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DZIELENIE SIĘ ŚWIĘCONYM JAJKIEM

Zadzwoniły już dzwony,
dzień nastał wesoły.
Pod święconym pieczywem
uginają się stoły.
Leży jajko święcone
malowane farbami kto też dzisiaj tym jajkiem
będzie dzielił się z nami?
A więc ojciec i matka oni pierwsi najpewniej,
potem bracia i siostry,
i sąsiedzi i krewni,
Potem … nie wiem kto dalej,
a odgadnąć to sztuka
może jakiś gość z drogi
do drzwi chaty zapuka.
Może dziadziuś zgrzybiały,
co się modli w kościele?
To się także tym jajkiem
z biednym dziadkiem podzielę.
Maria Konopnicka

Życzę wszystkim Parafianom
i Czytelnikom, by nasza miłość do Pana
i wierność Chrystusowi cierpiącemu,
zaowocowała udziałem w radości
Jego Zmartwychwstania. Alleluja!
Wiesław Kulisz SJ
proboszcz
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Zaledwie kilka miesięcy
od pierwszej edycji, dziś
witamy kolejny numer
Naszej Parafii, pisma redagowanego przez oddany
dziełu zespół ludzi, dla
których ważny jest ten sposób rozmowy i komunikacji. Nasza Parafia przynosi i tym razem zapis wydarzeń - słowny i fotograficzny,
które miały miejsce w naszej wspólnocie przy
kościele św. Szczepana.
Czas szybko mknie do przodu. Po kolędzie,
czyli po wizycie duszpasterskiej zostało już
tylko wspomnienie. Dzieci i młodzież
z nostalgią wspominają styczniowy wypoczynek w Zakopanem. Nowy semestr pracy szkolnej i katechetycznej otwiera nowe perspektywy i oczekiwania. Tymczasem w Kościele
przeżywamy Wielki Post. To czas licznych
rekolekcji dla szkół podstawowych i średnich.
Będziemy też przeżywać rekolekcje parafialne
dla
wszystkich
wiernych. Tradycyjne nabożeństwa,
takie jak Gorzkie
Żale i Droga Krzyżowa
gromadzą
wielu zasłuchanych
w Słowo Chrystusa.
Bez wątpienia i tym
razem Droga Krzyżowa po ulicach
naszej parafii na
pewno
zgromadzi wiele rozmodlonych serc!
Z taką intensywnością przygotowujemy się
do Niedzieli Palmowej z tradycyjną procesją
z osiołkiem, na którym niegdyś Pan Jezus wjechał uroczyście do Jerozolimy. Niedziela Palmowa, Wielki Tydzień, Triduum Paschalne czyli najświętsze dni w roku. A po nich Zmartwychwstanie Chrystusa - eksplozja Życia będąca nadzieją ostatecznego zwycięstwa Miłości nad złem i grzechem człowieka.
Bardzo lubię ten czas, który w naszej Ojczyźnie pokrywa się z nadejściem wiosny, zie-

leni, kwiecia rozmaitego, bogactwa
zapachów i promiennego słońca,
które ogrzewa ziemię. Wtedy aż
chce się żyć! A zaraz potem wiosna majem
pachnie, który w naszej parafii przyniesie radosne uroczystości I Komunii Świętej dla jednych naszych najmłodszych i I Rocznicę Komunii Św. dla nieco starszych naszych młodych przyjaciół. Czekamy na te dni. Zmartwychwstały chce żyć i mieszkać w naszych
sercach!
Ponadto w kościele trwa Rok Życia Konsekrowanego, a w naszej świątyni w każdy
pierwszy czwartek miesiąca modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne, aby nigdy nie
zabrakło jezuitów, którzy w przyszłości będą
mówić o Chrystusie i sprawować sakramenty,
żeby nie zabrakło sióstr felicjanek i katechetów w szkole. Przygotowujemy się również do
Światowych Dni Młodzieży - święta młodości,
wiary i świadectwa o Chrystusie. Na liście
chętnych już coraz więcej naszych parafian,
którzy otworzą swe serca i domy, by przyjąć
gości ze świata.
Całości tego duszpasterskiego pejzażu naszej
mokotowskiej parafii pomoże dopełnić uważna lektura całego pisma i refleksja nad konkretnymi artykułami, do czego wszystkich gorąco zachęcam. Dziękuję Zespołowi Redakcyjnemu i wszystkim autorom współtworzącym Naszą Parafię. Zapraszamy wszystkich
chętnych do współpracy z nami, do nadsyłania
nowych pomysłów i twórczej myśli. Chcemy
zawitać w parafii z kolejnym - trzecim już numerem na początku lata, jeszcze przed wakacjami.
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SŁOWO PROBOSZCZA

OKIEM PROBOSZCZA

NASZEJ
WYDARZYŁO SIĘ W NASZ
EJ PARAFII

WYDARZYŁO SIĘ ...
Na Boże Narodzenie ukazała się wznowiona
po przerwie gazetka parafialna.
26 grudnia o godz. 12.30 odpustowej mszy
świętej w Uroczystość św. Szczepana, patrona
naszej parafii, przewodniczył ks. bp Rafał
Markowski. Kilka zdjęć z tego wydarzania
można zobaczyć na naszych stronach.
Tradycyjnie w tym dniu ofiary na tacę przeznaczone były na Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz na Papieski Wydział Teologiczny
„Bobolanum” w Warszawie, w którym młodzi jezuici przygotowują się do kapłaństwa.
28 grudnia w Uroczystość Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa modliliśmy się za
wszystkie rodziny, wyrażając wdzięczność za
rodziny naszej parafii i modląc się o ich świętość. Rozpoczęła się kolęda - wizyta duszpasterska, która trwała do 8 lutego i była okazją
do spotkań, rozmowy i modlitwy duszpasterzy
z parafianami.
31 grudnia na zakończenie starego roku została odprawiona uroczysta Msza św. z „Te
Deum”, podczas której wyrażaliśmy Bogu
wdzięczność za otrzymane łaski w kończącym
się roku.
1 stycznia Nowy Rok powitaliśmy Mszą św.
o północy, modląc się za parafian i naszych
dobroczyńców, prosząc o łaski Boże, aby Pan
rozpromienił nad nami swoje oblicze i nam
błogosławił. W pierwszy dzień nowego roku
w Kościele katolickim obchodziliśmy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz
Światowy Dzień Pokoju. Z tej okazji papież
Franciszek wystosował specjalne orędzie zatytułowane „Już nie niewolnicy, lecz bracia”.
3 stycznia obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Imienia Jezus, święto tytularne Towarzystwa Jezusowego. Po Mszy św. o godz.
8.00 odprawiliśmy pierwszo-sobotnie nabożeństwo ku czci Najświętszej Maryi Panny.
6 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) kazania na wszystkich
Mszach św. wygłosił o. Adam Malinowski,
jezuita, który od kilku lat pracuje w Kirgizji.
Po każdej Mszy św. składaliśmy ofiary na
wsparcie tej jezuickiej misji Kościoła, a nasza
solidarność z potrzebującymi wyraziła się zebraną kwotą 8.967 zł.
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Zgodnie z tradycją na znak, że przyjęliśmy
Chrystusa do naszych domów, wypisaliśmy
kredą inicjały imion Trzech Króli na drzwiach
naszych mieszkań. Wielu parafian, szczególnie rodziny z dziećmi, wzięli udział w Orszaku
Trzech Króli, który po raz siódmy wyruszył
ulicami Warszawy z Placu Zamkowego.
10 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe
dla członków wszystkich naszych grup parafialnych.
W ramach przygotowań naszej parafii do
Światowych Dni Młodzieży odbyło się kolejne
spotkanie Parafialnego Zespołu ŚDM, który
gromadzi wolontariuszy i osoby zainteresowane pomocą w przygotowaniu tego dzieła oraz
zbiera adresy noclegowe dla gości. Na temat
przygotowań do tego wydarzenia w naszej parafii można przeczytać na naszych stronach.
11 stycznia Niedziela Chrztu Pańskiego,
która jest pamiątką chrztu Chrystusa
i początkiem jego publicznej misji zbawczej
zamyka w kalendarzu liturgicznym okres Bożego Narodzenia. Po Mszy św. o godz. 11.00
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 85 zaprosili parafian na „Jasełka”,
a po Mszy św. o godz.
18.30 zespół muzyczny
„Camerata Varsovia” wystąpił z koncertem kolęd
i pastorałek.
18 stycznia rozpoczął
się w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan pod hasłem „Jezus rzekł do Samarytanki: Daj mi pić”. Modliliśmy się o jedność
rozdzielonych braci i sióstr w Chrystusie.
Z koncertem kolęd wystąpiły Chór Kameralny „KameLeon” Akademii Leona Koźmińskiego oraz Chór Kolegium Europejskiego
z Natolina.
Z okazji Światowego Dnia Migranta
i Uchodźcy, którego temat brzmiał „Kościół
bez granic matką wszystkich”. Mszę św. w naszym kościele o godz. 17.00 odprawił ks. kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.
W czasie ferii zimowych grupa dzieci
z naszej parafii, wraz z opiekunami, wypoczy-
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wała w Zakopanem. Relację z tego wyjazdu
można przeczytać na stronach naszej gazetki.
25 stycznia Klub Seniora zaprosił parafian
na projekcję filmu „Prymas w Komańczy”, poświęconego okresowi internowania Stefana
Kardynała Wyszyńskiego w klasztorze sióstr
Nazaretanek w Bieszczadach.
2 lutego w Święto Ofiarowania Pańskiego
(Matki Bożej Gromnicznej) o godz. 18.30 odbyła się Msza św. w intencji grupy Droga Ikony, a po niej w kaplicy św. Judy Tadeusza wystawa ikon – owoc semestralnej pracy jej
uczestników.
7 lutego w salce domu parafialnego odbył
się bal karnawałowy dla maluchów, zorganizowany przez grupę Mam z małymi dziećmi.
8 lutego na kolejnym spotkaniu Parafialnego
Zespołu Światowych Dni Młodzieży omawiano sprawy pomocy w przygotowaniu tego
dzieła.
Zakończyła się kolęda – wizyta duszpasterska w naszej parafii. Księża zapukali do 5.388
mieszkań po kolędzie przyjęto kapłanów
w 1.590 mieszkaniach (29,51%), odmówiono
wizyty w 515 mieszkaniach (9,56%); w 3.283
domach nie otwarto drzwi (60,93%). Dziękujemy serdecznie wszystkim rodzinom, które
nas przyjęły w swoim Domu. Dziękujemy kapłanom. Dziękujemy serdecznie naszym Ministrantom, którzy towarzyszyli kapłanom.
Niech miłość i opieka Boża towarzyszy nam
każdego dnia.
10 lutego na Spotkaniu Mam z małymi
dziećmi prelekcję pt. „Rozważania o miłości”
wygłosiła dr Elżbieta Wójcik, założycielka Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny i autorka wielu publikacji z tej dziedziny.
W ramach Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym nasz Parafialny
Zespół Caritas wydawał paczki żywnościowe.
11 lutego z okazji wspomnienia Matki Bożej
z Lourdes i z XXIII Światowego Dnia Chorego papież Franciszek wystosował specjalne
orędzie pt. „Sapientia cordis”, w którym pisze
m.in. „Miłość potrzebuje czasu. Czasu, aby
leczyć chorych, i czasu na ich odwiedzanie.
Czasu, aby być przy nich. Obyśmy w służbie

