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6. III – Środa Popielcowa 
Droga Krzyżowa – w każdy piątek 

godz. 16.30 – Dzieci;  
godz. 17.45 – Dorośli;  
godz. 20.00 – Studenci 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
W każdą niedzielę – godz. 17.45 

Rekolekcje Wielkopostne 
18/20. III – Szkoły Podstawowe  

25/27. III – Zespół Szkół i Liceów 
7/10.IV – rekolekcje parafialne 

 
12.IV – Droga Krzyżowa ulicami naszej Parafii 

WIELKI POST 

WIELKI TYDZIEŃ 
14.IV – Niedziela Palmowa 

 
Spowiedź w Wielkim Tygodniu 

Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środa 
podczas Mszy świętych 

Wielki Czwartek i Wielki Piątek 
godz. 7.00 -12.30 i godz. 14.30 - 16.00 

Wielka Sobota – godz. 7.00 - 14.00 
 

Nie spowiadamy 
W czasie Liturgii Triduum Paschalnego  

W czasie Świąt – Niedziela i Poniedziałek 

Triduum Paschalne  
 

Wielki Czwartek, 18 kwietnia 
godz. 16.30 - Liturgia Wieczerzy Pańskiej – dla dzieci 

godz. 18.30 – Liturgia Wieczerzy Pańskiej - dla parafian 
Adoracja Pana Jezusa w „Ciemnicy” do godz. 21.00  

Wielki Piątek, 19 kwietnia  
godz. 15.00 - Nowenna do Bożego Miłosierdzia. 

godz. 16.30 - Liturgia Męki Pańskiej - dla dzieci 
godz. 18.30 - Liturgia Męki Pańskiej - dla parafian  

Adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 21.30  
 

Wielka Sobota, 20 kwietnia 
od godz. 7. 00 - Adoracja przy Grobie Pańskim 
od godz. 9.00 do 16.00 - Święcenie pokarmów  

godz. 15.00 - Nowenna do Bożego Miłosierdzia. 
godz. 17.00 - Liturgia Wigilii Paschalnej - dla dzieci 

godz. 20.00 - Liturgia Wigilii Paschalnej - dla parafian 
Na Liturgię przynosimy świece 

 
Niedziela Zmartwychwstania, 21 kwietnia  

godz.6.00 - Procesja i Msza św. Rezurekcyjna  
godz. 15.00 - Nowenna do Bożego Miłosierdzia 

 
Serdecznie zapraszamy do udziału 

Naszych Parafian i Gości 

CZAS WIELKANOCNY 
Nowenna do Bożego Miłosierdzia 

do 28.IV - godz. 15.00 
21.IV – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

28.IV – Niedziela Miłosierdzia Bożego 
 bierzmowanie 

11.V – Pierwsza Komunia św. 
26.V – Rocznica I Komunii św. 

W świętym czasie Wielkiego Postu Kościół raz 
jeszcze wyrusza w drogę, która prowadzi do dnia 
Paschy. Idąc za Jezusem i stąpając Jego śladami, 
wzywa nas, byśmy wraz z Nim przeszli przez pu-
stynię. Historia zbawienia nadała pustyni głęboki 
sens religijny. Naród wybrany, prowadzony przez 
Mojżesza, a później kierowany przez innych pro-
roków, doświadczył na pustyni, pośród wielu nie-
dostatków i cierpień, wiernej obecności Boga 
i Jego miłosierdzia. Żywił się chlebem spadającym 
z nieba i pił wodę wytryskującą ze skały. Tam doj-
rzała wiara Ludu Bożego i nadzieja na przyjście 
Mesjasza-Odkupiciela. Na pustyni głosił także 
swoje orędzie Jan Chrzciciel, a rzesze podążały do 
niego, aby w wodach Jordanu przyjąć chrzest po-
kuty.  

Pustynia stała się miejscem nawrócenia 
i przyjęcia Tego, który przychodzi, aby zwyciężyć 
smutek i śmierć, będące skutkami grzechu. Jezus, 
Mesjasz ubogich, których napełnia dobrami (por. 
Łk 1, 53), rozpoczął swą misję udając się na pusty-
nię, aby tam doświadczyć głodu i pragnienia. Dro-
dzy bracia i siostry, w tym czasie Wielkiego Postu 
zachęcam was do rozważenia słowa życia, które 
Chrystus pozostawił Kościołowi, aby oświetlało 
drogę wszystkich jego członków. Rozpoznajcie 
głos Jezusa, przemawiającego do was - zwłaszcza 
w okresie wielkopostnym - w Ewangelii, 
w liturgii, w pouczeniach waszych pasterzy. Słu-
chajcie głosu Jezusa, który zmęczony i spragniony 
mówi do Samarytanki przy studni Jakubowej: 
«Daj Mi pić!» (J 4, 2). 

Jan Paweł II, Orędzie na Wielki Post, 1993 r 
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Trwamy jeszcze w klimacie Jubile-
uszu 70-lecia naszej parafii. Dzię-
kowaliśmy Bogu za naszą wspólno-
tę, w niedzielę 27 stycznia, podczas 
uroczystej Mszy świętej sprawowa-
nej przez Ks. Kardynała Kazimie-

rza Nycza. Pasterz kościoła warszawskiego w swej 
homilii wspomniał, że warto świętować każdy jubile-
usz, bo staje się on w jakimś sensie okazją powrotu do 
źródeł, opowiadania o tym, co Pan nam uczynił 
i okazją do przekazywania wiary kolejnym pokole-
niom, które następują po sobie. Jubileusz zatem, to nie 
tylko wspomnienie, ale nade wszystko umocnienie du-
cha i nowe spojrzenie w przyszłość, by iść naprzód, by 
siać dobro i budować lepszy świat z Chrystusem. W 
tym kontekście powracamy dzisiaj do nauczania papie-
ża Franciszka. W swej Adhortacji Apostolskiej Evan-
geli Gaudium, Ojciec Święty tak mówi o parafii, jej 
roli i znaczeniu: „Parafia nie jest strukturą przestarzałą. 
Właśnie dlatego, że ma wielką elastyczność, może 
przyjąć bardzo różne formy, wymagające otwarcia 
i misyjnej kreatywności ze strony duszpasterza 
i wspólnoty. Chociaż z pewnością nie jest jedyną insty-
tucją ewangelizacyjną, to jeśli zachowuje zdolność do 
nieustannego reformowania się i przystosowania, nadal 
będzie «samym Kościo-
łem zamieszkującym 
pośród swych synów 
i córek». Zakłada to, że 
będzie rzeczywiście 
utrzymywała kontakt 
z rodzinami i z życiem 
ludu, a nie stanie się 
strukturą ociężałą, odse-
parowaną od ludzi albo 
grupą wybranych zapa-
trzonych w samych sie-
bie. Parafia jest formą 

obecności Kościoła na danym terytorium, środowi-
skiem słuchania Słowa, wzrostu życia chrześcijań-

skiego, dialogu, przepowiadania, ofiarnej miłości, 
adoracji i celebracji. Poprzez całą swoją działalność 
parafia pobudza i formuje swych członków, aby byli 
ludźmi ewangelizującymi. Jest wspólnotą wspólnot, 

sanktuarium, gdzie spragnieni przychodzą i piją, by 

dalej kroczyć drogą, jest centrum stałego misyjnego 
posyłania. Musimy jednak przyznać, że wezwanie do 
rewizji i odnowy naszych parafii nie przyniosło jeszcze 
wystarczających owoców, aby były one bliżej ludzi 
i były środowiskami żywej komunii i uczestnictwa 
oraz ukierunkowały się całkowicie na misję(..) Inne 
instytucje kościelne, wspólnoty podstawowe i małe 
wspólnoty, ruchy oraz inne formy stowarzyszeń stano-
wią bogactwo Kościoła, które Duch wzbudza dla 
ewangelizowania wszystkich środowisk i dziedzin ży-
cia. Wielekroć wnoszą nowy zapał ewangelizacyjny 

i zdolność do dialogu ze światem, co 
odnawia Kościół. Ale jest bardzo wska-
zane, aby nie traciły kontaktu z tą tak 
bogatą rzeczywistością parafii miejsca 
i włączały się chętnie w organiczne duszpasterstwo 
Kościoła partykularnego. Ta integracja sprawi, że nie 
pozostaną same, tylko z częścią Ewangelii i Kościoła 
lub nie przekształcą się w koczowników pozbawionych 
korzeni” (EG, 28, 29). Te papieskie słowa stają się dla 
nas duszpasterzy i ludzi wierzących, parafian, zada-
niem do wykonania. Warto je podjąć, bo realizacja Bo-
żego posłannictwa w świecie poprzez misję w parafii, 
owocuje ewangeliczną radością serca. W najnowszym 
numerze Naszej Parafii, którą na Wielkanoc oddajemy 
do Waszych rąk, znajdziemy wiele cennych materia-
łów, refleksji i fotografii z aktualnych wydarzeń, które 
zrodziło mocne zakorzenienie się w parafii. Z owego 
korzenia wyrastają nowe inicjatywy i dzieła. Rosną 
nowi ludzie. Chciejmy razem dalej budować wspólnotę 
sióstr i braci, by uniknąć smutnego losu koczownika. 
Przed nami Święta Wielkanocne. Niech Pascha Chry-
stusa i nasza pascha z Chrystusem, stanie się dla nas 
źródłem nowej mocy i radości w codziennym życiu. 
Niech spełniają się w nas słowa Papieża Franiczka: 
„Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, 

którzy spotykają się 
z Jezusem. Ci, którzy po-
zwalają, żeby ich zbawił, 
zostają wyzwoleni od 
grzechu, od smutku, od 
wewnętrznej pustki, od 
izolacji. Z Jezusem Chry-
stusem radość zawsze 
rodzi się i odradza (..) 
Zachęcam wszystkich 
chrześcijan, niezależnie 
od miejsca i sytuacji, 
w jakiej się znajdują, by 

odnowili już dzisiaj swoje osobiste spotkanie 
z Jezusem Chrystusem, albo chociaż podjęli decyzję, 
by być gotowymi na spotkanie z Nim, na szukanie Go 
nieustannie każdego dnia(..) Pan nie zawiedzie tego, 
kto zaryzykuje, by uczynić mały krok w kierunku Jezu-
sa. Przekona się wówczas, że On już na niego czekał 
z otwartymi ramionami(…)  Za każdym razem bierze 
nas na nowo w swoje ramiona. Nikt nie może nas po-
zbawić godności, jaką obdarza nas ta nieskończona 
i niewzruszona miłość. On pozwala nam podnieść gło-
wę i zacząć od nowa, z taką czułością, która nas nigdy 
nie zawiedzie i zawsze może przywrócić nam radość. 
Nie uciekajmy przed zmartwychwstaniem Jezusa, nig-
dy nie uważajmy się za zwyciężonych, niezależnie od 
tego, co się dzieje. Nic nie może być większe od Jego 
życia, które pozwala nam iść naprzód” (EG 1,2,3).  

O. Wiesław Kulisz SJ, Proboszcz  
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SŁOWO PROBOSZCZA 

 

Chrystus zmartwychwstał! 
Nie odrzucajcie Go wy, którzy budujecie ludzki świat. 
Nie odrzucajcie Go wy, którzy w jakikolwiek sposób, 
w jakiejkolwiek dziedzinie budujecie świat dzisiejszy 
i jutrzejszy. Którzy budujecie świat kultury i cywilizacji; 
świat ekonomii i polityki; świat nauki i informacji. Którzy 
budujecie świat pokoju... lub wojny? Którzy budujecie 
świat ładu... lub terroru? Nie odrzucajcie Chrystusa: 
On jest kamieniem węgielnym! 

Jan Paweł II 



Nasza Parafia Nr 1/2019 4 

 
L
I
S

T
 K

A
R

O
L
I
N

Y
 



Nasza Parafia Nr 1/2019 5 

 

L
I
S

T
 K

A
R

O
L
I
N

Y
 



Nasza Parafia Nr 1/2019 6 

 
L
I
S

T
 K

A
R

O
L
I
N

Y
 



Nasza Parafia Nr 1/2019 7 

WYCHOWANIE MORALNE  
Wychowanie moralne jest istotnym elementem naszego 
życia chrześcijańskiego. Na każdym etapie rozwoju inne 
czynniki mają wpływ na formację naszego sumienia. 
Chrześcijanie kształtują je, opierając się na miłości do 
Boga i bliźniego oraz odpowiadając na Boże wezwanie.  

