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FELIETON

O SŁUŻENIU
Służba innym już dawno wyszła z mody. Zdaniem niektórych jest wręcz poniżej godności… Tymczasem to podstawowy obowiązek chrześcijanina.

ale po to, by służyć: najpierw Bogu, a potem innym
ludziom. Niewielu może nawet podejrzewa, że takie
służenie zapewnia więcej przyjemności niż podróż do
Nepalu.

O służeniu niby coś słyszałem i nawet próbowałem
o nim myśleć, ale tak raczej chaotycznie. „Kobieta
ma służyć” – oznajmiłem pewnego razu
Jest w służeniu ten moment na początku,
w rozmowie ze znajomą niewiastą i mało brakowało, a oberwałbym od niej za niestosowne wypo- kiedy konieczna jest zmiana nastawienia.
wiedzi. „A mężczyzna to co?” – zawołała niemal.
Ale jest w służeniu ten moment na początku, kiedy
Odparłem, że mężczyzna też ma służyć, ale akurat rozmawialiśmy o kobietach, zapytałem więc, czemu konieczna jest zmiana nastawienia, a to wymaga odwagi czy nadziei, a może miłości, kiedy nagle trzeba „się
wprowadza do rozmowy dodatkowy wątek.
zamknąć”
i nie myśleć ani o sobie, ani o innych. Kiedy
Non serviam (po polsku „Nie będę służył”) powiedział Lucyfer do Boga i rzeczywiście przestał, stając trzeba zatrzymać strumień pomysłów, dobrych rad,
nawet niestety najbardziej okrutnych myśli zaczynasię patronem wszystkich zbuntowanych Służenie jest dla katolika jących się od słów: trzeba było…
W takim stanie mamy szansę usłyszeć nie tylko, co
przeciwko służeniu.
istotą życia.
mówi do nas Bóg, ale także – nasz bliźni, któremu
Nie bądź głupi, co ty,
chcemy się jakoś przysłużyć. Przy czym nie uważam
służyć będziesz? I tak
oto widzimy coraz mniej „głupich”, a coraz więcej wcale, że to „dobry uczynek”, tylko pewien styl życia
cwaniaczków, umiejących sobie w życiu poradzić bez (składający się najlepiej z samych dobrych uczynków),
który jest dobry dla obu stron
względu na koszty. Taki czas.
Tymczasem służenie jest dla
W takim stanie mamy szansę i nie zostawia niesmaku głupiego spotkania w jakiś czas po
katolika istotą życia. Nie jest on
tu po to, żeby się urządzić usłyszeć, co mówi do nas Bóg. rozstaniu
Jacek Drachal
i zapewnić sobie przyjemności,

BÓG SIĘ RODZI!

Hymn o świętym Szczepanie

Życz wszystkim by uważnie się rozglądali, ale nie
oglądali przede wszystkim stanów swych kont osobistych ani innych rachunków, bynajmniej tego nie lekceważąc. Musimy Jemu uwierzyć, że On nasz Ojciec
wszystko może, a rozwiązania znajdzie takie o których byśmy nie pomyśleli. Tam gdzie nie mamy pomysłu na rozsupłanie swych problemów, na realizację
swych planów jest jeszcze On, ten któremu można
zaufać. Wtedy dopiero dostrzeżemy piękno Bożego
Narodzenia . W końcu to najpiękniejsze święta - czas
wspólnego przebywania, radowania się sobą, obdarowywania się nawzajem, czas wspólnego kolędowania.
Właśnie ten czas łączył szczególnie i tych, którzy zostali wywiezieni na Sybir, tych przebywających
w łagrach i obozach jenieckich a także obozach koncentracyjnych. Tam szczególnie szacunek dla tego
wydarzenia i pamięć o nim pomagały przeżyć te trudne chwile. To iskra radości, która podobnie jak ziarnko gorczycy powoli rośnie.

Święty Szczepan, biednych sługa
naśladował swego Pana
głosił wiarę w Zbawiciela
słowem i przez krwi przelanie.

Wojciech Zagrajek
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Nasz Patronie Męczenniku
daj nam miłość do Jezusa
i dla naszych braci w wierze
byśmy Twój zdobyli wieniec.
AMEN
Słowa: O. Waldemar Linke CP
Muzyka: Daniel Popko

I już koniec roku. Wkrótce spojrzymy na kartkę nowego kalendarza.
Towarzyszy nam poczucie, że
wszystko czym żyliśmy do tej pory
już się zakończyło, stało się faktem,
przeszło do historii. Przeżyliśmy
światowe Dni Młodzieży, ugościliśmy naszych przyjaciół z USA, Chile i Rosji; zakończył się Jubileusz 1050
rocznicy chrztu Polski i został zamknięty Rok Miłosierdzia, który był wielkim wydarzeniem dla całego
kościoła powszechnego. Zakończyło się i jednocześnie
coś się zaczęło w nowy sposób. Papież Franciszek
w Liście apostolskim – MISERICORDIA ET MISERA, podsumowującym nadzwyczajny jubileusz,
stwierdza, że po Roku Miłosierdzia nadszedł Czas Miłosierdzia. Bóg nigdy nie przestaje być miłosiernym,
zawsze udziela obficie swych darów. Dla nas wierzących nastał czas, w którym dalej jest aktualne wezwanie do praktykowania uczynków wobec ciała i wobec
duszy. Rok miłosierdzia wyostrzył w nas wewnętrzy
wzrok i wrażliwość serca na ubogich, cierpiących,
głodnych, spragnionych, wątpiących. Teraz trzeba zakasać rękawy i budować „miasto godne zaufania” .
Wszyscy jesteśmy do tego wezwani i zaproszeni. Praktykowanie miłosierdzia w codzienności jest sprawdzianem dojrzałości naszej wiary.
Trwający adwent jest wspaniałą okazją do pielęgnowania chrześcijańskich cnót i przygotowania miejsca
Chrystusowi w swoim sercu. Włączyliśmy się
w duchowy klimat czterech tygodni poprzedzających
Boże Narodzenie. Uczestniczyliśmy
w Roratach, w rekolekcjach parafialnych. Grudniowy mrok rozświetlały
lampiony niesione przez dzieci.
Wspólna modlitwa i adwentowe śniadania wraz z dziećmi i ich bliskimi,
jest przykładem budowania wspólnoty
i więzów przyjaźni. To wszystko miało miejsce w naszym kościele i domu
parafialnym, każdego ranka, przez
cały miesiąc. Również i w tym roku
włączyliśmy się w projekt Szlachetnej
Paczki.

Widząc ofiarność ludzi, ich zaangażowanie i chęć niesienia pomocy, łatwiej zrozumieć, że Szlachetna Paczka,
to nie „coś”, ale „ktoś”. To ludzie
o szlachetnym sercu, którzy słysząc głos Chrystusa,
odpowiadają na Jego apel konkretnym działaniem,
uczynkami miłości. Marzy mi się, aby nasza parafia,
poszczególne grupy i wspólnoty tworzyły taką
„szlachetną paczkę osób” rozumiejących swoje powołanie do niesienia chrześcijańskiej Caritas. Miłość bowiem bardziej zakłada się na czynach niż na słowach.
A skoro tak, to łatwo będzie się przekonać, że więcej
jest radości w dawaniu aniżeli w braniu. Dawać siebie,
dawać czas, spojrzenie, uwagę, modlitwę. Nikogo nie
mijać obojętnie. Miłosierdzie nie może być tylko dygresją, czymś na marginesie, jak mówi papież Franciszek, ale samym jądrem naszej wiary, postawy ucznia
Chrystusowego. Oby nasza „paczka”, ta szlachetna,
była coraz większa i bogatsza we wzajemną dobroć.
Tylu bowiem ludzi, często bezimiennych, a najczęściej
ci będący najbliżej nas czeka na paczkę, na listonosza,
na awizo, na przesyłkę, na miłość, na dobre słowo, na
odruch serca.
Przed nami Święta Bożego Narodzenia, odpust parafialny ku czci naszego patrona św. Szczepana, pierwszego męczennika. Ufamy, że święta te będą okazją do
rodzinnych spotkań, pojednania, przebaczenia, nowego
spojrzenia na siebie. Czasem odpoczynku i ukojenia
serca. Zaraz po świętach rozpoczniemy wizytę duszpasterską – kolędę. My – Wasi duszpasterze, pragniemy,
by była ona okazją do spotkania,
rozmowy i wspólnej modlitwy
w gronie rodzinnym. A wszystko
to w klimacie przyjścia Pana, który chce nas zbawić i dać nowe
życie.
Dziękując wszystkim za kolejny
rok wspólnej drogi, za troskę
o budowanie parafialnej wspólnoty – rodziny, kościoła, zwłaszcza
za to wszystko, co jest owocem
ŚDM i Roku Miłosierdzia, życzę,
abyśmy te wszelkie dary przenieśli w Nowy Rok 2017 i pomnażali
je dla wspólnego dobra.
Niechaj lektura Naszej Parafii
przybliży nam nasze duszpasterstwo, pomoże zobaczyć wielość spraw i wydarzeń, którymi żyje nasza
wspólnota. Dziękuję Redakcji za trzymanie ręki na
regularnym pulsie edycji i zachęcam parafian do włączenia się w tworzenie tego pisma. Czekamy na nowe
pomysły, nowe teksty, inicjatywy i propozycje. Niech
Chrystus, który przychodzi, aby nas zbawić, obdarzy
nas wszystkich swoją miłością i swoim pokojem. Gloria in excelsis Deo!
O. Wiesław Kulisz SJ, Proboszcz
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OKIEM PROBOSZCZA

SŁOWO PROBOSZCZA

POLSCY ŚWIĘCI

ŚWIĘTY STANISŁAW - BISKUP I MĘCZENNIK
W trzecim artykule poświęconym przeglądowi świętych
w historii Polski przyjrzymy się postaci jednego
z głównych patronów Polski.