cierpiącemu i przez samo doświadczenie cierpienia mogli przyjąć i rozwijać w sobie prawdziwą mądrość serca”. W naszym kościele odprawiona została Msza św. za chorych
i cierpiących z udzieleniem sakramentu chorych.
15 lutego rozpoczął się 48. Tydzień Modlitw
o Trzeźwość Narodu, pod hasłem: „Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i narodu”
17 lutego rozpoczął się Kurs Przedmałżeński, który odbywać się będzie we wtorki
o godz. 19.30 do 21 kwietnia br.
18 lutego w Środę Popielcową rozpoczął się
okres Wielkiego Postu, czyli
czterdziestodniowy czas pokuty. Podczas każdej Mszy
św. w obrzędzie posypania
głowy popiołem, kapłani
przypominali wiernym słowa „z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”, jednocześnie wzywając „nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię”.
19 lutego rozpoczęło się Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, które odbywać się będzie w czwartki o godz. 19.30 do 14 maja br.
Więcej na ten temat można przeczytać na kolejnych stronach naszej gazetki.
22 lutego Klub Seniora zorganizował projekcję filmu „Egzorcyzmy”.
26 lutego Klub Seniora zaprosił wszystkich
zainteresowanych na spotkanie z dr Ireną Grochowską, biologiem, teologiem i etykiem na
temat „Zagrożenia w wychowaniu współczesnego człowieka”.
27 lutego Akcja Katolicka zorganizowała
spotkanie, podczas którego prelekcję pt. „Gender - narzędzie wielkiego przewrotu ideologicznego” wygłosiła Marzena Nykiel. Relację
ze spotkania można przeczytać na kolejnych
stronach naszej gazetki.
W kościele trwa Rok Życia Konsekrowanego - modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
Zachęcamy do oglądania filmowych
i fotograficznych relacji z wydarzeń w naszej
parafii na parafialnej stronie internetowej
http://www.szczepan.org.pl/
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NASZEJ
WYDARZYŁO SIĘ W NASZ
EJ PARAFII

WYDARZYŁO SIĘ ...

MODLITWA

NOWENNA POMPEJAŃSKA - NOWENNA NIE DO ODPARCIA
Nowenna pompejańska została objawiona
przez Matkę Bożą we włoskim mieście Pompeje. Pompeje zostały założone przez starożytnych Greków u stóp wulkanu Wezuwiusz.
W 79 roku po narodzeniu Chrystusa lawina
z wybuchu Wezuwiusza zasypała miasto, które przestało istnieć. Po 1800 latach niedaleko
dawnych Pompei zaczęło powstawać nowe
miasto.
W październiku 1872 roku do tego miejsca
przybył w interesach Bartolo (Bartłomiej)
Longo, znany adwokat, wychowany w rodzinie katolickiej, do niedawna satanista walczący z Kościołem katolickim, który stracił wiarę
po uczestnictwie w seansach spirytystycznych.
Podczas spaceru Doliną
Pompejańską Longo usłyszał wewnętrzny nakaz,
by zająć się rozpowszechnianiem nabożeństwa różańcowego. W wyniku
tego porzucił adwokaturę
i założył Bractwo Różańca Świętego dla propagowania różańca świętego,
a obok starożytnych Pompei rozpoczął wznoszenie
nowego miasta z Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. 26 października roku 1980 w Rzymie
Ojciec Święty Jan Paweł
II beatyfikował Bartłomieja Longo. W homilii nazwał go „apostołem różańca, człowiekiem świeckim, który żył całkowicie swoją
misją apostolską w Kościele (...) Był narzędziem w obronie i w dawaniu świadectwa wierze chrześcijańskiej i uwielbieniu Najświętszej
Maryi Panny w okresie sceptycyzmu i antyklerykalizmu”. Dokonane przez niego „rzeczy
wielkie, które nas do dziś zadziwiają” określił
mianem „cudu pompejańskiego”.
13 listopada 1875 r. do małego, zniszczonego kościoła parafialnego Longo sprowadził
zniszczony obraz Pani Różańcowej w otoczeniu św. Dominika. Obraz miał małą wartość
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artystyczną, ale po renowacji zawisł w kościele parafialnym w Pompejach. Wkrótce przed
obrazem zaczęli gromadzić się na modlitwach
pierwsi czciciele, szybko też odnotowano
pierwsze przypadki cudownych uzdrowień.
Dzięki temu okoliczni mieszkańcy chętnie
włączyli się w budowę sanktuarium.
Sława łask i cudów Maryi z Pompei stale
rosła. Jedną z modlących się przed obrazem
Madonny Pompejańskiej była nieuleczalnie
chora Fortunata Agrelli. Po trzynastu miesiącach cierpień, dziewczyna z krewnymi rozpoczęła odmawianie nowenny różańcowej. Kilka
tygodni później po raz pierwszy objawiła się
jej Pani Niebios, Królowa Różańca Świętego
i powiedziała: „Zwracałaś
się do Mnie różnymi tytułami i zawsze otrzymywałaś
moje łaski. Teraz wzywasz
Mnie tytułem, który jest mi
najmilszy: „Królowa Różańca Świętego”, dlatego nie
mogę odmówić twojej prośbie. Odpraw 3 nowenny różańcowe z prośbą i 3 nowenny z podziękowaniem”. Był
to początek nabożeństwa
zwanego „nowenną nie do
odparcia”.
Nowenna pompejańska
staje się ostatnio coraz popularniejsza również w Polsce.
Nie jest ona łatwa, bo wymaga wielkiej dyscypliny
i konsekwencji oraz wytrwałości. Nazywa się
ją także modlitwą dla zdeterminowanych. Nowenna pompejańska polega na odmawianiu
codziennie przez 54 dni całego Różańca św.
(część radosna, bolesna, chwalebna; można
także odmawiać cztery części z tajemnicami
światła). Pierwsza jej część (27 dni) ma charakter błagalny, druga (również 27 dni) –
dziękczynny. Nowenna zdobyła sobie przydomek „modlitwy nie do odparcia”, co ma oddawać jej dużą skuteczność, co potwierdzają
liczne świadectwa.
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Nasze modlitwy na ogół są modlitwami błagalnymi. Zawsze Boga o coś prosimy, o dziękowaniu często zapominamy. Podobnie też
pojmujemy skuteczność modlitwy – ograniczamy ją do osiągniętych „efektów”, czyli
otrzymania czegoś od Boga. Jednak skuteczność modlitwy to dużo więcej niż „pozytywny” wynik naszej prośby. Skuteczność rozumiana jako uproszenie, nie jest celem samym
w sobie, jest raczej jednym z elementów
prawdziwego modlitewnego życia. Modlitwa
w swej istocie ma przybliżać ku Bogu i prowadzić do życia w Jego obecności. Wtedy
można prosić o wszystko, oby godziwe. Jeśli
czasem jakaś konkretna prośba się nie ziści, to
jeszcze nie wynika z tego, że nie zostaliśmy
wysłuchani. Może wtedy Bóg daje nam coś
o wiele lepszego i korzystniejszego, czego
w tym momencie nie rozumiemy? Bóg zawsze
daje więcej niż człowiek prosi.
Jolanta Pakulska