Co to jest wychowanie? Wychowanie jest to kształto-
wanie człowieka we wszystkich dziedzinach życia, 
czyli kształtowanie osoby ludzkiej. Deklaracja 
o wychowaniu chrześcijańskim podaje, że wychowanie 
to kształtowanie osoby w kierunku jej celu ostateczne-
go, a równocześnie dla dobra społeczeństwa 
i Kościoła. To harmonijny rozwój wrodzonych właści-
wości fizycznych, moralnych i intelektualnych. Wy-
chowanie moralne ma charakter osobowy. 

Rodzina jest pierwszą grupa, której zadaniem jest 
przygotowanie dziecka do pełnego życia chrześcijań-
skiego, do wykształcenia właściwych postaw wobec 
Boga. Małe dziecko tworzy sobie pojęcie Boga po-
przez obserwację swoich rodziców, ich troskliwość, 
opiekuńczość, dobroć i miłość. 

We wspomnianej Deklaracji o wychowaniu chrześci-
jańskim Sobór naucza, że dzieci i młodzież mają świę-
te prawo do tego, aby pobudzano ich do oceny warto-
ści moralnych, według prawidłowego sumienia 
i przyjmowania owych wartości poprzez osobisty 

wzór, a również do dobrowolnego poznawania 
i miłowania Boga. W tych słowach zawiera się charak-
terystyka naturalnego wychowania moralnego, które 
przysługuje każdemu człowiekowi. Wychowanie mo-
ralne polega na kształtowaniu prawidłowego sumienia, 
następnie na pobudzaniu go do oceny wartości moral-
nych, celem osobistego wyboru. Wiąże się to 
z motywacją religijną, która wynika z coraz lepszego 
i głębszego poznawania i miłowania Boga. 

Praca nad kształtowaniem prawidłowego sumienia 
musi rozpocząć się przede wszystkim w rodzinie, 
a inne instytucje powinny nieść harmonijną pomoc 
w tym zakresie. Zdaniem ks. Mariana Jakubca sumie-
nie to praktyczny sąd naszego rozumu, mówiący nam, 
co mamy robić, a czego nie robić (sumienie przed-

ciąg dalszy na stronie 8 

Wychowanie moralne polega na 
kształtowaniu prawidłowego 

sumienia, następnie na pobudzaniu 
go do oceny wartości moralnych, ce-

lem osobistego wyboru.  

 

L
I
S

T
 K

A
R

O
L
I
N

Y
 



Nasza Parafia Nr 1/2019 8 

uczynkowe) i oceniający jego wartość moralną, już po 
dokonaniu uczynku (sumienie pouczynkowe). 

Prawidłowo ukształtowane sumienie określa postawę 
w kategoriach dobra i zła. Proces wychowawczy 
kształtowania sumienia powinien koncentrować się na 
uwrażliwieniu wychowanka na normy moralne, ale 
zawsze w odniesieniu do Boga osobowego. Prawo Bo-
że musimy zawsze ukazywać jako wartość nadrzędną 
i zawsze łączyć z wychowaniem do miłości Boga 
i bliźniego. 

Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego 
w Polsce podaje, że wychowanie moralne polega 
przede wszystkim na formacji sumienia, nie wystarczy 
uczyć, co jest dobre, a co złe. Właściwe uformowanie 
sumienia w sposób wolny i odpowiedzialny odpowiada 
na Boże wezwanie. 

Wychowanie moralne kształtowane przez postawę 
pokuty i pojednania otwiera człowieka na łaskę 
i miłosierdzie, które jest niezbędne do formacji moral-
nej.  Przykazanie miłości powinno być podstawową 
normą, ponieważ otwiera człowieka na prawdę i czyni 
go wolnym. 

W pierwszych latach swojego życia dziecko przy-
swaja sobie wartości i normy poprzez wzory osobowe 
rodziców. W przedszkolu rozpoznaje, że każdy jest 
odmienny, zachowuje się i reaguje w różny sposób. 
Uczy się dostosowywać do różnych ludzi i sytuacji. 
Dla moralnego rozwoju dziecka i kształtowania jego 
osobowości istotny jest ciepły, serdeczny i życzliwy 
klimat w rodzinie. Małe dziecko uczy się od swoich 
rodziców, jak mówić, jak oceniać, reagować, odnosić 

się do innych ludzi oraz opanowywać swoje reakcje 
impulsywne. 

Zmieniająca się psychika dziecka na każdym etapie 
rozwoju stawia inne problemy. W miarę jak dziecko 
dorasta krąg osób oddziałujących na jego rozwój za-
czyna się zwiększać. Duży wpływ mają grupy rówie-
śnicze, gdzie obowiązują już inne reguły czy zasady 
postępowania. Dziecko wdrażane do podstawowych 
reguł współżycia otwiera się nie tylko na sprawy in-
nych, ale także na dialog z Bogiem. To wszystko stwa-
rza w sumieniu początek do kształtowania poczucia 

zobowiązań, jak i poczucia winy w stosunku do tych, 
których się kocha. „Cały proces kształtowania sumie-
nia można by przedstawić jako witalną  inicjację, pole-
gającą na otwarciu się na dialog z Bogiem. Sobór Wa-
tykański II uczy, że „sumienie  jest najtajniejszym 
ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa 
on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu roz-
brzmiewa” (por. Lumenum gentium, 16). 

Wynika z tego, że formacja sumienia musi opierać 
się na Objawieniu, bo jest ono wezwaniem Boga skie-
rowanym do człowieka. Podstawą formacji sumienia 
powinno stać się Kazanie na Górze i powszechne pra-
wo miłości Boga i bliźniego. Chrystus w swoim na-
uczaniu nie określił granic i przeszkód dla naszego po-
stępowania, ale dał wytyczne: „Bądźcie więc doskona-
łymi, jak doskonały jest nasz ojciec niebieski” (Mt 5, 
48). Stąd też doskonała miłość Boga i bliźniego jest 
celem, do którego zmierza całe życie chrześcijańskie. 

W wychowaniu sumienia nie można jednak ograni-
czać się tylko do Kazania na Górze, ponieważ wszyst-

k i e  p r a w d y 
o Bogu i Jezusie 
Chrystusie zaw-
sze jakoś kształ-
tują sumienie. 
Nauki Chrystusa 
zawsze są we-
zwaniem do speł-
nienia woli Bo-
żej. W wychowa-
niu moralnym 
chodzi również 
o to, żeby dziecko 
w każdym czynie 
miłości umiało 
dostrzec Bożą 
obecność i Boże 
wezwanie. 
 

WYCHOWANIE... ciąg dalszy ze strony 7 
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Praca nad kształtowaniem prawidło-
wego sumienia musi rozpocząć się 

przede wszystkim w rodzinie.  

Formacja sumienia musi opierać się 
na Objawieniu, bo jest ono 

wezwaniem Boga 
skierowanym do człowieka.  
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Wszystkie wskazówki odnoszące się do wychowania 
sumienia w wieku przedszkolnym mają również zasto-
sowanie w wieku szkolnym. Dziecko w wieku 7-14 lat 
przechodzi od moralności reguł do moralności norm. 
Okres ten jest czasem, kiedy dziecko bardzo chętnie 
uczy się i jest otwarte na otaczający go świat. Dlatego 
też wychowanie sumienia na tym etapie rozwojowym 
powinno ukierunkowywać się na treści z dziedziny 
religijno-moralnej. Około 10. roku życia dziecko za-
czyna pytać o motywy, czyli zaczyna w nim budzić się 
intencjonalność czynów. 

Od klasy trzeciej szkoły podstawowej (aż do końca 
życia) ważnym czynnikiem formacji sumienia będzie 
konfesjonał. Rodzice powinni zadbać o to, aby często 
przystępować do sakramentu pokuty, będzie to dosko-
nałym przykładem dla dziecka, które wzorując się na 
rodzicach, uczy się korzystania z tej formy kontaktu 
z Bogiem. Sakrament pokuty i pojednania jednocześnie 

ukierunkowuje na przestrzeganie norm moralnych. Na-
leży pamiętać o tym, że sumienie dziecka kształtuje się 
pod wpływem różnych czynników środowiska. Może 
ono być kształtowane dodatnio bądź ujemnie. Dlatego 
też duże znaczenie mają nauczyciele, przedmioty 
szkolne, lektury, itp. Dla rodzica nie może być rzeczą 
obojętną, czego dziecko uczy się na lekcji biologii czy 
historii. Odnosi się to także do oddziaływania poprzez 
zabawy, wycieczki, sposoby spędzania czasu wolnego 
itd. 

W wieku szkolnym rola grup jest o wiele większa tak 
w sensie pozytywnym, jak i negatywnym. Rodzicom 
nie powinno wystarczać to, że wiedzą z jakich domów 
pochodzą koledzy i koleżanki ich dziecka, ale muszą 
wiedzieć, czym zajmuje się grupa, bo jej zajęcia cza-
sem bywają różne od atmosfery domów, z których 
dzieci się wywodzą. 

Kształtowanie sumienia w wieku młodzieńczym (14-
29 lat) zakłada wszystko to, o czym była wyżej  mowa. 
Moralność młodzieży  to nie tylko moralność norm, ale 
pełna świadomość moralna. Praca nad wychowaniem 
sumienia u progu dojrzałości musi polegać na uświado-
mieniu, że bez osobistego wysiłku niczego się nie osią-
gnie. Nie znaczy to, że Kościół, rodzina, szkoła, grupy, 
środki masowego przekazu, Internet nie odgrywają 
roli. Jest to rola ogromna, ale prawie wszystko zależy 
od postaw młodzieży wcześniej nabytych. 

Wychowanie moralne stanowi konstruktywny wy-
miar wychowania w wierze, gdyż właśnie w tym wy-
chowaniu widać owoce w postaci norm moralnych. Jan 
Paweł II w encyklice Veritatis splendor  przypomina, 

że wiara posiada wymiar moralny: jest źródłem zgod-
nego z nią życiowego zaangażowania. Obejmuje przy-
jęcie i zachowanie Bożych przykazań. Przez życie mo-
ralne wiara staje się „wyznaniem” nie tylko wobec Bo-
ga, ale także przed ludźmi: staje się świadectwem. 

W moralności chrześcijańskiej istotnym wzbogace-
niem jest element łaski. Człowiek nie potrafi 
o własnych siłach naśladować i przeżywać Chrystusa. 
Staje się zdolny do takiej miłości jedynie mocą udzie-
lonego mu daru. Darem Chrystusa jest Jego Duch 

„owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cier-
pliwość, uprzejmość, dobroć, wierność” (Ga 5, 22) 

Z punktu widzenia chrześcijańskiego moralność musi 
istnieć w służbie zbawienia. W Zadaniach rodziny 
chrześcijańskiej w kształtowaniu sumienia dziecka Ja-
kubiec przypomina, że „życie chrześcijańskie jest ży-
ciem wiary, nadziei i miłości, które z jednej strony są 
darem łaski, a z drugiej fundamentalnymi zobowiąza-
niami moralnymi. Z tego wyrasta podstawowa jedność 
pomiędzy wiarą a postawami moralnymi chrześcijani-
na. Tej jedności wyznawcy Chrystusa nieustannie po-
szukują i  starają się zaświadczyć życiem, że jest ona 
możliwa mocą łaski. Każde pokolenie chrześcijan staje 
wciąż  na nowo wobec tego zdarzenia, by w świetle 
wiary rozwiązywać wszystkie problemy swego życia, 
także te które rodzą się wraz z przemianami w dziejach 
ludzkości”.  

Barbara Całka 
Katechetka z ZSLiTnr 1 

Literatura: 
Pismo święte Starego i Nowego Testamentu, Warszawa 1980. 
Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, Wrocław 1993. 
Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Katechetyczne Kościoła 
Katolickiego w Polsce, Kraków 2002 
Majewski M., Wychowanie moralne w: Podstawowe wymiary kate-
chezy, Kraków 1991. 
Jakubiec M., Rola rodziny w kształtowaniu sumienia dziecka, w: 
Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. F. Adamski, Kraków 
1982. 
Jakubiec M., Zadania rodziny chrześcijańskiej w kształtowaniu su-
mienia dziecka, red. F. Adamski, Warszawa 1973. 