Stanisław – kanonik i biskup krakowski

Pierwsze zdanie, którym historycy zaczynają opisywać świętego Stanisława, biskupa krakowskiego
z drugiej połowy XI wieku, mówi zazwyczaj
o szczupłości źródeł. Na temat patrona Polski mamy
bardzo niewiele potwierdzonych informacji. Tradycja
podaje, że urodził się w Szczepanowie koło Bochni
około 1035 roku w rodzie Turzynitów. Nauki pobierał
zapewne w opactwie benedyktyńskim w Tyńcu oraz
w szkole katedralnej na Wawelu. Święcenia kapłańskie
otrzymał około roku 1060. Daty rządów biskupa Stanisława (i właściwie niewiele więcej), pochodzą
z roczników, które za czasów biskupa Aarona (zmarł
w 1059 roku) przywieziono do Krakowa w celu dalszego uzupełnienia. Źródłem informacji jest także Katalog
biskupów krakowskich. O Stanisławie wspominał krótko – i celowo niejasno – pierwszy kronikarz polski
Gall Anonim (około 1112 roku) oraz dużo później
Wincenty Kadłubek. Pierwszy żywot biskupa Stanisława został napisany około 1240 roku przez dominikanina Wincentego z Kielczy (na Opolszczyźnie, lub też:
z Kielc).

Sprawa świętego Stanisława zawiera
treści aktualne przez stulecia.
Lambert Suła, biskup krakowski, mianował Stanisława kanonikiem katedry wawelskiej. Stanisław na jego
zlecenie założył Rocznik krakowski, będący rodzajem
kroniki katedralnej, w której notował wydarzenia
w diecezji. Po śmierci biskupa Lamberta w roku 1070
Stanisław został obrany jego następcą, co potwierdził papież Aleksander
II. Konsekracja odbyła się w 1072
roku. Warto przypomnieć, że biskupów w czasach przed reformą gregoriańską mianował władca, czyli
w tym wypadku Bolesław Szczodry
(Śmiały). Biskupem zostawał przeto
człowiek, który cieszył się wielkim
zaufaniem króla. Uznawano go za
wasala, podobnie jak świeckich rycerzy-feudałów: wszyscy oni winni
byli swemu panu przede wszystkim
wierność.
Panowanie Bolesława Szczodrego
to okres ważny dla Kościoła
w Polsce. Władca poparł papieża
w jego fundamentalnym sporze
z cesarstwem o panowanie nad Kościołem (mianowanie biskupów)
i szerzej: przywództwo w świecie
chrześcijańskim. Grzegorz VII wyra-
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ził zgodę na odbudowanie metropolii gnieźnieńskiej po
jej upadku prawie 40 lat wcześniej w wyniku czeskiego najazdu. Oznaczało to przywrócenie niezależności
polskiego Kościoła. 25 kwietnia 1075 roku legaci papiescy orzekli prawomocność erygowania metropolii
gnieźnieńskiej. Odtworzono wtedy także biskupstwo
poznańskie oraz utworzono nowe w Płocku. Według
niektórych historyków zmiany te uszczuplały pozycję
biskupa krakowskiego – dotychczas najważniejszego
z biskupów. Wyciąganie stąd jednak wniosku, że biskup Stanisław był tym zmianom przeciwny, nie ma
podstaw źródłowych.

Na temat patrona Polski mamy bardzo
niewiele potwierdzonych informacji.
Późniejsze przekazy mówią natomiast, że zabiegał on
o powstawanie nowych parafii w swojej diecezji,
a w swojej rodzinnej wiosce ufundował drewniany kościół świętej Marii Magdaleny, który przetrwał do
XVIII wieku. Takie działania miały olbrzymie znaczenie, bowiem ówczesna diecezja krakowska miała obszar niemal 55.000 km², a zamieszkiwało ją około
200.000 ludzi. Gęstsza sieć parafii powstanie dopiero
w XIII wieku.
Tymczasem za odbudową i rozbudową Kościoła
przyszła kolejna zmiana: zgoda na koronację Bolesława Szczodrego, która nastąpiła w katedrze gnieźnieńskiej na Boże Narodzenie 1076 roku. Wtedy też, paradoksalnie, zaczęła się droga Bolesława do upadku. W
źródłach widzimy go jako człowieka porywczego
i dumnego, niecofającego się nawet przed upokarzającym traktowaniem sojuszników, co szczególnie musiało szokować. Koronacja chyba wzmocniła niedobre
cechy charakteru Bolesława.
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Relacje o konflikcie z królem
i śmierci biskupa

Na tym tle musimy widzieć tajemniczy konflikt biskupa Stanisława
z królem. Gall Anonim, piszący
w czasach, kiedy żyli jeszcze
świadkowie wydarzeń, podał krótką informację, że król skazał biskupa za zdradę na karę śmierci.
Skrytykował zarówno biskupazdrajcę, jak i okrutną karę
(obcięcie członków), którą pomazaniec (król) zastosował na innym
pomazańcu (biskupie). Kronikarz
wiąże też z tą tragedią fakt wygnania króla na Węgry (1079). Świadomie nie dodał nic więcej.
Z kolei Wincenty Kadłubek, który
był biskupem krakowskim na pociąg dalszy na stronie 5

ciąg dalszy ze strony 4

Pojęcie zdrady było jednak wówczas rozumiane bardzo szeroko. Nawet łagodny, ale wyrażony publicznie
sprzeciw wobec seniora mógł być uznany za złamanie
obowiązującej wasala bezwzględnej wierności
i akceptacji. Biskup jednak zapewne nie mógł i nie
chciał milczeć. Szczegółów jego „zdrady” w zasadzie
nie znamy. Został zabity raczej po krótkim procesie niż
gwałtownie, w kościele. To spowodowało otwarty bunt
i wygnanie króla.

czątku XIII wieku i miał dostęp do bezpośrednich kościelnych źródeł, przypuszczał, że wielokrotne wyprawy wojenne króla (między innymi do Czech, na Węgry
i do Kijowa) wprowadziły anarchię w państwie polskim, w którym „szerzył się rozbój i wiarołomstwo
żon, a przez to rozbicie małżeństw i zamęt”. Rycerze,
zmęczeni nieustannymi wyprawami wojennymi, opuścili króla, który po powrocie zaczął się na nich
okrutnie mścić. Biskup Stanisław miał go wówBiskup został zabity raczej po krótkim
czas upomnieć, a gdy to nie pomogło, zagroził
procesie niż gwałtownie, w kościele.
władcy klątwą lub wręcz ją zastosował
(brzmienie łacińskiego tekstu jest tu niejasne).
Klątwa oznaczała wykluczenie ze społeczności KoRelikwie Stanisława spoczęły w 1088 roku
ścioła. Wasale i poddani władcy obłożonego ekskomu- w katedrze wawelskiej, a więc miejscu najgodniejniką nie musieli być mu posłuszni. Rozwścieczony szych pochówków, podczas panowania Władysława
król miał zabić biskupa Stanisława w 1079 roku Hermana. Kolejne ćwierć wieku później, za panowania
w trakcie odprawiania przez niego Mszy świętej syna Hermana, Bolesława Krzywoustego, kronikarz
w kościele świętego Michała na Skałce. Zwłoki bisku- Gall przekazał swoją enigmatyczną wzmiankę. Kolejne
pa zaś, zgodnie z ówczesnym traktowaniem zdrajców, kilkadziesiąt lat później wspomnianą relację dał
poćwiartowano. Według legendy ciało, które w swojej kronice Wincenty Kadłubek, który zresztą
w cudowny sposób zrosło się, było pilnowane przez zostanie biskupem krakowskim na początku XIII wieorły. Wiadomość o zabójstwie duchownego przy ołta- ku. Jego następca, Iwo Odrowąż, w 1229 roku rozporzu wywołała bunt przeciwko władcy, który opuszczo- czął formalne starania o kanonizację biskupa Stanisława. Wtedy powstał pierwszy żywot tego męczennika
ny przez lud, został banitą.
Te dwie relacje są jedynymi bezpośrednimi źródłami autorstwa innego Wincentego, w szczegółach jednak
o tej tragedii. Z późniejszych wzmianek – nie wiadomo zbliżony do opisu Kadłubka.
jednak, czy na pewno odnoszących się do tej sprawy –
Kult i znaczenie
uczeni wnioskowali o udziale arcybiskupa w sądzie
Biskup Stanisław został kanonizowany 17 września

Relikwie Stanisława spoczęły
w 1088 roku w katedrze wawelskiej.
nad biskupem Stanisławem. Na pewno też na pełną
cudownych znaków opowieść Kadłubka wpłynęła
śmierć angielskiego arcybiskupa Canterbury Tomasza
Becketa, zabitego w kościele przez ludzi króla Henryka
II w 1170 roku. Śmierć arcybiskupa, ogłoszonego
świętym już 3 lata później, wstrząsnęła Europą. Wiedział o niej oczywiście także wykształcony w Paryżu
mistrz Wincenty. Prawdopodobnie tragedię z Anglii
wziął za wzór swojej opowieści o wcześniejszej śmierci polskiego biskupa.
Co wiemy na pewno?

Rekonstrukcje sporu między biskupem a królem,
śmierci pierwszego i wygnania drugiego, po uwzględnieniu wszystkich źródeł zgadzają się w następujących
faktach.
Porywczy władca prowadził wiele wojen, ustanawiał
sojuszników na tronach Rusi i Węgier, uwieńczył swoje sukcesy koroną. Jego silne i dość brutalne panowanie budziło coraz większy opór możnowładców. Biskup Stanisław był wśród niezadowolonych
i publicznie upomniał króla, co ten uznał za zdradę.

