłku, spotkań, pracy. A potem oczekiwanie na Gości - Pielgrzymów, ich przyjazd, spotkanie, dni w parafii, wspólne
modlitwy, piknik parafialny, wyjazd do Krakowa i spotkanie z papieżem Franciszkiem. O tym wszystkim
znajdziemy ciekawe relacje i opowiadania naszych
autorów, którzy całym sercem uczestniczyli we
wszystkich lipcowych wydarzeniach kościoła. Dziękujemy raz jeszcze wszystkim, którzy przyczynili się do

stworzenia tej pięknej atmosfery i klimatu jedności w naszej wspólnocie.
Jedność ta i duch solidarności – to zadanie na każdy dzień. Poczujmy się
zaproszeni do jej tworzenia. Żeby to głębokie doświadczenie ŚDM nie przeminęło z wiatrem, chciejmy te
zdobycze i umiejętności włączyć w nasze duszpasterstwo i codzienne budowanie wspólnoty wiary.
Na łamach Naszej Parafii, znajdziemy również bogate kalendarium z życia naszej wspólnoty: święta, ważniejsze wydarzenia, spotkania. To nasza mała historia
lokalna pisana przez życie każdego dnia. Szczególnie
interesujący jest opis - dzień po dniu - wakacyjnego
wypoczynku dzieci z naszej parafii, zorganizowanego
i odbywającego się pod czujnym i troskliwym okiem
naszych Sióstr katechetek. Razem z Siostrami dziękujemy wszystkim dobroczyńcom za finansową i każdą
inną pomoc w przygotowaniu tego wyjazdu. Dopełnieniem treści naszej gazetki, jest bogata ilustracja fotograficzna z miejsc, w których byliśmy, które widzieliśmy. Na uwagę zasługuje też opowieść o wystawie
ikon, specjalnie przygotowanej przez Drogę Ikony na
Światowe dni Młodzieży. Wystawę na chórze naszej
świątyni zwiedzali Pielgrzymi z USA, Chile i Rosji.
Szczególnie Rosjanom przypadła ona do gustu i tak
swojsko do nich przemówiła. Autorzy wystawy podarowali im jedną Ikonę na pamiątkę. Nasi przyjaciele z
Rosji mówili, że umieszczą ją w swoim kościele i będzie pamiątką spotkania w Warszawie.
I tym razem Nasza Parafia przynosi najważniejsze
informacje o parafii, grupach, wspólnotach, godzinach
nabożeństw, spotkań itp. Przed nami kolejny rok szkolny i katechetyczny. Rozpoczęły się po wakacjach regularne spotkania grup i wspólnot. Trwa przygotowanie
dzieci do I Komunii św., przygotowanie do bierzmowania, kurs przedmałżeński, otwarta jest poradnia rodzinna. Ważnym odcinkiem naszej pracy są również
spotkania z rodzicami, z rodzinami zwłaszcza niedzielna Msza św. oraz katechezy przed Komunią św. dzieci
i uroczystością rocznicową. Proponujemy też raz w miesiącu katechezę parafialną dla wszystkich chętnych na różne ważne tematy, które
pomogą nam lepiej rozumieć aktualną rzeczywistość kościoła i wyzwania codzienności. Przed nami Dzień
Papieski, wspomnienie św. Jana
Pawła II, rocznica męczeńskiej
śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
W październiku przychodźmy na
Nabożeństwo Różańcowe, by wraz
z Maryją trwać przy Panu i mówić
mu o wszystkich naszych troskach i
radościach.
O. Wiesław Kulisz SJ, Proboszcz
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OKIEM PROBOSZCZA

SŁOWO PROBOSZCZA

SIOSTRY FELICJANKI

BŁ. MARIA ANGELA TRUSZKOWSKA — ZAŁOŻYCIELKA
ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. FELIKSA Z KANTALICJO
Bł. Maria Angela Truszkowska jest założycielką Sióstr
Felicjanek, które posługują w naszej parafii w zakrystii i
jako katechetki.

Zofia Truszkowska przyszła na świat w Kaliszu
16 maja 1825 roku jako najstarsza córka Józefa
i Józefy Truszkowskich. Ojciec pochodził z rodziny
szlacheckiej i pracował jako pisarz, a następnie podprokurator w Sądzie Kryminalnym Województwa Mazowieckiego i Kaliskiego, matka zaś zajmowała się
wychowaniem potomstwa.
Zosia już jako mała dziewczynka odznaczała się
wielką wrażliwością na nędzę i wszelką ludzką biedę.
Często każdy grosz, który otrzymywała, oddawała ubogim. W 1834 r. Zosia wraz z rodziną, po kilkuletnim
pobycie w Siedlcach, przeniosła się do Warszawy, tutaj
bowiem jej ojciec otrzymał nową posadę pisarza hipotecznego. Rodzicom zależało bardzo, by córce dać jak
najlepsze wykształcenie, dlatego Zofia została posłana
na pensję pani Brzezińskiej-Guerin, która kładła duży
nacisk na patriotyczne i religijne wychowanie dziewcząt. Zosia uczyła się pilnie, korzystając z bogatego
księgozbioru w bibliotece swojego ojca. W wieku szesnastu lat, zagrożona chorobą płuc, wyjechała do Szwajcarii dla poratowania swojego wątłego zdrowia. Podczas tego wyjazdu doznała bliskiego spotkania z Bogiem, pogłębienia swojego życia modlitewnego
i zachwytu nad pięknem stworzonego przez Boga
świata.
Po roku wróciła do Warszawy i kontynuowała edukację prywatnie w domu, pogłębiała znajomość języków obcych, rozczytywała się też w książkach historycznych i religijnych. Coraz bardziej pociągało ją życie duchowe. Od najmłodszych lat Zofia codziennie
uczestniczyła w Eucharystii. Często wstawała jeszcze
w nocy, by zdążyć do kościoła na pierwszą poranną
Mszę św. Jej rozmiłowanie w modlitwie znajdowało
swoje odzwierciedlenie w codziennym życiu. Coraz
więcej czasu poświęcała swojemu ojcu, który cierpiał
na pogłębiającą się głuchotę. Nie zapominała również
o ubogich i opuszczonych.
Chętnie spotykała się ze swoją kuzynką Klotyldą
Ciechanowską, z którą rozmawiała na temat Boga oraz
ich pragnienia oddania się Jemu. Klotylda tęskniła za
kontemplacją, młoda panna Truszkowska też myślała
o życiu w klauzurze, chociaż z drugiej strony pragnęła
poświęcić swoje życie najuboższym i potrzebującym.
Zofia po długim rozeznawaniu i rozmowach ze swoim spowiednikiem wyjawiła rodzicom swój zamiar
wstąpienia do zakonu wizytek. Choroba ojca stała jednak na przeszkodzie w realizacji jej planów. Z wielkim
bólem serca zgodziła się na pozostanie przy ojcu, towarzysząc mu również w podróży do Niemiec. Tam,
w katedrze w Kolonii, Bóg dał jej łaskę rozpoznania
swojej życiowej drogi. Zrozumiała, że Bóg nie powo-
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łuje jej do wizytek, lecz ma dla niej jakiś inny, nieznany jej plan.
Po powrocie do Warszawy spotkała na swojej drodze
niezwykle oddanego sprawie ubogich ks. Wiktora Ożarowskiego, który wspólnie z ks. Dorobisem i hrabiną
Pauliną z Krasińskich Górską prowadził odradzające
się Stowarzyszenie św. Wincentego. Wkrótce Zofia
stała się nie tyko członkinią tego Stowarzyszenia, poświęcając się dziełom miłosierdzia, ale weszła także do
jego zarządu. To zaangażowanie skłoniło ją do głębokiej refleksji, co zrobić, aby pomoc niesiona ludziom
potrzebującym nie była tylko jednorazowym aktem
miłosierdzia. Postanowiła zorganizować przy obecnej
ul. Kościelnej 10 instytucję, którą zaczęto nazywać
„Instytutem Panny Truszkowskiej”. W zorganizowaniu
schroniska dla osieroconych dziewcząt i chorych, starszych kobiet pomagała jej hrabina Gabriela z Brezów
Wrotnowska i kuzynka Klotylda. W tym czasie obie
kuzynki wstępują też do tercjarstwa prowadzonego
przez ojców kapucynów i już 27 maja 1855 r. otrzymują z rąk o. Honorata Koźmińskiego habity tercjarskie,
przyjmując także nowe imiona: Zofia – siostry Angeli,
a Klotylda – siostry Weroniki. Następnie 21 listopada
1855 roku s. Angela i s. Weronika przed obrazem Matki Bożej, zwanej „Fundatorką” oddały się na służbę
Jezusa i Maryi. Ten dzień uważany jest przez felicjanki
za początek ich zgromadzenia. Siostry często udawały
się z dziećmi na modlitwę do kościoła oo. Kapucynów,
przed słynącą cudami figurę św. Feliksa, dlatego
mieszkańcy Warszawy, patrząc na tę gromadkę dzieci,
zaczęli je nazywać „dziećmi od św. Feliksa", a siostry
– „siostrami św. Feliksa", czyli „felicjankami". Matka
Angela odczytała to jako znak Bożej Opatrzności
i przyjęła dla swojej rodziny zakonnej nazwę Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo. Nowe zgromadzenie bardzo szybko się rozwijało. Dnia 12 kwietnia
1856 r. wraz ze swymi podopiecznymi siostry przeniosły się do podominikańskiej kamienicy przy ul. Mostowej, gdzie również instytucję nazwano Zakładem św.
Feliksa; tam przetrwały do lipca 1857 roku, aby ostatecznie przeprowadzić się do zakupionego dla nich
przez hrabiego Ksawerego Pusłowskiego gmachu Biblioteki Załuskich przy ul. Daniłłowiczowskiej.
Odpowiadając na potrzeby czasu felicjanki, których
liczba nieustannie wzrastała, w pierwszym dziesięcioleciu swego istnienia rozwinęły w Warszawie wielostronną działalność charytatywną, a w 1859 r. wyszły
poza obręb stolicy, zakładając w środowiskach wiejskich ochronki, w których służyły zarówno dzieciom,
jak i młodzieży oraz dorosłym. W latach 1859-1863
założyły ponad trzydzieści takich ochronek.
W październiku 1860 r. Matka Angela wraz z dziesięcioma towarzyszkami weszła do klauzury, tworząc
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grupę kontemplacyjną opartą na drugiej regule św.
Franciszka, nie przestając jednak troszczyć się
o siostry czynne. Podczas powstania styczniowego
w 1863 r. wszystkie siostry niosły pomoc rannym, zamieniając ochrony na lazarety i spiesząc z pomocą także do innych powstańczych
szpitali. Jeden z nich, na
czterdzieści łóżek, zorganizowały w domu centralnym
na Daniłłowiczowskiej.
Po upadku powstania
w grudniu 1864 r. rząd rosyjski ogłosił kasatę zgromadzenia. Siostry miały
zdjąć habity i rozejść się do
domów. Ogromny cios jaki
został wymierzony felicjankom nie przeszkodził jednak
w rozwoju dziełu Bożemu,
a Matka Angela nie traciła
ufności i wiary, będąc pewną, że Bóg ich nie opuści
i niebawem siostry zbiorą
się znowu, by prowadzić z
jeszcze większą gorliwością
życie zakonne. Matka Angela wraz z siostrami klauzurowymi, które nie zostały zlikwidowane, wyjechała do
klasztoru sióstr bernardynek w Łowiczu. Kilka sióstr
wyjechało natomiast do Krakowa, gdzie znajdowała
się jedna ochronka prowadzona przez felicjanki. Tutaj
zgromadzenie zostało już w 1865 r. zatwierdzone
przez rząd austriacki i zaczęło na nowo organizować
swą działalność. W następnym roku Matka Założycielka po rozeznaniu ze swoim kierownikiem duchowym
dołączyła do sióstr czynnych, pozostając
w umiłowanym przez nią Krakowie do końca życia.
Podczas obrad kapituły zgromadzenia 25 sierpnia
1868 r. matka Angela została jednogłośnie wybrana po
raz trzeci przełożoną generalną, a 21 listopada tegoż
roku złożyła śluby wieczyste. Rok później, ze względu
na postępującą, prawie całkowitą, utratę słuchu, zrzekła się urzędu, zajmując jednak w zgromadzeniu jako
Założycielka pozycję, jaką miał w swoim Zakonie św.
Franciszek z Asyżu po wycofaniu się z oficjalnych
rządów. Odtąd przez trzydzieści lat służyła siostrom
cichą pracą, modlitwą, ofiarą, dobrym przykładem,
a Matce Marii Magdalenie Borowskiej, wieloletniej
przełożonej generalnej, radą i pomocą w podejmowaniu decyzji dotyczących zgromadzenia.
W 1874 r. pięć felicjanek z Krakowa na zaproszenie
ks. Józefa Dąbrowskiego wyjechało do Stanów Zjednoczonych, aby podjąć pracę wśród polskich emigrantów i z błogosławieństwem Bożym w ciągu niecałego
stulecia zgromadzenie wzrosło tam do liczby ponad
czterech tysięcy zakonnic.