JAK ODPRAWIAĆ NOWENNĘ POMPEJAŃSKĄ?
Nowenna Pompejańska trwa 54 dni, przez
wszystkie te dni, codziennie odmawiamy trzy
części Różańca św., można odmawiać cztery
części z Tajemnicami Światła. Dobrze zapisać
sobie w kalendarzu początek nowenny i zaznaczyć od kiedy odmawiamy część błagalną,
a od kiedy dziękczynną.
Każdego dnia przed rozpoczęciem pierwszej części Różańca św. mówimy: „Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć Królowo Różańca Świętego” i dodajemy na samym początku swoją jedną intencję (powinna być taka
sama przez cały czas trwania nowenny).
Każdą z trzech części Różańca św. kończymy trzykrotnym westchnieniem do Matki Bożej: "Królowo Różańca Świętego módl
się za nami".
Przez 27 dni odmawiamy część błagalną
nowenny pompejańskiej i codziennie, po
ukończeniu trzeciej części Różańca św., odmawiamy modlitwę: „Pomnij, o miłosierna
Panno Różańcowa z Pompei, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli
Twoich z Różańcem Twoim pomocy Twej wzy-

wający, miał być przez Ciebie opuszczony.
Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa
Przedwiecznego, ale przez święty Twój Różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla
Twej świątyni w Pompei, wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen”.
Przez pozostałe 27 dni odmawiamy część
dziękczynną nowenny pompejańskiej. Po
ukończeniu trzech części Różańca św., odmawiamy modlitwę: „Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje cale życie poświęcam
Tobie, ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć
Twoją, o Dziewico Różańca św. w Pompei, bo
gdy Twej pomocy wezwałam, nawiedziła mnie
łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś o ile zdołam,
będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca św.,
wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja,
grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali.
O, gdyby cały świat wiedział, jak jesteś dobra,
jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie
stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.”
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SENS I CEL NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ
Słowa Ojca Świętego, który stąpał po Ziemi Świętej myśląc o „Spotkaniu przez kamień” pomagają nam odkrywać sens Drogi Krzyżowej. Chodzi o spotkanie z Panem
i Mistrzem, o towarzyszenie Jezusowi w „Jego
godzinie”, która jest godziną naszego zbawienia, chodzi o religijność, która nie jest zbieraniem odpustów, ani dobrych uczynków, ale
relacją osób, związkiem z Bogiem, który
w Chrystusie stał się jednym z nas.
Droga Krzyżowa jest pielgrzymką w czasie.
Nie jest sakramentem, jak Eucharystia, ale angażując naszą społeczną pamięć oraz bardziej
osobistą wyobraźnię i emocje wchodzimy
w święty czas, o którym Pan mówił, że jest to
„Jego Godzina”.
Jest Droga Krzyżowa pielgrzymką w przestrzeni. Choć odprawiana w kościołach rozsianych po całej ziemi, kieruje nas do miejsc,
które, jak mówi Jan Paweł II, „były świadkami Bożych interwencji aż po największą
z nich, czyli po tajemnicę Wcielenia i paschy
Chrystusa”.
Nabożeństwa Drogi Krzyżowej byłyby tylko
swoistą godziną dobrych emocji, jak wzruszający film, gdyby nie było tamtej jednej Drogi Krzyżowej, która rozegrała się w określonym czasie i miejscu ciągle istniejącym, dotykalnym, gdzie można Pana „spotkać przez kamień” - przez twardą realność kamienia.
Spotkanie z Panem na Drodze Krzyżowej
dokonuje się wieloma środkami. Każdy z nich
coś wnosi w moje spotkanie z Panem, ubogaca
je. Jest to spotkanie przez krzyż - konieczny
element każdej Drogi Krzyżowej. Krzyż znak męki i śmierci, znak pojednania z niebem
i braćmi, także znak realności mojej wiary,
rzeczywiście został wbity w skałę Golgoty.
W naszym kościele krzyże poszczególnych
stacji wpisane są w okrąg - jak znak krzyża na
białej hostii ofiarowywanej w każdej Mszy.
Stacje zestawiane są parami i umieszczone
w tablicach z jasnego piaskowca w taki sposób, że przypominają otwartą księgę. Nie jest
to jednak książeczka z obrazkami, jest to
książka akcji, dynamiczna, przecież mówi
o największej zbrodni i największej miłości
w dziejach. Rzeźbienie kamiennych płyt pod-
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kreśla dynamizm, powiew wiatru, powiew Ducha. A jeżeli kamienne tablice ze stacjami Drogi Krzyżowej skojarzą się komuś z tablicami Dekalogu, to też dobrze, przecież w tej
Księdze Męki odczytujemy Prawo - nowe prawo miłości … Jest to spotkanie przez obraz namalowany, czy rzeźbiony łączy z Panem
pomagając nam przenieść się w scenerię jerozolimskiej drogi Pana. Obraz jest ludzkim
dziełem, jest realizacją wizji artysty, próbą podzielenia się własnym sposobem widzenia
tamtych wydarzeń dzisiaj. Zanim spotkamy
Pana w obrazach Drogi Krzyżowej musiało
być spotkanie twórcy. Tak więc nasze spotkanie z Panem na Drodze Krzyżowej dokonuje
się także poprzez doświadczenie artysty.
Droga krzyżowa w naszym kościele pokazuje, że jest to dramat rozgrywający się poprzez
historię, rozgrywa się teraz. Aktualność wydarzeń nie jest pokazana przez sygnalizowanie
współczesnych narzędzi przybijania do krzyża, ale przez przypomnienie ludzi bliskich
nam czasów wspomagających Pana: Brat Albert jako Szymon z Cyreny, Matka Teresa
z chustą Weroniki, O. Maksymilian Kolbe
w roli Nikodema oddającego swój grób do
dyspozycji Pana. W naszej drodze krzyżowej
autor umieścił twarz swoją i swojej małżonki.
Z jednej strony jest to przez wieki praktykowany zwyczaj by gdzieś, w drugoplanowych
postaciach umieścić i siebie. Z drugiej strony
jest tu element życiorysu każdego z nas: jak
trudno nam nie skorzystać z okazji umycia rąk
w sytuacji niewygodnej, jak łatwo rozczulać
się nad Jezusem... Tymczasem dramat trwa.
Dramat, który nie polega na oskarżaniu ludzi,
lecz ich zbawianiu. Ta droga krzyżowa woła
o nasze zaangażowanie, by z Chrystusem zbawiać świat nam współczesny.
Taki chyba jest zawsze cel nabożeństwa
Drogi Krzyżowej: angażuje emocje, ale nie ma
być sentymentalną, angażuje wyobraźnię, ale
musi trzymać się rzeczywistości - żeby
wszystkimi środkami prowadzić do Spotkania,
aby ktoś - może za którymś razem - przestał
krzyż podziwiać, a zaczął go nieść z Chrystusem.
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O. Kazimierz Wójt SJ