1253 roku przez papieża Ignacego IV. Ogólnopolskie
uroczystości odbyły się w Krakowie 8 maja 1254 roku.
(Stąd liturgiczna uroczystość ku czci Stanisława przypada w Polsce właśnie 8 maja; w Kościele powszechnym zaś – 11 kwietnia, w dzień jego męczeńskiej
śmierci). Zjazd książąt, duchowieństwa i możnowładców, pragnących uczcić w Krakowie nowego świętego,
uznają historycy za początek idei zjednoczenia Polski
w czasie największego dzielnicowego rozbicia. Zaczęła
się spełniać opisana przez mistrza Wincentego wizja:
złożenie przez zesłane z nieba orły poćwiartowanego
ciała męczennika, które na powrót cudownie się zrosło,
miało być proroctwem podobnego zjednoczenia Polski.
Święty Stanisław jest głównym patronem Polski
obok NMP Królowej Polski i świętego Wojciecha.
Jest patronem: archidiecezji gdańskiej, gnieźnieńskiej,
krakowskiej, poznańskiej i warszawskiej oraz diecezji:
lubelskiej, płockiej, sandomierskiej i tarnowskiej. W
ikonografii święty Stanisław przedstawiany jest
w stroju pontyfikalnym z pastorałem. Jego atrybutami
są: miecz i palma męczeńska. Bywa ukazywany
z orłem, godłem Polski. Ku czci świętego powstał
hymn Gaude Mater Polonia stworzony przez wspomnianego Wincentego z Kielczy (lub Kielc).
Sprawa świętego Stanisława zawiera treści aktualne
przez stulecia. Dla katolików fakt tak szeroko rozpociąg dalszy na stronie 7
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MARYJA JAKO WZÓR MATKI
Maryja jako dobra Matka kocha nas wszystkich i pragnie
naszego zbawienia.

na uniżenie Służebnicy swojej” (Łk 1, 48). Niezgłębiona pokora jej duszy całą tę chwałę
przypisuje wyłącznie Bogu i łączy
z Jego chwałą. W drugiej części
hymnu Magnificat Maryja wielbi
miłosierdzie Boga. Cały ten hymn
świadczy o znajomości tekstów Pisma Świętego,
zwłaszcza psalmów, a więc o dużej wiedzy i mądrości
religijnej Maryi, a także o Jej modlitewnym nastawieniu, które potwierdzają dalsze opisy ewangeliczne:
chodziła ze św. Józefem do Świątyni Jerozolimskiej,
aby się modlić, stała – modląc się – pod krzyżem, modliła się z uczniami w wieczerniku.

Dobra matka kocha swe wszystkie dzieci i uczy je
miłości, stara się być z nimi, zaspokajać ich potrzeby
i spełniać ich prośby, daje im poczucie bezpieczeństwa, a także jest dla nich wzorem życia. Cechy dobrej
matki pięknie opisuje pieśń Maryjna:
Matka, która wszystko rozumie,
Sercem ogarnia każdego z nas.
Matka zobaczyć dobro w nas umie,
Ona jest z nami w każdy czas.
Na te piękne i wartościowe cechy możemy u Matki
Bożej na pewno liczyć, Ona kocha nas wszystkich
i pragnie naszego zbawienia.
W czym szczególnie jest Maryja, nasza Matka, wzoDobroć, łagodność, wczuwanie się w czyjeś potrzeby
rem dla nas, w czym szczególnie powinniśmy Ją naślaW Ewangelii św. Łukasza czytamy, że Maryja, wydować? Matka Boża jest święta, bezgrzeszna, przenik- niesiona do godności Matki Bożej, ofiarnie pomagała
nięta Duchem Świętym, pełna łaski, błogosławiona przez trzy miesiące ciężarnej Elżbiecie, aż do czasu
między niewiastami, Pan jest z Nią - posiada więc rozwiązania (Łk 1, 39-56). Duży podziw i uznanie buwszelkie cnoty. My omówimy teraz tylko kilka, które dzi reakcja Maryi po znalezieniu 12-letniego Jezusa
wydają się szczególnie dla nas ważne, a więc:
w Świątyni Jerozolimskiej. Nie okazała żadnego gnie• wiara w Boga, ufność, modlitwa, stałe zjednocze- wu, ale spokojnie i łagodnie zapytała: „Synu, czemuś
nie duchowe z Bogiem,
nam to uczynił?” (Łk 2, 48).
• dobroć, łagodność, służebność, wczuwanie się
W czasie wesela w Kanie Galilejskiej
w potrzeby drugich,
Maryja dostrzega ze współczuciem,
• pokora,
Dobroć Maryi przejawia się też że brakuje wina, a brak wina w czasie
• mądrość i rozsądek.
uczty weselnej uważany był wówczas
współcześnie z nieba
za
hańbę dla młodej pary. Maryja
Wiara Maryi
przedstawia
więc
Jezusowi
delikatnie swoją prośbę
O wierze Maryi w Boga, ufność, modlitwa, stałe
zjednoczenie duchowe z Bogiem świadczą tym słowa o wino z ufną wiarą, że spełni On Jej prośbę - i On Ją
Anioła przy Zwiastowaniu: „Bądź pozdrowiona, pełna wysłuchuje. Budzi to w nas duże zaufanie, że Maryja
łaski, Pan z Tobą” (Łk 1, 28), a także Jej szybka zgoda także w niebie przekazuje Swemu Synowi nasze prośna zapowiedź Bożego wysłannika. Maryja żyła by, które On przyjmuje z miłością.
Stojąc pod krzyżem w ciszy i skupieniu, Maryja łąz oczyma utkwionymi w Ojca Niebieskiego i w Jezusa.
czyła
swoje cierpienie z cierpieniem Syna za nasze
Zawsze ufała Bogu, niczym się nie zrażała i nigdy się
ludzkie grzechy. Nie pojawiła się w Niej żadna niechęć
nie buntowała, choć sytuacje były nieraz trudne, np.:
• że zapowiedzianego przez Anioła Syna Bożego do ludzi. Na pewno rozumiała i jednoczyła się ze słowami, wypowiedzianymi przez Pana Jezusa z krzyża:
musiała urodzić w stajni
• gdy starzec Symeon przepowiedział Jej: „A Twoją „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią” (Łk 23,
34). Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa przebywała
duszę miecz przeniknie” (Łk 2, 35)
z
uczniami w wieczerniku na modlitwie, nie wyrzuca• że Jej jedyny Syn tak bardzo cierpiał i umarł
jąc
im, że uciekli, gdy Go pojmano.
śmiercią krzyżową za nasze grzechy
Dobroć Maryi przejawia się też współcześnie
O Jej duchowym zjednoczeniu z Bogiem
i modlitewnym nastawieniu świadczy Jej hymn Magni- z nieba, czego wyrazem są liczne cudowne objawienia
ficat wyśpiewany pod natchnieniem Ducha Świętego. w różnych częściach świata, wysłuchane modlitwy
Pewien autor napisał (ks. A. U. Fic): „Jest to pieśń i uzdrowienia. W czasie swych objawień Maryja zwradziękczynna i pochwalna, pełna prostoty i wdzięku, ca się zarówno do dzieci jak i do dorosłych z taką doimprowizowana w chwili wielkiej radości, kiedy serce brocią i serdecznością, że to aż wzrusza. Np.
ludzkie owładnięte niewysłowionym szczęściem nie- w Guadelupe nazywała Indianina Juana Diego synkiem
zdolne jest milczeć”. W pierwszych słowach hymnu i kochanym dzieckiem.
Magnificat Maryja wielbi Boga oraz wyraża radość
Pokora i służebność Maryi
duszy, co wiąże się z Jej dziękczynieniem. Elżbieta
Pokora jest jedną z najważniejszych cnót. Pan Jezus
nazwała Maryję błogosławioną, a Maryja, natchniona w swym nauczaniu nieraz podkreślał jej znaczenie,
przez Ducha Świętego, potwierdza, że „błogosławioną (np. w przypowieści o celniku i faryzeuszu, modlących
zwać mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, bo wejrzał
ciąg dalszy na stronie 7
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się w świątyni), a o sobie samym mówił, że przyszedł
służyć. Maryję cechowała wielka pokora. Nazwała się
służebnicą Pańską i rzeczywiście nią była. Jej całe
ziemskie życie było ciche, skromne i ukryte w Bogu,
nigdy nie szukała swego wywyższenia ani rozgłosu,
żyła w cieniu Syna Bożego.
Wspomnijmy jeszcze raz, że Ona, łaski pełna, przez
trzy miesiące pomagała ciężarnej Elżbiecie aż do czasu
jej rozwiązania, a konieczność urodzenia swego Bożego Syna w stajni przyjęła z ufnością i spokojem. Później w ciszy i bez żadnego rozgłosu zajmowała się rodziną i wychowaniem Syna, wykonywała wszelkie
prace domowe, przygotowywała posiłki, piekła chleb,
tkała płótna. Każda Jej najdrobniejsza czynność zgodna była z wolą Boga i spełniana była w duchowym
zjednoczeniu z Nim, każda miała więc na pewno wielką wartość w oczach Boga. Kiedy Pan Jezus dla spełnienia swej misji zbawczej pozostawił Ją samą, żyła
nadal w ciszy i ukryciu. Pod krzyżem swego Syna stała
z pokorą, poddaniem i modlitwą, patrząc na Jego mękę
i bardzo cierpiąc.