Matka Maria Angela tuż przed śmiercią przeżyła
wielką radość, przyjmując z rąk kardynała Jana Puzyny dekret papieża Leona XIII zatwierdzający Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo. Wyniszczona chorobą nowotworową i cierpieniami, które znosiła w pokorze, zmarła dnia 10 października 1899 r.
w Krakowie.
Św. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Matki Marii Angeli Truszkowskiej 18 kwietnia 1993 r. podczas
uroczystej Mszy św. na placu św.
Piotra w Rzymie. Mówił wtedy:
„Przez całe życie szła wiernie za
Chrystusem i Jego Krzyżem, bez
względu na cenę, jaką trzeba było za
to zapłacić. Wierna w cierpieniu,
wierna w miłości, wierna do końca,
bo jej pokarmem było pełnienie woli
Tego, który ją posłał (por. J 4,34).
Matka Angela, pełna miłości ku Bogu i bliźniemu, idąc za przykładem
św. Franciszka, chciała odnowić
świat poprzez bycie zawsze wierną
woli Bożej w służbie innym. Słowa
Chrystusa: Moim pokarmem jest czynić wolę Tego, który mnie posłał (J
4,34) pobudziły ją do realizacji jej
jedynego pragnienia – stać się ofiarą
miłości, służyć do końca, naśladować
Chrystusa na drodze Krzyża nie zważając na to, ile to
kosztuje. Jej życie było naznaczone miłością. Miłość
uczyniła ją zatroskaną o tych, którzy potrzebowali
chleba, domu, prawdy Ewangelii. Jej życie było naznaczone Krzyżem. Siłę czerpała od Jezusa. Ona żyła
w Nim i z Nim, zjednoczona z Nim w modlitwie przez
wielką miłość do Eucharystii. Jej życie było naznaczone wiarą, a zawierzenie miłości Bożej uzdalniało ją
w czasie wielkich cierpień i wewnętrznych prób do
poddania się przemianie łaski i do bycia zawsze narzędziem zbawczego dzieła Bożego. Wiara oczyszczona
przez ciemność duchowej nocy uzdolniła ją do osiągnięcia takiego stopnia doskonałości, że w każdym
cierpieniu widziała wyraz miłości i łaskawości Ojca
niebieskiego. Z tej wiary czerpała siłę do wytrwania
i znoszenia wszelkich cierpień, do przyjęcia
i miłowania woli Bożej, nawet w największych trudnościach." Liturgiczne święto bł. Marii Angeli Truszkowskiej obchodzimy w Kościele 10 października.
Boże, nasz Ojcze, Ty obdarzyłeś błogosławioną Marię Angelę żywą wiarą i bezgraniczną miłością, by mogła wiernie spełniać Twoją wolę, spraw, abyśmy
umocnieni jej modlitwą i przykładem, z radością szukali tego, co się Tobie podoba i żyli zgodnie z Twoją
wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Bł. Mario Angelo, która do chwały ołtarzy doszłaś
przez krzyż i przeciwności, módl się za nami!
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PIERWSI ŚWIĘCI PATRONI W POLSCE
Historia świętych czczonych w Polsce w pierwszych wiekach chrześcijaństwa jest ważną i ciekawą częścią naszej kultury i tradycji. Warto ją poznać!

Rocznica Chrztu Polski skłania do refleksji
o polskim Kościele sprzed tysiąca lat. Wiemy, że zdecydowana większość ludności kraju Piastów była
w owych czasach – a nawet parę wieków później –
zaznajomiona tylko pobieżnie z nową religią. Chrześcijaństwo było na początku sprawą elit: dynastii, kapłanów, możnowładców, potem zwykłych mieszkańców
głównych grodów. Uczeni doliczyli się zaledwie około
20 kościołów, które na pewno istniały na ziemiach polskich tysiąc lat temu.
Jednym ze świadectw rodzącej się powoli religijności chrześcijańskiej jest kult świętych. Historycy wczesnego średniowiecza są zgodni, że dzięki propagowaniu przez Kościół postaci świętych chrześcijaństwo
stawało się bliższe ludziom. Zapewne też święci patroni w wyobrażeniach nowo ochrzczonych ludów wypełniali miejsce, które wcześniej zajmowali bogowie, duchy opiekuńcze i tym podobne istoty z pogańskich
wierzeń. Kogo zatem czczono przez pierwsze dziesięciolecia chrześcijaństwa w Polsce?
Przede wszystkim kultem otaczano najważniejszych
świętych chrześcijańskich: Najświętszą Marię Pannę,
świętych Piotra i Pawła (patronów pierwszej katedry
biskupiej w Polsce: w Poznaniu), Jana Chrzciciela
(patrona katedry wrocławskiej), a także apostołów.
Wyraźny jest kult świętego Michała Archanioła, wodza
niebiańskiej armii, szczególnie popularny w czasach
ciągłych wojen, zwłaszcza z poganami, których
w prostych umysłach utożsamiano ze sługami diabła.
Piękne i oryginalne modlitwy do tych świętych, szczególnie osobiste modlitwy maryjne, ułożyła księżna
Gertruda, córka Mieszka II, będąca zresztą pierwszym
znanym z imienia polskim autorem.

Piękne i oryginalne modlitwy do świętych, szczególnie osobiste modlitwy
maryjne, ułożyła księżna Gertruda,
córka Mieszka II
Drugą ważną grupę stanowili święci bezpośrednio
związani z Polską: początkowo spoza kraju, potem także Polacy. Ich poczet otwiera święty Wojciech. Patron
Polski urodził się około 956 roku w Czechach. Pochodził z możnego rodu Sławnikowców z Libic. Była to
druga rodzina w kraju po rodzie książęcym. Wojciech
kształcił się w słynnej szkole katedralnej w niemieckim
Magdeburgu. W 983 roku został biskupem praskim.
Wkrótce zmuszono go do opuszczenia Pragi, gdyż bezkompromisowo starał się wprowadzić moralność
chrześcijańską w przesyconym jeszcze pogańskimi
obyczajami środowisku możnych. Przebywał we Włoszech, głównie w Rzymie (na Awentynie), był przyjacielem papieża Sylwestra II i cesarza Ottona III. Na
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Zachodzie znany był pod imieniem Adalbert. Pozycja
szanowanego w Europie intelektualisty nie zadowalała
go jednak. Przy pomocy papieża postanowił wrócić do
Czech. Nie doszło jednak do tego, bowiem panujący
w Pradze Przemyślidzi, pragnąc wyeliminować rywali,
zamordowali rodzinę Wojciecha. I tak wraz z dwoma
ocalałymi braćmi trafił on na dwór Bolesława Chrobre-