Miejscem prapremiery szesnastu pięknych
płaskorzeźb DROGI KRZYŻOWEJ, której
twórcą jest prof. Kazimierz Gustaw Zemła
rzeźbiarz z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie był, wiosną roku 2001, kościół środowisk twórczych p.w. św. Brata Alberta i św.
Andrzeja Apostoła na Placu Teatralnym
w Warszawie. Teraz dzieło to można podziwiać w naszej parafii, gdzie na trwale zagościło w murach nowo wybudowanego kościoła,
wymodlonego przez parafian przez pięćdziesiąt lat.
Na ścianie południowej i północnej tej wyjątkowo jasnej rotundowej świątyni, bez żadnych ozdób sztukatorskich, zawieszono szereg

płaskorzeźb w patynowanym brązie. Mają one
za tło proste kamienne płyty w kolorze spłowiałego piasku.
Przed naszymi oczyma tak oto układają się
karty KSIĘGI WIELKIEJ MĘKI.
Przyjmując parzysty układ Stacji artysta pozwolił sobie na wprowadzenie jakby „przedwstępu” obrazów i tym sposobem Pierwszą
Stacją stał się Pocałunek Judasza. Dla niektórych może to odbiegać od tradycyjnej formy
wyrazu tego nabożeństwa. Nie ma jednak
w tym nic błędnego, fałszywego czy dowolnego. Droga z Krzyżem ma bowiem u swego początku O g r ó j e c , gdzie uczniowie posnęli wyczerpani trudami dnia i wieczoru, a Jezus
został sam. Straż wysłana
przez Sanhedryn zaskakuje
wszystkich. Nawet wysłannicy starszyzny żydowskiej
chcąc mieć pewność, że pojmą właściwego człowieka,
wysyłają tego, kto da im namacalny znak, że więźniem
będzie ON.
Elżbieta Piszczorowicz

STACJE DROGI KRZYŻOWEJ
Spójrzmy na naszą Drogę Krzyżową. Budzi się zamyślenie. Dlaczego taka jest ta Droga Krzyżowa? Dlaczego tak dramatyczna i tak
wewnętrznie napięta?
To pytanie powstaje dopiero, gdy spoglądamy na te obrazy w momencie zestawienia ich
obok siebie. Tu widać, jak siła oddziaływania
twórczego artysty wynika między innymi
z jego emocjonalnego napięcia. Tragizm sytuacji, cierpienie człowieka wyraża się w bólu
nie do wytrzymania.
Zastanówmy się. Ile artysta musiał przeżyć,
rozeznać sytuację, zrozumieć zamiar Boga
i poddać się Jego woli, i z Jego Synem z miłości ku nam przejść tę drogę. Ile potrzeba było talentu artysty i łaski Bożej, którą otrzymał
Gustaw Zemła, by te przemyślenia przenieść
i utrwalić, w tak trudnej zdawałoby się, mało
wdzięcznej materii.
Księga tej Wielkiej Męki dobiegła końca, ale
nie została zamknięta – ona trwa. Zmartwych-

wstanie daje NADZIEJĘ, na
nasze zmartwychwstanie. Tę
Drogę podejmuje każdy z nas.
Ta Droga Krzyżowa jest naszą drogą, idziemy nią dzisiaj,
jest drogą ludzi naszego czasu
i naszego wieku.
Spójrzmy jak użyte tu przez artystę środki plastyczne: forma figur i płaszczyzn otaczających postać Chrystusa swoją siłą, gwałtownością wyrazu – dramat tej naszej drogi za
cierpiącym Chrystusem potęgują. To my towarzyszymy Chrystusowi, my jesteśmy Cyrenejczykiem i Weroniką, my jesteśmy współczującymi, a może prześladowcami. Patrzmy więc
uważnie na Drogę Krzyżową, którą wyrzeźbił
Gustaw Zemła. Wejdźmy wspomagani siłą
plastycznego wyrazu wraz z Chrystusem na tę
naszą jakże ekspresyjną, ale przecież inspirującą do modlitewnych rozważań Drogę.
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SKARBY NASZEGO KOŚCI
KOŚCIOŁA
OŁA

NASZA DROGA KRZYŻOWA

WIELKI POST
FELIETON

MÓJ WIELKI POST
Wielki Post to dla mnie droga do kruszenia
swej pychy i wyniosłości, do znalezienia
w sobie skruchy pokory wobec miłosiernego
Boga, który czeka na mnie niczym ojciec na
syna marnotrawnego. To czas kiedy mam
przybliżać się ku Bogu, czas w którym mam
poprzez modlitwę próbować szukać odpowiedzi na pytanie - czego oczekuje ode mnie
Bóg? Jakie On ma względem mnie zamiary?
Czy moje plany, marzenia są zgodne z Jego
wolą? Co powinienem robić by się zbliżać do
Niego ?
Ja, który jestem grzesznikiem pragnącym
podnosić się ze swych słabości, ten który winien dostrzegać swe winy, który winien stawać się pokornym i mając do tego świadomość, że jestem tak słabym iż popełniam co

rusz nowe grzechy, lecz pragnę z nich się wyzwolić, starając się odpokutować za nie i nie
wracać do nich.
Ja też w proch się obrócę, ale wierzę że nie
tylko ten proch po mnie pozostanie.
Wierzę że jestem w drodze do Niego, że na
końcu drogi jest On, który dał nam życie
wieczne.
„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie
w Boga? I we mnie uwierzcie! W domu Ojca
mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było,
to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję
wam miejsce przyjdę powtórnie i zabiorę was
do siebie, abyście i wy byli tam gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę.” (J 14, 1-4)

Poranek pierwszego
dnia tygodnia po ukrzyżowaniu Jezusa każdy
z Ewangelistów opisuje inaczej. O płótnach,
w które zawinięte było ciało zmarłego wspomina Łukasz i Jan. U Łukasza Piotr wybrał się
sam do grobu, a „… schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc się
temu, co się stało” Łk [24.12]. U Jana do grobu poszli dwaj uczniowie, Piotr i Jan. Wchodzili do grobu oddzielnie i ujrzeli leżące płótna, a Piotr ujrzał także „chustę, która była na
Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale
oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu” [J
20,7]. Gdy Jan wszedł do grobu „Ujrzał
i uwierzył” [J 20,8].
Co zobaczył Jan? To samo, co Piotr, czyli leżące płótna, oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale
oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Dlaczego tylko Jan ujrzał i uwierzył, a Piotr nie?
Możemy się tylko domyślać, że w odróżnieniu
od energicznego Piotra Jan miał spokojną naturę i powoli kojarzył zaobserwowane fakty.