Całe ziemskie życie Maryi było ciche,
skromne i ukryte w Bogu
Mądrość i rozsądek Maryi

W litanii loretańskiej nazywamy Maryję „Stolicą
Mądrości”, wyrażając przez to nasz podziw i uznanie
dla Niej. Pełne mądrości i rozsądku jest Jej zachowanie
w czasie zwiastowania anielskiego. Po usłyszeniu od
Anioła tak bardzo pochwalnych słów oraz zapowiedzi
poczęcia Syna Bożego, Maryja nie uległa jakiemuś
oszołomieniu, lecz rozsądnie zapytała: „Jakże się to
stanie?” (Łk 1, 34). Po wyjaśnieniu powiedziała Aniołowi: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie
według twego słowa” (Łk 1, 38). Odpowiedź ta, wypowiedziana bez długiego zastanawiania się, świadczy
o pokorze i mądrości Maryi, a także o poddaniu się
woli Boga i o duchowym zjednoczeniu z Nim.
O mądrości Maryi świadczy też Jej hymn Magnificat
(Łk 1, 46). Jak już wspominaliśmy, hymn ten ukazuje,
że Maryja znała dobrze Pismo Święte, zwłaszcza Psalmy. Papież Benedykt XVI w swej adhortacji Verbum
Domini pisze, że Magnificat Maryi „jest w całości
utkany z nici Pisma Świętego, z nici Słowa Bożego;
Słowo Boże staje się Jej słowem, a Jej słowo rodzi się
ze Słowa Bożego”, oraz, że pieśń Maryi można określić mianem „portretu Jej duszy” (VD 28).
W Ewangelii św. Łukasza czytamy: „Maryja zachowywała wszystkie te rzeczy i rozważała je w swoim
sercu” (Łk 2, 15) oraz: „A Matka Jego chowała wiernie
wszystkie te wspomnienia w swym sercu” (Łk 2, 51).
Pamiętała wszystko i rozważała, była więc osobą myślącą i uważną. Później wsłuchiwała się w nauczanie
Jezusa i na pewno też je rozważała, dlatego rozumiała
mękę Syna, łączyła się duchowo z Jego ofiarą za ludzi,

wierzyła w Jego zmartwychwstanie oraz z wiarą oczekiwała na Zesłanie Ducha Świętego, podtrzymując
uczniów w wieczerniku w modlitwie.
Tematu o potrzebie naśladowaniu Maryi Matki nie
da się przedstawić całkowicie dokładnie, gdyż cechuje
Ją wielka głębia świętości i pełnia łaski, warto więc
w Nią się wpatrywać i do Niej się zwracać. Ona dzieli
w pełni miłość Chrystusa do ludzi i Jego pragnienie
zbawienia świata, toteż nadal nas wszystkich bardzo

Maryję cechowała wielka pokora.
Nazwała się służebnicą Pańską
i rzeczywiście nią była
kocha i pragnie doprowadzić do Jezusa i do nieba. W
modlitwie „pod Twoją obronę” prosimy Ją: „Z Synem
Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj,
Swojemu Synowi nas oddawaj”.
Ciche i ukryte życie ziemskie Maryi pozostawało
całkowicie w cieniu misji zbawczej Chrystusa, Syna
Bożego i Jej Syna, co na pewno rozumiała jako wolę
Boga. Ale po Jej śmierci Ojciec Niebieski zabrał Ją do
nieba z duszą i ciałem, a tam ustanowił Ją Królową
nieba i ziemi, czyli nasza Matka, wraz z Królem świata
Jezusem Chrystusem, Synem Bożym, jest też naszą
Królową. Pan Jezus powiedział: „Oto królestwo Boże
pośród was jest” (Łk 17, 21). A Boże królestwo, to
przede wszystkim miłość, bo „Bóg jest miłością” (1J 4.
16), On przenika wszystko. Od nas samych zależy, czy
wybierzemy drogę miłości, czy zechcemy być członkami Bożego Królestwa, które jest blisko, jest wśród nas,
czy zechcemy być poddanymi Króla Chrystusa
i Królowej Maryi. Maryja kieruje nas ku Chrystusowi
i ku Bożemu Królestwu, oraz zachęca do pełnienia
zawsze woli Ojca ukazanej nam przez Chrystusa. Jej
słowa wypowiedziane do sług w Kanie Galilejskiej
stanowią dla nas ważną wskazówkę i mają znaczenie
dla każdego pokolenia chrześcijan: „Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie” (J 2, 5).
Elżbieta Wójcik

ŚWIĘTY STANISŁAW ….
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wszechnionego, żywego kultu świętego Stanisława
jest dowodem heroiczności cnót (choć przecież niekoniecznie świętości całego życia). W gruncie rzeczy
prawie nic nie wiemy o świętym Stanisławie. Co to
dla nas oznacza? Może, że całe pracowite życie nie
jest tak ważne, tak wartościowe, jak stanięcie
w prawdzie w obliczu śmierci? Odwaga zmiany wyroku najwyższej świeckiej władzy okazała się zmianą
dla całej ojczyzny – w wieku XII i XIII. A także wzorem dla kolejnych pokoleń.
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MARYJA ...

ADWENT

ADWENT - PIERWSZY OKRES ROKU LITURGICZNEGO
Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów - czasu
oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa i czasu przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego.

Adwent trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na
końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16
grudnia włącznie);
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.
Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej
obydwu części jest czytanie księgi proroka Izajasza.
Czytanie to obrazuje tęsknotę
za wyczekiwanym Mesjaszem.
Pierwsze ślady obchodzenia
Adwentu spotykamy w IV w.
między innymi w liturgii galijskiej i hiszpańskiej. Z pewnością Adwent nie istniał, dopóki
nie ustalono stałej daty świąt Narodzenia Pańskiego.
Została ona wyznaczona dopiero w II połowie IV wieku. W Hiszpanii pierwsze wzmianki o przygotowaniu
do obchodu Narodzenia Pańskiego (choć nie jest ono
określane mianem Adwentu) pochodzą z roku 380. W
tradycji gallikańskiej Adwent miał charakter pokutny
i ascetyczny (post, abstynencja, skupienie). W Rzymie
okres przygotowania do Narodzenia Pańskiego został
wprowadzony dopiero w drugiej połowie VI wieku.
Adwent miał tu charakter liturgicznego przygotowania
na radosne święta Narodzenia Pańskiego, ze śpiewem
Alleluja, Te Deum laudamus, z odpowiednim doborem
czytań i formularzy, bez praktyk pokutnych.
Od czasów św. Grzegorza Wielkiego (590-604) Adwent w Rzymie obejmował już 4 tygodnie. Był to czas
bezpośredniego, liturgicznego przygotowania na obchód pamiątki historycznego przyjścia Chrystusa. Na
początku IX w. Adwent nabiera także charakteru
eschatologicznego - staje się czasem przygotowania na
ostateczne przyjście Chrystusa. W wyniku połączenia
tradycji gallikańskiej i rzymskiej ukształtował się Adwent, jaki przeżywamy do dziś - liturgicznie rzymski,
a ascetycznie gallikański (kolor fioletowy, bez Gloria).
Formę tę rozpowszechniały klasztory benedyktyńskie
i cysterskie. W XIII w. znana ona była już w całym
Kościele, do czego przyczyniły się nowe zakony,
zwłaszcza franciszkanie.
Teksty liturgiczne Adwentu ukazują postacie Starego
i Nowego Testamentu, przez których życie
i działalność Bóg zapowiadał i przygotowywał świat
na przyjście Jego Syna: Maryję, Jana Chrzciciela, Izajasza. Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Panem i przygotowania się do niego przez pokutę i oczyszczenie. Dlatego Kościół zachęca do udzia-
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łu w rekolekcjach, przystąpienia do sakramentu pokuty
i pojednania. Adwent nie jest jednak w sensie ścisłym
czasem pokuty, tak jak na przykład Wielki Post.
W czasie całego Adwentu, poza niedzielami i uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia),
odprawiane są Roraty. Ta bardzo dawna tradycja jest
nadal w Polsce kultywowana. Roraty to Msze ku czci
Najświętszej Maryi Panny, odprawiane wczesnym rankiem. Ich nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni
często śpiewanej na ich początku - Rorate caeli desuper
(Spuśćcie rosę, niebiosa). W czasie Rorat przy ołtarzu
znajduje się dodatkowa, ozdobna świeca - symbolizuje
ona obecność Maryi. Eucharystia rozpoczyna się przy
zgaszonych światłach; zapalają się one dopiero podczas uroczystego hymnu "Chwała na wysokości Bogu".
Jest to jeden z nielicznych przypadków w roku liturgicznym, kiedy hymn ten śpiewa się każdego dnia
(chociaż wyłącznie podczas Rorat).
Według Abrahama Bzowskiego, dominikanina, wybitnego historyka Kościoła, początek Rorat w Polsce
datuje się na XIII wiek. Ich odprawianie miał wprowadzić w Poznaniu książę Przemysł I Pobożny,
a w Krakowie, na prośbę św. Kingi, Bolesław Wstydliwy. Największą popularność i szczyt rozwoju Roraty
osiągają w XVI wieku. Codziennego udziału w tej
Mszy świętej przestrzegali królowie Zygmunt Stary
i Zygmunt August, królowa Bona, Anna Jagiellonka
i Marysieńka Sobieska.
Z odprawianiem Mszy św. roratniej wiąże się zapalanie dodatkowej świecy. W dawniejszych czasach przed
rozpoczęciem Mszy św. do ołtarza podchodził król,
niosąc pięknie ozdobioną świecę, i stawiał ją na najwyższym lichtarzu na środku ołtarza. Podobne świece,
lecz już nie ozdobione, przynosili do ołtarza prymas,
senator, ziemianin, rycerz, mieszczanin i chłop - przedstawiciele ówczesnych stanów. Każdy z nich, wręczając świecę celebransowi, odpowiadał na jego pytanie:
"Gotowy jesteś na sąd Boży?" - "Gotów jestem na sąd
Boży".
Od IX w. dla drugiej części Adwentu charakterystyczne są tzw. antyfony "O", ponieważ wszystkie rozpoczynają się od tej właśnie litery: O Sapientia, O Adonai, O Radix Jesse, O Clavis David, O Oriens, O Rex
gentium, O Emmanuel. Tak uszeregował je Amalariusz
z Metzu (+ 850). Oparte są one na obrazach
i symbolach biblijnych. Antyfony te w tłumaczeniu
polskim stanowią siedem kolejnych zwrotek dawno
śpiewanej pieśni "Mądrości, która z ust Bożych wypływasz". Ich treść obrazuje tęsknotę Izraelitów za Mesjaszem. Stosowane były pierwotnie jako antyfony do
Magnificat w Liturgii Godzin. W odnowionej liturgii
zachowały swoje tradycyjne miejsce. Ponadto włączone zostały w Mszę świętą jako wersety aklamacji przed
Ewangelią.
Internetowa Liturgia Godzin: czytelnia: obchody liturgiczne
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W Wigilię Bożego Narodzenia niemal każda polska rodzina stawia w swoim mieszkaniu i dekoruje choinkę.