Jednym ze świadectw rodzącej się powoli religijności chrześcijańskiej jest
kult świętych.
go. Tu po krótkim pobycie podjął się misji chrześcijańskiej w Prusach (w 997 roku), podczas której poniósł
śmierć męczeńską. Bolesław wykupił jego ciało za tyle
złota, ile ważyło
i pochował je
w Gnieźnie. Wojciech, ogłoszony
świętym w 998
roku,
został
pierwszym patronem Polski. U
jego grobu odbył
się słynny zjazd
Bolesława i cesarza Ottona III. Tu też powstało pierwsze polskie arcybiskupstwo na czele z bratem Wojciecha, Radzimem
Gaudentym. On także cieszył się opinią świętości
w swoich czasach i jest błogosławionym Kościoła katolickiego.
Do osławionego postacią świętego Wojciecha kraju
przybyło z Włoch dwóch benedyktynów eremitów:
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Benedykt i Jan. Zapewne zostali osadzeni przez Chrobrego w wielkopolskim Międzyrzeczu. Tu dołączyli do
nich dwaj rodzimi mnisi: Izaak i Mateusz. Wszyscy
zginęli podczas napadu rabunkowego w 1003 roku
wraz z najmłodszym w klasztorze bratem laikiem Krystynem, który był ich kucharzem. Uznani za świętych,
przeszli do tradycji jako Pięciu Braci Męczenników.
Choć byli benedyktynami, są często przedstawiani jako
kameduli, gdyż wywodzili się z pustelni świętego Romualda, który wkrótce po ich śmierci założył ten zakon.
Drogą świętego Wojciecha i braci męczenników podążał święty Bruno z Kwerfurtu w niemieckiej Saksonii (ur. w 974 roku). Był on synem hrabiego Kwerfurtu; kształcił się w Magdeburgu, tam też został kanonikiem. W 998 roku przybył do Rzymu wraz z
dworem Ottona III i, jak
święty Wojciech, wstąpił
do klasztoru na Awentynie. Po kilku latach żywej
działalności we Włoszech
w 1004 roku w Magdeburgu przyjął sakrę biskupią. Wyprawiał się na
misje do Węgrów, Rusinów i sąsiadujących
z nimi Pieczyngów.
W tych wszystkich, jak
też dalszych zamierzonych poczynaniach znajdował oparcie w Bolesławie Chrobrym, którego
gorąco popierał. Był też
biografem wyżej opisanych świętych. Zginął
wraz z towarzyszami na
misji wśród Jaćwingów
w 1009 roku.
Mniej znanym polskim świętym był pustelnik
i asceta Świerad. W czasach panowania Bolesława
Chrobrego miał swoją pustelnię w Tropiu nad Dunajcem, potem na terenie dzisiejszej Słowacji, przejściowo należącej do Polski. Być może Polakiem był też
jego uczeń Benedykt. Obaj są czczeni na Słowacji i
w południowej Polsce.
Warto z kolei bliżej przyjrzeć się pozostałym świętym, których kult był wprowadzany z zewnątrz. Byli to
bardzo ważni patroni w średniowieczu, dzisiaj natomiast w większości nieco zapomniani. Z Małopolski,
w X wieku należącej do Czech, rozpowszechnił się
kult patrona tego państwa, świętego Wacława. Był on
czeskim księciem, gorliwym chrześcijaninem, zamordowanym w walce o władzę przez własnego brata Bolesława Srogiego, czyli... ojca Dobrawy, żony Mieszka
I. Święty Wacław został patronem katedry krakowskiej

(wezwanie świętego Stanisława dodano znacznie później) oraz był uznawany za jednego z patronów Polski.
Budowano także kościoły pod wezwaniem świętego
Maurycego, rzymskiego legionisty i męczennika, patrona nawracania i obrony wiary, a także niemieckiej
dynastii Ottonów. Na zjeździe gnieźnieńskim Otton III
wręczył kopię włóczni świętego Maurycego Bolesławowi Chrobremu. Oryginał włóczni był insygnium
cesarskim. Co ciekawe obie włócznie przetrwały do
dzisiaj.
W grodach książęcych budowane były również kościoły pod wezwaniem innych świętych rycerzy: Jerzego i Marcina oraz świętego Wita (męczennika, kult
bardzo wcześnie przejęty z Pragi), a także świętego
Mikołaja biskupa, opiekuna ubogich. Kult tego świętego, pochodzącego z Miry z terenów Bizancjum, wprowadziła wcześniej w Niemczech matka Ottona III, cesarzowa Teofano, Greczynka. Święty nie był wtedy na
szczęście kojarzony z pozbawionym umiaru rozdawnictwem prezentów. Kolejni święci przejęci z Niemiec
za sprawą krewnej Ottona, królowej Rychezy, żony
Mieszka II, to święci Feliks i Adaukt (rzymscy męczennicy) oraz Gereon (męczennik, jeden z towarzyszy
świętego Maurycego). Na Wawelu w XI wieku istniały
kościoły pod ich wezwaniem. Na szlakach kupieckich

Bardzo ważni patroni
w średniowieczu, dzisiaj są, niestety,
w większości nieco zapomniani.
wzywano opieki świętego Leonarda, chroniącego przed
kradzieżą i rabunkiem. Z kolei za wstawiennictwem
świętego Udalryka, biskupa Augsburga, miał przeżyć
zranienie zatrutą strzałą Mieszko I. Kult tej grupy
świętych jest odbiciem intensywnych kontaktów politycznych i kulturowych piastowskiego państwa z Czechami oraz Lotaryngią, Nadrenią i Bawarią.
Z kultem świętych związane są imiona. Imię świętego Lamberta z Leodium, biskupa i męczennika z VII
wieku, nosił syn Mieszka I, a także Mieszko II (jako
drugie imię), a potem inni Piastowie i biskupi polscy.
Drugie imię księcia Kazimierza Odnowiciela, Karol,
wskazuje na zapomniany później kult Karola Wielkiego, cesarza Franków i patrona cesarzy niemieckich, z
którymi Piastowie byli spowinowaceni przez królową
Rychezę, matkę Kazimierza. Jego siostra, wspomniana
wyżej Gertruda, otrzymała imię na cześć świętej z
Nivelles z Niderlandów, przełożonej tamtejszego
klasztoru. Już w XI wieku widzimy wśród możnowładczej elity pierwsze imiona świętych (na przykład Michała), które uzupełniają zestaw imion słowiańskich.
Jednak czasy, kiedy dzieciom możnych i rycerzy nie
będzie się nadawało słowiańskich imion Zbysław, Sieciech czy Ludmiła, ale powszechnie imiona świętych,
miały nadejść dopiero później.
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PIERWSI ŚWIĘCI ….

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

TO, CO ZOSTAŁO PO ŚDM
Po ŚDM zostały nam wspólne zdjęcia,
wspomnienia, może jakieś gadżety.
Ale czy tylko?

Po wakacjach do parafii wrócił dawny rytm
i porządek. Grupy parafialne rozpoczynają na nowo
swą działalność i powracają do ustalonych spotkań,
przeliczają starych i nowych członków. Może planują
jakieś specjalną Mszę świętą, może pielgrzymkę?
Jakoś cicho tak, spokojnie, normalnie…
A w sercach przecież jeszcze świeże wspomnienia
po tym, co wydarzyło się u nas, w naszym kościele,
w naszych domach. Te promieniujące radością twarze
młodych Chilijczyków, żyjących trochę w innej niż my
czasoprzestrzeni, ci nieufni z początku, a potem tak
sympatyczni i rozśpiewani Rosjanie, ci Amerykanie,

Z każdym pielgrzymem mamy
jakieś wspomnienia.
o których wszyscy myśleli, że będą biali, a przyjechali
sami Latynosi. Z każdym pielgrzymem mamy jakieś
wspomnienia. Wiadomo, jedni byli bardziej otwarci,
inni mniej. Na pewno, wszyscy starali się po obu stronach, aby dni ŚDM pozostały radosnym, miłym wspomnieniem, bez względu na to jak bardzo skomplikowana była nasza mowa i jak bardzo nas potem bolały ręce…
W parafii ostatecznie pozostali z nami najdłużej
Amerykanie, choć wcale tego nie planowali. Jeden
z nich nie miał tyle szczęścia co reszta i złamał nogę…
przez co świat wydał mu się z początku taki obcy, a los
taki niesprawiedliwy. Dzisiaj traktuje to wydarzenie
prawie jak błogosławieństwo. Wiecie dlaczego? Bo
spotkał na swojej drodze ludzi, którzy nosili go na rękach, oddali własny salon do dyspozycji, karmili go,
leczyli, pożyczyli mu pieniądze na operację, poświęcili
dla niego czas jedynego urlopu. To byli ludzie
w różnym wieku, z różnych środowisk, którzy wcześniej się nie znali! Nikt się przecież nie umawiał, że po
ŚDM sobie zostaniemy i zobaczymy, komu jeszcze
będzie można pomóc…
Długo potem zadawałam sobie pytanie jak to się
dzieje, że my, Polacy, jesteśmy tacy otwarci, chętni do
niesienia pomocy i mamy to we krwi, a świat widzi
zupełnie co innego? Czy to nie jakiś schemat, klapki
na oczach? Dzięki ŚDM Polska zyskała wiele, przynajmniej w oczach pielgrzymów, którzy wrócili do
swoich krajów i dzielili się przecież tym, co przeżyli…
Oby mieli takie wrażenia jak nasz Martin. A Martin
bardzo żałował, że nie może być na niedzielnym parafialnym pikniku. Nie spodziewał się wcale, że spotka
go niespodzianka w postaci zbiórki pieniędzy na potrzebny dla niego sprzęt do przemieszczania się
i transport do Krakowa. My nie spodziewaliśmy się, że
odzew będzie aż tak hojny. Każdy wtedy dał, ile
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mógł… a piknik miał być przecież bez pieniędzy.
Wszystko za darmo: hamburgery, wata cukrowa, napoje. A tu taka zbiórka i to w trzy godziny! To przecież
był obcy człowiek. Obcy? Już nie dla nas.