A fakty były oto takie: składając zmarłego Jezusa do grobu
owinięto Mu głowę chustą, a następnie całe
ciało wraz z głową zawinięto w całun
i owinięto bandażami tak, iż płótna te tworzyły rodzaj szczelnej powłoki. Jan mówi tak:
„Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je
w płótna razem z wonnościami, stosownie do
żydowskiego sposobu grzebania”.
Teraz, w dzień po Szabacie, Jan oglądał te
płótna i chustę i zauważył coś co go poraziło
swą wymową, a co zanotował w słowach
„Ujrzał i uwierzył”. Była to płócienna powłoka, którą tworzył owinięty bandażami całun,
ale powłoka ta nie miała już w środku ciała
zmarłego, była pusta. W dodatku chusta, która
powinna być wewnątrz tej powłoki, leżała
zwinięta oddzielnie. Było to tak zaskakujące,
że Jan poświęcił tej chuście osobne zdanie.
Wieczorem, gdy Pan Jezus ukazał się
uczniom, uwierzyli już wszyscy poza niewiernym Tomaszem, ale po ośmiu dniach, gdy Tomasz spotkał Jezusa osobiście, także on uwieJacek Drachal
rzył.
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Wojciech Zagrajek
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Sobór Watykański II w swej Kon- również niby żywe kamienie jesteście budostytucji Dogmatycznej o Kościele wani jako duchowa świątynia, by stanowić
mówi na temat ziemskiego po- święte kapłaństwo, dla składania duchowych
słannictwa Chrystusa – Mesjasza: ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chry„Na to bowiem posłał Bóg Syna stusa” (1 P 2, 5). A św. Paweł w liście do Koswego, którego ustanowił dziedzicem wszyst- ryntian pisze: „On też wycisnął na nas swoją
kich rzeczy (por. Hbr 1, 2), aby był Nauczy- pieczęć i zostawił zadatek Ducha” (2 Kor 1,
cielem, Królem i Kapłanem wszystkich, Gło- 22).
Szczególny dar posłannictwa prorockiego,
wą nowego i powszechnego ludu synów Bożych” (Konstytucja Dogmatyczna o Kościele, kapłańskiego i królewskiego łączy się
13).
Rodzina jest kolebką życia i miłości, gdzie czło- z sakramentem małżeństwa, któChrystus jako wiek „rodzi” się i wzrasta (…) Tę wspólnotę nale- ry - będąc sakramentem wspólNauczyciel - Pro- ży otaczać specjalną opieką, zwłaszcza wtedy, notowym prowadzącym do załoludzki egoizm, kampanie antyprokreacyjne,
żenia rodziny - przyczynia się
rok głosił prawdę, gdy
polityka totalitarna, a także nędza i ubóstwo maprzepowiadał, na- terialne, kulturalne i moralne, jak również men- do rozwoju Kościoła powszechuczał, wskazywał talność hedonistyczna i konsumpcyjna, niszczą nego. „Ten bowiem sakrament
życia, ideologie zaś i rozmaite systemy,
daje im moc i niejako ich konsesłuszną drogę ży- zźródło
którymi łączą się różne formy obojętnocia, nawoływał do ści i niechęci, atakują właściwą rodzinie funkcje kruje, by wiernie wypełniali swe
nawrócenia i do wychowawczą. Dlatego bezzwłocznie należy obowiązki, by swe powołanie
podjąć szerokie, pogłębione i systematyczne doprowadzili do właściwej mu
świętości.
działania wspierane nie tylko przez kulturę, ale
Chrystus jako także środkami ekonomicznymi i ustawo- doskonałości” (Paweł VI, HuKapłan ustanowił dawstwem, ażeby zapewnić rodzinie warunki, by mane Vitae 25). Udział rodziny
dla nas sakramen- zgodnie ze swym powołaniem była pierwszym chrześcijańskiej w tym potrójosoby i społeczeństwa.
nym posłannictwie Jezusa Chryty święte, przeba- miejscem „humanizacji”
Św. Jan Paweł II, Christifdelis laici
stusa i Jego Kościoła realizuje
czał grzechy, zachęcał do pobożności, składał ofiary, sam du- się przez dążenie do Boga i spełnianie Jego
woli, do czego jesteśmy wszyscy powołani.
żo się modlił i oddawał cześć Bogu-Ojcu.
Ojciec św. Jan Paweł II w encyklice „FamiChrystus jako Król głosił zasady postępowania, panował nad zdrowiem i życiem ludzi, liaris consortio” pisze: „Poprzez miłość małnad przyrodą, nad szatanem; był sprawiedli- żeńską i rodzinną – przeżywaną w jej nadzwywy, dobry i miłosierny, poświęcił nawet swoje czajnym bogactwie wartości, wyłączności,
wierności i płodności – wyraża się i realizuje
życie dla dobra wszystkich ludzi.
To swoje potrójne posłannictwo: prorockie, udział rodziny chrześcijańskiej w misji prorockapłańskie i królewskie przekazał Chrystus kiej, kapłańskiej i królewskiej Jezusa Chrystuzałożonemu przez siebie Kościołowi, nie tylko sa i Jego Kościoła: miłość i życie stanowią zajego hierarchii, ale całemu Kościołowi, Ludo- tem rdzeń zbawczego posłannictwa rodziny
wi Bożemu. Każdy chrześcijanin, członek Ko- chrześcijańskiej w Kościele i dla Kościościoła – mistycznego Ciała Chrystusa - obda- ła” (Fam. cons. 50).
Warto podkreślić, że do najbliższej rodziny
rzony zostaje przez sakrament chrztu
i bierzmowania tym potrójnym posłannictwem należą rodzice, dzieci oraz dziadkowie, któi powinien je według swych możliwości wy- rych obowiązkiem są także trzy wymienione
pełniać.
posłannictwa (obowiązujące wszystkich
Św. Piotr pisze: „Wy zaś jesteście wybranym świeckich). Dziadkowie mają duże doświadplemieniem, królewskim kapłaństwem, świę- czenie życiowe i wiele życiowej mądrości, totym narodem, ludem (Bogu) na własność prze- też ich wpływ na wnuki może być znaczny
znaczonym, abyście ogłaszali dzieła potę- i bardzo pozytywny, mogą też pomagać w ich
gi tego, który was wezwał z ciemności do wychowywaniu.
przedziwnego swojego światła (1 P 2, 9). „Wy ciąg dalszy w następnym numerze
Elżbieta Wójcik
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RODZINA

POSŁANNICTWO CHRZEŚCIJAŃSKIEJ RODZINY

RODZINA

Z OŚWIADCZENIA PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
NA TEMAT POLITYKI PAŃSTWA DOTYCZĄCEJ RODZINY
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wymienia podstawowe zasady ustroju naszego
państwa. Jedną z nich jest założenie, że: „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny,
rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Mimo tak oczywistego brzmienia
obserwujemy dzisiaj agresywne próby zafałszowania jego znaczenia. Na próby reinterpretacji narażone są nie tylko konstytucyjne gwarancje odnoszące się do małżeństwa, lecz także te, które dotyczą pozostałych wartości. (…)
Pojawiają się takie inicjatywy, które prowadzą do destrukcji ideału małżeństwa i rzeczywistości rodziny. Budzą one nasz zdecydowany sprzeciw, także dlatego, że są oparte na
kłamstwie, według którego nowe rozwiązania
prawne mają służyć dobru jednostki, podmiotowości kobiet czy promocji przysługującym
każdemu z nas przyrodzonych praw. Wspierają one budowanie relacji międzyludzkich pozbawionych trwałości i wzajemnej odpowiedzialności, przekonują do atrakcyjności pozostawiania poza związkami małżeńskimi, skutkując ostatecznie samotnością, poczuciem
pustki i niepokoju u wielu ludzi.
Do działań negatywnych tego rodzaju należy
wprowadzenie do sprzedaży bez recepty wczesnoporonnego środka farmaceutycznego. (…)
Stanowczy sprzeciw budzi fakt dostępności środka wczesnoporonnego dla osób niepełnoletnich, w przeciwieństwie choćby do alkoholu. Tymczasem korzystanie z tego środka
stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego kobiet,
tworząc m.in. ryzyko zaburzeń płodności.
Poważnym zagrożeniem dla przyszłości polskich rodzin są podejmowane na nowo
przez Sejm RP prace na rzecz ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet
i przemocy domowej. (…) Konwencja nie
wnosi jednak żadnych nowych rozwiązań
prawnych przeciwdziałających przemocy. Natomiast wiąże ona zjawisko przemocy z tradycją, kulturą, religią i rodziną, a nie z błędami
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czy słabościami konkretnych ludzi. W zmianie
modelu społecznego z tego, który nawiązuje
do tradycji i kultury chrześcijańskiej, na pełen
swobody i samorealizacji model wynikający
z kultury lewicowo-laickiej dostrzega możliwość likwidacji przyczyn przemocy domowej
i przemocy wobec kobiet. Najbardziej zdumiewający jest tymczasem fakt, że to właśnie
w takich społeczeństwach w Europie odnotowuje się najwyższy poziom stosowania tego
rodzaju przemocy. (…)
Innym zagrożeniem dla polskich rodzin jest
kolejna zapowiedź przygotowania ustawy
o związkach partnerskich. Jej ideą jest nadanie
wszelkim innym związkom, także osób tej samej płci, takiego samego statusu prawnego,
jakim cieszy się małżeństwo. (...)
Polski Trybunał Konstytucyjny wyraźnie
podkreśla, że „ochrona rodziny realizowana
przez władze publiczne musi uwzględniać
przyjętą w Konstytucji wizję rodziny jako
trwałego związku mężczyzny i kobiety nakierowanego na macierzyństwo i odpowiedzialne
rodzicielstwo” (art. 18 Konstytucji). Celem
regulacji konstytucyjnych odnoszących się do
statusu rodziny jest bowiem nałożenie na państwo, a zwłaszcza na ustawodawcę, obowiązku podejmowania takich działań, które umacniają więzi między osobami tworzącymi rodzinę, a zwłaszcza więzi istniejące między rodzicami i dziećmi oraz między małżonkami. (…)
Decyzją Sejmu RP obecny rok został ogłoszony Rokiem Jana Pawła II (…). Taka proklamacja jest (…) zobowiązaniem do podążania za ideałem życia, jaki pozostawił nam nasz
Wielki Rodak. Pragniemy, by dla polskiego
ustawodawcy powoływanie się na Jana Pawła
II nie stało się jedynie pustym, pozbawionym
choćby odpowiedzialności za słowo, gestem.
Liczymy na to, że nauczanie Papieża Polaka,
obrońcy rodziny i ludzkiego życia, stanie się
inspiracją do podejmowania mądrych oraz odpowiedzialnych działań zmierzających do
ochrony rodziny i jej praw.
Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, Przewodniczący KEP
Abp Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzki, Z-ca Przewodniczącego KEP
Bp Artur G. Niziński, Sekretarz Generalny KEP
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Na zaproszenie Akcji Katolickiej odbyła się
prelekcja pani Marzeny Nykiel, autorki książki „Pułapka gender - karły kontra orły”. Powodem zorganizowania tego wykładu
było przekonanie, że
ideologia genderyzmu
rozwija się na naszych
oczach i coraz agresywniej wciska się do systemów prawnych, edukacyjnych i społecznych
krajów Zachodu, w tym
także do Polski. Zmierza ona do gruntownej
zmiany mentalności społeczeństw, głosząc że
rodziny i małżeństwo to systemy opresyjne.
W swej książce Nykiel wskazuje na ideowe
źródła zachodzących procesów i argumentuje,
że zachodzące przemiany w traktowaniu ludzkiej seksualności nie są wynikiem ewolucyjnych zmian w sferze kultury i obyczajowości,
lecz stanowią rezultat zaplanowanego programu zmian świadomości zbiorowej głównie
w sferze seksualnej, rodzinnej i obyczajowej
sięgającej samych fundamentów cywilizacji
judeochrześcijańskiej. Podczas wykładu wskazała, że założenia do tego zostały ustalone
podczas spotkania działaczy lewicowych już
w 1922 r. Elementy wskazujące na pożądane
przemiany można znaleźć także w pismach
klasyka marksizmu, Karola Marksa.
Zdaniem ideologa socjalizmu Antonio
Gramsciego ludzie przez dwa tysiące lat byli
nasączani ideałami chrześcijaństwa, więc reżimy ugruntowane na wierze i wartościach judeochrześcijańskich nie mogą zostać odrzucone.
Nowy ład da się zbudować tylko wtedy, gdy
się zwalczy dotychczasowy porządek, dotychczasowe wartości
Za „problem” uznano kulturę, tradycję, religię czy wychowanie w rodzinie. W rodzinie
człowiek nabywa korzeni, z których wyrasta.
Kościół wzmacnia rodzinę, więc też jest
„problemem”. Trzeba uderzyć w te dwie wartości, bo inaczej rewolucja kulturowa się nie
uda. Zaplanowano więc przejęcie kontroli nad
dziećmi poprzez budowę żłobków, ochronek,