Choinka, która przywodzi nam na myśl drzewo życia, jest symbolem na wskroś chrześcijańskim. Ubiera
się ją w dniu, w którym wspominamy naszych pierwszych rodziców - Adama i Ewę. Przypomina nam ona
naukę o upadku i Odkupieniu rodzaju ludzkiego. (…)
W typologii biblijnej drzewu rajskiemu zostało przeciwstawione drzewo krzyża. Z jednego przyszła
śmierć, z drugiego życie. (…) Drzewo krzyża posiada
moc wskrzeszania zmarłych.
W chrześcijańskiej ikonografii krzyż jest często wyobrażany w postaci drzewa żywota. Cały bieg wydarzeń historii świętej zmierzał do tego, aby pokazać, jak
Bóg przywraca człowiekowi drogę do drzewa życia,
którą utracił, czyli dar nieśmiertelności. W noc Bożego
Narodzenia, Chrystus zezwala tym, którzy są mu wierni jeść ze znajdującego się w raju Bożym drzewa życia. Obrzęd stawiania w naszych mieszkaniach choinek
ma więc głęboki sens teologiczny.
Ten sam sens mają różne ozdoby choinkowe, uzasadnione najpierw biblijnymi, a potem innymi motywacjami. W ubiegłym wieku zaczęto umieszczać na
szczycie drzewka gwiazdę betlejemską. Znak tej, która
pozwoliła mędrcom odnaleźć Zbawiciela, ukierunkowuje nas na Drzewo Życia, czyli symboliczną oś świata, punkt centralny, skąd wypływa strumień życia napełniający ciało świata.
W obecności zawieszanych jabłek można dostrzec echo biblijnego
jabłka kuszenia Adama
i Ewy; w papierowych
łańcuchach rozpoznać
okowy zniewolenia grzechowego. Oświetlenie
choinkowe ma nam wskazywać na Chrystusa, który
przyszedł na świat jako
światło na oświecenie pogan. Samo zaś żywe
i wiecznie zielone drzewo,
symbol płodności i nieśmiertelności, ma ukierunkowywać naszą myśl na
Chrystusa, źródło wszelkiego życia. (…)
Spoglądając na świąteczne drzewko mamy dostrzec
obraz Bożej miłości. (…) Kiedyś dawno, w czasach
greckich, uważano że miłość wiąże się ściśle
z pięknem. To piękno pobudza człowieka do miłości.
(…) To miłość tworzy piękno. W noc Bożego Narodzenia najcudowniej okazała się miłość Boga Stworzyciela … Okazała się miłość ku stworzeniom, ku ludziom. Ale nie ze względu na ich piękno. Miłość Boga

Stworzyciela okazała się raczej ze względu na ich upadek, ze względu na ich nędzę, ze względu na ich ubóstwo. Bo to miłość Boga tworzy piękno. Im więcej
miłości, tym więcej piękna. (…)
Jakże ważnym w tej perspektywie jest to, aby otworzyć się na dar, którym jest Boża miłość. Pozwolić,
aby Bóg obdarował nas swoją miłością. W pogoni za
kolejnymi podarkami, które pragniemy położyć pod
bożonarodzeniowym drzewkiem i obdarować nimi
innych, nie zapomnijmy o tym najważniejszym

Bóg przychodzi, aby nas swoim ubóstwem ubogacić. Gdy otworzymy się
i przyjmiemy te Boże dary, nagle dostrzeżemy jak niesamowicie jesteśmy
bogaci i ile w nas najpiękniejszego bogactwa, ile w każdym z nas dobra.
z darów. Jest to dar, który w noc Bożego Narodzenia
my otrzymujemy. On będąc bogaty, dla was tał się
ubogi, aby was ubóstwem swoim ubogacić. (2 Kor 8,9)
Ubogacić bogactwem, które polega właśnie na ubóstwie Chrystusa - oto całkowite przewrócenie porządku i nie jest to tylko jakaś gra słów. On staje się ubogi
z racji całkowitej ofiary, nasze bogactwo polega na
przyjęciu tej ofiary i daniu na nią odpowiedzi przez
własną ofiarę. Oto na czym polega miłość.
Aby ten dar przyjąć trzeba jednak stać się
ubogim. (…) Przyjęcie daru Bożej miłości,
ubogaca nas samych i czyni zdolnymi do
obdarowywania miłością. (…)
Uczmy się tej bożonarodzeniowej wymiany
darów. Pragniemy, aby dar który złożymy
pod drzewkiem cieszył obdarowanego? Aby
nie stał się kolejnym przedmiotem do powtórnego podarowania przy najbliższej sposobnej okazji? Ile to pieniędzy pozostawiamy w tych dniach w sklepach, aby kupować
bezużyteczne przedmioty. Otwórzmy się
może bardziej na dar, którym Bóg sam pragnie nas obdarować: miłość, przebaczenie,
pokój serca i sumienia, Boże piękno, czyli
dobroć, która czyni nas pięknymi ciałem
i duszą. Bóg przychodzi, aby nas swoim
ubóstwem ubogacić. Gdy otworzymy się
i przyjmiemy te Boże dary, nagle dostrzeżemy jak niesamowicie jesteśmy bogaci i ile w nas najpiękniejszego bogactwa, ile w każdym z nas dobra.
Bogactwa do rozdawania, do dzielenia się nim. Takie
są betlejemskie spotkania z Bogiem. Znalezienia takich
prezentów pod bożonarodzeniowym drzewkiem Wam
wszystkim życzę.
O. Kasper M.Kaproń OFM
Naszych obyczajów czar. Między wiarą, tradycją i obrzędem
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BOŻE NARODZENIE

O BOŻONARODZENIOWYM DRZEWKU

NASZ PATRON

NAŚLADOWAŁ SWEGO PANA ...
Nasz Patron, św. Szczepan, pierwszy poniósł śmierć
męczeńską za wiarę. Poznajmy naszego Patrona.

Imię Szczepana

Imię Pierwszego Męczennika, do którego przyzwyczaił nas polski kalendarz liturgiczny i obyczajowość
naszego kraju, brzmi Szczepan i różni się od imienia
Stefan. Jest to fenomen występujący tylko w naszym
języku. Greckie imię naszego bohatera brzmi Stefanos,
co w tłumaczeniu oznacza „wieniec”, ozdobę plecioną
z roślin i zakładaną na głowę. Znaczenie wieńca
w kulturze greckiej było ogromne i bynajmniej nie
ograniczało się do kwestii estetyki wyglądu. Wieniec
miał związek z zawodami sportowymi, a te - z kultem
bóstw, ku których czci organizowano igrzyska. (…)
Jest faktem, że Szczepan nosił stare greckie imię, ale to
nie przesądza jego pochodzenia. (…) Imię Stefanos ma
natomiast bogate znaczenie symboliczne, które swymi
korzeniami sięga nie tylko pogańskiej pobożności, ale
również do skarbca tradycji i poezji biblijnej.
W Piśmie Świętym występuje tylko jedna postać nosząca to imię.

wspólnocie (Dz 6,3). Pierwsze i ostatnie z wymagań są
zrozumiałe, natomiast można się zastanawiać, co dokładnie miał na myśli autor Dziejów Apostolskich,
mówiąc o tym, że owych siedmiu mężczyzn ma być
„pełnych Ducha i mądrości”. Zwrot „pełny Ducha” jest
charakterystyczny dla Dzieła Łukaszowego, ponieważ
w całym Piśmie Świętym występuje tylko w Ewangelii
św. Łukasza (4,1) i Dziejach Apostolskich (6, 3.5;
7,55; 11,24). w Ewangelii określa się tak Jezusa,
a w Dziejach odpowiednio: kandydatów do grona
Siedmiu, dwa razy Szczepana i wreszcie Barnabę, mistrza Pawła, który jest w Dziejach wzorem głosiciela
Ewangelii. Pierwowzorem jest tu jednak Jezus, którego
napełnienie Duchem czyni zdolnym do podjęcia misji
publicznej, uwiarygodnia Jego deklarację mesjańską.
(…) Jeśli chodzi o Siedmiu i Szczepana
w szczególności, to stwierdza się, że kryterium wypełnienia Duchem zostało w jego przypadku spełnione.
Upodabnia go to do samego Jezusa. Podobnie rzecz
ma się z mądrością (…) Stanowi ona element szczególnej misji religijnej, jest związana z bliskim kontaktem z Bogiem.(…)

Diakoni Kościoła pierwotnego

Greckie imię naszego bohatera
Kościół w Jerozolimie według Dziejów Apostolskich
miał stanowić społeczny ideał. Była to społeczność
oznacza „wieniec”
z rozwiniętymi instytucjami charytatywnymi, bo takie
znała już synagoga, zwłaszcza w diasporze. ChrześciTo właśnie Szczepanowi przypadła w udziale nie
janie, według relacji Dziejów Apostolskich, tworzyli tylko zaszczytna rola pierwszego na liście Siedmiu, ale
prawdziwe braterstwo, oparte nie tylko na jedności też miał on być modelowym członkiem tego kolegium.
duchowej i więzi religijnej, ale też na wspólnocie dóbr
Kwalifikacje wymagane od przyszłych członków
(Dz 2, 44-45; 4, 32). (…)
grona Siedmiu były więc wysokie, nie do końca odpoUznając potrzebę takiej formy posługiwania [posłu- wiadały skromnemu zadaniu koordynowaniu działalgiwanie wdowom, prawdopodobnie rozdawanie posił- ności darmowej stołówki dla biedaków. Dotyczyły
ków], Apostołowie są zdania, że oni sami nie powinni raczej zdolności potrzebnych ewangelizatorom, którzy
mu się poświęcać kosztem zaniedbania głównej formy współuczestniczyli w zadaniach, jakie Dwunastu
swego działania: głoszenia słowa Bożego. Dlatego sta- chciało zachować dla siebie („posługa słowa” Dz 6, 5).
wiają zgromadzeniu zadanie przedstawienia siedmiu Można zauważyć, że opowiadanie z Dz 6, 1-7 mówi
odpowiednich kandydatów, którym można by zlecić o różnych formach posługiwania (diakonia) właściten zakres obowiązków. Kandydaci ci muszą spełniać wych różnym gronom w Kościele. Siedmiu zostaje
cztery warunki: należeć do grona uczniów, cechować wybranych do posługi przy rozdawaniu posiłków, ale
się odpowiednimi darami łaski („być pełni Ducha”), dla autora Dziejów Apostolskich ten wątek działalnoodznaczać się mądrością
ści nie ma większego znaczenia. (…)
i mieć odpowiednie Szczepan wyróżnia się jako Szczepan niewątpliwie wyróżnia się na
„świadectwo”, czyli potle całej grupy jako postać najwybitniejpostać najwybitniejsza
zytywną ocenę we
sza. (…) dopiero dalszy ciąg opowiadania, należący już ściśle do historii męczeństwa, pozwala zrozumieć tę strategię
narracyjną, jaką wybrał wczesnochrześcijański historiograf. Możemy więc powiedzieć, że kolegium Siedmiu nie ma przywódcy, przewodniczącego czy oficjalnego przedstawiciela. Pierwszeństwo Szczepana jest związane z jego męczeństwem.
O. dr hab.. Waldemar Linke CP
„Naśladował swego Pana” Św. Szczepan - pierwszy
męczennik, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów,
Niepokalanów 2010
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19 listopada, w słotny i chłodny wieczór, spotkaliśmy się
w kaplicy św. Judy Tadeusza, żeby wrócić pamięcią do
upalnych lipcowych dni, kiedy w ramach Dni
w Diecezjach gościli u nas pielgrzymi z Chile, Rosji
i Stanów Zjednoczonych.