W parafii ostatecznie pozostali z nami
najdłużej Amerykanie, choć wcale tego
nie planowali.
Wtedy, w piątek, już po wszystkim, odjechał do Krakowa ktoś nam bardzo bliski, ktoś, kto zżył się z naszą
parafią zupełnie niechcący, przez przypadek (Duch
Święty ma tak podobno na drugie imię…).
Nasz latynoski Amerykanin zabrał ze sobą być może
najważniejszą prawdę o nieznanym dotąd narodzie
znad Wisły: że ten naród nie jest obojętny na innych!
Nam pozostawił niezatarte wspomnienie człowieka,
który poruszył serca tak wielu! Bo wielu z nas podążyło wtedy za głosem serca. Nie rozsądku, nie zegarka,
nie zarwanej nocy, tylko po prostu, serca. Martin być
może wtedy właśnie poczuł się dla innych tak ważny,
jak nigdy dotąd. Nie znamy jego historii z Ameryki
i nie musimy wcale znać. Mamy za to w pamięci żywe
doświadczenie, jak wiele można zrobić dla kogoś, kogo prawie nie znamy.
Jego uśmiechniętą twarz zapamiętam na długo, kiedy

Dzięki ŚDM Polska zyskała wiele,
przynajmniej w oczach pielgrzymów,
którzy wrócili do swoich krajów
i dzielili się przecież tym co przeżyli…
żegnaliśmy się na peronie. Zapamiętam też, że nasza
mała parafia jest pełna wielkich serc, wielkich umysłów i możliwości. Ciekawe, czy pozostanie to tylko
w pamięci, czy Pan Bóg ma dla nas jeszcze jakieś plany?
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Paulina Dzieduszycka-Martusewicz

Po długich przygotowaniach i niecierpliwym oczekiwaniu
w końcu nadszedł dzień przyjazdu naszych gości.

ostatnia, 9-cio osobowa grupa
z Chile z diecezji Valparaiso. I na
W środę, 20 lipca, trochę po godzinie 9 rano do nowo rozbrzmiała przyjemna wrzaparafii zbliżała się grupa 22 osób w towarzystwie wa rozmów po hiszpańsku, angielsku i polsku. Tak jak
wolontariuszy. Byli to pielgrzymi z Rosji, z katolickiej rano, rozmowom nie było końca. A gdy już wszyscy
parafii pw. Maryi Królowej Pokoju. Obładowani się poznali, pomimo późnej pory, ojciec José odprawił
Mszę świętą w języku hiszbagażami, z ciekawością
pańskim,
w której uczestnirozglądali się po naszej W drzwiach przywitał wszystkich ojciec
okolicy. W drzwiach proboszcz i wesoła wrzawa wypełniła czyli pielgrzymi, gospodarze
i wolontariusze.
przywitał wszystkich
cały dom parafialny.
Marek Gryz
ojciec proboszcz i wesoła
wrzawa wypełniła cały
dom parafialny. Powitaniom nie było końca. Każdy
chciał się z każdym przywitać i każdemu przedstawić.
Niedługo potem dołączył jeszcze do swojej grupy
ksiądz Erich, który przyleciał do nas prosto z konferencji. Ponownie rozbrzmiał miły gwar powitań, który
powoli opadał, bo nasi parafianie zabierali do siebie
gości.
Kolejne grupy przyjeżdżały dopiero wieczorem. Po
godzinie 21 przybyli pielgrzymi z USA. 11 osób z Los
Angeles, z rzymskokatolickiej parafii Wniebowstąpienia, dotarło do nas autokarem. A gdy jeszcze trwał hałas powitań i serdecznych rozmów, dołączyła do nas

MOC WIARY
Co nam zostało z tegorocznych wydarzeń religijnych?
Wszystko zależy od nas.

Próbując odpowiedzieć sobie na pytanie, co nam zostało z ŚDM, trwającego Roku Miłosierdzia, a także
rocznicy Chrztu Polski, uważam, że przede wszystkim
jest to wiara, krzewienie jej i pogłębianie. Wcale nie
wygląda to tak, jak niejednokrotnie opisują media: tylko tylu ludzi w kościele … Nawet jeśli wielu katolików uważa, że tak jest, po co ogląda się na media, zamiast samodzielnie podejmować decyzje? Nic nie osiągniemy, nic nie robiąc, a oczekując tylko, jaki
Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik
i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi» Rzekł mu Jezus: «Przyjdę
i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko
słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam
władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: "Idź!" a idzie; drugiemu: "Chodź tu!" - a przychodzi; a słudze:
"Zrób to!" - a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł
do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę powiadam wam: U
nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu
i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem
w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz - w ciemność; tam będzie płacz
i zgrzytanie zębów». Do setnika zaś Jezus rzekł: «Idź, niech
ci się stanie, jak uwierzyłeś». I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. (Mt 8,5-13)

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie;
kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu
kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli
więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie,
da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. (Mt 7,7-11)

w mediach będzie odzew na daną akcję w Kościele.
My mamy podążać w wierze za Chrystusem, niezależnie od mediów.
Wystarczy spojrzeć nawet z obecnej perspektywy:
jak wielu oczekiwało dodatkowych wydarzeń przy
okazji ŚDM , by przede wszystkim odwrócić uwagę od istoty tego wydarzenia, by zasiać niewiarę w słowa wypowiadane przez Ojca Świętego, by nie
zauważać, że słowa Pisma Świętego odnoszą się do
nas, do chwili obecnej .
Stąd myślę, że w drodze do naszego Ojca powinniśmy codziennie czytać Pismo Święte, które jest aktualne, i wciąż na nowo odczytywać zawarte w nim Słowo
Boże, które wyznacza kierunek naszej drogi. Dzięki
Niemu nasze serca mają szansę nie stać się oziębłymi
w miłości do Boga i do ludzi. Jeśli o cokolwiek prosimy w modlitwie naszego Ojca, to, oczekując na spełnienie tych próśb, musimy Jemu zawierzyć.
TAK WIERZĘ TEMU!
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POWITANIE PIELGRZYMÓW

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻT

WYSTAWA IKON NA ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
Również wspólnota Droga Ikony włączyła się w przyjęcie pielgrzymów
ŚDM. Ich dziełem było zorganizowanie pięknej wystawy.

przedstawień i opowiadali o technice ikonograficznej.
Szczególną uwagę zwróciła znana pielgrzymom ikona
Salus Populi Romani, będąca jednym z symboli Świa-

Pracownia Droga Ikony włączyła się Zwłaszcza grupa pielgrzymów z Biereznik
w Światowe Dni Młodzieży poprzez zorganizowanie wystawy ikon dla młodzieży, która przyje- w Rosji zafascynowana była naszymi ikonami i podjęła rozmowę z ich twórcami.
chała do naszej parafii w ramach Dni
w Diecezjach. Powitani zostali serdecznie przez
Księdza proboszcza, a członkowie wspólnot parafial- towych Dni Młodzieży, którą na wystawie prezentował
nych przygotowali dla nich bogaty program pobytu. Krzysztof. Jej autor w chwili wzruszenia zdjął ikonę ze
Jednak najważniejsza w tym wszystkim była radość sztalugi i wręczył ks. Erichowi na pamiątkę tego spospotkania – wspólne modlitwy, wycieczki, zawody tkania. I jeszcze jedna ikona, Matka Boża Znaku, wysportowe i piknik parafialny; spotkania we wspólnocie konana przez Agnieszkę, została podarowana młodemu
pielgrzymowi spod Uralu.
Kościoła jak w jednej rodzinie.
Ta piękna ikona Matki Bożej z Jezusem zawsze
Zanim więc pielgrzymi wyruszyli do Krakowa na
spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem, mieliśmy przypomina mi słowa świętego Jana Pawła II z orędzia
przyjemność gościć ich w naszej pracowni, w której na Światowy Dzień Młodzieży w 2003 roku: „Maryja
w tym czasie odbywały się warsztaty ikonopisania. jest wam dana, by pomóc wam wejść w bardziej szczeMłodzież miała okazję przyjrzeć się pracy twórczej ry i osobisty kontakt z Jezusem. Swoim przykładem
oraz zobaczyć wystawę, która specjalnie dla nich zo- Maryja uczy was utkwienia spojrzenia miłości w Nim,
który ukochał nas jako pierwszy. (…) Wiedzcie jedstała zaprezentowana na kościelnym chórze.
Na wystawie zebraliśmy kilkadziesiąt ikon, które nak, że w trudnych chwilach, których nie brakuje
powstały podczas trzyletnich medytacji
ikonograficznych, będących przygotowa- Organizując wystawy ikon, pragniemy dzielić się
niem do Roku Jubileuszowego z okazji
z innymi swoją twórczością, będącą świadecobchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski.
twem wiary przeżywanej w wymiarze sztuki.
Chcieliśmy w taki sposób, właściwy dla
naszego środowiska twórczego, wypełnić
zadanie „pójścia i głoszenia Ewangelii”.
Spośród wykonanych prac wybrane zostały
przedstawienia Chrystusa, Matki Bożej
i Świętych Pańskich oraz powstałe
w czasie warsztatów tematycznych ikony
św. Jana Chrzciciela i Jezusa Miłosiernego.
Zwł as zcza gr upa piel gr zymów
z Biereznik w Rosji zafascynowana była
naszymi ikonami i podjęła rozmowę z ich
twórcami. Oprowadzający po wystawie
wyjaśniali znaczenie poszczególnych

w życiu każdego człowieka, nie jesteśmy sami: tak jak
Janowi u stóp Krzyża, tak i wam Jezus daje swoją Matkę, aby pocieszała was swoją czułością”.
Organizując wystawy ikon, pragniemy dzielić się
z innymi swoją twórczością, będącą świadectwem wiary przeżywanej w wymiarze sztuki, w nadziei, że nasze
prace udostępniane w przestrzeniach sakralnych będą
zachęcały odwiedzających do kontemplacji i modlitwy.
Dlatego tym bardziej cieszymy się, że wykonane
w naszej pracowni ikony Matki Bożej będą służyły
modlitwie parafianom w dalekich Biereznikach.
Jolanta Wroczyńska
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Ostatni dzień pobytu w naszej parafii pielgrzymi ŚDM
spędzili razem z nami na pikniku parafialnym. Było to
niezapomniane wydarzenie, pełne atrakcji i radości.

narodowych: na scenie występowali młodzi pielgrzymi, prezentowali program artystyczny, który przygotowywali jeszcze przed wyjazdem do Polski. Przez cały czas trwania pikniku, od
godziny 12:00 do 16:00, toczyła się gra integracyjna

