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NASI NOWI DUSZPASTERZE

O. MIECZYSŁAW JÓŹWIAK SJ
Urodziłem się na Podlasiu, w okolicach Sokołowa
Podlaskiego. W Kaliszu 1981 r. rozpoczęła się moja
droga zakonna. Później były kolejne miasta, studia,
praca. Od 2004 r. mieszkałem i pracowałem w parafii
św. Szczepana. Ostatnich sześć lat pracowałem
w Piotrkowie Trybunalskim jako superior, kustosz
Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej, katecheta.
Teraz, po sześcioletniej przerwie, wróciłem do parafii
św. Szczepana i od początku września jestem katechetą
w XLII LO im. Marii Konopnickiej oraz posługuję
w parafii.

WSZYSTKO PRZEZ SERCE MARYI
NA CZEŚĆ PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU!
Siostra Maria Tobiasza – felicjanka od 33
lat. Z Woli Bożej kolejny raz katechetka
w parafii Świętego Szczepana. Bycie wybraną przez Pana Boga i posłaną przez Kościół z misją głoszenia Dobrej Nowiny
o Zbawieniu to dla mnie zawsze dar
i zadanie. Szczególnie w tak trudnym czasie
dla Kościoła, kiedy wiara nasza jest poddawana próbie i coraz częściej słychać:
„posłuchamy cię innym razem”…

Chciałabym powiedzieć ludziom za Św.
Janem: „Bóg jest Miłością”.. Pragnę, byśmy
słyszeli wciąż wołanie Św. Jana Pawła II:
„Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi!” Modlę się o to, abym razem z tymi,
którzy są mi powierzeni, znalazła schronienie w Sercu Maryi i
u stóp Jezusa
w Eucharystii – zgodnie z hasłem mojego
Zgromadzenia.

NASZA WIARA
Bóg jest wszechmocny i może zmienić nasze życie. Musimy tylko w to uwierzyć!

Ilekroć prosimy o cokolwiek Boga, tym co pomaga
nam w realizacji naszych próśb jest nasza wiara: ta
wiara, która wykracza często poza ludzką logikę. Naszym zadaniem jest uwierzyć, że nasz Ojciec słyszy
nasze wołanie i nie jest Mu obojętny nasz los. Winni-

Wojciech Zagrajek

Wiara wykracza często
poza ludzką logikę.

Wskazówki dla katolickich wyborców

śmy pamiętać, iż to On wie lepiej od nas, co jest dla
nas dobre. A my zaczynamy dostrzegać Jego wielkość,
wielkość Jego dobra i sens wielu wydarzeń z naszego
życia dopiero z dalszej perspektywy.
To, że nasze plany nie wypaliły miało sens, bo były
one widocznie wbrew Prawu Bożemu. Choć ktoś może
stwierdzić, iż łatwo tak mówić, pragnę potwierdzić
własnym doświadczeniem sens tych słów. Nie uwa-
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żam, iż wiara to proste działanie, które nie wymaga od
nas zaangażowania: to poświęcenie, wiążące się
z zawierzeniem Bogu siebie i swego losu wbrew wielu
oczywistościom. Warto doczekać do końca, by poznać
odpowiedź naszego Ojca. Choć są to trudne lekcje cierpliwości i pokory, warto doczekać tego momentu. Ja
sam się o tym przekonałem i w to wierzę.
Mk 5, 33-34, Mk 5, 35-36, Mk 11, 20-26

Ciężkim grzechem jest głosowanie na kandydata,
który stoi w opozycji do Bożego nauczania o świętości życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci – stwierdził w liście pasterskim do swoich diecezjan
przewodniczący Konferencji Biskupów Filipin i jednocześnie ordynariusz archidiecezji LingayenDagupan – abp Socrates Villegas.
W przesłaniu hierarcha wskazał pryncypia, którymi
powinni kierować się wyborcy katoliccy. Oparł się na
Dziesięciu Przykazaniach. Cytując pierwsze, wskazał
że katolicy nie powinni głosować na ateistów oraz na
tych, którzy czynią sobie żarty z Boga. Zdaniem abp
Villegasa, z przykazania tego wynika także, iż katolicy nie powinni głosować na tych kandydatów, którzy
opowiadają się za usunięciem religii z życia publicznego.
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Przeczytane w Niedzieli

Zacznijmy od rzeczy bardzo istotnej dla naszej wspólnoty. Dnia 2
września 2018 roku, w XXII Niedzielę Zwykłą wszedł w życie dekret ks. Kardynała Kazimierza Nycza, którym przyłącza do naszej
parafii fragment parafii św. Michała Archanioła . Ten
obszar to prostokąt, który zakreślają ulice: Madalińskiego, Niepodległości, Różana i Puławska. I poprzeczne: ul. Olesińska, Kwiatowa, Króżańska. Lewicka, Falęcka i Kazimierzowska. Wedle duszpasterskiego
rozeznania na tym obszarze mieszka ok. 4 tys. ludzi.
Z ważniejszych instytucji – to dwie szkoły specjalne
oraz szpital. Św. Rodziny. Już witaliśmy, ale jeszcze
raz – tym razem na łamach naszej Gazetki, witamy
wszystkich nowych parafian i serdecznie zapraszamy
do kościoła, do budowania wspólnoty parafialnej, naszego domu. W dekrecie Ksiądz Kardynał dodaje:
„Postanawiam jednocześnie, że wierni przeniesieni do
nowych parafii przez dziesięć lat, począwszy od wejścia w życie niniejszego dekretu, mogą przyjmować
sakramenty i sakramentalia w dotychczasowej parafii,
według wyboru”. Kopia dekretu zamieszczona jest na
stronie internetowej oraz przykościelnej gablocie.
Podane są tam ulice i numery domów, które przynależą
do naszej parafii. Zachęcamy do zapoznania się ze
szczegółami.
Tą wiadomością otwieramy kolejny numer parafialnej Gazetki. Jej lektura pomoże się nam zorientować
we wszystkim, czym żyliśmy w wakacje, które tak
szybko przeminęły. Zaczynamy już czekać na następne, te w przyszłym roku. Zdjęcia dzieci z wakacji
w Krynicy Morskiej wskazują na to, że wypoczynek
był udany, pogoda dopisała, prawie wszyscy wrócili