WYCHOWANIE... ciąg dalszy ze strony 8 
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BŁOGOSŁAWIONA MARIA ANGELA TRUSZKOWSKA. 
ZAŁOŻYCIELKA SIÓSTR FELICJANEK  

W roku 2019 przypada sto dwudziesta rocznica śmierci 
błogosławionej Matki Marii Angeli Truszkowskiej, założy-
cielki zgromadzenia sióstr felicjanek. Historia jej życia 
stanowi piękne świadectwo umiłowania Boga i Ojczyzny.  

Założycielka zgromadzenia sióstr felicjanek przycho-
dzi na świat 16 maja 1825 roku w Kaliszu. Na chrzcie 
św. otrzymuje imiona Zofia Kamila. Od najmłodszych 
lat cechuje ją nieprzeciętna wrażliwość na potrzeby 
biednych. 

W Warszawie, dokąd Truszkowscy przenoszą się 
z Siedlec w 1834 roku, Zofia uczęszcza na pensję Lau-
ry Brzezińskiej-Guerin. Wiosną 1854 roku wstępuje do 
stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo, a kilka mie-
sięcy później dołącza także do III Zakonu św. Fran-

ciszka, stając się tzw. tercjarką. 
Ogrom nędzy na ulicach XIX-
wiecznej Warszawy motywuje ją do 
działania. Dlatego też w listopadzie 
1854 roku na Rynku Nowego Miasta, 
przy obecnej ulicy Kościelnej 10, 
zakłada za zgodą swojego spowiedni-
ka, bł. Honorata Koźmińskiego, 
schronisko dla kilku osieroconych 
dziewcząt oraz kilku staruszek, nazy-
wane Instytutem Panny Truszkow-
skiej. Rosnąca liczba podopiecznych 
sprawia, że instytucja zostaje prze-
niesiona w 1856 roku na Mostową, 
gdzie zaczyna funkcjonować jako 
Zakład św. Feliksa. Zofia, znana już 
jako Matka Angela, i grupa towarzy-
szących jej sióstr – które prowadzają 
gromadkę dzieci przed figurę św. 
Feliksa do warszawskiego kościoła 
ojców kapucynów – otrzymują od 
mieszkańców stolicy nazwę: felicjanki. 

Następnym etapem w życiu młodej rodziny zakonnej 
i jej założycielki staje się praca wśród ludności grecko-
katolickiej na Podlasiu. Siostry prowadzą tam tzw. 
ochrony dla dzieci wiejskich, w których uczą także 
dorosłych. Wybuch powstania styczniowego w 1863 
roku zmusza felicjanki do zmiany kierunku ich działań. 
Ochrony zostają zamienione na szpitale, gdzie opatruje 
się rannych powstańców. Ta samarytańska posługa 
i patriotyczne zaangażowanie sióstr nie podobają się 
rosyjskiemu zaborcy, który w grudniu 1864 roku wy-
daje dekret likwidujący Zgromadzenie Sióstr św. Felik-
sa na terenach podległych carowi. Siostry są zmuszone 
zdjąć habity i wrócić do swoich rodzin. Tylko nielicz-

nej grupie felicjanek klauzurowych, wyodrębnionej 
wewnątrz zgromadzenia w 1860 roku, a po kasacie 
przewiezionej wraz z Matką Angelą do klasztoru sióstr 

bernardynek w Łowiczu, udaje się zachować strój za-
konny. 

Po chwilowym rozproszeniu zgromadzenie odradza 
się na terenie Galicji i dzięki staraniom bpa Antoniego 
Gałeckiego w 1865 roku otrzymuje zatwierdzenie ce-
sarza austriackiego. Wiosną 1866 roku założycielka 
udaje się do Krakowa, gdzie felicjanki oprócz ochrony 
prowadzonej tam od 1861 roku zajmują też otrzymany 
w spadku po hr. Pelagii Russanowskiej dom przy ul. 
Mikołajskiej 18. Tam zatrzymuje się Matka Maria An-
gela. Po dołączeniu do grupy sióstr czynnych, mimo 

pogarszającego się stanu zdrowia 
i stopniowej utraty słuchu, Matka 
Maria Angela ofiarnie przewodzi 
zgromadzeniu, starając się o rozsze-
rzenie jego działalności. Jesienią 
1869 roku składa jednak prośbę 
o zwolnienie z obowiązków zarzą-
dzania zgromadzeniem, nie przesta-
jąc troszczyć się o jego losy, ponie-
waż, jak sama napisze w liście do 
duchowego ojca zgromadzenia, bł. 
Honorata, „Matką być nie przestała”. 
W 1870 roku Matka opuszcza dom 
przy ul. Mikołajskiej i przenosi się 
na stałe do nowego klasztoru przy ul. 
Smoleńsk 6 w Krakowie. Tam długie 
godziny spędza na adoracji Naj-
świętszego Sakramentu w felic-
jańskim kościele, w którym od 1884 

roku codziennie jest wystawiany Pan Jezus. Zanim 
choroba nowotworowa przykuje ją do łóżka, haftuje 
szaty liturgiczne dla ubogich świątyń, pielęgnuje kwia-
ty w klasztornym ogrodzie i angażuje się w sprawy 
zgromadzenia, które na kilka tygodni przed jej śmier-
cią zostaje zatwierdzone przez papieża Leona XIII. Akt 

ciąg dalszy na stronie 11 

Ogrom nędzy na ulicach XIX-wiecznej 
Warszawy motywuje ją do działania.  

Od najmłodszych lat cechuje ją 
nieprzeciętna wrażliwość 

na potrzeby biednych. 

W listopadzie 1854 rok zakłada za zgo-
dą swojego spowiednika schronisko 

dla kilku osieroconych dziewcząt oraz 
kilku staruszek, nazywane Instytutem 

Panny Truszkowskiej.  
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ten pozwala po trudach życia Matce Wielkiej Rodziny 
Felicjańskiej odejść w pokoju do Pana po zasłużoną 
nagrodę 10 października 1899 roku. 

Kult założycielki felicjanek rozwija się już od chwili 
jej śmierci. Jednak sytuacja polityczna państwa pol-
skiego, w tym dwie wojny światowe, odsuwają 
w czasie termin inicjacji jej procesu beatyfikacyjnego. 
Stąd też dopiero w roku 1949 kard. Adam Sapieha roz-
poczyna proces informacyjny. Wszystkie jego etapy, 
określone prawem kanonicznym, trwają do roku 1969, 
kiedy to kardynał Karol Wojtyła zamyka proces 

w Krakowie i przekazuje sprawę Stolicy Apostolskiej. 
2 kwietnia 1982 roku Kongregacja do Spraw Świętych 
w Rzymie wydaje dekret o heroiczności cnót Służebni-
cy Bożej Marii Angeli Truszkowskiej, a dekadę póź-
niej, po zatwierdzeniu cudu dokonanego za jej przy-
czyną, Jan Paweł II na placu św. Piotra w Rzymie 18 
kwietnia 1993 roku wynosi ją do chwały ołtarzy, pod-
kreślając, że przez całe swoje życie była „wierna 
w miłości, wierna w cierpieniu, wierna do końca”. 

Wierność bł. Marii Angeli, wyrażająca się zarówno 
w wiernym pielęgnowaniu wielkich wartości takich, 
jak: Bóg, Honor i Ojczyzna, jak i w jej codziennej po-
słudze człowiekowi potrzebującemu, choremu, opusz-
czonemu i zapomnianemu, mogą być dla współczesne-
go pokolenia doskonałym drogowskazem na drodze do 
świętości. Niech więc ta Matka Wielkiej Rodziny Feli-
cjańskiej, mądra wychowawczyni młodych pokoleń 
i patronka chorych wstawia się u Boga za tymi, którzy 
modlą się za jej przyczyną o potrzebne łaski.  

BŁOGOSŁAWIONA ... ciąg dalszy ze strony 10 

Matka Maria Angela ofiarnie przewo-
dzi zgromadzeniu, starając się  

o rozszerzenie jego działalności.  

ODWAGA  
Józef był człowiekiem odważnym. Mimo wielkiej próby, 
na jaką wystawił go Bóg, zrealizował Boży plan. Wyzwa-
nia dzisiejszych czasów wielu z nas mogą przerastać. 
Czym jest odwaga i skąd czerpać siłę, by ją w sobie od-
naleźć?  

Kiedy Józef dowiedział się, że jego narzeczona Ma-
ryja - kobieta, którą kocha - będzie matką, a on nie jest 
ojcem dziecka, które ma się narodzić, wcale nie miał 
zamiaru zaakceptować tego faktu. Mimo to usłuchał 
Anioła, który mu się objawił we śnie, ale pamiętajmy, 
jak wiele przełamał w sobie Józef. Ten człowiek nie 
wołał z zachwytu. Ta sytuacja to było wyzwanie dla 
Józefa. Czy znajdzie w sobie tyle sił, by z odwagą po-
dążać za wolą Boga? Józef, jak myślę, miał tyle odwa-
gi, by nie uciec przed wyzwaniami, jakie stawiał 
w jego życiu, w jego rodzinie Bóg. Zgodnie 
z poleceniami przekazanymi mu przez Anioła, Józef 
zdobył się na odwagę, by będąc przybranym ojcem, 
zapewnić opiekę swej małżonce i Synowi Bożemu. 
Józef, co warto podkreślić, nie uciekał od tych trudów 
i dla dobra swej rodziny realizował wolę Bożą, nie po-
zostawiając swych bliskich samym sobie 
z wyzwaniami, z którymi po wielokroć się spotykali. 

Józef miał odwagę pozostać przy swej rodzinie i razem 
z nią znosił trudy napotykanej rzeczywistości, dla do-
bra rodziny. A Judasz, będąc blisko Jezusa, zdradził 
Go, nie próbował podjąć trudu walki z tym zdarzeniem 
w swoim życiu. Judaszowi zabrakło odwagi choćby na 
próbę odkupienia swych win. Judasz wycofał się, nie 
widząc dla siebie sensu na przyszłość. Judasz przegrał 

na własne życze-
nie. Jezus go nie 
potępił, on sam nie 
próbował podjąć 
trudu wyjścia z ta-
rapatów. Samobój-
stwo to oznaka 
słabości, strachu 
przed konfrontacją 
z rzeczywistością, 
symbol zagubienia. 
Nie jest rzeczą 
wielką uciec od 
trudów, które inni 
przechodzą, nie 
będąc pewnymi 
rezultatów swych 
działań. Wbrew 
medialnym zaklę-
ciom stoimy przed 
wyzwaniami, któ-
re piętrzą się przed nami niczym strzeliste góry, bo 
wciąż wiele osób nie stać na najnowsze telefony, mar-
kowe ubrania czy wakacje w odległych miejscach. 
Nadal wielu staje przed problemem, jak założyć rodzi-
nę i jak postępować, by ona trwała i się rozwijała albo 
jak poznać prawdę o swym powołaniu, jednocześnie 
nie uciekając od tych wyzwań w samobójstwo. Stawia-
ne z dnia na dzień, z mozołem, choćby małe kroki, 
wbrew zaklęciom wielu, na drodze do naszego Ojca to 
właśnie dla mnie odwaga. Bo wierzę, że jest On, który 
mnie nie opuści.  

Wojciech Zagrajek 

Dla dobra swej rodziny 
realizował wolę Bożą. 

Wierzę, że jest On, 
który mnie nie opuści.  
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Dobra matka kocha swe wszystkie 
dzieci i uczy je miłości, stara się 
być z nimi, zaspokajać ich potrze-
by i spełniać ich prośby, daje im 
poczucie bezpieczeństwa, a także 

jest dla nich wzorem życia. Cechy dobrej matki pięk-
nie 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, wzo-
rem dla nas, w czym szczególnie powinniśmy Ją naśla-
dować? Matka Boża jest święta, bezgrzeszna, przenik-
nięta Duchem Świętym, pełna łaski, błogosławiona 
między niewiastami, Pan jest z Nią - posiada więc 
wszelkie cnoty. My omówimy teraz tylko kilka, które 
wydają się szczególnie dla nas ważne, a więc: 

• wiara w Boga, ufność, modlitwa, stałe zjednocze-
nie duchowe z Bogiem, 

• dobroć, łagodność, służebność, wczuwanie się 
w potrzeby drugich, 

• pokora, 
• mądrość i rozsądek. 