przedszkoli, w których państwo zajmie się
dziećmi. Zbudowano także strategię terroryzmu kulturowego. Najlepiej zrobić to przez
edukację, bo na dzieci bardzo łatwo wpływać.
Drogą do realizacji tego celu jest zdefiniowanie na nowo podstawowych dla funkcjonowania społeczeństwa pojęć takich, jak kobieta,
mężczyzna, małżeństwo czy rodzina i wprowadzanie zamienników. Należy osłabiać więzi
rodzinne i religijne, wprowadzać nową edukację, nowe treści i wykorzystywać do tego szeroko media. Tak „wychowane” dzieci będą
w przyszłości podejmowały „odpowiednie”
decyzje, bo będą przesiąknięci tym nowym
sposobem myślenia.
Strategia dokonywania zmian to „długi
marsz przez instytucje”, przejmowanie
i przekształcanie szkół, uniwersytetów, czasopism, gazet, teatrów, kina, sztuki. Powinien on
przynieść zastąpienie religii wiarą w człowieka i jego najlepsze siły twórcze, jako jedyną
rzeczywistość duchową.
Obecnie prowadzi się wojnę informacyjną,
tak manipuluje się informacją, że człowiek
sam się poddaje, bo uważa że to jest lepsze.
Obezwładnia się człowieka poprzez media, za
pomocą technik propagandowych. Ta manipulacja jest obliczona na lata, by naród przejąć
w poddaństwo: ekonomiczne czy mentalne,
świadomościowe, kulturowe. Polem walki jest
świadomość ludzka.
W pierwszej fazie zadaniem jest zdemoralizowanie społeczeństwa i przetrącenie mu kręgosłupa moralnego. Wtedy pojawia się zburzenie od wieków obowiązującego w danym społeczeństwie systemu wartości. Potem pozbawia się naród własnej wartości poczynając od
pozbawienia poczucia wartości jednostki, potem pozbawia się godności naród. Towarzyszy
temu zabieranie bohaterów narodowych, zniechęcenie ludzi do stawiania oporu: nieważne
ile ludzi weźmie udział w marszu, nieważne
petycje i miliony podpisów, bo to i tak się nie
liczy, nie ma znaczenia. Zdanie ludzi nie ma
znaczenia, bo władza i tak podejmie „słuszną”
decyzję. To ma sprawić, żeby ludzie stali się
bierni i przestali się jednoczyć, przesta-
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li stawiać opór i zaczęli płynąć z prądem, bo
na nic nie mają wpływu.
Prelegentka wskazała na zagrożenia wynikające z ostatnio przyjętej przez sejm konwencji zwanej antyprzemocową. Zobowiązuje ona
rządy do wprowadzenie tzw. niedyskryminujących regulacji prawnych, czyli wprowadzających niesteoretypowe rozumienie płci, tak jakby człowiek biologicznie nie rodził się kobietą
lub mężczyzną. Będzie się to wiązało
z obligatoryjnym wprowadzeniem rozwiązań

konwencji na wszystkich poziomach edukacji.
Każdy nauczyciel będzie musiał przedstawiać
treści w sposób genderowy. Dziecko na każdym przedmiocie, nie tylko podczas edukacji
seksualnej będzie seksualizowane i programowane w określony sposób, a rodzice nie będą
mogli na to zareagować. Konwencja przewiduje instytucje międzynarodową GREVIO,
która ma nadzorować wdrażanie rozwiązań
konwencji. Sposób, w jaki ten organ będzie
powstawał jest nie określony, więc nie wiadomo kto i w jaki sposób będzie go powoływał.
Tadeusz Wójcik

PARAFIALNY ZESPÓŁ ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY
W naszej parafii systematycznie odbywają
się spotkania wolontariuszy naszej parafii, którzy zgłosili swoją gotowość do przygotowania
Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku.
Spotkania nasze mają na celu dobre rozpoznanie specyfiki tych zaledwie kilku, ale jakże
dynamicznych i pełnych niespodzianek dni.
Między 20 a 25 lipca 2016 roku w naszej parafii ma gościć ok. 150 młodych osób z różnych stron świata. Osoby te potem udadzą się
do Krakowa, aby wspólnie pogłębiać swoją
wiarę i czerpać naukę ze spotkania z papieżem
Franciszkiem. Światowym Dniom Młodzieży
zwykle towarzyszy ogromna radość, śpiew,
muzyka i poczucie jedności w duchu ewangelizacji. Ten czas będzie także naszym udziałem już na terenie naszej parafii i to dużo
wcześniej.
Dlatego począwszy od pierwszego spotkania
w grudniu, kiedy to zawiązała się nasza grupa
liderów i wolontariuszy ŚDM, prowadzimy
intensywne rozmowy, „burze mózgów”, poznając się nawzajem, przedstawiając nasze
mocne strony, różne umiejętności, jak np. znajomość języków, dobrą organizację, komunikatywność ale także chęci niesienia pomocy,
włączenia się w coś wartościowego i pozytywnego. Poznajemy program przebiegu dni w naszej diecezji, dowiadujemy się jakie obowiązki będziemy podejmować w poszczególnych
sekcjach, dzielimy się pomysłami, uwagami,
aby jak najlepiej przyjąć grupę pielgrzymów.
Między nami jest młodzież licealna, studenc-
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ka, są też osoby dojrzałe, pragnące wnieść swoje doświadczenie, są też nasi kapłani
O. Jarosław i O. Waldemar, a przede wszystkim nasz Proboszcz O. Wiesław, który z ogromnym zapałem i radością uczestniczy
w każdym spotkaniu.
Na spotkaniu w lutym gościliśmy księdza
koordynującego przygotowania z ramienia Archidiecezji Warszawskiej. Przedstawił nam
główne założenia ŚDM oraz jak powinny
przygotowywać się parafie do przyjęcia pielgrzymów. Obejrzeliśmy także film ze spotkania Młodych w Rio de Janerio w 2013r.
Mamy ogromną nadzieję, że nadchodzący
czas będzie coraz bardziej jednoczył i integrował naszą grupę. Nie jest nas jednak jeszcze
tak dużo, jak być powinno. Ciągle czekamy na
chętnych parafian, którzy przyjmą na nocleg
młodych pielgrzymów.
Czekamy na osoby pełne energii i entuzjazmu, chcące wnieść swoje doświadczenie do
naszej tworzącej się grupy i jeszcze nas ubogacić. Pragniemy stworzyć zespół ludzi, który
będzie w naszej parafii rozpoznawalny, który
będzie istniał i działał również po zakończeniu
Światowych Dni Młodzieży, przede wszystkim na rzecz parafii św. Szczepana, na różnych szczeblach życia parafialnego. Zapraszamy na kolejne spotkanie naszej grupy, o terminie którego będzie można się dowiedzieć
z ogłoszeń parafialnych.
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Paulina Martusewicz