szczęśliwi i z plecakiem pełnym miłych wspomnień. Mówię „prawie
wszyscy” – bo zawsze znajdzie się
ktoś, kto powie, że to i owo mogło być
lepsze. Trzeba podkreślić, że całkiem dobrze udają się
nam pielgrzymki parafialne. W czerwcu byliśmy
w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie – na Warmii. Tam zrodziło się w pielgrzymach pragnienie, by
pojechać do Sanktuarium Maryjnego w Świętej Lipce.
I byliśmy w sobotę 8 września. Pokłoniliśmy się modlitewnie Matce Bożej Świętolipskiej. Jest jeszcze tyle
pięknych miejsc, do których koniecznie trzeba pojechać. Dużym przeżyciem była również wrześniowa
pielgrzymka dzieci i młodzieży do Rostkowa, miejsca
urodzenia św. Stanisława Kostki. Ta wyprawa dobrze
nas nastroiła i przygotowała duchowo na spotkanie ze
św. Stanisławem w jego Relikwiach, które przebywały
w naszej wspólnocie parafialnej w dniach od 21 do 23
września. Ten Święty jest patronem dzieci i młodzieży.
Jego opieka i pomoc jest nam tak bardzo potrzebna.
Potrzebna naszym rodzinom i ich dzieciom. Skoro
wspomniałem o dzieciach i młodzieży, to trzeba powiedzieć, że w Rzymie w dniach od 2 do 28 października trwa Synod biskupów pod hasłem: „Młodzież,
wiara, rozeznawanie powołania”. Ważne wydarzenie
które decydować będzie o kształcie życia kościoła.
Trzeba nam się nieustannie modlić w tych intencjach.
Po wakacjach wszystko się zaczyna i wraca do normalnego rytmu: spotkania grup i wspólnot, przygotowanie
do bierzmowania, kurs przedmałżeński, poradnia rodzinna, spotkania Rady Duszpasterskiej. Odwiedzają
nas Małżeńskie Drogi. Droga Ikony – pisze Ikony
i myśli o kolejnych wystawach swych świetnych prac.
Bardzo zależy nam na dobrym przygotowaniu dzieci
do I Komunii świętej. Dlatego zapraszamy dzieci
z rodzicami na niedzielną Mszę św. o godz. 11.00,
a rodziców raz w miesiącu na spotkania formacyjne.
Trwają też spotkania rodziców dzieci przygotowujących się do rocznicy Komunii św. Wspólnota – „Daję
ci słowo” na dobre zadomowiła się u nas
a systematyczne spotkania są dla niej ważnym punktem odniesienia. Również wspólnota męska – „W połowie drogi” chętnie się spotyka i snuje męskie, formacyjne plany na kolejny rok pracy. Tylko się cieszyć
i wspierać każde dziejące się dobro. Na koniec chcę
powiedzieć, że nowy rok szkolny rozpoczynamy trochę
w nowym składzie. Do naszej wspólnoty jezuitów
przybył z Piotrkowa Trybunalskiego O. Mieczysław
Jóźwiak SJ. Jest katechetą. Zmienił się również skład
we wspólnocie Sióstr Felicjanek. Na miejsce S. Florentyny, której dziękujemy za rok posługi, przybyła S.
Tobiasza – katechetka. Nowym życzymy Bożego błogosławieństwa. A wszystkim: Niech nasze światło
w parafii jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli nasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie.
O. Wiesław Kulisz SJ, Proboszcz
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LIST KAROLINY

Drodzy rodacy! Im, który naród więcej czyni
dla misji, tym lepiej w jego własnym kraju
się dzieje. U nas dlatego tak smutno, że
jeszcze tak mało ducha misyjnego.
Wspierać misje, to znaczy pracować dla
ratowania dusz. Jest to dzieło po tysiąckroć
ważniejsze aniżeli każde inne zajęcie na
tym świecie, ważniejsze nawet aniżeli zdobycie przestrzeni powietrznej, o co trudzi
się teraz tak wielu, ryzykując nawet życiem.
Bł. Maria Teresa Ledóchowska
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Czym jest szczęście? Każdy z nas
pragnie być szczęśliwym, ale kiedy
jesteśmy naprawdę szczęśliwi?

Słowo „szczęście” jest każdemu
z nas na pewno miłe, gdyż – usłyszane czy wypowiedziane – kojarzy się z przyjemnością i wywołuje w człowieku jakieś wewnętrzne ciepłe uczucie.
Pragnienie szczęścia było w ludziach od początku ich
istnienia. Święty Tomasz z Akwinu napisał, że człowiek stworzony został jak strzała, ukierunkowana ku
szczęściu. Najstarsze poematy sumeryjskie i babilońskie snują opowieść o człowieku, który z wielkim
trudem i poświęceniem szukał ziela szczęścia
i nieśmiertelności, o istnieniu którego dowiedział się
od jednego z bogów. Kiedy je po długim poszukiwaniu
znalazł, odczuł zadowolenie i usnął, ale wtedy wąż mu
to ziele szczęścia ukradł i nikt go już później nie odnalazł. Świadczy to, iż ludzie już w starożytności rozumieli, że szczęście nie jest czymś stałym i nie można
go osiągnąć bez wysiłku.
Jak my je rozumiemy? Pragniemy szczęścia, tęsknimy za nim, ale nie potrafimy go dokładnie opisać ani
zdefiniować, co św. Tomasz z Akwinu ujął w zdaniu:
„Wszyscy przez szczęście rozumiemy stan w najwyższym stopniu doskonały, lecz pozostaje tajemnicą, na
czym ono polega” (Summa theologiae, 2d. 38, 1,2).
Ludzie mają różne pojęcia szczęścia, co uwidacznia się
zwłaszcza w mowie potocznej, ale wspólne w nich jest
to, że wszystkie oznaczają coś dodatniego, coś cennego. Słowo szczęście nie jest więc jednoznaczne, ale ma
znaczenia różne. Pewien autor porównał pojęcie:
szczęście, z pojęciem: człowiek, które obejmuje zarówno białych i czarnych, dobrych i złych, dzieci
i dorosłych, czyli ma wiele znaczeń.

Wszyscy przez szczęście rozumiemy
stan w najwyższym stopniu doskonały,
lecz pozostaje tajemnicą,
na czym ono polega.
Zastanawiać się nad szczęściem potrafią tylko istoty
rozumne, czyli osoby. Zwierzęta odczuwają na pewno
przyjemność, zadowolenie, radość, może nawet jakieś
chwilowe szczęście, ale osiągają to głównie na drodze
zaspokojenia potrzeb ciała, instynktów i zmysłów.
Zdanie myśliciela Michaela Quista: „Masz szczęście,
jesteś człowiekiem. Róża jest piękna, ale nie wie, dlaczego i dla kogo jest piękna”.
Wielu ludzi nie zastanawia się głębiej nad tym,
w czym leży prawdziwe szczęście, lecz podąża za – jak
to nazwał psycholog ks. Marek Dziewiecki – iluzją
łatwego szczęścia. Ludzie ci widzą tę iluzję łatwego
szczęścia w różnych kierunkach, np.:

• w szukaniu i zdoby-

waniu pieniędzy, nie
poprzez uczciwą pracę,
ale niekiedy przez korupcję i fałszerstwa
• w dążeniu do kariery
i władzy, nie poprzez
uczciwość i respektowanie zasad moralnych, ale niekiedy poprzez znajomości, łapówki
i głoszenie nieprawdy
• w szukaniu w życiu codziennym przede wszystkim
dobrobytu materialnego, dość często kosztem rezygnacji z rodzicielstwa poprzez stosowanie na szeroką
skalę antykoncepcji, a nawet aborcji
• w uprawianiu „łatwego seksu”, czyli szukaniu przyjemności zmysłowych z odrzuceniem zasad moralnych, zgodnie z hasłem „róbcie co chcecie”
• w nawiązywaniu więzi partnerskich, w których łatwo
jest partnera porzucić, poniżając jego godność oraz
dobro dzieci
• w sięganiu po alkohol lub narkotyki, co prowadzi do
utraty panowania nad sobą i poniżenia własnej osobowości (godności ?).
Ludzie ci, którzy skłonili się ku takim niskim wartościom i je wybrali, po prostu nie zastanawiali się głębiej nad swoim człowieczeństwem ani nad sensem życia, przez co nie odnaleźli w sobie, w głębi swej duszy,
tęsknoty za dobrem i prawdziwym szczęściem, która
w każdym z nas istnieje. Treść tego Bożego prawa wypisana jest bowiem w naszych sercach, o czym pisze
św. Paweł w Liście do Rzymian (Rz 2, 15).
Czy ludzie tacy osiągają prawdziwe życiowe szczęście? Na pewno nie. Viktor Frankl, psychiatra i filozof
austriacki uważał, że jest w nich pustka egzystencjalna,
czyli frustracja i brak sensu życia, co zagłuszyć usiłują
przez zaspokajanie swoich niższych pragnień oraz szukanie łatwych przyjemności. Ludzie ci pomylili szczęście z przyjemnością, oraz wolność uwzględniającą
prawdę i dobro z wolnością pozwalającą na wszystko,
na co budzi się ochota. Człowiek taki staje się tylko
konsumentem i nie dostrzega w sobie potrzeby rozwoju swej osobowości i dążenia do dobra, prawdy
i piękna, do czego został stworzony.
Pojęciem szczęścia zajmuje się od dawna filozofia.
Znany polski filozof Władysław Tatarkiewicz w swej
słynnej książce pt. „O szczęściu” podaje, że filozofia
współczesna rozróżnia istnienie czterech podstawowych pojęć szczęścia: dwa stosowane w mowie potocznej i dwa raczej naukowe, rozpatrywane i opisywane przez filozofów.
Pierwsze, stosowane w mowie potocznej, rozumiane
jest jako pomyślny los, szczęśliwy traf, pozytywne wydarzenie. „Miał szczęście” mówi się często o tym, kto
wygrał na loterii, kto wyszedł zdrowo z wypadku, ko-
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mu przyznano wysokie stanowisko, czyli spotkał go
pomyślny los.
Drugie, stosowane też w mowie potocznej, ma znaczenie raczej psychologiczne, jako wewnętrzne przeżycie intensywnej radości, jako stan błogości, wprost
upojenia, np.: jestem szczęśliwy, że udało mi się wybudować dom, że dostałem się na studia, że pozbyłem się
trudnej choroby itp. Jednak stan intensywnej radości
z natury swej jest krótkotrwały i tak rozumiane szczęście jest czymś przelotnym, toteż określenie to nie może być uznane za definicję szczęścia. Już Marek Aureliusz w swej książce „Rozmyślania” napisał: „Któż
będzie otaczał czcią coś z tego, co nieustannie przepływa? Tak jak gdyby ktoś próbował umiłować jednego
z przelatujących wróbli”.
Trzecie pojęcie szczęścia jest bardziej naukowe. Prawie wszyscy starożytni, a także średniowieczni filozofowie uważali, że szczęściem nie jest pomyślność wydarzeń ani przeżywanie radości, ale szczęściem jest
posiadanie największych, dostępnych człowiekowi,
dóbr, z tym, iż jedni byli zdania, że o szczęściu stanowią dobra moralne, inni, że hedonistyczne, czyli przyjemnościowe.

„Patrz, kładę dziś przed tobą życie
i szczęście, śmierć i nieszczęście
(…). Wybierajcie więc życie, abyście
żyli wy i wasze potomstwo, miłując
Pana, Boga swego, słuchając Jego
głosu, lgnąc do Niego”
(Pwt 30, 15 i 19).
Czwarte pojęcie szczęścia, które obecnie - według
Tatarkiewicza – góruje w filozofii, to: pełne i trwałe
zadowolenie z całego życia.
Sam jednak Tatarkiewicz uważa, że tej współczesnej
filozoficznej definicji szczęścia człowieka nie można
uznać za całkowicie prawidłową, gdyż jej poszczególne określenia budzą wiele wątpliwości i zastrzeżeń,
ponieważ w życiu każdego z nas zdarzają się jakieś
choćby drobne niepowodzenia, jakieś kłopoty ze zdrowiem, jakieś przeżycia smutne. Tak więc określenia:
„zadowolenie trwałe” oraz „z całego życia” nie mogą
być całkowitą prawdą, czyli precyzyjna definicja
szczęścia nie wydaje się w ogóle osiągalna.
Zauważmy, że opisane przez prof. Tatarkiewicza
pojęcia szczęścia, jakimi zajmuje się obecnie filozofia
jako nauka, dotyczą szczęścia człowieka tylko w czasie
jego życia ziemskiego i nie dotyczą w ogóle problemu
wiary i kontaktu z Bogiem ani szczęścia wynikającego
z duchowego zjednoczenia z Nim. Tą sprawą zajmiemy się w dalszej części wykładu.
Historia mówi nam, że wszystkie ludy miały jakieś
swoje religie, gdyż ludzie zawsze uznawali, że sami
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nie są doskonali i że musi istnieć jakaś istota wyższa,
jakieś bóstwo lub bóstwa, którym często składali różne
ofiary, nawet z ludzi. Ostatni filozofowie greccy na
drodze rozumowania doszli do wniosku, że istnieje
jeden wszechmocny Bóg, który stworzył świat.
Jednak prawdziwe światło o jedynym Bogu oraz
o szczęściu przekazał na świat bezpośrednio sam najwyższy Bóg poprzez Abrahama (żył on około ósmegodziesiątego wieku przed naszą erą) oraz przez dany
Mojżeszowi Dekalog, w którym Pan Bóg wskazał lu-

dziom, jak mają postępować i czego mają unikać. Dekalog obowiązuje nas dotychczas i ważny jest dla ludzi
na zawsze. Wszystko to opisane zostało później przez
proroków w Biblii Starego Testamentu i znane było
przez długie wieki tylko niewielkiemu narodowi żydowskiemu. W Biblii czytamy, że pierwszych stworzonych ludzi umieścił Bóg w czarownym raju, w którym
cieszyli się obcowaniem z Bogiem (lub: bliskością Boga) i Jego opieką i mieli wszystko, czego potrzebowali,
byli więc szczęśliwi. Ale przyszedł kusiciel, oszukał
ich i zwabił obietnicą jeszcze większego szczęścia, bo
aż zrównania z Bogiem. Pierwsi ludzie nie wytrzymali
tej próby i ulegli pokusie szatana. Co przez to zyskali?
Pan Bóg przyszedł do nich i powiedział – najpierw do
niewiasty: „Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem
twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci
(...)” (Rdz 3, 16). Oraz do mężczyzny: „W pocie oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki
nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz” (Rdz 3, 19).
Pierwsi ludzie musieli opuścić ogród Eden, zająć się
pracą, żyć w trudzie i umrzeć, a po śmierci oni i ich
potomkowie nie mogli oglądać Boga twarzą w twarz,
stracili więc swoje największe szczęście. Jednak możliwość poczucia na ziemi pewnego szczęścia, zwłaszcza
duchowego, Pan Bóg w swej dobroci ludziom pozostawił, czego dowodem są przytoczone niżej cytaty ze
Starego Testamentu:
„Patrz, kładę dziś przed tobą życie i szczęście,
śmierć i nieszczęście (…). Wybierajcie więc życie,
abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Bo-
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ga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego” (Pwt
30, 15 i 19).
„Szczęśliwi są wszyscy, którzy w niego wierzą” (Ps
2, 12).
„Szczęścia nie zazna serce przewrotne” (Prz 17, 22).
„O, szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wszedł na drogę grzeszników i nie siada
w kole szyderców, lecz ma upodobanie w Prawie Pana,
nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą” (Ps 1, 1-2).
Największe jednak światło przyniósł nam, przez
swoje zstąpienie na świat, Jezus Chrystus, Syn Boży.
Do Nikodema powiedział: „Tak Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto
w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna po to, aby świat
potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3 16-17). Chrystus powiedział też: „Każdy, kto
żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki” (J 11, 26),
oraz: „Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale by świat zbawić” (J 12, 47). Zarówno w tych,
jak i w wielu jeszcze innych słowach Chrystusa, zawarta jest obietnica naszego zbawienia, czyli dostąpienia szczęścia wiecznego.