Wiara w Boga Maryi 

O wierze Maryi w Boga, ufność, modlitwa, stałe 
zjednoczenie duchowe z Bogiem świadczą tym słowa 
Anioła przy Zwiastowaniu: „Bądź pozdrowiona, pełna 
łaski, Pan z Tobą” (Łk 1, 28), a także Jej szybka zgoda 
na zapowiedź Bożego wysłannika. Maryja żyła 
z oczyma utkwionymi w Ojca Niebieskiego i w Jezusa. 
Zawsze ufała Bogu, niczym się nie zrażała i nigdy się 
nie buntowała, choć sytuacje były nieraz trudne, np.: 

• że zapowiedzianego przez Anioła Syna Bożego 
musiała urodzić w stajni 

• gdy starzec Symeon przepowiedział Jej: „A Twoją 
duszę miecz przeniknie” (Łk 2, 35) 

• że Jej jedyny Syn tak bardzo cierpiał i umarł 
śmiercią krzyżową za nasze grzechy 

O Jej duchowym zjednoczeniu z Bogiem 
i modlitewnym nastawieniu świadczy Jej hymn Magni-

ficat wyśpiewany pod natchnieniem Ducha Świętego. 
Pewien autor napisał (ks. A. U. Fic): „Jest to pieśń 
dziękczynna i pochwalna, pełna prostoty i wdzięku, 
improwizowana w chwili wielkiej radości, kiedy serce 
ludzkie owładnięte niewysłowionym szczęściem nie-
zdolne jest milczeć”. W pierwszych słowach hymnu 
Magnificat Maryja wielbi Boga oraz wyraża radość 
duszy, co wiąże się z Jej dziękczynieniem. Elżbieta 
nazwała Maryję błogosławioną, a Maryja, natchniona 
przez Ducha Świętego, potwierdza, że „błogosławioną 

zwać mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, bo wejrzał 
na uniżenie Służebnicy swojej” (Łk 1, 48). Niezgłębio-
na pokora jej duszy całą tę chwałę przypisuje wyłącz-
nie Bogu i łączy z Jego chwałą. W drugiej części hym-
nu Magnificat Maryja wielbi miłosierdzie Boga. Cały 
ten hymn świadczy o znajomości tekstów Pisma Świę-
tego, zwłaszcza psalmów, a więc o dużej wiedzy 
i mądrości religijnej Maryi, a także o Jej modlitewnym 
nastawieniu, które potwierdzają dalsze opisy ewange-
liczne: chodziła ze św. Józefem do Świątyni Jerozo-
limskiej, aby się modlić, stała – modląc się – pod krzy-
żem, modliła się z uczniami w wieczerniku. 

Dobroć, łagodność, wczuwanie się w czyjeś potrzeby 

W Ewangelii św. Łukasza czytamy, że Maryja, wy-
niesiona do godności Matki Bożej, ofiarnie pomagała 
przez trzy miesiące ciężarnej Elżbiecie, aż do czasu 
rozwiązania (Łk 1, 39-56). Duży podziw i uznanie bu-
dzi reakcja Maryi po znalezieniu 12-letniego Jezusa 
w Świątyni Jerozolimskiej. Nie okazała żadnego gnie-
wu, ale spokojnie i łagodnie zapytała: „Synu, czemuś 
nam to uczynił?” (Łk 2, 48). 

W czasie wesela w Kanie Galilejskiej Maryja do-
strzega ze współczuciem, że brakuje wina, a brak wina 
w czasie uczty weselnej uważany był wówczas za hań-
bę dla młodej pary. Maryja przedstawia więc Jezusowi 
delikatnie swoją prośbę o wino z ufną wiarą, że spełni 
On Jej prośbę - i On Ją wysłuchuje. Budzi to w nas 
duże zaufanie, że Maryja także w niebie przekazuje 
Swemu Synowi nasze prośby, które On przyjmuje 
z miłością. 

Stojąc pod krzyżem w ciszy i skupieniu, Maryja łą-
czyła swoje cierpienie z cierpieniem Syna za nasze 
ludzkie grzechy. Nie pojawiła się w Niej żadna nie-
chęć do ludzi. Na pewno rozumiała i jednoczyła się ze 
słowami, wypowiedzianymi przez Pana Jezusa 
z krzyża: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czy-
nią” (Łk 23, 34). Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezu-
sa przebywała z uczniami w wieczerniku na modlitwie, 
nie wyrzucając im, że uciekli, gdy Go pojmano. 

Dobroć Maryi przejawia się też współcześnie 
z nieba, czego wyrazem są liczne cudowne objawienia 
w różnych częściach świata, wysłuchane modlitwy 
i uzdrowienia. W czasie swych objawień Maryja zwra-
ca się zarówno do dzieci jak i do dorosłych z taką do-
brocią i serdecznością, że to aż wzrusza. Np. 
w Guadelupe nazywała Indianina Juana Diego syn-
kiem i kochanym dzieckiem. 

Pokora i służebność Maryi 

Pokora jest jedną z najważniejszych cnót. Pan Jezus 
w swym nauczaniu nieraz podkreślał jej znaczenie, 
(np. w przypowieści o celniku i faryzeuszu, modlących 
się w świątyni), a o sobie samym mówił, że przyszedł 

ciąg dalszy na stronie 13 

CHRYSTUS POWIERZYŁ MARYI 
OPIEKĘ NAD LUDZKOŚCIĄ  
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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 Boże-
go Syna w stajni przyjęła z ufnością i spokojem. Póź-
niej w ciszy i bez żadnego rozgłosu zajmowała się ro-
dziną i wychowaniem Syna, wykonywała wszelkie 
prace domowe, przygotowywała posiłki, piekła chleb, 
tkała płótna. Każda Jej najdrobniejsza czynność zgod-
na była z wolą Boga i spełniana była w duchowym 
zjednoczeniu z Nim, każda miała więc na pewno wiel-
ką wartość w oczach Boga. Kiedy Pan Jezus dla speł-
nienia 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. 

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 Anio-
łowi: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie 
według twego słowa” (Łk 1, 38). Odpowiedź ta, wypo-
wiedziana 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 Psal-
my. 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 okre-
ślić mianem „portretu Jej duszy” (VD 28). 

W Ewangelii św. Łukasza czytamy: „Maryja zacho-
wywała 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 my-
ślącą 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 ocze-
kiwała 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 
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 członka-
mi 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 

CHRYSTUS POWIERZYŁ  ... ciąg dalszy ze strony 12 
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Ferie zimowe to czas odpoczynku i nabierania sił na dru-
gi semestr nauki. Dzieci z naszej parafii, po udanym ze-
szłorocznym zimowisku w Karpaczu, po raz kolejny wy-
brały się na zimowy wypoczynek w Karkonosze.  

Dzieci z naszej parafii razem z opiekunami: s.M. 
Klaudią, o. Tomaszem, p. Magdaleną i p. Sabiną wyje-
chali na  tydzień w malowane śniegiem Karkonosze. 
Zimowisko rozpoczęło się 2 lutego w Karpaczu, gdzie 
33 dzieci razem z dorosłymi spędziło tydzień pod zna-
kiem wielu atrakcji, aktywności, przygód i duchowej 
formacji. Przewodnikiem podczas zimowych wędró-
wek był Przyjaciel z nieba – Zofia Kamila Truszkow-
ska, późniejsza Założycielka Zgromadzenia Sióstr Feli-
cjanek, czyli bł. Matka Angela. Dzieci każdego dnia 

podczas porannego 
i wieczornego Spo-
tkania z Przyjacie-
lem poznawały po-
stać tej wielkiej 
świętej i mogły od-
krywać świętość, 
która jest widoczna 
w najprostszych za-
jęciach i zwykłych 
obowiązkach. Cen-
trum każdego dnia to 
wspólnie przeżywa-
na Eucharystia. Spe-
cjalne podziękowa-
nia należą się Ani 
i Marysi, które pro-
wadziły śpiew i po-
magały przygotowy-
wać liturgię każdej 
Mszy Świętej po-

szczególnym grupom naszego zimowiska. Dziewczyn-
ki należą do naszej parafialnej scholi Promyki Miło-
sierdzia. 

Po przyjeździe do Karpacza udaliśmy się na spacer. 
Niestety mimo zimy trudno było znaleźć śnieg… To 
był prawdziwy smutek i rozczarowanie z powodu bra-
ku białego puchu. Jednak w nocy i przez cały następny 

dzień napadało tyle śniegu, że starczyłoby dla wielu 
górskich miejscowości w całej Polsce! Zabawy na 
śniegu to było wspaniałe zajęcie każdego dnia! Na dłu-
go zapamiętamy wycieczkę autokarową do Kowar, 
gdzie zwiedzaliśmy Park Miniatur i Sztolnie Kowary, 
wycieczkę po Kotlinie Jeleniogórskiej i wodospad 
Szklarki w Szklarskiej Porębie. Wyprawa do Czech 
okazała się bardzo ciekawym doświadczeniem: zwie-
dzanie Muzeum Szkła i Biżuterii połączone było 
z quizem, który dla dzieci okazał się bardzo łatwy 
i każdy otrzymał zasłużoną nagrodę. W muzeum przy-
gotowane były także warsztaty, podczas których dzieci 
wykonały własny witraż z kolorowej folii. W drodze 
powrotnej odwiedziliśmy Harrachov, gdzie znajduje 
się kompleks skoczni narciarskich, składający się z 5 
obiektów, na zboczach Čertovej hory. Prawdziwym 
hitem okazał się wyjazd do Jakuszyc. Każdy 
z uczestników zimowiska otrzymał buty i narty, po 
czym wszyscy udaliśmy się na spacer na nartach bie-
gowych do schroniska Orle. Tam czekała na nas pysz-

ciąg dalszy na stronie 15 

MÓJ PRZYJACIEL MIESZKA W NIEBIE 
zimowisko w Karpaczu — 02.02 — 08.02.2019 r.  

Przewodnikiem duchowym tegorocz-
nego wyjazdu była Zofia Kamila Trusz-
kowska, późniejsza Założycielka Zgro-

madzenia Sióstr Felicjanek. 
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na gorąca herbata z sokiem malinowym. Po zasłużo-
nym odpoczynku udaliśmy się w drogę powrotną, 
oczywiście również na nartach. Tego dnia jak praw-
dziwe zuchy zrobiliśmy 10 km, biegając na nartach! 
To bardzo ciekawy sport, który każdemu polecamy 
zimą. Stałym punktem naszego zimowiska jest basen 
w Hotelu Gołębiewski: zabawy w wodzie dla dzieci 
to wielka frajda i ogromna przyjemność! Serdecznie 
dziękujemy p. Agacie, która była naszym przewodni-
kiem podczas każdej górskiej wyprawy, na pewno nie 
zapomnimy opowiadanych przez p. Agatę ciekawych 
legend związanych z Karkonoszami. 

Ośrodek Złoty Potok to niezwykle przyjazne 
i przytulne miejsce dla wszystkich z pysznym jedze-
niem i przemiłą obsługą, czuliśmy się tam jak 
w domu! Do Karpacza i Złotego Potoku na pewno 
wrócimy! 

Ania Bojar i Wiktoria Zdziech tak wspominają na-
sze zimowisko: „Tegoroczne zimowisko w Karpaczu 
przepełnione było zabawami i atrakcjami. Każdego 
dnia spędzaliśmy czas w inny sposób. Wstając rano, 
mogliśmy zobaczyć i doświadczyć wiele niesamowi-
tych niespodzianek i pomimo początkowych trudno-
ści pogodowych wciąż robiliśmy coś nowego. Miej-
sce zamieszkania było bardzo przytulne, a posiłki cie-

MÓJ PRZYJACIEL ... ciąg dalszy ze strony 14 

ciąg dalszy na stronie 16 

Dzieciom najbardziej spodobała 
się jazda na nartach biegowych 

w Jakuszycach.  
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płe i smaczne. Zwiedziliśmy mnóstwo cieka-
wych miejsc i dowiedzieliśmy się wielu cieka-
wostek. Byliśmy między innymi w Czechach, 
gdzie mogliśmy wykazać się twórczością 
w Muzeum Szkła i Biżuterii. Podczas zimowi-
ska nie zabrakło także wspólnej modlitwy, 
spotkania z Przyjacielem, czyli Zofią Trusz-
kowską, codziennie była Msza święta, 
w której przygotowanie każdego dnia była 
zaangażowana inna grupa. Całe zimowisko 
bardzo nam się podobało i na pewno pojedzie-
my za rok.” 