Na zakończenie pobytu pielgrzymów ŚDM w naszej
parafii, w niedzielę 24 lipca 2016 r., spotkaliśmy się –
młodzi z Chile, Rosji i USA, parafianie
z rodzinami oraz duszpasterze i wolontariusze – Będziemy długo wspominać tę lipcową gorąna pikniku parafialnym przy orliku na ul. Kazicą niedzielę i atmosferę całego wydarzenia.
mierzowskiej. Było to duże przedsięwzięcie or-

według autorskiego scenariusza. Na rozmaitych stanowiskach prowadzonych przez wolontariuszy, rozsianych po całym terenie boiska, można było rozwiązywać różne zadania,
uczyć się języka polskiego, wykazywać się
zręcznością, aby potem za to wszystko zdobywać talenty i na koniec wymienić je na różne
nagrody. Podczas tego parafialnego spotkania
można było zrobić sobie zdjęcie z Janem III
Sobieskim i Marysieńką czy śpiewać wraz
z zespołem „Promyki”. W tym plenerowym
spotkaniu brali udział członkowie wspólnot
działających przy naszej parafii. Swoje stoisko
miała między innymi Akcja Katolicka, która

ganizacyjne dla naszej wspólnoty parafialnej, wymagało życzliwości władz
lokalnych i pozyskania sponsorów.
Prace nad koncepcją tego wydarzenia
trwały przez wiele miesięcy. Wiele osób
włączyło się w jego przygotowanie,
ofiarowując swój czas i angażując się
stosownie do swoich możliwości, dzieląc się pomysłami. Mile widziany był
każdy, kto chciał konstruktywnie współtworzyć to wydarzenie. W ramach programu mogliśmy oglądać pokaz tańców

przybliżała postać bł. Piotra Jerzego Frassati. Dla
dzieci były przygotowane dmuchane zjeżdżalnie
i wiele atrakcji sportowych. Podczas pikniku zapewniony był poczęstunek, w najlepsze trwała degustacja
polskich przysmaków.
Będziemy długo wspominać tę lipcową gorącą niedzielę i atmosferę całego wydarzenia. Piknik okazał
się niezapomnianym, emocjonującym spotkaniem,
okazją do poznania nowych osób i wspólnej zabawy
z pielgrzymami, którzy udawali się do Krakowa na
dalszy etap Światowych Dni Młodzieży z udziałem
Ojca Świętego Franciszka.
Nasza Parafia Nr 3/2016
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PIKNIK PARAFIALNY Z OKAZJI ŚDM
PIĘKNA IMPREZA NA POŻEGNANIE PIELGRZYMÓW

MAŁŻEŃSTWO I RODZINA

MŁODZI ZE ŚWIĘTEGO SZCZEPANA W KRAKOWIE
Pobyt w Krakowie na Światowych
Dniach Młodzieży był dla nas niezapomnianym przeżyciem. Teraz chcemy się nim podzielić z innymi!

Poniedziałek był dniem, w którym pielgrzymi z całej
Polski jechali do Krakowa na wydarzenia centralne
i spotkanie z Ojcem Świętym. Także my wraz
z naszymi gośćmi pojechaliśmy do stolicy Małopolski.
Z samego rana rozstawaliśmy się z naszymi gośćmi.
Pożegnaniom nie było końca. Pielgrzymów żegnali
gospodarze, parafianie, ojcowie jezuici i wolontariusze.
Długo było słychać pozdrowienia, pojawiły się łzy.
W środę witaliśmy obcych ludzi, a teraz, po tych kilku
dniach, żegnaliśmy przyjaciół. Ale to nie był koniec
Światowych Dni Młodzieży. Czas w naszej parafii się
kończył, ale zaraz zaczynały się główne wydarzenia
w Krakowie. Po odwiezieniu naszych gości na dworzec
sami ruszyliśmy do Krakowa.
Nasz wyjazd, grupy ze św. Szczepana pod przewodnictwem ks. Damiana, organizowaliśmy razem z parafią Andrzeja Boboli. Dlatego przed południem stawiliśmy się pod Sanktuarium na Rakowieckiej i stamtąd
wspólnie ruszyliśmy na dworzec. Do Krakowa jechaliśmy specjalnym pociągiem, który był pełen pielgrzymów z Warszawy. Spotkaliśmy tam znajome osoby
z innych parafii, wspólnot i centrum diecezjalnego. Nie
raz wagony wypełnił hymn ŚDM.
Po przyjeździe i rejestracji rozeszliśmy się do swoich
miejsc zakwaterowania w rodzinach, zakonach, klasztorach i u przyjaciół.
We wtorek od rana ruszyliśmy na miasto. Jako że
oficjalne rozpoczęcie ŚDM było dopiero po południu,
z pierwszego pełnego dnia w Krakowie chcieliśmy
skorzystać jak najpełniej. Z rana odwiedziliśmy muzeum w Fabryce Schindlera, gdzie poznaliśmy trudną
historię Krakowa w czasie II wojny światowej, dzielnicy Podgórze i późniejszego getta oraz właściciela
i pracowników fabryki.
W południe ruszyliśmy do Łagiewnik, aby odbyć
Pielgrzymkę Miłosierdzia. Rozpoczęliśmy ją
w Sanktuarium św. Jana Pawła II, które zrobiło na nas
ogromne wrażenie. Z daleka przypomina bowiem
świątynie bizantyjskie i kościoły w Ziemi Świętej. Po-

czątki chrześcijaństwa przywodzą na myśl również
piękne i wymowne mozaiki wewnątrz kościoła górnego przedstawiające sceny biblijne, a nad głównym ołtarzem – Chrystusa Odkupiciela Człowieka. Przed ołtarzem i w kaplicy bocznej wystawione były relikwie
Jana Pawła II, krew oraz sutanna Ojca Świętego, którą
miał na sobie podczas zamachu w 1981 roku. Z sanktuarium Jana Pawła II, w tłumie pielgrzymów, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego, ruszyliśmy do
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Tam, dokładnie
o godzinie 15, nawiedziliśmy kaplicę klasztoru sióstr
Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Następnie
przeszliśmy przez Bramę Miłosierdzia i nawiedziliśmy
Sanktuarium, gdzie był wystawiony obraz Jezu, Ufam
Tobie oraz relikwie św. siostry Faustyny. Była też okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
Z Łagiewnik bezpośrednio ruszyliśmy na krakowskie
błonia. Podczas ceremonii otwarcia ks. kardynał Dziwisz powitał wszystkich pielgrzymów i oficjalnie rozpoczął Światowe Dni Młodzieży. Zapalony został
Ogień Bożego Miłosierdzia i wniesiono symbole ŚDM:
krzyż i ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani. Głównym punktem ceremonii była Msza Święta w intencji
wszystkich, którzy przybyli i przybędą do Krakowa.
Po ceremonii zwiedzaliśmy miasto, pełne ludzi
z całego świata. Rynek i ulice tętniły śmiechem, muzyką i śpiewami w niezliczonej liczbie języków.
Od środy zaczynały się przedpołudniowe katechezy,
głoszone przez biskupów w różnych językach. Do samego końca była trzymana w tajemnicy informacja
kto, gdzie będzie głosił naukę. My uczestniczyliśmy
w kazaniach na stadionie Cracovii, gdzie pierwszą katechezę wygłosił bp Grzegorz Ryś. Słowa, które biskup
do nas skierował, nie były proste. Wychodząc od Apokalipsy św. Jana nawiązał do zabójstwa księdza Jacques’a Hamela we Francji. Jak mówił, na takie przypadki
odpowiedzią nie jest gniew, a miłosierdzie. „Bo jak nie
zareagujemy miłosierdziem na te wszystkie dramaty
świata, na te wszystkie dramaty, które nas przerażają,
na tę krew księdza Jacques’a wylaną wczoraj, jak nie
zareagujemy miłosierdziem, to będziemy karmić tylko
swój gniew i ten gniew najpierw zabije nas. Bardziej
zabije nas niż innych ludzi. (...) Wybór jest pomiędzy:
gniew a miłosierdzie. Ci, którzy znają Boga, wybierają
miłosierdzie. Amen.” – mówił biskup. Potem bp Ryś
odpowiedział na pytania od słuchających młodych,
które też nie były proste. Po konferencji odprawiona
została Msza Święta.
Po południu odwiedziliśmy wystawę w Muzeum Narodowym pt.: Maria. Mater Misericordiae. Wystawa
została zorganizowana specjalnie na ŚDM. Można było
zobaczyć na niej wiele wybitnych dzieł (m.in. Giotta,
Donatella, Rubensa) przedstawiających Maryję Matkę
Miłosierdzia.
ciąg dalszy na stronie 13
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Potem zwiedziliśmy bazylikę i odwiedziliśmy jezuitów przy ul. Kopernika. Spotkaliśmy m.in. naszego
duszpasterza o. Romualda, który był zaangażowany
w program MAGIS, oraz innych znajomych jezuitów.
We wtorkowy wieczór nie było żadnych wydarzeń
centralnych, a że przez cały czas w wielu miejscach
w Krakowie odbywały się koncerty, nabożeństwa, pokazy filmów i zawody w ramach tzw. Festiwalu Młodych, chcieliśmy z tego skorzystać. Wybraliśmy się na
uwielbienie Back Home Warsaw, przygotowane przez
wspólnotę Dom z Warszawy.
Wracając przez całe miasto mogliśmy uczestniczyć
w niezwykłym przeżyciu, które także tworzyliśmy.
Niezliczone tłumy pielgrzymów, których z dnia na
dzień przybywało, tworzyło niezwykłą atmosferę radości, energii i otwartości.
W czwartek ponownie rozpoczęliśmy dzień od katechezy. Tym razem wraz z tysiącami młodych ludzi
słuchaliśmy konferencji wygłoszonej przez bp. Edwarda Dajczaka. Biskup przytoczył Ewangelię wg św. Łukasza, w której Jezus spotyka trędowatego. Jezus dotyka tych, których nikt nie dotyka. Czasem nie potrzeba
słów, aby głosić Boga, a wystarczy sam gest miłosierdzia. Biskup podkreślił, że takie gesty nie są zarezerwowane jedynie dla świętych. Jezus dotyka nas m.in.
poprzez Pismo Święte. Biskup zaprosił nas, abyśmy po
powrocie do domów pokazali, że młodzi żyją Ewangelią. Ale, aby tego dokonać i docierać do innych
z miłością, potrzeba karmić się Jezusem i pozwolić Mu
dotknąć swojego serca. Po katechezie biskup odpowiadał na pytania zadawane przez młodych ludzi
i odprawił Mszę Świętą.
Po południu byliśmy na Błoniach, gdzie przyszliśmy
powitać Ojca Świętego. Otaczali nas ludzie z wielu
różnych krajów. Jak okiem sięgnąć nie było końca kolorowego tłumu, wymachującego flagami swoich krajów. Wiwatami, krzykiem i śpiewem witaliśmy papieża Franciszka. W końcu dołączył do nas: wiedzieliśmy,
że teraz zaczął się najważniejszy czas tego kilkudniowego święta. Po pokazie artystycznym, prezentacji
krajów pielgrzymów i przywołaniu świętych patronujących młodym z różnych miejsc na Ziemi, przemówił
do nas Ojciec Święty. W krótkich słowach zachęcił do
porzucenia wygody, aby zmieniać życie i okazywać
serce miłosierne. Powitanie zakończył koncert znanych
muzyków chrześcijańskich: m.in. Arkadio, Full Power
Spirit i El Nino.
Tego wieczora i nocy w Krakowie było już tylu młodych ludzi, że w najbliższym otoczeniu Starego Miasta
przestała kursować komunikacja miejska. Tak duża
liczba osób przemierzała miasto, że tramwaje
i autobusy nie mieściły się na ulicach i placach. Rynek
tętnił życiem bez przerwy, od przyjazdu papieża Kraków nie kładł się spać. Śpiewom, tańcom i okrzykom
nie było końca, lecz nie czuło się przy tym niepokoju.
Wręcz przeciwnie, cały ten gwar i hałas był radosny