Za podstawę chrześcijańskiego poglądu na najgłębsze wieczne szczęście uważane jest Kazanie na Górze,
czyli osiem Błogosławieństw
Za podstawę chrześcijańskiego poglądu na najgłębsze wieczne szczęście uważane jest Kazanie na Górze,
czyli osiem Błogosławieństw (Mt 5, 3-12; Łk 6,20-23):
„Błogosławieni ubodzy w duchu, ci którzy płaczą, cisi,
którzy pragną sprawiedliwości, miłosierni, czystego
serca, wprowadzający pokój, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości”. Kończy się to kazanie słowami: „Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie” (Mt 5, 12). Wielka nagroda,
czyli wielkie szczęście. Poczucie szczęścia możliwe
jest też już w czasie życia ziemskiego, choć jest ono
przez ludzi różnie rozumiane, o czym wyżej mówiliśmy. Jak po chrześcijańsku rozumiemy szczęśliwe życie tu na ziemi? Jakie aspekty wydają nam się ważniejsze, materialne czy duchowe? Spróbujmy ująć je
w kilku punktach::
1. Po pierwsze – miłować Boga i starać się utrzymywać duchowy kontakt z Nim. To cudowne, że człowiek potrafi sięgać tak wysoko. Adam Mickiewicz
napisał: „szczęśliwy, kto modlić się umie”.
2. Widzieć w każdym człowieku dziecko Boże, kochać bliźnich, szanować ich i pomagać, na ile jest to
możliwe, zgodnie z przysłowiem: Więcej szczęścia
jest w dawaniu niż w braniu.

3. Służyć – nie wywyższać się, nie szukać pierwszych
miejsc. Chrystus sam o sobie powiedział, że przyszedł służyć i tak rzeczywiście było, co wywołuje
w nas wzruszenie. Przykładem służby i pokory są
też: Matka Boża, św. Józef, Matka Teresa z Kalkuty
i wszyscy święci.
4. Szanować i kochać trwale rodzinę, która jest podstawą społeczeństwa i jest pierwszą instytucją, powołaną i zadaną nam przez samego Boga, opartą na
małżeństwie kobiety i mężczyzny.
5. Szanować i cenić każde ludzkie życie od chwili jego poczęcia.
6. Mieć czyste serce. Chrystus mówi: „Szczęśliwi czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt
5, 8). Czystość jest ważna w każdym stylu życia
i wymaga panowania nad sobą. Rozchwianie seksualne, to brak odpowiedzialności za siebie i za innych.
7. Rozpoznać w sobie powołanie życiowe, jakie Pan
Bóg w każdym z nas zaszczepił i starać się je rozwijać.
8. Żałować za każdy popełniony grzech i zaniedbanie,
co każdemu z nas się zdarza i powtarzać: Jezu,
ufam Tobie.
Warto tu poruszyć też trudny problem cierpienia,
które nie jest nigdy znakiem odtrącenia od Boga, ale –
ofiarowane Bogu – staje się wartością. Znany filozof
i psychiatra wiedeński, Viktor Frankl (1905 – 1997),
który napisał wiele książek (np. „Homo patiens”,
„Człowiek w poszukiwaniu sensu”) uważał, że człowiek, który swe nie dające się usunąć cierpienie znosi
cierpliwie, pogodzony ze swym losem, ten wznosi się
najwyżej, gdyż przekracza w tym samego siebie. Znaleźć sens w swoim cierpieniu, to wg Frankla największy czyn ludzki. Sam Chrystus poddał się woli Ojca
i cierpiał dla naszego zbawienia. Z Nim razem cierpiała Matka Boża, nie buntując się i nie złorzecząc katom.
Pięknym przykładem jest też święty Jan Paweł II.
Oczywiście wymienione zagadnienia nie wyczerpują
całkowicie problemu odczuwania szczęścia w naszym
ziemskim życiu. Św. Paweł w Liście do Galatów pisze:
„Postępujcie według Ducha (…). Owocem zaś Ducha
jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość,
dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Gal 5, 16,
22). Dwaj Ewangeliści, Mateusz i Łukasz przytaczają
słowa Chrystusa: „Starajcie się naprzód o królestwo
(Boga), o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie
wam dodane” (Mt 6, 33; Łk 12, 31). Wszystko, znaczy
to, co jest nam potrzebne do zaspokojenia codziennych
potrzeb. Chrystus powiedział też: „Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest” (Łk 17, 21).
A Boże królestwo, to nie tylko prawa Dekalogu, ale
to miłość, dobroć, sprawiedliwość, miłosierdzie...Wszystko to jest blisko, jest pośród nas, wybierajmy je więc, wybierajmy naszego Króla, który jest
Miłością, żyjmy według Jego wskazań i miłujmy Go,
bo najważniejsza jest miłość. Słowa Chrystusa: „Jeśli
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ROK ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

ŚWIĘTY O CZYSTYM SERCU
Rok 2018 jest obchodzony w Kościele w Polsce jako Rok
Świętego Stanisława Kostki. Kim był ten młody, ale wielki święty?

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga
oglądać będą”. Gdy wczytujemy się w te słowa Chrystusa z Kazania na Górze, przychodzą na myśl ludzie,
którzy z tego błogosławieństwa uczynili program swego życia. Jedną z takich postaci był niewątpliwie święty Stanisław Kostka, którego relikwie wędrują po Polsce, a ostatnio czciliśmy je w naszej parafii świętego
Szczepana. Obchodzimy bowiem Rok Świętego Stanisława Kostki z okazji czterystu pięćdziesięciu lat, które
upłynęły od jego chwalebnej śmierci. Kim był ten młody święty, patron polskiej młodzieży, który przeżył
zaledwie osiemnaście lat i choć umarł przedwcześnie,
zdążył uczynić tak wiele dobrego?
Urodzony w rodzinie Jana Kostki w Rostkowie pod
Przasnyszem w 1550 roku (znana jest jedynie data
roczna jego przyjścia na świat), młody Stanisław już
w wieku dziecięcym odznaczał się niezwykłą pobożno-
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mnie ktoś miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego
i będziemy w nim przebywać” (J 14, 23). Obietnica
nadzwyczajna, uszczęśliwiająca… Dalej Chrystus mówi: „To wam powiedziałem, aby radość moja w was
była i aby radość wasza była pełna” (J 15, 11). Prosi
też Ojca w swej modlitwie: „…aby moją radość mieli
w sobie w całej pełni” (J 17, 13). A pełnię radości rozumiemy jako szczęście.
Tak więc wybór Chrystusa, umiłowanie Go
i zachowywanie Jego nauki może dawać nam już tu na
ziemi poczucie szczęścia wewnętrznego, wynikającego
z głębi wiary. To ziemskie wewnętrzne szczęście człowieka łączy się oczywiście często z życiowymi trudnościami i cierpieniami, a niekiedy nawet z duchową
„ciemną nocą”, opisywaną zwłaszcza w dziełach św.
Jana od Krzyża. Ale - „w duszy zjednoczonej
z Bogiem jest nieustanna wiosna”, mówił św. Jan
Vianney (proboszcz z Ars, Francja). Całkowita pełnia
szczęścia czeka nas w niebie, poprzez widzenie Boga
twarzą w twarz, poprzez zjednoczenie z Nim i udział
w Jego najświętszym Bóstwie.
Święty Paweł, po swoim przeżyciu wzięcia go do
nieba, napisał: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie

10

ścią i dojrzałością. Przejawiał
duże zamiłowanie do modlitwy
i sakramentów świętych. Ktoś
powiedział o nim, że „był on
jakby siedliskiem wszystkich
prawie cnót”. Według planów
ambitnego ojca, kasztelana zakroczymskiego, miał budować
swoją pozycję społeczną dzięki
majątkowi, wykształceniu
i koneksjom. Wysłany w tym
celu wraz z bratem Pawłem na
studia do Wiednia, Stanisław
zafascynował się jednak duchowością młodego wówczas zakonu jezuitów na tyle mocno, że zapragnął wstąpić
w szeregi towarzyszy Jezusa. W ciągu trzech lat studiów w kolegium jezuickim w Wiedniu odkrył, że „do
większych rzeczy został stworzony” niż kariera świecciąg dalszy na stronie 11

słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak
wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go kochają” (1 Kor 2, 9). Święta Faustyna w swoim
„Dzienniczku” pisze, że kiedy raz stała nad stawem
i zachwycała się widokiem wody i rosnącej nad nią
roślinności, ukazał się jej Pan Jezus i powiedział: O
ileż piękniejsze rzeczy przygotowałem wam w życiu
przyszłym w niebie! (cytat z pamięci).
W żywotach świętych spotykamy opisy przeżyć mistycznych, polegających na spotkaniu z Bogiem i Jego
miłością, często z Chrystusem lub Matką Bożą. Napełnieni światłem i miłością, tracą wtedy poczucie obecności w świecie, co nazywamy ekstazą; przenika ich
przy tym takie szczęście, że nie potrafią później wyrazić go słowami. Po takich przeżyciach ogarnia ich często tak ogromna tęsknota do Boga, że pragną szybkiej
śmierci. Podobne głębokie przeżycie Bożego światła
i miłości mieli na pewno apostołowie w czasie zesłania
na nich Ducha Świętego, o czym świadczy natychmiastowe podjęcie przez nich budowy Kościoła świętego
i całkowite poświęcenie się dziełu apostolstwa, zakończone śmiercią męczeńską z miłości do Boga. Głęboka
była ich wiara w słowa Pana Jezusa, odnoszące się do
nas wszystkich: „ cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie” (Mt 5, 12).
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ka zaplanowana przez ojca. Tę myśl podsunęła młodemu kasztelanicowi sama Matka Boża, która
z Dzieciątkiem na ręku objawiła się mu w czasie choroby. Dlatego Stanisław, gdy odzyskał zdrowie,
z determinacją dążył do realizacji tych Bożych planów,
które tak właśnie odczytały jego młody umysł i serce.

Ponieważ jezuici w Wiedniu nie
chcieli go przyjąć do zakonu wbrew
woli rodziny, w przebraniu uciekł
z cesarskiego miasta i udał się do
Niemiec.
Musiał jednak pokonać wiele przeszkód. Planom tym
bowiem przeciwstawiał się ojciec i starszy brat Paweł,
który fizycznie i psychicznie nękał, a podobno też
i znęcał się nad przyszłym świętym. Młody Stanisław
potrafił się jednak im przeciwstawić. Ponieważ jezuici
w Wiedniu nie chcieli go przyjąć do zakonu wbrew
woli rodziny, w przebraniu uciekł z cesarskiego miasta
i udał się do Niemiec. Tam w bawarskiej Dylindze prosił prowincjała, ojca Piotra Kanizego (zresztą późniejszego świętego) o przyjęcie do Towarzystwa Jezusowego. Kanizy, podobnie jak jezuici wiedeńscy, obawiał się interwencji wpływowej rodziny polskiego
kasztelana, dlatego po poddaniu Stanisława próbom
skierował go do Rzymu. Młodzieniec z Rostkowa
z wiarą i zapałem przemierzył pieszo długą drogę do
Wiecznego Miasta. Tutaj nie napotkał już większych
przeszkód. Ówczesny przełożony generalny,
a późniejszy święty, Franciszek Borgiasz, wywodzący
się także z wysokiego stanu (przez co zapewne bardziej rozumiejący sytuację), już nie miał wątpliwości,
że to prawdziwe powołanie, którego spełnieniu trzeba
dopomóc.
Stanislaus Polonus (Stanisław Polak), bo tak go nazywano, zrealizował marzenie: został przyjęty do jezuickiego nowicjatu. Swoją dojrzałością i pobożnością
zadziwiał otoczenie, każde polecenie przełożonych
traktował jako rozkaz Boży. Młody szlachcic z Polski
odznaczał się wielką pokorą i łagodnością, czym zjed-

nał sobie wielką sympatię otoczenia. Miał wielkie plany pracy i apostolstwa. Bóg jednak postanowił w jego
wypadku inaczej. Stanisław zachorował (jedno
z przypuszczeń mówi, że na malarię). Choć choroba

Swoją dojrzałością i pobożnością zadziwiał otoczenie, każde polecenie
przełożonych traktował jako rozkaz
Boży.
trwała krótko i nie wydawała się aż tak groźna, okazała
się śmiertelna. Podobno przedwczesna śmierć była nierzadkim zjawiskiem w rodzinie Kostków. Sam Stanisław był na tę chwilę przygotowany, a nawet pragnął
odejścia z tego świata, aby złączyć się jak najszybciej
z Chrystusem i Maryją, których bezgranicznie pokochał. Matkę Bożą, z którą łączyła go szczególna więź,
prosił też o ostatnią przysługę: by umrzeć w dzień jej
poświęcony. Prośba została spełniona: pośród modlitw
braci i przyjaciół zmarł w wigilię święta Wniebowzięcia Matki Bożej 1568 roku. I tak Maryja wprowadziła
go do nieba.
Biografowie określali życie Stanisława jako
„wybitne dzieło Boże”, a jeden z nich nazwał go
„jakby aniołem z nieba”. Ta opinia trwa przez wieki.
Był jednym z najpiękniejszych duchowo ludzi swego
pokolenia. Należy do najbardziej znanych polskich
świętych, rozpoznawalnych na całym świecie. Jego
kult zrodził się niemalże natychmiast po śmierci. Podobno u drzwi jezuickiego domu na rzymskim Kwirynale, gdzie umarł, gromadziły się spontanicznie tłumy
ludzi, chcących pożegnać doczesne szczątki świętego.
Kostka to przypadek santo subito (łac. święty natychmiast). Przypomina się nam tutaj sytuacja tuż po śmierci świętego Jana Pawła II i wola ludu Bożego wyrażona tymi słowami na Placu Świętego Piotra. Zresztą
Kostka był od razu czczony jako święty tak, że już
w 1605 roku papież Paweł V pozwolił na publiczną
jego cześć. W owym czasie nie rozróżniano jeszcze
ściśle beatyfikacji od kanonizacji. Dla rozwijania kultu

Stanisława Kostkę kanonizował
w 1726 roku papież Benedykt XIII.
świętego wystarczyło, że Ojciec Święty ogłosił kogoś
błogosławionym. Stąd przyjmuje się, że Paweł V beatyfikował oficjalnie młodego kasztelanica z Rostkowa, a kanonizował go Benedykt XIII w 1726 roku.
Zaś współbracia jezuici, zakładając nowe kolegia, czyli
szkoły oraz budując kościoły zadbali o to, aby rozpowszechniać kult świętego Stanisława na całym świecie.
Dzisiaj prosimy go, aby przyczyniał się także za nami.
Jego opiece powierzamy zwłaszcza dzieci i młodzież
naszej parafii, aby jak on ukochali Jezusa i Maryję
i podążali zawsze za głosem Pana.
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ROK ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

ŚWIĘTY ….