Zatem do zobaczenia dzielni podróżnicy! W 
wakacje zapraszam na naszą letnią kolonię, 
która tym razem odbędzie się w malowniczym 
Tykocinie nad rzeką Narwią.  

s.M.Klaudia  

MÓJ PRZYJACIEL ... ciąg dalszy ze strony 15 
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Pełen atrakcji wyjazd integracyjny, wzajemne upominki 
o szczególnym charakterze, przedświąteczne spotkanie 
opłatkowe oraz nieustanne dzielenie się sobą. Tak moż-
na podsumować minione miesiące we Wspólnocie „Daję 
Ci Słowo”.  

Istniejąca przy naszej parafii Wspólnota „Daję Ci 
Słowo”, zrzeszająca osoby z trudnościami w mówieniu 
oraz ich rodziny i przyjaciół, ma za sobą bardzo owoc-
ny czas jesienno-zimowy.  

W minionym roku w dniach 9-10 września uczestni-
czyliśmy w pierwszym wyjeździe integracyjnym, któ-
rego celem stała się Jedlnia-Letnisko – urokliwa miej-
scowość nieopodal Radomia, usytuowana na terenie 
Kozienickiego Parku Narodowego. Gościliśmy 
w tamtejszym Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. 
Andrzeja Zalewskiego, zasłużonego dziennikarza ra-
diowego, prowadzącego przez wiele lat audycję 

„Ekoradio” w 1. Programie Polskiego Radia. Śp. Pan 
Andrzej Zalewski, twórca Święta Polskiej Niezapomi-
najki, był naszym Parafianinem. W podróży do Jedlni 
towarzyszyła nam Żona tego wspaniałego autora nieza-
pomnianych felietonów radiowych, poświęconych 
przyrodzie i prognozie pogody. Podczas dwudniowego 
wyjazdu przeżyliśmy wiele jednoczących nas chwil. 
Dzięki obecności Ojca Proboszcza Wiesława Kulisza 
SJ, mogliśmy zarówno w niedzielę, jak i w poniedzia-
łek uczestniczyć w Eucharystiach, sprawowanych 
w lokalnym kościele. Mieliśmy okazję zasłuchać się 
w pełne mocy słowo, które Ojciec Wiesław kierował 
do nas w homiliach, pięknie odnosząc przykłady 

z naszej wyjazdowej rzeczywistości do czytań litur-
gicznych. W modlitewno-refleksyjnym nastroju wysłu-
chaliśmy także słowa śpiewanego, którym przy akom-
paniamencie gitary oraz pianina podzielił się z nami 
Tadeusz Skotnicki, autor tekstów, muzyk i wokalista 
zaprzyjaźniony z parafią św. Szczepana, będący zara-
zem jednym ze współprowadzących nasze poniedział-
kowe zajęcia. W trakcie wspólnych spacerów po lesie 

zbieraliśmy grzyby, podziwialiśmy piękną przy-
rodę i prowadziliśmy wiele inspirujących roz-
mów, dzięki którym mogliśmy się lepiej poznać 
i które z radością wspominamy. Leśnicy przygo-
towali dla nas smaczną kolację, a po jej spożyciu 
oddawaliśmy się wspólnym śpiewom i tańcom 
przy ognisku. Nie zabrakło też czasu na sportową 
integrację, która odbywała się w świetnie wypo-
sażonych do tego celu salach ośrodka. Wśród 
członków naszej grupy ujawniły się wspaniałe 
talenty do gry w bilard i tenisa stołowego, 
a rozgrywkom prowadzonym przez poszczegól-
nych graczy kibicowała cała Wspólnota. Czas 

ciąg dalszy na stronie 18 

„DAJĘ CI SŁOWO” 
WSPOMNIENIA PRZECHOWYWANE W SERCACH…  

Był czas na modlitwę, spacery, 
rozmowy, tańce, śpiewy 

oraz sportową integrację. 
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minął szybko i bardzo intensywnie, a wielość wrażeń 
z tak krótkiego pobytu każdemu z nas zapisała się na 
trwałe w sercu i w pamięci. 

W grudniu uczestniczyliśmy w dwóch wydarzeniach, 
które warte są odnotowania. Jednym z nich były nasze 
wspólnotowe mikołajki. Najpierw odbyło się losowa-

nie, a po dwóch tygodniach, tj. 3 grudnia, obdarowali-
śmy się wzajemnie prezentami. Co ciekawe, ustalili-
śmy wcześniej kategorię podarunków – każdy miał za 
zadanie sprezentować wylosowanej osobie grę plan-
szową lub karcianą, dostosowaną do określonych trud-

ności, z jakimi dana osoba się boryka, tak aby mikołaj-
kowe upominki służyły celom rehabilitacyjnym, 
a podczas kolejnych naszych wyjazdów – integrowały 
całą Wspólnotę. 

Drugim wydarzeniem, ściśle już związa-
nym ze świętami Bożego Narodzenia, było 
spotkanie opłatkowe, zorganizowane 17 
grudnia, w którym udział wzięły także rodzi-
ny naszych Podopiecznych. Rozpoczęliśmy 
uroczystą Mszą Świętą w kaplicy św. Judy 
Tadeusza, a po niej zasiedliśmy do wspólnej 
kolacji, podczas której Pan Jerzy Żydkiewicz 
w emocjonujący sposób odczytał wszystkim 
zgromadzonym fragment „Chłopów”, opisu-
jący tradycyjną wieczerzę wigilijną w Lip-
cach Reymontowskich, a Tadeusz Skotnicki 
wyśpiewał nam lirycznie pieśń o dzieleniu 
się opłatkiem. 

Na koniec niech będzie mi wolno wspo-
mnieć o nieocenionym bogactwie naszej 
Wspólnoty, jakie stanowią cztery studentki 
logopedii z Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego, które uczęszczając w ubiegłym roku na 
zajęcia prowadzone przeze mnie, zapytały o możliwość 
przychodzenia do nas do grupy w ramach wolontariatu. 
Od tego momentu Anita Chmiel, Paulina Chojnacka, 
Agnieszka Czebreszuk i Zofia Gudaszewska regularnie 

pojawiają się na spotkaniach Wspólnoty, by naszym 
Podopiecznym ofiarować czas, uśmiech, dobre słowo 
i pomoc. Studentki wzięły udział w wyjeździe do Jedl-
ni, a grą na gitarach i pięknym śpiewem towarzyszyły 
nam podczas Mszy Świętych, przy ognisku, a nawet 
w autokarze. Ich kreatywny udział we wszelkich po-
dejmowanych przez nas działaniach terapeutycznych 
jest nie tylko cudownym wsparciem, ale przede 
wszystkim stanowi poruszające świadectwo, że mię-
dzypokoleniowe porozumienie jest możliwe, nawet 
tam, gdzie czasami – czy to ze wzruszenia, czy 
w wyniku choroby – słów nam brak…  

Maria Żaboklicka  

„DAJĘ CI SŁOWO” ... ciąg dalszy ze strony 17 

Międzypokoleniowe porozumienie jest 
możliwe. Anita, Paulina, Agnieszka 
i Zosia regularnie pojawiają się na 

spotkaniach Wspólnoty. 

Mikołajkowe upominki służyły celom 
rehabilitacyjnym  

I integracji Wspólnoty. 
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JUBILEUSZ NASZEJ PARAFII  
Pod koniec stycznia świętowaliśmy jubileusz siedem-
dziesięciolecia utworzenia naszej parafii. To wydarzenie 
było okazją do wspólnego przeżywania radości i do re-
fleksji.  

27 stycznia obchodziliśmy jubileusz siedemdziesię-
ciolecia istnienia naszej parafii świętego Szczepana na 
Mokotowie. Głównym gościem uroczystości był 
ksiądz arcybiskup Kazimierz kardynał Nycz, który 
przewodniczył eucharystii o godzinie 12:30. Kościół 
był wypełniony po brzegi: we mszy świętej uczestni-
czyli przedstawiciele grup parafialnych oraz wielu pa-
rafian, także tych, którzy zwykle biorą udział 
w niedzielnej eucharystii o innych porach. W homilii 
Ksiądz kardynał nawiązywał do czytania z Pierwszego 
Listu do Koryntian o wspólnocie Kościoła jako Ciele 
Chrystusa, które dla chrześcijan staje się najbardziej 
dotykalne i widoczne przede wszystkim w naszych 
lokalnych wspólnotach parafialnych, gdy ich członko-

wie razem się modlą i podejmują służbę na rzecz bliź-
nich. Kaznodzieja wiele miejsca poświęcił także histo-
rycznym okolicznościom powstania naszej parafii 
i kościoła. Pod koniec eucharystii Pasterz naszej archi-
diecezji poświęcił ikonę świętego Szczepana ofiarowa-
ną kościołowi z okazji jubileuszu parafii przez grupę 
Droga Ikony, która spotyka się w naszym domu para-
fialnym. Wszyscy uczestnicy mszy świętej zaproszeni 
zostali na agapę do pobliskiego liceum im. Marii Ko-
nopnickiej, gdzie zorganizowany został catering na 200 
osób. Także tam był wraz z nami Ksiądz kardynał, 
choć spieszył się do Świątyni Opatrzności Bożej 
w Wilanowie na spotkanie młodzieży „Panama 
w Warszawie”. Pobłogosławił on przygotowany posi-
łek, a jego modlitwa musiała być bardzo skuteczna, 
ponieważ wszystkim apetyt dopisał, tak że z jedzenia 
nie została nawet okruszyna. 

Zbigniew Jałbrzykowski SJ.  

„Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota, Kościół 
żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota.” 

Najmilsi, słowa tej religijnej pieśni towarzyszą mi, 
gdy myślę o parafii i o kościele. Przed 70 laty, 31 
stycznia 1949 roku, ks. biskup Zygmunt Choromański 
pełniący obowiązki wikariusza generalnego erygował 
naszą parafię z części parafii świętego Michała. Dekret 
wszedł w życie 2 marca 1949 roku. 

Parafia to wspólnota, która gromadzi się wokół stołu 
eucharystycznego, wokół Słowa Bożego i stara się 
wzrastać w wierze. Parafia to nie budynki czy tylko 
księża lub osoby konsekrowane. Parafię tworzymy 
wspólnie, aby wspólnie umacniać się na drodze do Bo-
ga. 

Nasze parafia (a myślę, że mogę tak mówić, będąc 
z Wami przez 12 lat) to Bóg, który nas jednoczy wokół 
siebie. Gdy po śmierci prymasa Augusta Hlonda (22 
października 1948), który, jak wiecie, zamieszkiwał 
w pałacyku Lubomirskich, willa stała się kaplicą pu-
bliczną, nowy pasterz diecezji ks. arcybiskup Stefan 
kardynał Wyszyński błogosławił tej nowej wspólnocie 
parafialnej. I tak przez lata gromadziliśmy się 
w kaplicy na parterze willi przy Narbutta 21, potem 
była rozbudowana weranda, wiata, na którą jesienią 
spadały dojrzałe gruszki, potem powstający na począt-
ku lat 80. dom parafialny przy Melsztyńskiej 
i tamtejsza kaplica, aż wreszcie na wiosnę 1998 roku 
rozpoczęto wznoszenie naszej obecnej świątyni. 26 
września 1998 roku ks. Józef kardynał Glemp poświę-
cił kamień węgielny pod tę świątynię na chwałę Boga 
i świętego Szczepana, pierwszego męczennika. 