i serdeczny. Pielgrzymi pokazywali, skąd przyjechali, i byli
z tego dumni, ale jednocześnie
z ciekawością i otwartością patrzyli na innych. Było czuć, że
wszyscy jesteśmy braćmi: jednym Kościołem pomimo
różnego koloru skóry, pochodzenia i mówienia różnymi językami.
W piątkowe przedpołudnie uczestniczyliśmy
w trzeciej i ostatniej katechezie. Tego dnia stadion
Cracovii był wypełniony po same brzegi, a nauki głosił
prymas Polski abp Wojciech Polak. Arcybiskup skierował do nas m.in. słowa: „Miłosierdzie ma oczy, aby
widzieć, ma uszy, aby słyszeć, ma serce, aby podejmować decyzje i ma dłonie gotowe do pomocy. Miłosierdzie bez uczynków jest martwe”. Prymas Polski podkreślał także rolę przebaczenia. Arcybiskup, tak jak
biskupi głoszący kazania w poprzednich dniach, odpowiadał na pytania wiernych, a potem przewodniczył
Mszy Świętej.

Po południu w strugach przelotnego deszczu ruszyliśmy na Błonia, aby uczestniczyć w Drodze Krzyżowej.
Głęboki przekaz rozważań stacji, które nawiązywały
do uczynków miłosierdzia, wzmacniała pantomima
i obrazy tworzone piaskiem. Krzyż był niesiony między naszymi sektorami przez grupy zajmujące się czynieniem dzieł miłosierdzia, a także młodych ludzi –
uchodźców z Syrii. Na koniec nabożeństwa papież
Franciszek mówił, że Jezus zachęca nas, abyśmy stawali się aktywnymi bohaterami służby i byli odpowiedzią na potrzeby świata, niosąc miłosierdzie potrzebującym. Przez to będziemy dawać świadectwo i stawać
się znakiem Miłosiernej Miłości Boga dla naszych czasów. Ale, aby tego dokonać, trzeba wejść na drogę
osobistego zaangażowania i poświęcenia samych siebie. Tą drogą jest Droga Krzyżowa, jedyna, która prowadzi do Zmartwychwstania.
Po zakończeniu nabożeństwa pospiesznie ruszyliśmy
do parku Krowoderskiego na koncert i przedstawienie
w ramach Festiwalu Młodych. W kameralnym gronie,
razem z innymi pielgrzymami i mieszkańcami okolicz-
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nych bloków, wsłuchiwaliśmy się
piękne piosenki wykonywane przez
Jakuba, młodego chłopaka chorego
na autyzm, który wraz z przyjaciółmi przedstawiał
swój autorski program Życie jest cudem. Po koncercie
Jakuba obejrzeliśmy przedstawienie teatru ze Słowacji
pt. Karol Wojtyła: Promieniowanie ojcostwa. Na nocleg wracaliśmy późno w nocy, ale mimo tej pory Kraków był głośny. Tętnił życiem, młodością i nie miał
zamiaru zasypiać. A co najpiękniejsze, był całkowicie
trzeźwy.
W sobotę był tylko jeden punkt programu: czuwanie
z Ojcem Świętym na Polu Miłosierdzia w Brzegach.
Ale mimo tego, iż czuwanie miało być wieczorem, my
wyruszyliśmy w drogę w samo południe. Zaopatrzeni
w karimaty, śpiwory i prowiant ruszyliśmy w drogę. W
całym mieście było widać grupy zmierzające na Pole
Miłosierdzia. My podjechaliśmy komunikacją miejską
do Lesiska, najdalej jak to było możliwe, ale mimo
tego mieliśmy spory odcinek do przejścia. Pomimo
wczesnej pory szliśmy w tłumie pielgrzymów, który
z minuty na minutę powiększał się. Słońce mocno
świeciło i dawało się we znaki, ale po drodze rozstawione były kurtyny wodne, dzięki którym mogliśmy
się schłodzić. Nawet mieszkańcy domów wzdłuż drogi
dawali nam odrobinę wytchnienia od skwaru, polewając nas wodą ze swoich ogrodów. Radosny tłum
z kilometra na kilometr gęstniał. Zbliżając się do
Brzegów zajmowaliśmy całą szerokość drogi
z trzypasmowymi jezdniami. Gdy rozchodziliśmy się
do sektorów, trzeba było zachować czujność, ale mimo
zastojów i dużego ścisku w pewnych miejscach czuło
się uprzejmość i spokój. W końcu, po kilku godzinach
drogi, dotarliśmy na miejsce. Nie mieliśmy dużo czasu
na rozłożenie rzeczy, ponieważ krótko po naszym
przyjściu rozpoczęło się czuwanie. Papież Franciszek
rozpoczął nabożeństwo, przechodząc ramię w ramię
z młodymi z różnych kontynentów przez Bramę Miłosierdzia. Ponownie mogliśmy uczyć się, jak czynić
dzieła miłosierdzia. Omawiane kwestie nie były proste.
Przez poruszające świadectwa mogliśmy poznać problemy, z jakimi borykają się młodzi ludzie: wojna,
głód i bieda. A pomimo tego są pełni wiary i nadziei.
Ojciec Święty zachęcił, aby nie być młodzieżą kanapo-
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wą, ale być aktywnym i spełniać swoje marzenia. Mówił, że Jezus jest Panem ryzyka, a nie wygody
i bezpieczeństwa. Piękny zachód słońca wzmagał przeżycia związane z tym niezapomnianym wydarzeniem.
Mogliśmy uwielbiać Boga w Najświętszym Sakramencie, a potem w koncercie uwielbieniowym. Wszystko
zakończyło się późną nocą, ale jeszcze długo trwały
rozmowy, śpiewy i tańce.
Noc spędziliśmy na Polu Miłosierdzia, pod gołym
niebem. Od rana trwały koncerty i modlitwy. Bardzo
szybko zrobiło się gorąco. O godzinie 10 ponownie
przyjechał Ojciec Święty i razem z nim uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. W kazaniu papież Franciszek,
wychodząc od spotkania Zacheusza i Jezusa, zachęcał
nas, aby oddać Bogu wszystkie swoje słabości
i sprawy, które nas zawstydzają. Ojciec Święty podziękował nam za obecność i poprosił, abyśmy zanieśli
przesłanie ŚDM do naszych domów. A także zaprosił
nas za 3 lata do Panamy. Powrót z Brzegów, pomimo
ogromnego tłumu, nie sprawił nam większych problemów. Długo jeszcze rozmyślaliśmy nad słowami papieża Franciszka.
Do Warszawy wróciliśmy w poniedziałek. I znów
spotkaliśmy wielu znajomych, ale tym razem śpiewy
i hymn ŚDM brzmiały trochę inaczej niż
w poprzednich dniach. Pełni ważnych treści, wiedzieliśmy, że uczestniczyliśmy w wielkim i błogosławionym
wydarzeniu. Skończył się piękny czas, ale pełni wiary
i nadziei wracaliśmy do domów, niosąc ze sobą iskrę
miłosierdzia.
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KOLONIE DZIECI Z NASZEJ PARAFII
Wakacje fajna rzecz i smutki idą precz.
Bo w wakacje słonko świeci i wtedy cieszą się dzieci.
Na kolonie wyjeżdżają, z rodzicami się żegnają.

27.06

Nasze kolonie rozpoczęliśmy zbiórką o godz. 7.00
przy kościele św. Szczepana. Zapakowaliśmy swoje
bagaże i wyruszyliśmy autokarem w Bieszczady. Po
drodze zwiedzaliśmy Lubartów, wtedy dołączyło do
nas także dziewięcioro dzieci z s. Marleną. Wspólnie
uczestniczyliśmy we Mszy św. w parafii św. Anny.
Jechaliśmy pod opieką: s. Katarzyny, s. Wirginetty,
s. Marleny, p. Weroniki i p. Magdy. Łącznie było nas
czterdzieścioro czworo dzieci.
O godz. 14.00 dotarliśmy do Sandomierza, gdzie
czekał na nas umówiony przewodnik. Nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy od studni na Rynku Starego Miasta.
Następnie zwiedzaliśmy Bramę Opatowską, podziemną trasę, zbrojownie, dziedziniec zamkowy i wąwóz
św. Jadwigi, kościół św. Jakuba. Nasze wędrowanie
zakończyliśmy obiadokolacją w barze Green House.
Następnie udaliśmy się na nocleg do Domu Wycieczkowego „SALUS”.
28.06

Po przespaniu pierwszej nocy w Sandomierzu
i zjedzeniu śniadania udaliśmy się na poranną Mszę
św. do kościoła św. Jakuba, w którym urzędują ojcowie dominikanie. Mszę św. odprawił tamtejszy przełożony i zakończył ją koronką do Bożego Miłosierdzia
oraz niezwykłą (bardzo bliską) adoracją Najświętszego
Sakramentu. Ojciec przełożony opowiadał nam historię
świątyni, zakonu oraz okolicy. Pokazał nam również
otaczająca kościół winnicę, z której rozpościerał się
piękny widok na panoramę Sandomierza.
Na rynek udaliśmy się wąwozem św. Jakuba i po

ucho igielne. Siostry przygotowały dla nas prezent
w postaci pysznych lodów. Zanim opuściliśmy Sandomierz, odwiedziliśmy jeszcze katedrę i przeszliśmy
szlakiem o. Mateusza.
Pozostałą część dnia spędziliśmy na podróży autokarem do ośrodka „Zielona Polana”. Na początku czekała
nas niespodzianka. Mięliśmy przejść przez wiszący
most nad Sanem. Niektórzy z nas mieli niemały strach
w oczach, droga okazała się jednak bezpieczna.
Po obiedzie udaliśmy się do swoich pokoi. Następnie
poszliśmy na długi spacer poznawać okolicę. Po kolacji odbyło się spotkanie zapoznawcze. Po nim padliśmy jak muchy i natychmiast zasnęliśmy.
29.06

W środę po śniadaniu i po Mszy św. w Słonnem wyruszyliśmy w góry na Kozi Garb z przewodnikiem. Po
obiedzie poszliśmy pływać w basenie. Nasz dzień zakończyliśmy ogniskiem połączonym z pieczeniem kiełbasek, jedzeniem surówki.
30.06.