Nasze zimowisko rozpoczęliśmy eucharystią, po której nasza mała grupka 22 dzieci
(ministranci i schola) pod opieką s. Katarzyny,
s. Wirginetty oraz o. Waldemara wyruszyła
małym autokarem do Zakopanego. Po długiej
podróży dotarliśmy na miejsce. Po zapoznaniu
się z pokojami zjedliśmy smaczny obiad,
a potem udaliśmy się na spacer pod skocznię
obejrzeć Puchar Świata w skokach. Po kolacji odbyło się spotkanie zapoznawcze. Padliśmy jak muchy i natychmiast zasnęliśmy.
Wychowawcy zerwali nas z łóżek o 8.00,
choć i tak połowa z uczestników już nie spała.
Po śniadaniu poszliśmy na mszę św. do maleńkiej i przepięknej kaplicy na Jaszczurówce.
Nasze scholanki śpiewały i czytały czytania. Po Eucharystii
udaliśmy się pod Nosal, aby uczestniczyć
w Światowym Dniu
Śniegu.
Następnie naszym busem udaliśmy się do
najstarszego kościoła w Zakopanem i na stary
cmentarz. W drodze powrotnej kibicowaliśmy
skoczkom narciarskim, po czym wróciliśmy
na obiad. Po kolacji pojechaliśmy na Cyrhle
do parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, gdzie uczestniczyliśmy w jasełkach góralskich wystawianych przez dzieci.
W poniedziałek i wtorek największą atrakcją
były zjazdy na nartach ze stoku znajdującego
się pod Nosalem. Ci, którzy umieli już jeździć,
samodzielnie zjeżdżali ze stoku. Pozostali skorzystali z instruktora, którego zamówiła
siostra. Po obiedzie i odpoczynku była msza
św., po której oglądaliśmy film, a po kolacji bawiliśmy się na dyskotece.
We wtorek większość grupy już całkiem dobrze radziła sobie na nartach, więc mogła korzystać z wyciągu BYŁO SUPER!!! Po obiedzie, odpoczynku i mszy św. czekała nas kolejna atrakcja: udział w zajęciach Żywe Muzeum pod Kuźniczym Młotem. Poznawaliśmy
historię Tatrzańskiego Parku Narodowego
i sami robiliśmy masło. Była też degustacja.
W środę wyruszyliśmy do przepięknego ko-

ścioła na Krzeptówkach - wotum wdzięczności górali za życie
Jana Pawła II. Uczestniczyliśmy w Eucharystii i zwiedzaliśmy
kościół.
Potem wjechaliśmy kolejka linową na Butorowy Wierch. Po długim spacerze na Gubałówce (podczas którego jedliśmy przepyszne
ciastka o różnych smakach) zjechaliśmy na dół
na „wielkie zakupy”.
Kolejny dzień rozpoczęliśmy na lodowisku,
a następnie weszliśmy na Kalatówki do pustelni brata Alberta. W Kuźnicach mogliśmy podziwiać wystawę zwierząt i ptaków tatrzańskich w Muzeum Przyrodniczym. W tym dniu
też czekała nas jeszcze jedna atrakcja – KULIG. Jeździliśmy przez powoli zasypiające Zakopane, przejeżdżaliśmy obok jednej z najstarszych wilii w mieście i obok stoków, również
skoczni. W połowie drogi górale zapalili pochodnie. Wyglądało to po prostu cudownie.
Atmosferę podkręcały kolędy i inne piosenki,
które śpiewaliśmy. Gdy kulig się skończył podziękowaliśmy góralom, a następnie udaliśmy
się na czekające na nas upieczone przez gospodarza smaczne kiełbaski w górskim szałasie. Bardzo mi się podobało.
Po ognisku mieliśmy spotkanie podsumowujące zimowisko. Każdy uczestnik otrzymał dyplom uczestnika zimowiska oraz przytulankę,
czyli poduszkę i oczywiście nagrody za Konkurs Czystości.
W piątek po rannym wstaniu wyruszyliśmy
na wycieczkę do Tyńca. Uczestniczyliśmy
w warsztatach „Od tabliczki po e-booki, czyli
historia książki”. Byliśmy świadkami uroczystej procesji i modlitw po wyborze nowego
Opata, Ojca Szymona Hiżyckiego OSB. Następnie była msza św. i oczywiście zakup pamiątek.
Potem pojechaliśmy
w dalszą podróż do kopalni soli w Bochni.
Najpierw zwiedzali-
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ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM
Wspólnota „Źródło miłości” wpisuje się
w wielki katolicki ruch Odnowy w Duchu
Świętym, którego początki wiążą się z odnową
Kościoła dokonaną na Drugim Soborze Watykańskim. Jego celem jest odnowienie żywej
relacji z Jezusem, który „wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha
Świętego i zesłał Go nam” (Dz 2,33), a „wstąpiwszy do góry […] rozdał ludziom dary” (Ef
4,8). Dary te, zwane też charyzmatami, są dla
wszystkich wierzących i niewierzących zależą
od przynależności do określonej „duchowości”. Wspólnota, działająca w parafii św.
Szczepana nieprzerwanie od marca 2000, pragnie wejść w tajemnicę tego obdarowania,
w której każdy z nas może odkryć jak bardzo
jest umiłowany przez naszego Ojca w niebie.
Zapraszamy na nasze cotygodniowe spotka-

nia modlitewne w czwartki o godz. 19:30
(przez cały rok), adoracje Najświętszego Sakramentu w pierwsze niedziele miesiąca, coroczne czuwania przed Zesłaniem Ducha
Świętego, seminarium odnowy wiary (w tym
roku rozpoczyna się ono w czwartek 19. lutego o 19:30) oraz na inne spotkania okolicznościowe, o których wspólnota informuje w ogłoszeniach parafialnych.
Seminarium Pogłębienia Wiary ma na celu
wejście w bardziej osobistą relację z Bogiem.
Skierowane jest do osób pragnących znaleźć
pokój i sens życia we wspólnocie z Bogiem.
Spotkania odbywają się w sali św. Judy Tadeusza (patrona spraw niemożliwych) w czwartki o godzinie 19.30 od 19. 02 do 14.05.2015.
ZAPRASZAMY

ZIMOWISKO...

ziemią. Jest to jedyna na
skalę światową przeprawa łodzią przez zalaną
solanką komorę. W towarzystwie dwóch flisaków, barwnie opowiadających o tajemniczych zakamarkach bocheńskiej kopalni, pokonaliśmy odległość 120 m
w zalanej solanką komorze. Podczas rejsu podziwialiśmy piękno i surowość solnej komory.
O godz. 9.00 wyjechaliśmy z kopalni na powierzchnię i udaliśmy się do Krakowa. Najpierw zwiedzaliśmy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, a następnie Sanktuarium św. Jana
Pawła II. Potem zwiedzaliśmy Muzeum Historyczne Krakowa z przewodnikiem. O godz.
15.00 poszliśmy na Mszę św. przy relikwiach
bł. Marii Angeli Truszkowskiej, Założycielki
Zakonu Sióstr Felicjanek. Po Eucharystii czekał na nas obiad, po którym wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Cali i zdrowi
i pełni wrażeń wróciliśmy do Warszawy.
Bardzo dziękujemy siostrom i o. Waldemarowi za super spędzony czas, dziękujemy również wszystkim parafianom, którzy wspomogli nasz wyjazd na zimowisko kupując stroik
świąteczny i gipsową figurkę. Bardzo dziękujemy.
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śmy Muzeum Motyli, potem zjechaliśmy 250
m pod ziemię i zwiedzaliśmy kopalnię z przewodnikiem. Dostępna w bocheńskiej kopalni
Podziemna Ekspozycja Multimedialna sprawia, że zwiedzanie ma charakter podróży
w czasie. Podróż przez historię górnictwa solnego rozpoczyna się w epoce panowania księcia Bolesława Wstydliwego i księżnej Kingi.
Spotkania z polskimi królami, żupnikami genueńskimi, a także duchem mnicha Cystersa
stanowią niecodzienną lekcję historii. Na koniec zwiedzania była podziemna dyskoteka
i zabawy sportowe w sali gimnastycznej
(oczywiście również pod ziemią). Noc spędziliśmy na łóżkach piętrowych w ogromnej sali „Komorze Ważyn” – było nas razem 230
osób. Pobyty nocne w solnych podziemiach to
propozycja wycieczki połączonej z profilaktyką zdrowotną, gdyż leczniczy mikroklimat
bocheńskiej kopalni
zapewnia zdrowy sen.
Sobota była ostatnim
dniem naszego zimowiska. Po wstaniu
i śniadaniu płynęliśmy
łodzią po jeziorku pod

Małgorzata Zawadzka

Uczestnicy zimowiska
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Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
w niedziele o godz. 17.45
Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.45
Droga Krzyżowa dla dzieci (z przyjęciem
Komunii św.) w piątki o godz. 16.30
Droga Krzyżowa dla młodzieży i studentów
w piątki o godz. 20.00
Rekolekcje
2-4 marca dla uczniów Szkół Podstawowych, znajdujących się na terenie naszej
parafii.
9-11 marca dla młodzieży szkół średnich
22-25 marca rekolekcje dla ogółu parafian