W NASZEJ PARAFII

KOSTKA ZNACZY WIĘCEJ
wygłosił ksiądz Kamil Kowalski, który do kazania zaprosił pomocników: dzieci w strojach strażaka, tancerki, piłkarza i oczywiście świętego Stanisława Kostki.
W sobotę 15 września pod hasłem Kostka znaczy
– Jeśli bardzo pragniemy zostać lekarzem, strażawięcej odbyła się 36. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży kiem czy piłkarzem, tak samo powinniśmy pragnąć
do Rostkowa. W spotkaniu uczestniczyły dzieci zostać świętymi – mówił ksiądz Kamil. Na zakończei młodzież z całej Polski. Podczas tego ważnego wyda- nie kazania ksiądz podkreślił: – Zawsze pamiętajcie, że
rzenia nie mogło zabraknąć najmłodszych z naszej pa- do nieba prowadzą małe rzeczy.
rafii. Chętne dzieci, a także ich rodzice i dziadkowie,
Liturgię uświetnił zespół muzyczny Solo Dios Basta
podjęli trud pielgrzymki do
z parafii pod wezwaniem
miejsc związanych ze święŚwiętego Krzyża w Płocku.
tym Stasiem Kostką SJ.
„Zawsze pamiętajcie, że do Nieba
Po podziękowaniach zakońNasza pielgrzymkowa
czyła
się msza święta
prowadzą małe rzeczy.”
grupa wyruszyła z Wari w tym momencie przestał
szawy autokarem pod opiepadać deszcz, a na niebie
ką ojca proboszcza Wiesława Kulisza SJ, ojca Toma- pokazało się piękne słońce. Nasza pielgrzymkowa ekisza Rakowskiego SJ, a także sióstr felicjanek: siostry pa udała się na pobliskie stragany, gdzie dzieci kupiły
M. Klaudii Gutowskiej i siostry M. Tobiaszy Dąbrow- obwarzanki, watę cukrową i obrazki ze świętym Staniskiej. Po dotarciu do Przasnysza i zawiązaniu się grupy sławem. Wielką radość sprawił wszystkim wspólny
dzieci razem z opiekunami wyruszyły w pieszą piel- grill z wiernymi z parafii świętego Andrzeja Boboli,
grzymkę do Rostkowa. Po ponad godzinnym marszu przygotowany na placu przed szkołą w Rostkowie.
dotarliśmy do miejsca urodzenia świętego Stanisława Zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi, wróciliśmy do WarKostki. Następnie, mimo padającego deszczu, wzięli- szawy, zabierając ze sobą cenne wspomnienia ze spośmy udział w mszy świętej pod przewodnictwem Jego tkania ze świętym Stanisławem.
Tekst i zdjęcia: s. M. Klaudia, felicjanka
Ekscelencji Księdza Biskupa Mirosława Milewskiego.
Homilię do zgromadzonych pielgrzymów
Pod tym hasłem dzieci i młodzież z naszej parafii udały
się na pielgrzymkę do Rostkowa. Modlitewnej zadumie
towarzyszyła na niej świetna zabawa.
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WAKACJE ZE ŚWIĘTYM STANISŁAWEM KOSTKĄ
Krynica Morska 2018
W tym roku dzieci z naszej parafii pojechały nad morze.
Radości z kolonii było co nie miara!

Wakacje to piękny czas, w którym możemy poznać
nowe miejsca, wrócić do tych, które bardzo lubimy,
spotkać ciekawych ludzi i odkryć, jak piękny jest
świat, który podarował nam nasz Stwórca. Schola Promyki Miłosierdzia, ministranci i dzieci zaprzyjaźnione
z naszą parafią w dniach od 25
czerwca do 5 lipca tego roku wzięły
udział w koloniach letnich w Krynicy Morskiej. Naszym dzieciom,
których łącznie było czterdzieścioro,
towarzyszyli dorośli: siostra M.
Klaudia Gutowska, siostra M. Florentyna Szostak, ojciec Tomasz Rakowski, pani Ewa Makowiecka
i pani Elżbieta Główka. Wakacyjna
przygoda rozpoczęła się błogosławieństwem ojca proboszcza Wiesława Kulisza. Z Warszawy odjechaliśmy autokarem na spotkanie
z polskim morzem. Patronem kolonii
był święty Stanisław Kostka. Dzieci
każdego dnia poznawały historię życia tego świętego jezuity. Z zaciekawieniem oczekiwały na kolejną porcję wiadomości o jego rodzinie, marzeniach, planach i drodze do świętości. Święty Stanisław z pewnością wyprosił nam piękną pogodę
i bezpieczny pobyt nad morzem oraz na licznych wycieczkach po nadmorskich miejscowościach i nie tylko,
ponieważ dotarliśmy nawet na Kaszuby. Podczas codziennej Eucharystii dzieci modliły się nie tylko

Nie zabrakło także zabaw na plaży,
budowania zamków z piasku i kąpieli
w morzu.
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w intencji naszych kolonii, lecz także pamiętały
o wszystkich, którzy zostali w Warszawie.
Ahoj, przygodo! Po przyjeździe do Krynicy przywitaliśmy się z morzem, które najwyraźniej czekało na
nas! Następnego dnia odwiedziliśmy Szymbark, gdzie
zastaliśmy mnóstwo atrakcji: najdłuższą deskę na
świecie, domek stojący do góry nogami, bunkier Gryfa

Pomorskiego, domy sybiraków, a w drodze powrotnej
– wieżę widokową w Wieżycy. Nie zabrakło także wycieczki na kraniec Polski trasą Krynica Morska – Piaski: latarnia morska w Krynicy, punkt widokowy Piaski, leśniczówka, Góra Pirata, Piaski, port rybacki,
przejście na plażę. Na koniec wycieczki zjedliśmy wędzoną rybę i poznawaliśmy informacje o małżach Morza Bałtyckiego; sprawdziliśmy także naszą wiedzę
w quizie o okolicy. Następnego dnia udaliśmy się do
Trójmiasta, by zwiedzić Gdańsk, Oliwę i Westerplatte.
Podczas spaceru po Głównym Mieście zobaczyliśmy
Trakt Królewski, Fontannę Neptuna, bramy obronne,
Żuraw, uliczkę Mariacką oraz wnętrze Kościoła Ma-
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kacyjne w pasiece „U strusi”. Dodatkową atrakcją było
spotkanie z parą strusi i degustacja miodu, na przykład
z cynamonem. Nie zabrakło także zabaw na plaży, budowania zamków z piasku i kąpieli w morzu. Wszyst-