Tego dnia siostry i panie wychowawczynie obudziły
nas o godz. 7.30. Po śniadaniu wyruszyliśmy do Przemyśla wraz z panem przewodnikiem. Podróż trwała
około godziny. Nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy Eucharystią w kościele ojców Salezjanów. Następnie udaliśmy się na Kopiec Tatarski, z którego było widać panoramę miasta. Mając przed oczami ten piękny krajobraz zjedliśmy przygotowany dla nas prowiant. Po posiłku zeszliśmy z góry do zamku, gdzie zwiedziliśmy
basztę i lochy. Następnie podzieliliśmy się na dwie
grupy: pierwsza poszła na najlepsze lody, a druga
zwiedzała podziemia. Znajdowały się tam zabytkowe
piwnice i wirtualne lustro, którym się bawiliśmy. Później nastąpiła zamiana. Wracając do autokaru zwiedziliśmy katedrę. Następnie pan kierowca zawiózł nas do
Wioski Fantasy, gdzie odbyła się gra terenowa. Fabuła
była fascynująca. Wszystkim się podobało. Z tej wioski powróciliśmy do ośrodka na obiadokolację. Następnie wszyscy koloniści wzięli szybki prysznic i poszli
do jednego domku oglądać trzymający w napięciu
mecz Polska-Portugalia. Młodsze dzieci dotrwały do
pierwszej połowy, a grupy starsze do końca.
01.07

Piątego dnia pojechaliśmy autokarem do Krasiczyna.
Zwiedzaliśmy zamek z przewodnikiem, następnie
przeszliśmy się po pięknym parku, gdzie spożywaliśmy drugie śniadanie. Naszą podróż zakończyliśmy
w Dubiecku również w zamku i parku, gdzie widzieliśmy piękne bażanty.
Po obiedzie udaliśmy się do kościoła w Słonnem
z racji pierwszego piątku miesiąca. Wieczorem była
prezentacja poszczególnych grup, między innymi Minionków.
ciąg dalszy na stronie 17
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02.07

Tego dnia wystawione na próbę zostały nasze siły,
wytrwałość, niezłomność. Udaliśmy się wraz z przewodnikiem na pieszą wędrówkę po Bieszczadach. Towarzyszyło nam gorące słońce, bezchmurne niebo,
czasami cień bukowego lasu. Szliśmy szlakiem w kierunku wsi Piątkowa, gdzie znajdowała się stara, drewniana cerkiew grekokatolicka. Przewodnik uatrakcyjniał nam wędrówkę pokazując nam prehistoryczne
skarby znalezione na terenach Bieszczad, pochodzące
z epoki kamienia łupanego oraz opoki żelaza. Niektóre
z dziewczynek urozmaicały sobie wędrówkę zrywając
polne kwiaty i robiąc z nich wianki, bukiety.
Gdy dotarliśmy do cerkwi, odpoczęliśmy w przyjemnym chłodzie i zjedliśmy drugie śniadanie. Droga
powrotna pod górę wycisnęła z nas siódme poty. Starsi
pomagali młodszym, dzielni chłopcy nieśli plecaki
zmęczonym dziewczynkom. Ledwie żywi dotarliśmy
do ośrodka, gdzie po obiedzie z przyjemnością zażywaliśmy orzeźwiającej kąpieli w basenie.
Po kolacji bawiliśmy się na dyskotece i śpiewaliśmy
karaoke. Choć dzień był pełen wielu różnych wrażeń,
nie było po nas widać zmęczenia, czego nie można
było powiedzieć o opiekunach.
03.07

W niedziele po śniadaniu wyruszyliśmy autokarem
do Łopuszki Wielkiej, aby tam wsiąść do Kolejki Wąskotorowej „Pogórzanin”. Jechaliśmy ponad godzinę.
Po drodze w Szklarach w okolicach Dynowa przejechaliśmy przez najdłuższy w Europie tunel kolejki wąskotorowej liczący 602 m. Wróciliśmy do ośrodka na
obiad. Po obiedzie wyruszyliśmy autokarem do Łańcuta. Zwiedziliśmy tam przepiękny zamek, zabytkową
powozownię. Mieści się ona w dwóch budynkach,
w których zebrano największą kolekcję karet, powozów, sań i bryczek, z których część należała do tamtej-

szych właścicieli. Po zwiedzaniu udaliśmy się do Pomarańczarni. Było tam dużo zieleni i różne zwierzęta
(świerszcze domowe, żółwie, króliki, świnki morskie).
Widzieliśmy również trofea jednego z hrabiów, którego hobby było polowanie.
Następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii w kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Łańcucie.
Wróciliśmy do ośrodka na kolację i pełni wrażeń
i dobrych emocji poszliśmy spać.
04.07

Po śniadaniu pojechaliśmy na całodniową wycieczkę
na największa zaporę w Polsce. Na początku uczestniczyliśmy we Mszy św. w Zahutyniu w kościele ojców
Oblatów. Następnie pojechaliśmy nad Solinę. W międzyczasie udało się nam zakupić pamiątki. Jedną
z najmilszych chwil był rejs statkiem, dzięki któremu
mogliśmy się odprężyć. Ten mile spędzony czas trwał
45 minut. Siostry zaskoczyły nas miłą niespodzianką,
kupując nam pyszne gofry.
Czekały na nas jeszcze trzy atrakcje. Mini ZOO,
gdzie były różne zwierzęta (daniele, przeróżne ptaki,
konie, lamy, świnki, psy, koty). Zachwyciły nas również miniaturowe cerkwie z przeróżnych krajów.
Ostatnią atrakcją był Ogród Biblijny, po którym oprowadził nas przewodnik i wytłumaczył nam całe znaczenie tego miejsca.
Po mile spędzonym dniu powróciliśmy autokarem
do ośrodka, gdzie czekała na nas pyszna kolacja.
05.07

Nasz kolejny dzień zapowiadał się bardzo ciekawie.
Po śniadaniu udaliśmy się do zagrody jeździeckiej
„Antosiówka”, gdzie wszyscy mieli możliwość obejrzeć konie i pojeździć na nich. Następnie bawiliśmy
się w przeciąganie liny i graliśmy w piłkę. Po obiedzie
bawiliśmy się na świeżym powietrzu w ośrodku.
Po zabawach pojechaliśmy do Dubiecka (6 km), aby
odwiedzić pana Roberta, naszego przewodnika, który
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w prywatnym domu prowadzi Muzeum Skamieniałości i Minerałów. Mieści się tam 2500 znalezisk. W
Muzeum znajdują się: skamieniałości fliszu karpackiego, kości ssaków, amonity, trylobity, minerały, m.in.:
ametysty, agaty, kryształy górskie, rudy żelaza, gipsy.
Następnie uczestniczyliśmy we Mszy w kościele parafialnym. Po kolacji odbył się Festiwal Piosenki
„Zielona Polana” 2016.
06.07

Środa to kolejny dzień naszych przygód. Po śniadaniu i porannej modlitwie mieliśmy czas, aby pobawić
się w ośrodku. O godz. 10.30 wyruszyliśmy autokarem
do Starej Wsi, gdzie zobaczyliśmy piękne muzeum
i uczestniczyliśmy we Mszy św., którą odprawił dla
nas ks. Adam, oblat. Następnie czekała nas smaczna
niespodzianka – gofry – i zakup pamiątek. Potem pojechaliśmy do Krosna, aby zwiedzić Hutę Szkła
i uczestniczyć w warsztatach malowania na szkle. Podczas zwiedzania zostaliśmy podzieleni na dwie grupy.
Przewodnik opowiadał nam o historii huty i jej pracy.
Mieliśmy możliwość zobaczenia wyrobów ze szkła,
jak również przyjrzenia się, w jaki sposób powstaje np.
róża. Na koniec każdy z nas mógł wybijać monety.
07.07

Nasz kolejny dzień to pielgrzymowanie do Kalwarii
Pacławskiej. O godz. 11.00 uczestniczyliśmy w Eucha-

rystii przed obrazem Matki Bożej, a następnie kupowaliśmy pamiątki. Naszym kolejnym celem był Ogród
Botaniczny. Znajduję się tu kolekcja rzadkich roślin
wodnych, bagiennych, skalnych, czy roślin pochodzących z różnych stref klimatycznych. Poza ich oglądaniem przeszliśmy także labirynt z drzew. Na koniec
zwiedziliśmy opłatkarnię w Klasztorze sióstr Felicjanek w Przemyślu. Każdy z nas miał możliwość obejrzenia, w jaki sposób powstają opłatki i cieszyliśmy się
z resztek po wykrajaniu komunikantów i hostii. Po
kolacji wszyscy pełni energii brali udział w podchodach. Za poprawne zrealizowanie zadań oraz odnalezienie poszlak i umiejętność zgodnej współpracy
w grupach czekał na nas skarb – słodka niespodzianka.
08.07

To nasz ostatni cały dzień w ośrodku. Po śniadaniu
mieliśmy czas na spakowanie swoich bagaży
i ogarnięcie pokojów. O godz. 11.00 odbył się Festiwal
Talentów. Po zaniesieniu bagaży do autokaru zjedliśmy obiad i pojechaliśmy na boisko Orlik. Graliśmy
dwie godziny na boisku do piłki nożnej, koszykówki
i tenisa. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy św. Na
zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy
i nagrody.
09.07