Wspomnieniom towarzyszył pokaz zdjęć przygotowany przez Marka Gryza. Opowieściom, śmiechom
i wzruszeniom nie było końca. Każdy z nas w inny
sposób zachował w sercu i w myślach ten czas, możliwość podzielenia się świadectwem z innymi była pięknym doświadczeniem.
Członkowie Wspólnoty Młodych Szczep podzielili
się również swoimi wrażeniami z pobytu w Krakowie
podczas wydarzeń centralnych Światowych Dni Młodzieży, w tym nocnego czuwania i mszy z Papieżem
Franciszkiem na Campus Misericordiae w Brzegach.
Niewątpliwą atrakcją niespodzianką, która sprawiła
wszystkim wiele radości, były wiadomości przekazane
nam specjalnie na tą okazję przez pielgrzymów, którzy
nas odwiedzili. Obejrzeliśmy filmik z podróży młodzieży z Chile, świadectwa i podziękowania nagrane
przez Amerykanów i przesłane prosto z Los Angeles.
Udało się nawet przeprowadzić wideo rozmowę na
żywo z Martinem z grupy z USA. Wciąż przechodzi
rehabilitację po złamaniu nogi, które miało miejsce
w Warszawie, jednak może już chodzić i w ciągu kilku
miesięcy powinien nawet wrócić do uprawiania sportu
i normalnej aktywności. Tryskał energią i uśmiechał
się do nas w ciepły i słoneczny poranek w Los Angeles, gdzie mieszka. Trzeba przyznać, że nieco mu zazdrościliśmy wspaniałej aury, porównując ją z pogodą
za naszym oknem.
Odczytaliśmy także listy, jakie nadeszły od pielgrzymów z grupy rosyjskiej. Oto słowa, które skierowali
do nas młodzi z Rosji:
Bardzo tęsknię za tymi wszystkimi, których spotkaliśmy na ŚDM. Chociaż czasami było bardzo trudno, te
wszystkie tłumy… Ale to
wszystko pokrywa ta nie zapomniana energia, duch jedności,
który nas prowadził i łączy. Aż
do dziś śpiewamy hymn ŚDM
z wielką radością. Ze łzami
wspominam te dni, przeglądając zdjęcia i filmiki. Pozdrawiam wszystkich! A szczególnie
Panią, która nas przejęła do
swego domu! Dziękujemy!

skie. Chodziliśmy po mieście, szukaliśmy różnych rzeczy, chociaż czasami było trudno, ale bardzo fajnie!
Bardzo tęsknię za Warszawą, tu było ciekawiej niż
w Krakowie (przynajmniej dla mnie). Z ogromną przyjemnością odwiedziłabym Warszawę jeszcze raz!
Maria

Mnie się spodobała wycieczka z grupą do pałacu
w Wilanowie, było tam bardzo ładnie! Podobał mi się
również koncert w Ogrodzie Saskim i robienie zdjęć
z ludźmi z różnych zakątków świata. Bardzo tęsknię za
Polską!
Daria

W imieniu wszystkich naszych uczestników jeszcze
raz powiem DZIĘKUJĘ za tak miło spędzony czas
w Warszawie! Zrozumieliśmy, ile sił wy włożyliście
w przygotowanie tych dni. Proszę przekazać pozdrowienia dla Ojca Proboszcza i wszystkich parafian,
szczególnie rodzinom, które nas przyjęły. Proszę przekazać także najserdeczniejsze pozdrowienia dla Bogusława i jego małżonki Loli. Nigdy ich nie zapomnę!
Również pamiętamy o was w modlitwie i odprawiliśmy
w waszej intencji Mszę Świętą. Pozdrawiam!
o. Erich

Ostatnią część spotkania poświęciliśmy na debatę
o tym, co dalej po Światowych Dniach Młodzieży. Pojawiły się liczne propozycje działań, aby całe to dobro,
którego doświadczyliśmy, zaowocowało dalszymi inicjatywami. I tak, już w Adwencie gromadzimy się co
środę ze świecami w rękach przed figurą Maryi (od
strony ulicy Narbutta), aby odśpiewać Apel Jasnogórski i towarzyszyć Matce Bożej w oczekiwaniu na Zbawiciela.
W przyszłości jeszcze napiszemy o kolejnych pomysłach. Grupa rodzin i wolontariuszy, która skonsolidowała się dzięki współpracy przy Światowych Dniach
Młodzieży, z pewnością da o sobie znać!
Karolina Jóźwiak
Tłumaczenie z j. rosyjskiego: Weronika Żebrowska

Włodzimierz

Bardzo mi się podobała wycieczka do Polski. Bardzo tęsknię za tymi dniami i wspominam je z uśmiechem na twarzy.
Najmilej wspominam gry miejNasza Parafia Nr 4/2016
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

PO ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY
SPOTKANIE RODZIN I WOLONTARIUSZY

ADWENT W NASZEJ PARAFII
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W NASZEJ PARAFII

POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS
Jezuickie Centrum Społeczne „W Akcji” przenosi się
z kurii przy ul. Narbutta na Rakowiecką. Dobro, które
działo się w tym miejscu, pozostanie na długo w naszych
sercach.

że to takie oczywiste i niewiele znaczące, ale dla człowieka, który był zmuszony uciekać ze swojego kraju,
ludzkie przyjęcie i czas poświęcony na wysłuchanie –
często bardzo trudnych – historii okazywały się wielkim darem.

Zazwyczaj słowa użyte w tytule nie kojarzą się najprzyjemniej. Pożegnanie z bliskimi, z domem,
z miejscami, w których lubimy przebywać, niosą ze
Nasz pobyt w kurii prowincji bardzo
sobą najczęściej smutne odczucia. Podobnie czujemy
ubarwiał życie tego miejsca.
się my, ekipa JCS-u, zostawiając miejsce, jakim było
dla nas przez ostatnie trzy lata Narbutta 21. Ale pożeOficjalnie Jezuickie Centrum Społeczne rozpoczęło
gnania mają też swoją drugą stronę: zostawiając jedno, działalność w listopadzie 2013 roku. Impulsem do pozmierzamy ku czemuś nowemu, innemu. Nowe miej- wstania tego dzieła była grupa Afrykańczyków, którzy
sca, nowi ludzie to też okazja do rozwoju. Od 21 listo- zgłosili się do prowincjała z prośbą o opiekę duszpapada 2016 nowym miejscem
sterską. W ciągu trzech lat
pracy Jezuickiego Centrum Dla wielu uchodźców pomieszczenia liczba osób związanych
Społecznego „W Akcji” oraz
w budynku kurii naszej prowincji z ośrodkiem wzrosła do około
spotkań z uchodźcami jest
150, reprezentujących prawie
stały się namiastką domu.
biuro przy ulicy Rakowiecwszystkie kontynenty. Nasz
kiej 61.
pobyt w kurii prowincji bardzo ubarwiał życie tego
Dla wielu uchodźców pomieszczenia w budynku miejsca. Czasami dom prawie pękał w szwach od nadkurii naszej prowincji stały się namiastką domu. Czę- miaru osób. Tak było chociażby przy okazji corocznesto spotykaliśmy się ze słowami cudzoziemców, że go kolędowania dla pokoju, które gromadziło nawet do
było to pierwsze miejsce, gdzie mogli odpocząć bądź stu uczestników.
zostali potraktowani po prostu po ludzku. Wydaje się,
Jednak nasz pobyt przy Narbutta 21 od
początku planowany był jako tymczasowy. Stąd, kiedy pojawiła się możliwość przeprowadzki i to w bardzo bliskie sąsiedztwo, zapadła decyzja
o przenosinach Centrum.
Przez ostatnie pół roku, praktycznie od
podstaw, udało nam się wyremontować
i zaadaptować podpiwniczenie budyn-

Zostawiając jedno, zmierzamy ku
czemuś nowemu, innemu.

ku biblioteki PWT Bobolanum. Nowe
biuro to ponad 130 m2, które będą przeznaczone wyłącznie na potrzeby naszej
działalności.
Nowe biuro nie powstałoby bez wsparcia
naszych dobroczyńców. Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy wsparli remont
i przygotowanie nowej siedziby Jezuickiego Centrum Społecznego „W Akcji”.
Naszych dobroczyńców polecamy modlitwie.
Damian Krawczyk SJ
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AKT PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLA I PANA

Fot. Z.Kubisiak
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W NASZEJ PARAFII

POZNAJMY AKCJĘ KATOLICKĄ W NASZEJ PARAFII
Akcja Katolicka jest jedną z kilku grup działających
w naszej parafii. Co ją odróżnia od pozostałych wspólnot, jakie są jej kierunki działań oraz metody jakimi je
realizuje?