riackiego. W katedrze oliwskiej wysłuchaliśmy znakomitego koncertu organowego. Był także czas na kupienie pamiątek. Dotarliśmy również
do
Malborka,
gdzie zwiedziliśmy
wspaniały
zamek krzyżacki.
Dzieci
chętnie
słuchały tam legend opowiadanych przez naszą
panią przewodnik,
Magdalenę Wilkanowską, towarzyszącą nam nie tylko podczas tej
wycieczki. Pani
Po przyjeździe do Krynicy przywitaliśmy się
Magda i jej mąż
z morzem, które najwyraźniej czekało na nas!
Jan Wilkanowski
byli naszymi przewodnikami podczas wszystkich wypraw kolonijnych. ko to dzięki pani Bożenie, która zatroszczyła się
Trójmiasto odwiedziliśmy dwukrotnie: podczas drugie- o ratowników dla naszych dzieci, aby mogły bezpiecznie pływać i bawić się w Bałtyku.
Bardzo dziękujemy wszystkim za modlitwę, życzliPatronem kolonii był
wość i wsparcie finansowe kolonii. Za rok naszym ceświęty Stanisław Kostka.
lem jest ziemia podlaska! Zatem do zobaczenia na
Podlasiu!
Tekst i zdjęcia:
go pobytu naszym celem było zobaczenie Akwarium
s. M. Klaudia Gutowska, felicjanka
i statku Dar Pomorza w Gdyni. Sopot
to oczywiście słynny Monciak
i największe w Europie molo, a na deser … zoo w Oliwie. Ostatnią atrakcją
była wycieczka po Mierzei Wiślanej:
Kąty Rybackie (Muzeum Zalewu Wiślanego), Stegna (Muzeum Bursztynu),
przejazd kolejką wąskotorową na trasie
Stegna – prawy Brzeg Wisły, wycieczka piesza do ujścia Wisły do Rezerwatu
Mewia Łacha, gdzie zbieraliśmy bursztyn i muszelki, a na koniec zajęcia edu-
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WYDARZYŁO SIĘ…
W pierwszym dniu wakacji – 25 czerwca Grupa
Dzieci, wraz z Siostrami Klaudią i Florentyną oraz z O.
Tomaszem, wyjechała na wypoczynek do Krynicy
Morskiej. Dziękujemy wszystkim za pomoc
i dofinansowanie tego wakacyjnego wyjazdu.
30 czerwca w samo południe w Sanktuarium św.
Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej, ks. Kardynał
Kazimierz Nycz udzielił święceń prezbiteratu młodym
współbraciom jezuitom, w tym Mateuszowi Orłowskiemu, związanemu z grupą Droga Ikony.
6 lipca – tradycyjnie i pomimo wakacji – w pierwszy
piątek miesiąca przed południem Księża udali się
z Komunią św. do chorych parafian.
8 lipca – w naszej parafii gościł ks. Emilio Njeru –
administrator katolickiego szpitala św. Urszuli
w Matiri wKenii, gdzie współpracuje z Siostrami Felicjankami. Podzielił się swoim świadectwem, opowiadając o pracy wśród afrykańskich chrześcijan,
a parafianie mieli okazję wesprzeć ofiarą pieniężną
misyjne dzieło Kościoła.
29 lipca zakończyła swą pracę w naszej parafii katechetka S. Florentyna. Serdecznie dziękujemy Siostrze
za duszpasterską posługę w naszej wspólnocie, za pracę z dziećmi i ich rodzicami oraz życzymy Bożego
błogosławieństwa w nowej misji.
31 lipca – w uroczystość św. Ignacego Loyoli, założyciela Towarzystwa Jezusowego podczas Mszy św.
o godz. 18.30 modliliśmy się za zakon jezuitów oraz
jego Przyjaciół i Dobroczyńców.
5 sierpnia – z racji pierwszej niedzieli miesiąca
o godz. 8.00 odbyła się Msza św. Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca.
12 sierpnia – kazania w naszym kościele wygłosił O.
Wojciech Ziółek SJ, który pracuje w Parafii Matki Bożej Różańcowej w Tomsku na Syberii. Opowiedział
o pracy i potrzebach syberyjskich parafian oraz zachęcał do wsparcia finansowego odbudowy kościoła
w polskiej miejscowości Białystok na Syberii, gdzie
w ubiegłym roku spłonął ponadstuletni drewniany kościół wybudowany przez polskich przesiedleńców. Informacje na stronie internetowej: www.belostokcatholic.ru. Serdecznie dziękujemy za pomoc
i wsparcie.
2 września – w pierwszą niedzielę miesiąca o godz.
8.00 odbyła się Msza św. w intencji Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca, a po niej wyjaśnienie intencji Apostolstwa Modlitwy na miesiąc wrzesień.
Na rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 11.00 odbyła
się Msza św. dla dzieci, młodzieży, ich rodziców, nauczycieli i katechetów. Pracę duszpasterską w naszej
parafii rozpoczęli nowi katecheci: Siostra Tobiasza,
felicjanka i O. Mieczysław Jóźwiak SJ, których bardzo
serdecznie witamy i życzymy Bożego błogosławieństwa w nowej posłudze.
Po wakacyjnej przerwie – powrócił zwykły porządek
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Mszy św. w naszej świątyni: niedzielna Msza św.
o godz. 17.00 w kościele oraz Msza św. dla przedszkolaków o godz. 12.15 w kaplicy św. Judy Tadeusza
w Domu Parafialnym. We środy – Koronka do Bożego
Miłosierdzia o godz. 18.15., a w każdy czwartek – całodzienne wystawnie i Adoracja Najświętszego Sakramentu.
8 września – w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny odbyła się parafialna pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Świętej Lipce.
9 września – Ksiądz Proboszcz poinformował, że
decyzją Ks. Kazimierza Kardynała Nycza, do naszej
parafii została włączona część parafii św. Michała: bloki i wieżowce przy ul. Madalińskiego, Al. Niepodległości, Różanej, Puławskiej oraz przy ul. Olesińskiej,
Króżańskiej, Kwiatowej, Lewickiej, Falęckiej
i Kazimierzowskiej. Serdecznie witamy Nowych Parafian.
11 września – po Mszy św. o godz. 18.30 odbyło się
powakacyjne spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej z Księdzem Proboszczem.
15 września – w związku z trwającym Rokiem Św.
Stanisława Kostki dzieci i młodzież uczestniczyli
w pielgrzymce do Rostkowa, miejsca urodzenia Św.
Stanisława, natomiast od 21 do 23 września przebywały relikwie Patrona Młodzieży, którego opiece powierzaliśmy wszystkie nasze dzieci i młodzież.
16 września – członkowie Akcji Katolickiej i nasz
parafialny zespół Caritas przeprowadzili zbiórkę ofiar
na przygotowanie paczek żywnościowych dla potrzebujących rodzin. Zebrano 2960 zł – dziękujemy za hojne serca.
24 września –Wspólnota Mężczyzn W Połowie Drogi po wakacjach wznowiła spotkania, które odbywają
się w domu parafialnym w każdy poniedziałek o godz.
19.00.
27 września – w kaplicy św. Judy Tadeusza odbyło
się spotkanie Rodziców dzieci przygotowujących się
do Rocznicy I Komunii św. W ostatni czwartek miesiąca Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zorganizował
o godz. 18.30 Mszę św. w intencji Ojczyzny.
30 września – po każdej Mszy św. dzieci ze scholi
i nasi ministranci zbierali dobrowolne ofiary do puszki
na potrzeby duszpasterskie Liturgicznej Służby Ołtarza. Dziękujemy za wsparcie.
3 października – rozpoczął się w naszym Ośrodku
Kurs Przedmałżeński, który trwać będzie w każdą środę do 5 grudnia. Zapisy w kancelarii parafialnej.
7 października – w pierwszą niedzielę miesiąca
o godz. 8.00 odbyła się Msza św. w intencji Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca oraz wyjaśnienie
intencji Apostolstwa Modlitwy na miesiąc październik.
Po wakacjach powróciła Msza św. w języku hiszpańskim o godz. 10.45 w kaplicy św. Judy Tadeusza
w Domu Parafialnym.
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WYDARZYŁO SIĘ ...
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Weekend 13-14 października Wspólnota Młodych
„Szczep” spędziła na pieszej wędrówce w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, która zakończyła się na Jasnej Górze.
Serdecznie zapraszamy do oglądania relacji fotograficznych i filmowych zamieszczonych na parafialnej
stronie internetowej: www.szczepan.org.pl.