Nasz patron doskonale symbolizuje dzieje naszej 
wspólnoty parafialnej. Rozwój pierwotnych wspólnot 

jerozolimskich to okres wzrostu wiary, ale 
i prześladowań. Czyż nie podobnie było i w naszej 
wspólnocie? Spragnieni nowej świątyni, nowej wspól-
noty, doświadczaliśmy trudności, aby powstał nowy 
kościół. Starsi to bardzo dobrze pamiętają. A jednak 
dziś dane jest nam cieszyć się wspaniałą świątynią, 
dobrymi pasterzami, życzliwymi ludźmi. Tak jak mę-
czeństwo Szczepana przyniosło swój owoc, tak i lata 
ciemności przyniosły chwałę naszej wspólnocie. 

Dzisiejsza Ewangelia to piękny opis wesela w Kanie 
Galilejskiej. Dziś odczytuję to jako głos Pana Boga 
skierowany do każdego z nas. Bo możemy cieszyć się 
i radować na tej uczcie. Możemy tu przychodzić 
z różnych krańców, aby być z naszym Oblubieńcem. I 
nawet, gdy pojawiają się chwile trudu, zwątpienia, nie-
pewności – nie możemy tracić nadziei. Maryja jest tą, 
która z taką czułością i delikatnością wpatruje się 
w nasze poczynania. Ona nam podpowie, co mamy 
czynić. Zawierzmy Jej słowom, Jej wskazaniom. W 
naszej świątyni obok wyraźnych znaków odsyłających 
do naszego patrona – portalu nad wejściem czy płasko-
rzeźby pod ołtarzem – szczególne miejsce zajmują 
krzyż i Maryja. Tak jak uczta weselna w Kanie jest 
znakiem jedności w radości, tak i Maryja pod krzyżem 
jest znakiem jedności w bólu. Taka ma być nasza 
wspólnota. Łączyć się w tym, co raduje i być blisko 
w tym, co przeszywa serce. 

Maryjo, oręduj za nami, święty Szczepanie, wspieraj 
nas w chwilach trudu i Panie Boże, tchnij w nasze ser-
ca nadzieję. Gdyż będąc blisko Ciebie, będąc razem, 
naprawdę możemy już tu na Mokotowie tworzyć za-
czątek niebieskiego Jeruzalem, zaczątek uczty wesel-
nej, która nigdy się nie kończy. Amen.  

HOMILIA O. JAROSŁAWA KUFFLA SJ 
Homilia wygłoszona z okazji siedemdziesięciolecia  

Parafii Świętego Szczepana (20 01 2019) 
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Podczas uroczystości z okazji jubileuszu 70-lecia 
istnienia naszej parafii Droga Ikony przekazała ikonę 
jej patrona. Ikona św. Szczepana powstała z inicjatywy 
ojca Jacka Wróbla, kiedy pracował w naszej parafii 
i gdzie założył pracownię Droga Ikony, która się do-
brze rozwija i niedługo będzie też obchodziła jubile-
usz. Pracy nad ikoną podjęło się kilku doświadczonych 
ikonopisów, ale w rezultacie główny wkład w jej po-
wstanie wnieśli Piotr Czarnecki, Gabriela Janik 
i Urszula Klimowicz. 

W naszej pięknej świątyni stoi na sztaludze ikona 
świętego Szczepana i zachęca do modlitwy, odbijając 
światło w swoim złotym tle, a wszystko na chwałę Bo-
żą. 
Święty Szczepan, z greckiego stephanos (wieniec, 

korona), pierwszy męczennik jest świętym katolickim 
i jest czczony w Kościołach wschodnich jako apostoł, 
pierwomuczenik i archidiakon Stiefan. 

Szczepan występuje w Dziejach Apostolskich jako 
pierwszy spośród siedmiu diakonów, obok Prochora, 
Filipa, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, któ-
rzy pomagali Apostołom w dziełach miłosierdzia, 
troszcząc się zwłaszcza o wdowy (Dz 6, 1-7). 

Szczepan, jak inni uczniowie, z pochodzenia był Ży-
dem i w pierwszej wspólnocie wyznawców Chrystusa 
był zwierzchnikiem diaspory „hellenistów”, posługują-
cych się językiem greckim, w odróżnieniu od 
„hebrajczyków”, urodzonych na ziemi Izraela. Autor 
Dziejów Apostolskich podaje, że „Szczepan pełen łaski 
i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu” (Dz 
6,8). 

W nawracaniu swoich rodaków, odczytując na nowo 
Stary Testament w świetle przepowiadanej nauki 
o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, swoją mądrością 
zapewne naraził się uczonym Żydom, którzy nie rozu-
miejąc, że przemawiał pod natchnieniem, oskarżyli go 

o bluźnierstwo przeciw świątyni i Prawu, podburzyli 
lud, podstawili fałszywych świadków i doprowadzili 
do ukamienowania. 

„Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, 
a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, 
zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który 
modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!» A gdy 
osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie po-
czytaj im tego grzechu!» Po tych słowach skonał". (Dz 
7, 58-60). 

Jak podkreśla autor Dziejów Apostolskich, przy 
śmierci Szczepana obecny był Szaweł – później nawró-
cony Paweł, Apostoł Narodów – tutaj oficjalny świa-
dek ukamienowania jako przedstawiciel Sanhedrynu. 
Bibliści podają, że do dokonania samosądu na Szcze-
panie Żydzi mogli wykorzystać nieobecność w mieście 
namiestnika rzymskiego, kiedy odwołany został Pon-
cjusz Piłat, a nie było jeszcze jego następcy. Działo się 
to niedługo po śmierci Jezusa, w 34 lub 36 roku 
w Jerozolimie, niedaleko Bramy Damasceńskiej, gdzie 
obecnie znajduje się kościół Saint-Étienne (św. Szcze-
pana), w pobliżu dominikańskiej École Biblique. 

Męczeńska śmierć Szczepana była początkiem prze-
śladowań chrześcijan, jednak kult świętego męczenni-
ka przetrwał w tradycji, według której jego ciała strze-
gły zwierzęta, aż do chwili, kiedy Nikodem i Gemailiel 
pogrzebali go niedaleko Jerozolimy. Dopiero w 415 
roku św. Lucjan miał sen, w którym ukazał mu się Ga-
mailiel, nauczyciel św. Pawła, wskazując miejsce po-
chowania św. Szczepana w Kifaz-Gamla. Odnalezione 
szczątki Pierwszego Męczennika zostały złożone 
w 428 roku w Konstantynopolu, a w 560 roku dotarły 
do Rzymu, gdzie umieszczono je w bazylice św. Waw-
rzyńca za Murami. 

W sztuce zachodniej Szczepan przedstawiany jest 
najczęściej w okrutnej scenie kamienowania, na iko-

nach zazwyczaj jako młody dia-
kon, ubrany w białe szaty dia-
końskie lub bogato zdobioną 
dalmatykę, a jego atrybutami są: 
kadzielnica, księga święta, gałąz-
ka palmowa i kamienie. 
W katolickim kalendarzu litur-
gicznym święto Szczepana ob-
chodzimy 26 grudnia (w drugi 
dzień Bożego Narodzenia). Cer-
kiew prawosławna wspomina 
apostoła-męczennika czterokrot-
nie: 27 grudnia/9 stycznia, 4/17 
stycznia (Sobór siedemdziesięciu 
apostołów), 2/15 sierpnia 
(rocznica przeniesienia relikwii 
w 428 r.), 15/28 września 
(rocznica otwarcia relikwii 
w 415 r.) 

Oprac. J.W. 

PRZEKAZANIE IKONY ŚW. SZCZEPANA 
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Kochani parafianie, szanowni Goście wymienieni na 
początku tej Mszy Świętej przez waszego ks. Probosz-
cza na uroczystości jubileuszu 70-lecia powstania wa-
szej parafii. Obchody jubileuszu, nawet jeżeli nie jest 
całkiem okrągły, mają swój głęboki sens, ponieważ 
każdemu kolejnemu pokoleniu przypominają historię 
tej drogi duchowej, jaką przebywa parafia w ciągu ko-
lejnych kilkudziesięciu lat od jej powstania. 
Są także okazją, aby dziękować Panu Bogu 
za to wszystko, co wydarzyło się w życiu 
duchowym parafian i całej wspólnoty para-
fialnej. Trzeba czasem przepraszać, a przede 
wszystkim, być umocnionym łaską Boga 
samego, patrzeć ufnie i z nadzieją 
w przyszłość, zwłaszcza kiedy przyszłość 
wymaga duchowej mobilizacji, ponieważ 
każdy czas, ten w którym zaczynaliście bu-
dować swoją parafię i ten obecny, ma swoje 
trudności. Czasem próbując się trochę uspra-
wiedliwić, mówimy, że żyjemy w trudnych 
czasach. Każdy czas ma swoje radości 
i nadzieje, zadania i wyzwania. Ale ma także 
swoje trudności. Ktoś powiedział – każdy 
ma taką Kalwarię, na jaką zasługuje i jaką 
potrafi udźwignąć, bo przecież jako chrze-
ścijanie jesteśmy ludźmi spod Chrystusowego krzyża. 
Kto chce iść za Mną, niech weźmie swój krzyż i niech 
Mnie naśladuje. I taki jest wasz patron: św. Szczepan – 
pierwszy męczennik Kościoła. wcale nie jest zgrzytem, 
że w liturgii Kościoła. Zaraz po Bożym Narodzeniu, 
radosnym i wspaniałym, obchodzimy wspomnienie 
liturgiczne pierwszego męczennika Kościoła. Dlatego, 

że kiedy Jezus zapowiadał czasy ostateczne, kiedy sły-
szymy te teksy, to wydaje nam się że to wszystko jest 
przed nami. A my w tych czasach żyjemy. Dlatego, że 
nie będzie już innych czasów ostatecznych, po za 
otwartym niebem dla każdego z nas. Od chwili zmar-
twychwstania, wniebowstąpienia Jezusa i zesłania Du-
cha Świętego, od ustanowienia Kościoła, którym jeste-

śmy, żyjemy w tych czasach, o których Jezus mówił 
rzeczy wspaniałe i piękne, kreśląc zadaniach dla tych, 
których posyła: idźcie na cały świat. Ale mówił także: 
brat będzie przeciw bratu i będą prześladowania. I te 
czasy są nam dane. Dlatego potrzebujemy takich jubi-
leuszy, takich duchowych mobilizacji, takich patro-
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nów, jakim był patron waszej wspólnoty parafialnej 
św. Szczepan. 

Nie sposób dzisiaj, jak to uczynił ks. Proboszcz, kie-
dy za chwilę rozpocznie się ostatnia Msza Święta 
z papieżem w Panamie z okazji Światowych Dni Mło-
dzieży, aby nie związać się 
z tamtym miejscem. Światowe 
Dni Młodzieży, obchodzone po 
raz 34, zapoczątkowane przez 
Jana Pawła II, z udziałem papieża 
i młodzieży całego świata, są 
szczególnym zwołaniem kościo-
ła. szczególnie widać tam to bo-
gactwo różnorodności Kościoła. 
Młodzi ludzie są nadzieją Ko-
ścioła, jak mawiał Jan Paweł II, 
ale którzy już są Kościołem, jak 
powiedział synod o młodzieży 
i papież Franciszek. Ci młodzi 
ludzie z różnych kontynentów, 
krajów, języków, koloru skóry, 
poglądów, przekonań, stają wo-
kół zastępcy Chrystusa na ziemi, 
wokół papieża, aby razem prze-
żyw ać  r ad o ś ć  sp o tka n i a 
z Jezusem. Aby radość spotkania z Jezusem przekłada-
ła się na całe ich życie. To szczególne zwołanie Ko-
ścioła, które ma miejsce podczas Światowych Dni 
Młodzieży, jest jakby wprost nawiązaniem do tego, 
o czym nam mówi dzisiejsze słowo Boże, w czasie tej 
Mszy Świętej: różnorodność Kościoła, który składa się 
z wielu członków. Pan Jezus przychodzi do świątyni 
jerozolimskiej modlić się na początku swoje publicznej 
działalności. Bierze do ręki księgę, czyta słowa proro-
ka Izajasza: Duch Pański spoczął na mnie i mnie nama-
ścił i posłał, abym ubogim niósł Dobrą Nowinę. Pan 
Jezus te słowa odnosi do siebie samego. Dzisiaj spełni-
ły się na Mnie. W ten sposób następuje uwiarygodnie-
nie tajemnicy wcielenia, która dokonała się w życiu 
Najświętszej Maryi Panny oraz objawiła w Bożym na-