Akcja Katolicka jest jedną z kilku grup działających
w naszej parafii. Co ją odróżnia od pozostałych wspólnot, jakie są jej kierunki działań oraz metody jakimi je
realizuje? Akcja Katolicka jako stowarzyszenie świeckich katolików została powołana przez Piusa XI na
początku XX wieku. Dla Akcji Katolickiej określono
dwa zasadnicze cele: wychowanie i przygotowanie
członków do apostolstwa oraz ukazanie im konkretnych terenów pracy apostolskiej. „Akcja Katolicka –
mówił Pius XI – nie polega jedynie na dbaniu
o osobistą doskonałość chrześcijańską, co jednak jest
oczywiście zadaniem pierwszym i najgłówniejszym,
lecz także na rozwijaniu prawdziwego apostolstwa,
dostępnego dla katolików każdego stanu i klasy”.
Można więc powiedzieć, że już na samym początku
działalności celem istnienia AK był udział, współpraca
i współdziałanie świeckich katolików w hierarchicznym apostolstwie Kościoła. Zadania Akcji to nic innego jak współpraca świeckich i hierarchii w rozprzestrzenieniu Królestwa Chrystusa. Świeccy mają być
pomocnikami hierarchii kościelnej.
Początki Akcji Katolickiej w Polsce to rok 1929. W
1930 roku powstał Statut Polskiej Akcji, który zreda-

gował sam Prymas Polski kardynał
August Hlond. W ciągu niespełna
10 lat Akcja Katolicka stała się ruchem masowym licząc w szczytowym okresie ok. 750 tys. członków.
W Akcji Katolickiej, jako organizacji uniwersalnej, Episkopat widział w owym czasie
szerokie możliwości oddziaływania Kościoła na pozareligijne dziedziny życia, w tym także na dziedzinę
społeczną i polityczną, aby i tam wprowadzić zasady
chrześcijańskie a zwłaszcza etyczne.
Działania wojenne przerwały działalność Akcji Katolickiej, a po wojnie władze komunistyczne dekretem
z dnia 25.VIII.1949 r. zakazały działalności Akcji Katolickiej i innych stowarzyszeń kościelnych.
W 1993 roku Ojciec Święty Jan Paweł II wskazał na
szczególne znaczenie Akcji Katolickiej i zwrócił się do
polskich biskupów z apelem: „Trzeba więc, aby na
nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń
katolickich w Polsce byłaby niepełna”.
Podejmując to wezwanie, Konferencja Episkopatu
Polski na nowo powołała w 1996 roku do życia Akcję
Katolicką. W tym roku zaczęły również powstawać
diecezjalne instytuty i parafialne oddziały Akcji Katolickiej. Jednym z pierwszych oddziałów Akcji
w archidiecezji Warszawskiej był bardzo liczny od-

Jedno ze spotkań ogólnoparafialnych organizowanych przez POAK
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dział przy parafii św. Szczepana, którego pierwszym
prezesem został Ś.P. Michał Rozesłaniec. W kolejnych
latach naszym oddziałem kierował p. Tadeusz Wójcik.
Aktualnie prezesem naszego oddziału jest p. Karol
Zakroczymski, a asystentem kościelnym Ojciec Proboszcz Wiesław Kulisz.
Cele, które stoją przed Akcją Katolicką realizowane
są poprzez następujące główne nurty działalności:
1. pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na
zadania apostolskie;
2. przenikanie wartościami ewangelicznymi życia
społecznego;
3. zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych
Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia
wiary i moralności chrześcijańskiej;
4. angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;
5. kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym,
gospodarczym, kulturalnym i politycznym.
Czym zajmuje się Oddział Akcji Katolickiej
w naszej parafii? Jak wpisuje się w wyżej wymienione
kierunki działań? Aktualnie główne obszary naszej
działalności to:
• organizacja Spotkań Seniorów, na które zapraszamy ciekawe osoby ze świata kultury, nauki oraz
Kościoła. Głównym celem tych spotkań jest
umożliwienie naszym Seniorom spędzenia czasu
w miłej atmosferze przy kawie i herbacie oraz
drobnym poczęstunku. Poprzez dobór prelegentów staramy się, aby spotkania te miały nie tylko
wymiar integracyjny ale również poznawczy
i formacyjny.
• organizacja oprawy comiesięcznych Mszy Świętych w intencji Ojczyzny oraz poległych
w obronie Ojczyzny. Przy współpracy innych
grup parafialnych staramy się uświetnić tę szczególną Mszę poprzez odczytanie krótkiego wstępu
patriotycznego i historycznego, czytania, modlitwę wiernych oraz co niestety coraz rzadziej się
nam udaje wystawienie pocztu sztandarowego.
Przy silnym wsparciu Ojca Proboszcza oraz Ojców
Jezuitów z naszej parafii udało się uruchomić cykl katechez parafialnych, które mają stanowić regularną
formację dla członków Akcji, ale są również otwarte
dla ogółu parafian.
Zaangażowanie w życie parafii w ciągu całego roku
jak np. przygotowanie rozważań drogi krzyżowej, budowa jednego z ołtarzy na uroczystość Bożego Ciała,
pomoc w sprzedaży świec Caritas i opłatków oraz wiele innych.
Korzystając z okazji zaprezentowania naszego oddziału na łamach „Naszej Parafii” chciałbym zaprosić
wszystkich chętnych do wstępowania do Akcji Katolickiej oraz uczestniczenia w inicjatywach, które organizujemy obecnie ale również współtworzenia no-

wych, które wpisują się w charyzmat Akcji. Akcja Katolicka daje szansę działania w dobrze zorganizowanej
strukturze o charakterze ogólnopolskim zgodnie
z jasno określonym statutem przy wsparciu struktur
diecezjalnych oraz krajowych. Umożliwia to zaangażowanie się w wiele inicjatyw już sprawdzonych
i realnie zmieniających rzeczywistość wokół nas
a jednocześnie mających poparcie hierarchii.

Podczas pikniku parafialnego z okazji
Światowych Dni Młodzieży

Aby podjąć się większych wyzwań i rozpocząć inicjatywy na miarę tego co przeżyliśmy w trakcie przygotowań do ŚDM potrzebujemy wzmocnienia naszego
zespołu szczególnie przez osoby młode i w sile wieku,
chętne do działań społecznych ale również poszukujące dla siebie wspólnoty o jasno określonych wartościach. W szczególności zachęcamy do wstępowania
do Akcji małżeństwa. Jak pokazują przykłady naszych
członków wspólne zaangażowanie małżeństwa w Akcję daje błogosławione owoce dla całej rodziny
i pomaga odnowić w niej żywą wiarę.
Wszystkie osoby zainteresowane wspólnym działaniem w obszarach aktywności Akcji Katolickiej zapraszam do kontaktu pod adresem e-mail: akszczepan@gmail.com lub do do odwiedzenia nas na spotkaniach oddziału parafialnego, które odbywamy w każdą
pierwszą środę miesiąca w sali św. Stanisława Kostki.
Terminy do zapamiętania:
• Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
– każda pierwsza środa miesiąca po wieczornej
Mszy Świętej o godzinie 18:30 w domu parafialnym w sali św. Stanisława Kostki
• Msza Święta w intencji Ojczyzny i poległych
w obronie Ojczyzny – każdy trzeci czwartek miesiąca o godzinie 18:30
• Spotkanie Seniora – każdy trzeci czwartek miesiąca o godzinie 12:00 w domu parafialnym w sali
św. Judy Tadeusza.
Karol Zakroczymski

Nasza Parafia Nr 4/2016

17

W NASZEJ PARAFII

POZNAJMY …

W NASZEJ PARAFII

KRZYŻ JEST CHWAŁĄ I WYWYŻSZENIEM CHRYSTUSA
Wychodząc naprzeciw tym wszystkim uczestnikom
„Medytacji”, którzy proszą nas o teksty towarzyszące
naszym medytacjom dla tych, którzy chcą się z nami
łączyć duchowo, a pozostają w domach, kontynuujemy
drukowanie wybranych tekstów.
Chcemy się uczyć jak nieść KRZYŻ w naszym codziennym życiu razem z Jezusem Ukrzyżowanym i w ten sposób lepiej świadczyć o Jego nieskończonej Miłości.
Głównym celem naszych MEDYTACJI jest nieustanne
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia.

Krzyż jest chwałą i wywyższeniem Chrystusa. Jest
kosztownym kielichem obejmującym wszystkie cierpienia, jakie Chrystus za nas poniósł.
O tym zaś, że krzyż jest także wywyższeniem Chrystusa, posłuchaj jak sam powiada: „A Ja, gdy zostanę
wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich do siebie”. Widzisz więc: Krzyż jest chwałą i wywyższeniem
Chrystusa.
Panie Jezu Chryste, Zbawco i Odkupicielu: Oto klękam przed Twym błogosławionym krzyżem. Pragnę
otworzyć swego ducha i swe serce, na rozpamiętywanie Twojej świętej męki. Pragnę postawić Twój krzyż
przed mą biedną duszą, aby jeszcze głębiej pojąć to, co
uczyniłeś i wycierpiałeś, i zrozumieć dla kogo cierpiałeś. Niechże mnie wesprze Twoja łaska, abym strząsnął
z serca otępienie i obojętność. Abym przynajmniej na
chwilę zapomniał o swoim dniu powszednim, aby moja miłość, skrucha i wdzięczność spłynęły do Twoich
stóp. Królu serc ludzkich: Niechaj Twa ukrzyżowana

miłość, ogarnie moje słabe, biedne, zmęczone
i zgorzkniałe serce. Obudź we mnie to, czego mi
w sobie brak: Współodczuwania z Tobą , miłości do
Ciebie, powagi, wierności i wytrwania w rozpamiętywaniu Twojej świętej męki i śmierci.
Rozpamiętywam siedem Twoich ostatnich słów, które Ty Odwieczne Słowo wyrzekłeś na krzyżu. Wypowiedziałeś spragnionymi wargami, z głębi udręczonego serca – owe serdeczne słowa u kresu wszystkiego.
Powiedziałeś je do wszystkich. Powiedziałeś je też do
mnie. Spraw , aby wniknęły w moje serce jak najgłębiej. Spraw, abym je pojął. Aby już nigdy nie uległy
zapomnieniu, lecz aby żyły i stały się mocą w moim
martwym sercu. Dlatego zechciej je wyrzec do mnie
Sam. Tak, bym posłyszał dźwięk Twego głosu. W
chwili mojej śmierci niech staną się słowami Twego
zmiłowania i Twojej miłości. Aby się to stało, spraw
niechaj teraz ochoczym sercem przyjmę Twoje ostatnie
na krzyżu wypowiedziane słowa. Pozwól mi je zrozumieć i według nich żyć.
Krzyż jest sądem Boga
o każdym z nas i o tym świecie.
A jak Bóg nas sądzi?
Dając za nas życie!
Oto najwyższy akt sprawiedliwości.
Franciszek

Przygotował: Jerzy Żydkiewicz

WYDARZYŁO SIĘ…
W naszej parafii zawsze wiele się dzieje, a zwłaszcza po
wakacjach ruszają nowe i stare inicjatywy, m.in. spotkania organizacyjne Rodziców dzieci przygotowujących się
do I Komunii św., młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, a także chętnych do udziału
w Kursie Przedmałżeńskim.