Żadne cierpienie nie jest bezsensowne. Zawsze opiera się na mądrości
Bożej.
Św. Tomasz z Akwinu

Oprac. JW.

WIERNOŚĆ BOGU I OJCZYZNIE
Wspomnienia jezuity 1939-1954 autorstwa ojca Edwarda
Bulandy to dla nas, czytelników, inspiracja do tego, jak
odnaleźć się pośród wyzwań, jakie niosą obecne czasy.

Pochodzący z Krakowa ojciec Edward Bulanda zdał
maturę w Chyrowie, a następnie studiował filozofię
w Nowym Sączu, później zaś – teologię w Kolegium
Bobolanum w Lublinie. Tu też przyjął w 1930 roku
święcenia kapłańskie.

Ojciec Edward Bulanda przyjął święcenia kapłańskie w 1930 roku
w Lublinie.
Kiedy w 1939 roku wybuchła wojna, ojciec Bulanda
nadal przebywał w Lublinie, gdzie prowadził wykłady
z teologii fundamentalnej w Bobolanum. W związku
z zajęciem budynku Bobolanum przez niemieckie wojsko jezuici musieli go opuścić. W listopadzie 1939 roku ojciec Bulanda był świadkiem aresztowań profesorów KUL-u i osób duchownych. W lutym następnego
roku zakonnikowi udało się uniknąć losu innych lubelskich jezuitów: aresztowania. Ojciec Bulanda ukrył się
na dachu przeszukiwanego domu, co przypłacił ciężką
grypą.
8 kwietnia 1944 roku ojciec Edward został zatrzymany przez Niemców podczas ulicznej łapanki, jednak
szczęśliwie na krótko. W czasie powstania warszawskiego przebywał w Otwocku .
Po wyzwoleniu ojciec Bulanda prowadził wykłady
na KUL-u. W 1946 roku jezuita uczestniczył
w wyborach nowego generała Towarzystwa Jezusowego, a w 1948 roku został mianowany prowincjałem
Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej. W tym samym
roku ojciec Edward prowadził rozmowy z księdzem
prymasem Stefanem Wyszyńskim na temat willi przy
ulicy Narbutta 21, ofiarowanej Towarzystwu przez
Henryka Lubomirskiego. Chodziło tu między innymi
o zamieszkiwanie w tym domu przez księdza prymasa
Augusta Hlonda po jego powrocie z emigracji, co było
ustalone pomiędzy kurią a ojcami jezuitami. W wyniku
tych rozmów została erygowana nowa parafia, co miało miejsce dokładnie 26 grudnia 1948 roku. Jej pro-

boszczem został ojciec Longin Szymczukiewicz. Parafię 4 października 1949 roku przejęli ojcowie jezuici.
W tym samym roku ojciec Bulanda był nagabywany
przez Urząd Bezpieczeństwa, by potępił ojca Szymań-

W listopadzie 1939 roku ojciec Bulanda, przebywając w Lublinie, był
świadkiem aresztowań profesorów
KUL-u i osób duchownych.
skiego, zamieszanego w intrygę pracowników UB. Ojciec Edward jednak tego nie zrobił. W 1950 roku zakonnik został w związku z tym aresztowany i był przetrzymywany w więzieniu mokotowskim, a także
w areszcie przy ulicy Koszykowej. W 1951 roku ojciec
Bulanda, wciąż przebywający w więzieniu, został
oskarżony o nielegalne sprowadzenie do Polski dewiz.
Było to nieprawdą, a pieniądze zostały przekazane na
odbudowę zniszczonego kościoła przy ulicy Świętojańskiej, obecnie pod wezwaniem Matki Bożej Łaskawej.
Mimo to ojciec Bulanda otrzymał wyrok pięciu lat
więzienia, który został w 1952 roku zmieniony na czte-

Pomimo wszystkich nacisków
i nalegań ojciec Edward nie uległ: pozostał wierny Bogu i Polsce.
ry lata więzienia, zaś w kolejnym roku – na wyrok
dwóch lat i 8 miesięcy. Ojciec Bulanda odsiadywał go
wraz ze zbrodniarzami niemieckimi, odpowiedzialnymi za pacyfikacje powstańczej Warszawy. Jezuita został przed końcem kary zwolniony z więzienia
z powodu obaw o jego stan zdrowia. Następnie w 1954
roku sąd wezwał ojca Bulandę w sprawie ojca Szymańskiego, oczekując potępienia przez ojca Edwarda
postawy tego ostatniego. Ojciec Bulanda jednak tego
nie zrobił. Pomimo wszystkich nacisków i nalegań ojciec Edward nie uległ: pozostał wierny Bogu i Polsce.
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PIELGRZYMKA DO ŚWIĘTEJ LIPKI
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Fot. Teresa Górska
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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
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. Tomasz Rakowski 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
Kurs przedmałżeński
O. Andrzej Kiełbowski SJ
prowadzą Małżeńskie Drogi
Zapisy: szczepan.md@gmail.com
Wspólnota Mężczyzn w Pół Drogi
opiekun: O. Krzysztof Dorosz SJ
prowadzi: Zbigniew Rykowski
poniedziałek, godz. 19.00, sala św. Rodziny
Grupa charytatywna (Stowarzyszenie Pań
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo)
czwartki godz. 9.30 do 10.30
Parafialny Oddział Caritas
opiekun O. Wiesław Kulisz SJ
Katecheza do bierzmowania
O. Andrzej Kiełbowski SJ
poniedziałek godz. 13.30, 14.30, 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
Grupy AA
1. grupa: wtorki godz. 17.00, sala św. Rodziny
2. grupa piątki godz. 17.00, sala św. Rodziny
Wspólnota „Daję Ci Słowo”
Opiekun: O. Wiesław Kulisz SJ
Prowadzi: Maria Żaboklicka
poniedziałek godz. 16.30, sala św. Rodziny
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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 po mszy św,, ok..
19.15 (z wyjątkiem wakacji i Wielkiego Postu)
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Pierwsza niedziela miesiąca: po sumie - od godz.
13.30 do 17.00; godz. 15.00 - Godzina Miłosierdzia
Czwartki: od godz. 8.30 do godz. 18.30
(poza wakacjami)
Spowiedź: 1. piątek miesiąca od godz. 16.30 do 19.00
oraz w czasie każdej mszy św.
Schola dziecięca „Promyki
Miłosierdzia”
opiekunki: S. M. Klaudia i S. M. Tobiasza, felicjanki
niedziela, godz. 10.00, sala „Promyki”
Ministranci
opiekun: O. Tomasz Rakowski SJ
wtorki, godz. 17.00; sala św. Stanisława Kostki
Schola Wspólnoty Młodych Szczep
opiekun: o. Zbigniew Jałbrzykowski SJ
kontakt: wmszczep@gmail.com
Spotkania z medytacją ignacjańską
prowadzi: O. Zbigniew Jałbrzykowski SJ
środa godz. 19.30, sala Duszpasterstwa Akademickiego
Spotkania Wspólnoty Młodych Szczep
opiekun: o. Zbigniew Jałbrzykowski SJ
kontakt: wmszczep@gmail.com
Zapraszamy też na stronę WM Szczep na Facebooku:
facebook.com/WMSzczep

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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