rodzeniu w Betlejem. Bóg posłał Swojego Syna, od-
wieczne Słowo stało się Ciałem, to jest Mesjasz, który 
ma swoje Ciało, tak jak każdy z nas, mimo że jest Bo-
giem. Przyjął człowieczeństwo. Przez trzy lata objawia 
ludziom prawdę o Bogu Trójjedynym. Objawia prawdę 
o Ojcu, o Sobie, i o Duchu Świętym. Misja objawienia 
kończy się zamierzonym przez Boga zbawieniem, jakie 

dokonuje na krzyżu. Potem jest zmartwychwstanie, 
wniebowstąpienie, zesłanie Ducha Świętego. Pan Jezus 
potrzebuje swojego nowego ciała, w którym będzie 
jego Głową. Mógłby dalej zbawiać ludzi, objawiać 
ludziom Boga w Trójcy Świętej Jedynego, mógłby da-
lej przybliżać owoce swojej męki w sakramentach 
i czynić miłość, tą którą czynił kiedy był na ziemi. Je-
zus potrzebuje Kościoła, nowej wspólnoty, nowego 
ciała. Tym ciałem jest, jak mówi św. Paweł, Mistyczne 
Ciało Chrystusa – Kościół. Różnorodny w swych 
członkach. A wszystkie te członki jednoczy Duch 
Święty, który jest Duchem Ojca i Syna. Chrystus jest 
niewidzialną Głową Kościoła, którym jesteśmy. W 
takich momentach jak Eucharystia, w takich momen-
tach jak Światowe Dni Młodzieży, objawia się to, 

czym Kościół jest w swojej istocie. Zmar-
t w y c h w s t a ł y  C h r y s t u s  o b e c n y 
w Najświętszym Sakramencie, w hostii, 
i członki Mistycznego Ciała – my, którzy 
otaczamy ten ołtarz. To jest obraz Kościoła, 
który został posłany przez Jezusa: idźcie 
cały świat i nauczajcie wszystkie narody. 
Nad każdym z nas dokonało się to, co stało 
się z Jezusem, o czym słyszymy 
w dzisiejszej Ewangelii. W sakramencie 
chrztu wszyscy niezależnie od naszych róż-
norodnych powołań, jesteśmy posłani: Duch 
Pański spoczął na mnie i mnie posłał. Nas, 
abyśmy szli głosić ubogim Dobrą Nowinę. 
Abyśmy szli na cały świat. I tak przez wieki 

HOMILIA KARDYNAŁA ... ciąg dalszy ze strony 21 
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rozwija się Kościół. Rzeczywistość rozwoju Kościoła 
jest złożona z różnych członków i podobna do ludzkie-
go ciała, gdzie wszystkie członki są potrzebne, tak 
wszyscy są potrzebni Jezusowi do zbawienia świata. 

W tym obrazie widzimy także wasz dzisiejszy jubile-
usz. Mokotów przed wojną był taką dzielnicą, która 
była obsługiwana przez jedną parafię, stworzoną przez 
kard. Kakowskiego, parafię św. Michała. Potem Moko-
tów zaczął się gwałtownie rozwijać, zwłaszcza 
w okresie powojennym. I mądrość naszych poprzedni-
ków, kard. Józefa Glempa, kazała nadążać za rozwo-
jem Mokotowa, który dzisiaj jest największą dzielnicą, 
mającą ogromny potencjał ludzki. Wiemy, że w latach 
50, 60, 70 XX wieku nie był to teren łatwy ewangeliza-
cyjnie. Właśnie tutaj kiedy Warszawa oczekiwała na 
ingres kard. Wyszyńskiego do katedry, ingres miał się 
odbyć 6 lutego 1949 roku, w tym czasie oczekiwania 
zostaje powołana parafia. Parafia przy klaszto-
rze ojców jezuitów, przy kaplicy św. Szczepa-
na, żeby opanować duchowo ten teren, żeby 
odpowiedzieć na potrzeby ewangelizacyjne 
tego miejsca. Żeby odpowiedzieć na słowa 
Pana Jezusa: idźcie na cały świat i nauczajcie 
wszystkie narody. Początki były skromne, jak 
powiedział przedstawiciel waszej parafii na 
początku: były bardzo bogate w powstawaniu 
wspólnoty, wspólnoty ludzkiej, nie było duże-
go kościoła. Była mała kapliczka. Ale rósł Ko-
ściół duchowy. W tym oczekiwaniu na ingres 
kard. Wyszyńskiego, przywołuję to dlatego, że 
tłumaczy fakty, iż pod dekretem powstania 
waszej parafii podpisany jest biskup Choro-
mański, wikariusz kapitulny archidiecezji, po-
nieważ prymas otrzymał tę formalną władzę 
później. Ale jest pewną rzeczą, że między listopadem, 
a styczniem, lutym, myślano z troską o waszych po-
przednikach, waszych ojcach. Parafia powstała dzięki 
życzliwości jezuitów, którzy okazali ją dwukrotnie, 
mianowicie kiedy przyjęli tutaj parafię, a nie było ła-
two za czasów komunistycznych dostać miejsce, wy-
budować kościół. Też bardzo często parafia, 
w przypadku zakonów żeńskich była sposobem obrony 
dzieł zakonnych, ponieważ ludzie stawali w obronie 
sióstr i zakonów. Hojność jezuitów objawiła się wów-
czas w roku 1949 i wtedy, kiedy prawie 50 lat później, 
szukano działki pod większy kościół, ojcowie jezuici 
oddali plac na potrzebę parafii, aby powstał wasz ko-
ściół. 

Za to chcemy dzisiaj Panu Bogu podziękować. Po-
nieważ to właśnie dzięki temu trzy lata później powsta-
ła parafia, potem w latach 80-tych za czasów prymasa 
Józefa Glempa powstały następne parafie młodsze. 
Mądrość polegała na tym, że prymas Wyszyński 
i prymas Glemp potrafili powierzać parafie zakonom 
męskim, w imię tej pluralistycznej rzeczywistości Ko-
ścioła, w imię tej różnorodności członków, bo w tym 

leży bogactwo Kościoła. Są tu parafie zakonne 
i parafie diecezjalne, a to  sprawia, że tę glebę ludzkich 
dusz i tego środowiska duchowego łatwiej pielęgno-
wać, żeby rósł tu żywy Kościół. Różnorodny i złożony 
z wielu członków. Także zastosowana tutaj kolejność 
budowania Kościoła zasługuje na wielkie uznanie 
i wyróżnienie. Mianowicie należy zacząć od skrom-
nych początków, tak jak w stające betlejemskiej, jak 
zaczęło się życie Jezusa. Zacząć od skromnych począt-
ków, tak jak zaczynali pierwsi chrześcijanie. Budować 
Kościół żywy, złożony z ludzi, wspólnoty, pielęgno-
wać i troszczyć się o rodziny, a równolegle do tego, 
nawet z pewnym koniecznym opóźnieniem wznosić 
budynek, wznosić zaplecze. Wtedy to wszystko co jest 
budowane nie jest puste, nie czeka na ludzi. Należy 
właśnie budować Kościół żywy, który powierzył nam 
Jezus. Kościół, którym my wszyscy jesteśmy. 

Bracia i siostry, trwajmy w dziękczynieniu. Dzięk-
czynieniu za ten 70. letni czas, za który dziś wyrażamy 

wdzięczność. Ja ze swej strony jako biskup dziękuję 
ojcom jezuitom na ręce Prowincjała, tutejszego pro-
boszcza, także Proboszcza drugiej parafii. Dziękuję za 
to wszystko, dzięki czemu macie wzmocnienie waszej 
wspólnoty jezuickiej, parafialnej licznymi możliwo-
ściami, takimi jakich nie mają inne parafie, uczelnie, 
tak że możecie służyć ludowi Bożemu, służyć Kościo-
łowi warszawskiemu, służyć Kościołowi w Polsce, 
przez to bogactwo charyzmatu, które nawiązuje 
do dzisiejszego pawłowego czytania z Listu do Koryn-
tian o Kościele, które jest Ciałem Chrystusa, a my je-
steśmy jego członkami. 

Na zakończenie jeszcze jedna myśl. Wówczas kiedy 
powstawała parafia, Kościół czekał na ingres kard. Ste-
fana Wyszyńskiego, który potem okazał się wielkim 
Prymasem Tysiąclecia, my dzisiaj czekamy i modlimy 
się o jego beatyfikację, która, jak wydaje się, jest bli-
sko. I tylko kwestią czasu jest, to, że na tego, który 
decydował o tym miejscu i o wielu innych sprawach 
naszej diecezji, naszej ojczyzny, będziemy mogli mó-
wić błogosławiony. Módlmy się także i o to, dziękując 
Bogu za waszą wspólnotę parafialną. 

HOMILIA KARDYNAŁA ... ciąg dalszy ze strony 22 
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Głównym gościem  
uroczystości był ksiądz  
arcybiskup Kazimierz 

kardynał Nycz.  
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Fot. Z.Kubisiak  

Kiedy w 1939 r. ojciec Czesław Ryszard Grabski 
przygotowywał się do zajęć w seminarium w Łomży 
gdzie był profesorem, wybuchła wojna w wyniku któ-
rej Niemcy zajmując początkowo ten teren wycofali się 
a w to miejsce weszła Armia Czerwona. Od początku 
zaczęły się wywózki w głąb Związku Sowieckiego. W 
związku z tym faktem o Ryszard postanowił wraz 
z kilkoma innymi przejść nielegalnie z Łomży na teren 
Generalnej Guberni czyli terenów polskich okupowa-
nych przez Niemców . Jednak w trakcie tego przecho-
dzenia został złapany przez Niemców i oddany Sowie-
tom w wyniku czego znalazł się 25.04.1940r 
w Białymstoku w więzieniu. W trakcie tego pobytu 
o Ryszard starał się modlitwą i swą opieką wspierać 
pozostałych tamże zatrzymanych. 

26.05.1941 r. wraz z pozostałymi więźniami został 
ojciec wywieziony do Workuty, pełen przekonania 
o tym, iż dzieje się to za wolą Bożą. Dzięki układowi 

Sikorski-Majski o Ryszard wraz z pozostałymi udał się 
do Buzułuku gdzie mieścił się sztab armii polskiej by 
wraz z tworzącym się Wojskiem Polskim wydostać się 
ze Związku Sowieckiego. Został kapelanem armii ge-
nerała W. Andersa. Tam w sztabie otrzymał prośbę od 
szefa duszpasterstwa by udał się do Polaków pozosta-
łych w Związku Sowieckim by tym ludziom służyć 
opieką zanim za niedługi czas stamtąd wyjadą. Okaza-
ło się że pobyt ten został wydłużony, gdyż ojciec został 
aresztowany , ponieważ po wyjściu armii generała W. 
Andersa pozostali Polacy zostali zatrzymani a on ska-
zany został na 15 lat ciężkiej pracy w łagrach. Na ko-
niec udało się jemu powrócić do Polski 29.10.1955r. 

Jego pobyt na terenach Związku Sowieckiego był 
ważną posługą dla wiernych tam przebywających 
i zarazem wsparciem dla rodaków. 

Wojciech Zagrajek 

W SŁUŻBIE BOGU I OJCZYŹNIE  

Wszyscy uczestnicy 
mszy świętej zapro-

szeni zostali na agapę 
do pobliskiego liceum 
im. Marii Konopnickiej.  
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WYDARZYŁO SIĘ… 
Rozpoczął się rok Jubileuszu 70-lecia naszej parafii 

i z tej okazji został wydany pamiątkowy album foto-
graficzny z historią parafii i budowy kościoła. 

1 stycznia obchodziliśmy 52. Światowy Dzień Poko-
ju i z tej racji papież Franciszek wystosował specjalne 
orędzie pt. „Dobra polityka służy pokojowi”, w którym 
apelował do polityków o podjęcie konkretnych działań 
na rzecz pokoju. 

3 stycznia nastąpiła zmiana Socjusza O. Prowincjała, 
jego najbliższego współpracownika i zastępcy. Swoją 
posługę zakończył o. Leszek Mądrzyk SJ, a nowym 
socjuszem został o. Wojciech Żmudziński SJ, który 
wcześniej przez wiele lat pracował w edukacji. Ojcu 
Wojciechowi życzyliśmy potrzebnego Bożego światła 
w nowych obowiązkach, a Ojcu Leszkowi, dziękowali-
śmy za wieloletnią posługę w naszej świątyni. 