Pod koniec września nasza parafia wykazała się wielkim sercem i hojnością w dwu zbiórkach: parafialna
Caritas zebrała na pomoc poszkodowanym w trzęsieniu
ziemi we Włoszech sumę 3970 zł, która została przesłana na stosowne konto pomocy, a dzieci ze scholi i nasi
ministranci zebrali dobrowolne ofiary do puszki na potrzeby duszpasterskie Liturgicznej Służby Ołtarza
2 października, po wakacyjnej przerwie, powróciły
niedzielne Msze św. w języku hiszpańskim
o godz. 10.45 oraz Msza św. dla przedszkolaków
o godz. 12.15, sprawowane w kaplicy św. Judy Tadeusza, w Domu Parafialnym. W pierwszą niedzielę października po Mszy św. w intencji Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca odbyło się spotkanie
i wyjaśnienie intencji Apostolstwa Modlitwy na miesiąc
modlitwy różańcowej.
8 października nasz parafianin Br. Patryk Królak,
paulin, złożył na Jasnej Górze swoje śluby zakonne,
a my w modlitwie powierzaliśmy Brata Patryka i Jego
Najbliższych opiece Częstochowskiej Pani.

9 października obchodziliśmy XVI Dzień Papieski
pod hasłem: Jan Paweł II – „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Z tej racji Parafialna Akcja Katolicka zorganizowała i przeprowadziła zbiórkę ofiar na stypendia dla
zdolnej młodzieży z ubogich środowisk. Na Dzieło Nowego Tysiąclecia parafianie ofiarowali kwotę 5343 zł,
która została wpłacona na konto tej instytucji. Dziękujemy ofiarodawcom za hojne serce. Nasi ministranci
z okazji Dnia Papieskiego rozprowadzali dwupłytowy
album z nagranymi przemówieniami, jakie Jan Paweł II
wygłosił w Krakowie z okna przy ul. Franciszkańskiej
3, w czasie swoich wizyt do Ojczyzny.
11 października po wieczornym nabożeństwie odbyło się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej
z Księdzem Proboszczem.
19 października z inicjatywy Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej odbyła się katecheza parafialna pt.
„Jak pomnażać owoce Roku Miłosierdzia?”, którą
w naszym kościele, po Mszy św. o godz. 18.30, wygłosił O. Krzysztof Ołdakowski SJ.
20 października, również z inicjatywy Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej, na spotkaniu seniora
o godz. 12.00, z prelekcją pt. „Humor w koloratce” wystąpi Ks. Bogusław Kowalski.
ciąg dalszy na stronie 19
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23 października rozpoczął się w Kościele Tydzień
Misyjny pod hasłem: „Ochrzczony – to znaczy posłany”, podczas którego modliliśmy się za misjonarzy
i misje katolickie na całym świecie.
24 października w kaplicy św. Judy Tadeusza odbyło się spotkanie przygotowujące parafian chętnych do
czytania Lekcji podczas Mszy św.
27 października nasz parafialny Zespół Caritas wydawał żywność ubogim i potrzebującym parafianom.
Dzięki niedzielnej zbiórce ofiar do puszek, podczas
której zebrano 3341 zł przygotowano paczki dla ponad
100 osób potrzebujących. Serdecznie dziękujemy za
wsparcie tej inicjatywy.
30 października przed kościołem dzieci ze scholi
i ministranci zbierali dobrowolne ofiary do puszki na
potrzeby duszpasterskie Liturgicznej Służby Ołtarza.
1-2 listopada, jak i cały miesiąc listopad, to
w Kościele pamięć, refleksja i modlitwa za naszych
zmarłych. Modliliśmy się codziennie na Różańcu przed
wieczorną Mszą św. za zmarłych poleconych
w wypominkach.
11 listopada w narodowe Święto Niepodległości, 98.
Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
odbyła się dodatkowa Msza św. w intencji Ojczyzny.
Tego dnia została oddana do użytku wiernych Świątynia Opatrzności Bożej w Wilanowie. W naszej parafii
świętowaliśmy dodatkowo 9. rocznicę konsekracji naszego kościoła, dziękując Bogu za dar tej świątyni
i modląc się z wdzięcznością za wszystkich, którzy
mieli udział w jej powstaniu i wyposażeniu, a teraz
troszczą się o jej piękno.
13 listopada, zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski, obchodziliśmy VIII Dzień Solidarności
z Kościołem Prześladowanym, pod hasłem: „Pokój dla
Iraku”.
15 listopada odbyło się spotkanie liderów poszczególnych grup i wspólnot z Księdzem Proboszczem
w ramach prac Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
16 listopada z inicjatywy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej katechezę parafialną pt. „Jak się jednoczyć z Bogiem w pracy?” wygłosił w kościele po wieczornej Mszy św. O. Adam Schulz SJ.
17 listopada Parafialny Oddział Akcji Katolickiej na
spotkanie seniora zaprosił panią dr Elżbietę Wójcik
z prelekcją na temat: „O godności człowieka i co jej
dzisiaj zagraża?”
19 listopada w kaplicy św. Judy Tadeusza odbyło się
spotkanie po Światowych Dniach Młodzieży, na którym wolontariusze, organizatorzy i wszyscy goszczący
w swoich domach pielgrzymów oddali się rozmowom
i oglądaniu zdjęć.
20 listopada w Niedzielę Jezusa Chrystusa – Króla
Wszechświata, w Kościele Powszechnym zakończył
się Rok Miłosierdzia, a w Kościele polskim z okazji
1050. Rocznicy Chrztu Polski odbyła się uroczystość
wyboru Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

21 listopada pamiętaliśmy w modlitwach o naszych
Siostrach z okazji 161. rocznicy powstania Zgromadzenia Sióstr Felicjanek.
25 listopada po wieczornej Mszy św. grupa Droga
Ikony podczas Modlitwy z ikoną w kaplicy św. Judy
Tadeusza rozważała tajemnicę ikony „Zbawiciel
w mocach – tronujący w majestacie”, której przewodniczył O. Mateusz Orłowski SJ.
27 listopada rozpoczął się Adwent i nowy Rok Liturgiczny, który w polskim Kościele przeżywamy pod
hasłem: „Idźcie i głoście”. Podczas Mszy św. o godz.
12.30 poświęcone zostały opłatki wigilijne, które są
dostępne w zakrystii i w kancelarii parafialnej. Dzieci
ze scholi i ministranci zbierali dobrowolne ofiary do
puszki na potrzeby duszpasterskie Liturgicznej Służby
Ołtarza.
30 listopada wspólnota ŚDM przy naszej parafii zaprosiła wszystkich chętnych, do krótkiej modlitwy przy
figurze Matki Bożej Niepokalanej, znajdującej się
w naszym ogrodzie, przy Domu Prowincjalnym, przy
ul. Narbutta 21. Spotkania odbywają się w kolejne środy adwentu o godz. 21.00 z lampionami.
2 grudnia z racji pierwszego piątku miesiąca kapłani
udali się z Komunią św. do chorych parafian,
a wieczorem o godz. 18.30 odbyła się Msza św.
z uczczeniem relikwii Krzyża Świętego, po której
uczestniczyliśmy w medytacjach „Pod Krzyżem”.
4 grudnia w drugą niedzielę Adwentu z inicjatywy
Konferencji Episkopatu Polski zbierane były ofiary
pieniężne na pomoc Kościołowi na Wschodzie. Poranna Msza św. o godz. 8.00 odprawiona została za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Modlitwy, a po
niej na spotkaniu w domu parafialnym nastąpiło wyjaśnienie intencji na miesiąc grudzień.
7 grudnia wieczorna Msza św. odprawiona została
w intencji Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny spotkaliśmy się w kościele
na wspólnej modlitwie w Godzinie Łaski – od godz.
12.00 do 13.00.
9 grudnia grupa Droga Ikony modliła się w kaplicy
św. Judy Tadeusza z ikoną Zwiastowanie pod kierunkiem O. Mateusza Orłowskiego SJ.
11 grudnia w 3 niedzielę Adwentu podczas Mszy
św. o godz. 11.00 zostały poświęcone medaliki dla
dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
11-14 grudnia rekolekcje adwentowe dla ogółu parafian pt. „Oto Wasz Bóg przychodzi, aby Was zbawić” wygłosił O. Zdzisław Wojciechowski SJ. Tradycyjnie już podczas rekolekcji przeprowadzona została
zbiórka darów żywnościowych, z których powstały
paczki dla najbardziej ubogich rodzin w naszej parafii.
Serdecznie zapraszamy do oglądania relacji fotograficznych i filmowych zamieszczonych na parafialnej
stronie internetowej: www.szczepan.org.pl

Nasza Parafia Nr 4/2016

Oprac. JW

19

W NASZEJ PARAFII

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
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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