Ostatni dzień na kolonii. Po wstaniu i śniadaniu wyruszyliśmy w drogę do Lublina, gdzie uczestniczyliśmy w Eucharystii w kościele rektoralnym. Następnie
czekał na nas smaczny obiad – pizza – i ostatni punkt
programu: zwiedzanie muzeum Zamoyskich
w Kozłówce.
Tam też pożegnaliśmy się z częścią kolonistów
z Lubartowa i z s. Marleną. Dziękujemy za wspólny
pobyt i zabawę. Pełni wrażeń wróciliśmy autokarem
do Warszawy o godz. 19.30.
Bardzo dziękujemy siostrom i paniom wychowawczyniom za super spędzony czas, dziękujemy również
wszystkim parafianom, którzy wspomogli nasz wyjazd
na kolonie, kupując smaczne wypieki naszych mam
i sióstr. Bardzo dziękujemy.
Dzieci i Siostra Wirginetta

WYDARZYŁO SIĘ…
W naszej parafii w okresie wakacyjnym naprawdę wiele
się działo:

19 czerwca – w ostatnią niedzielę przed wakacjami
dzieci ze Scholi wraz z Siostrami katechetkami zorganizowały „Kiermasz Ciast”, z którego dochód przeznaczony został na dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego
dzieci z naszej parafii. Po Mszy św. o godz. 17.00, przy
naszym Domu Zakonnym odbył się piknik z racji Dnia
Migranta i Uchodźcy.
23 czerwca – nasz parafialny zespół Caritas przeprowadził zbiórkę ofiar i przygotowała paczki żywnościowe dla 100 osób. Dziękujemy parafianom za hojne ser-
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ca, a naszej Caritas za sprawne zorganizowanie akcji
pomocy.
24 czerwca – rano odbyła się uroczysta Msza św. na
zakończenie roku szkolnego dzieci i młodzieży, a po
południu wiceprezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy naszej parafii, pani Ewa Kubisiak otrzymała
medal - Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej. Serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia i życzymy Pani
Ewie błogosławieństwa Bożego w dalszej służbie
w kościele.
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25 czerwca – w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli
przy ul. Rakowieckiej ks. biskup Rafał Markowski
udzielił święceń diakonatu i prezbiteratu młodym
współbraciom jezuitom..
29 czerwca – w uroczystość Świętych Apostołów
Piotra i Pawła modliliśmy się za Papieża Franciszka,
Piotra naszych czasów.
1 lipca – w pierwszy piątek miesiąca tradycyjnie
przed południem księża udali się z Komunią św. do
chorych parafian, a nazajutrz w pierwszą sobotę lipca
po Mszy św. o godz. 8.00 odbyło się nabożeństwo ku
czci Niepokalanego Serca Maryi.
3 lipca – poranna Msza św. odprawiona została
w intencji Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca.
6 lipca – w związku z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży odbyło się kolejne robocze spotkanie Parafialnego Zespołu ŚDM, liderów i osób odpowiedzialnych za poszczególne sektory przygotowań.
10 lipca – grupa dzieci z naszej parafii wraz
z Siostrami Felicjankami zakończyła wakacyjny wypoczynek w Bieszczadach. Dziękujemy wszystkim za
pomoc i dofinansowanie tego wakacyjnego wyjazdu.
11 lipca – po Mszy św. o godz. 18.30, odbyło się
spotkanie Parafialnego Zespołu ŚDM na temat zorganizowania pikniku rodzinnego w naszej parafii, potrzeby dodatkowych osób do pomocy w przygotowaniu
boiska i do posprzątania go po pikniku.
17 lipca – w kościele św. Anny ks. Kardynał Kazimierz Nycz odprawił Mszę św., podczas której nastąpiło uroczyste powitanie relikwii bł. Piotra Jerzego Frassatiego, jednego z głównych patronów Światowych
Dni Młodzieży, patrona młodzieży i Akcji Katolickiej.
20 lipca – wieczorem powitaliśmy serdecznie przybyłe do naszej parafii trzy grupy pielgrzymów z Rosji,
USA i Chile, które w ramach Dni w Diecezjach zostały
ugoszczone w naszych Rodzinach i uczestniczyły
w przygotowanych specjalnie dla nich wydarzeniach.
24 lipca – niedziela była ostatnim dniem pobytu pielgrzymów w naszej parafii i zakończyła się wspaniałym
Parafialnym Piknikiem Rodzinnym na boisku szkolnym przy ul. Rakowieckiej 60. Nazajutrz nasi Goście
udali się do Krakowa na spotkanie z papieżem Franciszkiem. Dziękujemy za wszelką pomoc wszystkim,
którzy włączyli się w dzieło przygotowania ŚDM. Rodzinom naszej parafii dziękujemy za przyjęcie pielgrzymów do swoich domów.
31 lipca – w uroczystość św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu Towarzystwa Jezusowego, modliliśmy
się o nowe powołania oraz za naszych Przyjaciół
i Dobroczyńców. W zakrystii dostępna była dla naszych parafian woda św. Ignacego, która wedle tradycji
pomaga wypraszać łaski zdrowia przez wstawiennictwo św. Ignacego Loyoli.
5 sierpnia – w pierwszy piątek miesiąca przed południem udaliśmy się z Komunią św. do chorych parafian oraz modliliśmy w intencji uczestników warszaw-

skiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę.
7 sierpnia – z racji pierwszej niedzieli miesiąca odbyła się poranna Msza św. Apostolstwa Modlitwy
i Żywego Różańca.
15 sierpnia – przeżywaliśmy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, znanej w tradycji
jako Matka Boża Siewna. W całej Polsce uroczystościom towarzyszą odpusty, procesje eucharystyczne
i święcenie ziół. W zaprzyjaźnionym z naszą parafią
Sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej, czczonej jako Matka Jedności Chrześcijan, uroczystej Mszy św.
na placu przed bazyliką przewodniczył ks. arcybiskup
Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita Archidiecezji
Mińsko-Mohylewskiej na Białorusi.
1 września – dzieci i młodzież rozpoczęły nowy rok
szkolny poranną Mszą św.
2 września – w pierwszy piątek miesiąca przed południem nasi chorzy parafianie przyjęli w swoich domach Komunię św., a po wieczornej Mszy św.
z uczczeniem relikwii Krzyża Świętego nastąpiła modlitwa „Medytacje pod Krzyżem”.
4 września – w pierwszą niedzielę miesiąca po porannej Mszy św. w intencji Apostolstwa Modlitwy
i Żywego Różańca, odbyło się wyjaśnienie wrześniowych intencji Apostolstwa Modlitwy. W Rzymie odbyła się kanonizacja bł. Matki Teresy z Kalkuty – nowej
świętej, która uczy nas miłosiernej służby bliźniemu.
7 września – w kaplicy św. Judy Tadeusza w Domu
Parafialnym odbyło się pierwsze spotkanie młodzieży
i przygotowujących się do sakramentu bierzmowania.
10 września – w ramach trwającego Roku Miłosierdzia odbyła się jednodniowa autokarowa wycieczka do
Kodnia z licznym udziałem naszych parafian.
11 września – rozpoczął się w naszej Ojczyźnie Tydzień Wychowania pod hasłem: „Miłosierni jak Ojciec”. W Karagandzie odbyła się beatyfikacja polskiego kapłana, ks. Władysława Bukowińskiego, więźnia
sowieckich łagrów i zesłańca, zwanego Apostołem
Kazachstanu.
14 września – odbyło się spotkanie Parafialnej Rady
Duszpasterskiej z Ojcem Proboszczem.
15 września – Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
zgromadził parafian na Mszy św. w intencji Ojczyzny.
18 września – nasza parafialna Caritas przeprowadziła zbiórkę ofiar na pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi we Włoszech. Dziękujemy za hojne serce.
21 września – odbyło się powakacyjne spotkanie
katechetów ze szkół znajdujących się na terenie naszej
parafii, które rozpoczęła Msza św. wieczorna,
a w Domu Parafialnym drugie spotkanie młodzieży
przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
22 września – odbyło się spotkanie organizacyjne
Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii
św.
Serdecznie zapraszamy do oglądania relacji fotograficznych i filmowych zamieszczonych na parafialnej
stronie internetowej: www.szczepan.org.pl
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WYDARZYŁO SIĘ…

Biblioteka Parafialna
niedziela, godz. 10.30 - 12,30
I i III wtorek, godz. 17.30 - 19.00
Poradnictwo Rodzinne
poniedziałek godz. 17.00 - 19.30
kontakt: p. Joanna Człapska; tel. 607 036 592
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
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Szczepana pierwszego
Męczennika, ul. św. Szczepana 1,
02-568 Warszawa, tel. 22 848 22 79; 22 542 10 26
http://www.szczepan.org.pl/; szczepan@jezuici.pl
Konto: 40 1030 0019 0109 8503 0013 2152
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NABOŻEŃSTWA I MSZE ŚWIĘTE
Msze św. w Niedziele i święta
7.00; 8.00; 9.30; 10.45 (w jęz. hiszpańskim w domu
parafialnym - poza wakacjami); 11.00 (z udziałem
dzieci); 12.15 (z przedszkolakami w domu parafialnym
- poza wakacjami); 12.30 (suma w intencji parafian)
17.00 (poza wakacjami); 18.30 (dla młodzieży); 20.00
(akademicka)
Msze św. w pierwszy piątek miesiąca
7.00; 7.30; 8.00 (msza św. i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa); 17.00 (dla dzieci
i młodzieży - poza wakacjami); 18.30
Msze św. w Dni powszednie
7.00; 7.30; 8.00; 18.30
środa godz. 8.00 (w intencji dobroczyńców parafii
i domu zakonnego);
1. sobota miesiąca godz. 8.00 (msza św. i nabożeństwo
do Niepokalanego Serca Maryi);
2. czwartek miesiąca godz. 18.30 (w intencji Ojczyzny)
Nabożeństwa
Koronka do Miłosierdzia Bożego: środa godz. 18.15
Medytacje pod Krzyżem: piątek ok. 19.15, po mszy
św,, (z wyjątkiem wakacji i Wielkiego Postu)
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Pierwsza niedziela miesiąca: po sumie - od godz.
13.30 do 17.00; godz. 15.00 - Godzina Miłosierdzia
Czwartki: od godz. 8.30 do godz. 18.30
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. 15.30 i 19.00
środa godz. 19.00
kaplica św. Judy Tadeusza
Chór parafialny
opiekun: O. Wiesław Kulisz SJ
kierownik chóru: Ewa Wawrzyniak
środy lub piątki, sala św. Rodziny
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
wtorek i czwartek
16.00 do 18.00
środa i piątek
10.00 do 12.00
O. Proboszcz dyżuruje w kancelarii
we wtorki i piątki (oprócz 1. piątku miesiąca)
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