5 stycznia w kaplicy św. Judy Tadeusza odbyło się 
parafialne spotkanie opłatkowe, zorganizowane przy 
pięknym i obfitym stole, wśród serdecznych życzeń 
i wspólnego kolędowania. 

6 stycznia w Uroczystość Trzech Króli modliliśmy 
się za misjonarzy rozsianych po całym świecie, składa-
jąc ofiary pieniężne na misyjne dzieło kościoła. 
Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy za serce i hojne 
dary. W naszym kościele po Mszy św. o godz. 11.00 
odbyły się tradycyjne Jasełka, w wykonaniu uczniów 
ze Szkoły Podstawowej nr 85, przygotowane przez 
katechetki, nasze Siostry Felicjanki. Po wieczornej 
Mszy św. z koncertem kolęd i pastorałek wystąpił Chór 
Camerata Varsovia. 

12 stycznia odbyło się spotkanie Parafialnej Rady 
Duszpasterskiej z Księdzem Proboszczem, w którym 
udział biorą liderzy poszczególnych grup i wspólnot. 

13 stycznia w Niedzielę Chrztu Pańskiego po Mszy 
św. o godz. 12.30 z koncertem kolęd wystąpił Chór 
Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. 

15 stycznia w kaplicy św. Judy Tadeusza odbyło się 
kolejne spotkanie z cyklu duchowość ludzi świeckich, 
prowadzone przez o. Adama Schulza SJ, który przed-
stawił temat „Jak jednoczyć się w pracy z Bogiem?”  

W dniach 18-25 stycznia przeżywaliśmy Tydzień 
Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Dąż do 
sprawiedliwości”, pamiętając w modlitwach, że wszy-
scy chrześcijanie powtarzają za psalmistą (27,1) „Pan 
jest moim światłem i moim zbawieniem”. 

20 stycznia z racji przypadającego w tym roku Jubi-
leuszu 70-lecia naszej parafii okolicznościowe kazania 
podczas niedzielnych Mszy św. wygłosił o. Jarosław 
Kuffel SJ z Gdańska-Wrzeszcza. A po każdej Mszy 
św. dzieci ze Scholi i nasi Ministranci zbierali dobro-
wolne ofiary do puszki na dofinansowanie zimowego 
wypoczynku w Karpaczu.  

W dniach 22-27 stycznia powierzaliśmy Bogu nasze 
modlitwy w intencji 34. Światowych Dni Młodzieży – 
spotkania młodzieży z całego świata z papieżem Fran-
ciszkiem w Panamie.  

27 stycznia odbyły się główne uroczystości z racji 
Jubileuszu 70-lecia naszej parafii z udziałem ks. Kar-
dynała Kazimierza Nycza, który odprawił uroczystą 
Mszę św. z kazaniem. Podczas darów ofiarnych Droga 
Ikony przekazała parafii ikonę patrona św. Szczepana. 
Po Mszy św. odbyła się wspólna agapa w gościnnych 
progach LO im. M. Konopnickiej z licznym udziałem 
parafian i gości. 

30 stycznia po wieczornej Mszy św. Wspólnota 
Młodych „Szczep” zorganizowała w Domu Parafial-
nym w sali św. Stanisława Kostki spotkanie 
z Katarzyną i Karionem, wiernymi Polskiego Autoke-
falicznego Kościoła Prawosławnego, na temat: 
„Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o prawosławiu, ale 
boisz się zapytać”. 

1 lutego w pierwszy piątek miesiąca, tradycyjnie 
przed południem Księża z Komunią św. odwiedzali 
chorych parafian. Wieczorem o godz. 18.30 odbyła się 
Msza św. z uczczeniem relikwii Krzyża Świętego oraz 
w intencji Drogi Ikony, która w kaplicy św. Judy Tade-
usza zaprezentowała wystawę będącą owocem seme-
stralnej pracy uczestników kursów i warsztatów ikono-
graficznych. 

2 lutego w Święto Ofiarowania Pańskiego grupa 
Dzieci z naszej parafii wraz z opiekunami, (s. Klaudia 
i o. Tomasz) wyjechała do Karpacza na tygodniowy, 
zimowy wypoczynek, dzięki wsparciu finansowemu 
parafian.  

3 lutego w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 8.00 
odprawiona została Msza św. Apostolstwa Modlitwy 
i Żywego Różańca, po której na spotkaniu Ksiądz Pro-
boszcz wyjaśniał intencje modlitewne na miesiąc luty. 

11 lutego w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej 
z Lourdes obchodziliśmy 27. Światowy Dzień Chore-
go, z tej okazji papież Franciszek wystosował specjal-
ne orędzie pt. „Darmo otrzymaliście, darmo dawaj-
cie” (Mt 10,8), a w naszym kościele o godz. 18.30 zo-
stała odprawiona Msza św. za chorych połączona 
z sakramentem chorych. 

12 lutego zakończyła się „kolęda”, czyli wizyty 
duszpasterskie w naszej parafii: księża zostali przyjęci 
w 1997 mieszkaniach (23,82%), odmówiono wizyty 
w 514 mieszkaniach (6,13%), nie otwarto drzwi 
w 5873 mieszkaniach (70,05%).  

13 lutego rozpoczął się Kurs Przedmałżeński, prowa-
dzony przez grupę Małżeńskie Drogi i o. Andrzeja 
Kiełbowskiego SJ. 

14 lutego odbyło się spotkanie rodziców dzieci przy-
gotowujących się do I Komunii Świętej. 

19 lutego po wieczornej Mszy św. w kaplicy św. 
Judy Tadeusza odbyło się kolejne spotkanie z cyklu 
duchowość ludzi świeckich w temacie „Jak rozezna-
wać Drogi Boże? Sumienie – miejscem rozeznawania”, 
które prowadził o. Adam Schulz SJ. 

 
ciąg dalszy na stronie 27 
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Zakończyliśmy Wizytę duszpasterską w naszej parafii. 
Kolęda 2019 
Zapukaliśmy do 8384 mieszkań. 
Przyjęto nas w 1997 mieszkaniach - (23,82%) 
Odmówiono wizyty w 514 mieszkaniach - (6,13%) 
Nie otwarto nam drzwi w 5873 mieszkaniach - 

(70,05%) 
Nowa część parafii  

Zapukaliśmy do 1317 mieszkań. 
Przyjęto nas w 317 mieszkaniach - (24,07%) 
Odmówiono wizyty w 107 mieszkaniach - (8,12%) 
Nie otwarto nam drzwi w 893 mieszkaniach - 

(67,81%) 
Dotychczasowa część parafii 

Zapukaliśmy do 7067 mieszkań.  
Przyjęto nas w 1680 mieszkaniach - (23,77%).  
Odmówiono wizyty w 407 mieszkaniach – 5,76%).  
Nie otwarto nam drzwi w 4980 mieszkaniach 

(70,47%). 

Kolęda 2018 
Zapukaliśmy do 6910 mieszkań. 
Przyjęto nas w 1742 mieszkaniach - (25,21%) 
Odmówiono wizyty w 467 mieszkaniach - (6,76%) 
Nie otwarto nam drzwi w 4701 mieszkaniach - 

(68,03%) 
Kolęda 2017 
Zapukaliśmy do 7030 mieszkań.  
Przyjęto nas w 1912 mieszkaniach - (27,20%).  
Odmówiono wizyty w 664 mieszkaniach - (9,19%).  
Nie otwarto nam drzwi w 4472 mieszkaniach 

(63,61%). 
Kolęda 2016 
Zapukaliśmy do 6957 mieszkań.  
Przyjęto nas w 2056 mieszkaniach - (29,55%).  
Odmówiono wizyty w 652 mieszkaniach - (9,37%).  
W 4249 mieszkaniach nie otwarto nam drzwi -  

(61%).  

WIZYTA DUSZPASTERSKA 

21 lutego w czwartek o godz. 18.30 została odpra-
wiona Msza św. w intencji Naszej Ojczyzny przygoto-
wana przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. 

26 lutego po wieczornej Mszy św. odbyło się kolejne 
spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej 
z Księdzem Proboszczem.  

28 lutego w samo południe w kaplicy św. Judy Tade-
usza Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zorganizo-
wał spotkanie dla seniorów nt. Sodalicji Mariańskich, 
o których opowiedział o. Emilio de Cardenas.  

W dniach 28 lutego do 16 maja Wspólnota Odnowy 
w Duchu Świętym przygotowała cykl spotkań 
w ramach Seminarium Ożywienia Wiary, którego ce-
lem jest bardziej osobista relacja z Bogiem. Spotkania 
odbywają się w czwartki o godz. 19.30 w kaplicy św. 
Judy Tadeusza. 

1 marca w pierwszy piątek miesiąca przed połu-
dniem Księża odwiedzali chorych parafian z Komunią 
św., wieczorem o godz. 18.30 odbyła się Msza św. 
z uczczeniem relikwii Krzyża Świętego. 

3 marca w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 8.00 
odbyła się Msza św. Apostolstwa Modlitwy i Żywego 
Różańca, a po niej spotkanie z wyjaśnieniem intencji 
Apostolstwa modlitwy na miesiąc marzec. 

10 marca w Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu po 
każdej Mszy św. Jezuicki Wolontariat Misyjny prowa-
dził przed kościołem zbiórkę ofiar do puszek na budo-
wę kościoła w Indiach. Serdecznie dziękujemy za 
wsparcie tej cennej inicjatywy. 

13 marca z okazji 6. rocznicy wyboru Papieża Fran-
ciszka na Stolicę Piotrową o godz. 17.30 w Świątyni 
Opatrzności Bożej w Wilanowie została odprawiona 
Msza św. z udziałem Episkopatu Polski, pod przewod-

nictwem Ks. Kardynała Pietro Parolina z Rzymu, 
w której udział wzięła delegacja z naszej parafii. 

17 marca po Mszy św. o godz. 12.30 przeżywaliśmy 
„Chwalebną Drogę Krzyżową”, oratorium w wyko-
naniu chóru, solistów oraz zespołu wokalnego pod dy-
rekcją Stanisława Szczycińskiego. 

Serdecznie zapraszamy do oglądania relacji fotogra-
ficznych i filmowych zamieszczonych na parafialnej 
stronie internetowej: www.szczepan.org.pl.  

Oprac. JW.  

WYDARZYŁO SIĘ ... ciąg dalszy ze strony 26 

Aby nasze pragnienia się spełniły, musimy powierzyć je 
Bogu. I być mu wierni mimo przeciwności.  

Czy zastanawiał się ktoś nad tym, co gotów jest zro-
bić dla spełnienia swych planów, marzeń? Czy dla 
uzyskania tej wymarzonej pracy, dla spełnienia się 
miłości jest przygotowany na to, by swe pragnienia 
powierzyć komuś, kto lepiej od nas wie, co jest nam 
potrzebne? By to On był sprawca naszych radości? 
Tak po prostu Jemu zawierzyć, ale do końca? Warto 
pamiętać, iż to spełnienie się naszych próśb wcale nie 
odbywa się wytyczoną przez nas drogą. Tak jak choć-
by w przypadku prymasa Stefana Wyszyńskiego, któ-
ry mimo braku wyroku był więziony przez 3 lata, ale 
to on okazał się zwycięzcą w konfrontacji z ludźmi 
sprawującymi władzę. On obronił Polskę i on, pomi-
mo iż duchowny, okazał się mężem stanu, osobą, która 
jest chlubą tamtych czasów. Warto wierzyć. 

Wojciech Zagrajek 

TAK PROSTE, ŻE AŻ TRUDNO 
UWIERZYĆ! 
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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 

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 

 

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 Najświęt-

szego 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 wieczornej 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 
(poza wakacjami) 
Spowiedź: 1. piątek miesiąca od godz. 16.30 do 19.00 
oraz w czasie każdej mszy św. 

KANCELARIA PARAFIALNA 
mieści się na parterze Domu Parafialnego 

O. Proboszcz dyżuruje w kancelarii 
we wtorki i piątki (oprócz 1. piątku miesiąca) 

wtorek i czwartek 16.00 do 18.00 
środa i piątek 10.00 do 12.00 