WIELKI TYDZIEŃ
Niedziela Palmowa 29 marca

Procesja z osiołkiem po mszy św. dla dzieci
o godz. 11.00
Wielki Tydzień to czas przeżywania podstawowych tajemnic naszego zbawienia. Zachęcamy
do uczestnictwa w Triduum Paschalnym
Wielki Czwartek (2 kwietnia)

Spowiedź
od godz. 7.00 do 12.30 i od 14.30 do 18.00
Msza Wieczerzy Pańskiej
godz. 17.00 (z udziałem dzieci)
godz. 18.30
po wieczornej liturgii adoracja w „ciemnicy”
do godz. 21.00
Wielki Piątek (3 kwietnia)

NABOŻEŃSTWA I MSZE ŚWIĘTE
Msze św. w Niedziele i święta

7.00; 8.00; 9.30; 10.45 (w jęz. hiszpańskim
w domu parafialnym); 11.00 (dla dzieci);
12.15 (dla przedszkolaków w domu parafialnym) 12.30 (suma w intencji parafian) 17.00;
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); 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);
I sobota miesiąca godz. 8.00 (msza św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi);
I czwartek miesiąca godz. 18.30 (w intencji Ojczyzny)
Nabożeństwa

Koronka do Miłosierdzia Bożego:
środa godz. 18.15
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Pierwsza niedziela miesiąca: od godz. 13.30
(po sumie) do 17.00; godz. 15.00 - Godzina
Miłosierdzia
Czwartki od godz. 8.30 do godz. 18.30
Spowiedź: I piątek miesiąca od godz. 16.30 do
19.00 oraz w czasie każdej mszy św.

Spowiedź
od godz. 7.00 do 12.30 i od 14.30 do 18.00
Adoracja przy Grobie Pańskim
od godz. 7.00 do godz. 17.00
Liturgia Męki Pańskiej
godz. 17.00 (z udziałem dzieci)
godz. 18.30; po wieczornej liturgii adoracja
przy Grobie Pańskich
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły
(jakościowy - nie spożywamy pokarmów mięsnych i ilościowy - spożywamy 3 posiłki,
w tym jeden do syta)
Wielka Sobota (4 kwietnia)

Spowiedź od godz. 7.00 do 14.30
Adoracja przy Grobie Pańskim
od godz. 7.00 do godz. 20.00
Święcenie pokarmów od godz. 9.00 do 17.00
Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 20.00
Na liturgię Wielkiej Soboty przychodzimy ze
świecami. Nie ma liturgii dla dzieci.
Zalecamy utrzymanie tradycyjnej praktyki postu do zakończenia wieczornej liturgii Wigilii Paschalnej.
Niedziela Zmartwychwstania
Pańskiego (5 kwietnia)

Procesja i msza św. rezurekcyjna o godz. 6.00
Nie ma mszy św. o godz. 7.00

NOWENNA
DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Od Wielkiego Piątku do Niedzieli Miłosierdzia Bożego codziennie o godz. 15.00
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Biblioteka Parafialna
wtorek, godz. 17.00 - 19.00
Poradnictwo Rodzinne
poniedziałek godz. 17.00 - 19.30
kontakt: p. Joanna Człapska; tel. 607 036 592
Chór parafialny
opiekun O. Wiesław Kulisz
kierownik chóru Ewa Wawrzyniak
środy lub piątki, sala św. Rodziny
Mamy z dziećmi
opiekun: O. Jarosław Kuffel SJ
wtorki, godz. 11.00
sala św. Stanisława Kostki
spotkania są okazją do wspólnej modlitwy
oraz dyskusji na tematy związane z rodziną
i wychowaniem dzieci
Akcja Katolicka
asystent kościelny: O. Wiesław Kulisz
1. środa miesiąca po mszy św. o godz. 18.30
kaplica św. Judy Tadeusza
Koło Przyjaciół „Radia Maryja”
opiekun: O. Waldemar Kobyliński
2. wtorek miesiąca, godz. 16.00
kaplica św. Judy Tadeusza
Apostolstwo Modlitwy i Żywy Różaniec
opiekun: O. Wiesław Kulisz
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. Waldemar Kobyliński
czwartki, godz. 19.15
kaplica św. Judy Tadeusza
Grupa Modlitewna „Wierni Małżeństwu”
opiekun: O. Andrzej Kuszyński
wtorki godz. 19.15, kaplica św. Judy Tadeusza
I wtorek msza św. w kościele o godz. 18.30

Wspólnota 12 kroków
formacja biblijno-pastoralna
opiekun: O. Waldemar Kobyliński
2. i 4. środa miesiąca, spotkania po mszy św.
o godz. 18.30, sala św. Stanisława Kostki
Klub Seniora
opiekun O. Wiesław Kulisz
wybrany czwartek miesiąca, godz. 12.00
kaplica św. Judy Tadeusza
Grupa charytatywna (Stowarzyszenie Pań
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo)
czwartki godz. 9.30 do 10.30
Parafialny Oddział Caritas
opiekun O. Wiesław Kulisz, proboszcz
1. środa miesiąca wydawanie produktów potrzebującym naszej parafii
Ministranci
opiekun: O. Waldemar Kobyliński
wtorki, godz. 17.00
sala św. Stanisława Kostki
Schola dziecięca „Promyki Miłosierdzia”
opiekunki: S. Wirginetta i S. Katarzyna
niedziela, godz. 10.00, sala „Promyki”
Duszpasterstwo Akademickie
opiekun: O. Jarosław Kuffel SJ
sala Duszpasterstwa Akademickiego
spotkania z medytacją ignacjańską:
środa godz. 19.30
spotkania par narzeczeńskich i młodych małżeństw, raz w miesiącu
Schola akademicka
kontakt: O. Jarosław Kuffel SJ
czwartki godz. 19.00, niedziele godz. 18.30
sala Duszpasterstwa Akademickiego
Grupy AA
1. grupa: wtorki godz. 17.00, sala św. Rodziny
2. grupa piątki godz. 17.00, sala św. Rodziny

KANCELARIA PARAFIALNA
mieści się na parterze Domu Parafialnego
wtorek i czwartek 16.00 do 18.00
środa i piątek
10.00 do 12.00
O. Proboszcza można zastać w kancelarii we
wtorki i piątki (oprócz I piątku miesiąca)
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Szczepana pierwszego
Męczennika, ul. św. Szczepana 1,
02-568 Warszawa, tel. 22 848 22 79; 22 542 10 26
http://www.szczepan.org.pl/; szczepan@jezuici.pl
Konto: 15 1500 1272 1212 7002 4034 0000
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Zmartwychwstanie to największe wydarzenie w historii zbawienia, akt ostatecznego
zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Ewangelie pozostawiły nam zbliżony opis tego wydarzenia, opowiadając o kobietach, które świtem
przybiegły do grobu i usłyszały od Anioła:
„nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział”. Ewangelista Jan dodaje, że pytająca
o Jezusa Maria Magdalena usłyszała od Pana:
„Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie
wstąpiłem do Ojca”…
W malarstwie zachodnim zachowały się obrazy ukrzyżowania, zdjęcia z krzyża i Chrystusa Zmartwychwstałego – wychodzącego z otwartego grobu lub stojącego na odwalonym
kamieniu nagrobnym w towarzystwie Aniołów
i trzymającego chorągiew z czerwonym krzyżem, a symbolem dla ludu Bożego stał się
wielkanocny baranek z chorągiewką. Wiemy
jednak, że Kościół katolicki oddaje cześć wizerunkom-relikwiom Chrystusa Zmartwychwstałego, wśród których najbardziej znane są
Całun Turyński, Całun z Manoppello i Chusta
z Oviedo. Natomiast Kościoły Wschodnie,
przechowujące w swej kulturze tradycję Kościoła pierwszych wieków, zachowały ikonę
„Zstąpienie do otchłani”, która jeszcze bardziej przybliża nas do tajemnicy Zmartwychwstania.
„Zstąpienie do otchłani” ma swoje źródło

w apokryficznej Ewangelii Nikodema z IV
wieku, która mówi o tym, że po zmartwychwstaniu Chrystus zstąpił do otchłani, skąd wyprowadził starotestamentowych proroków oraz
praojców. W centrum ikony znajduje się Chrystus w świetlistej mandorli (w kształcie elipsy), która jest symbolem Bożej chwały. Zarówno postać Chrystusa, jak i Jego szaty emanują blaskiem Zmartwychwstałego, który stoi
na wyważonych przez siebie dwuskrzydłowych wrotach piekieł. Czasami w ciemnym
polu otchłani przedstawiony jest szatan oraz
atrybuty niewoli, jak łańcuchy, zawiasy,
świadczące o zniszczeniu piekła. I jak dodaje
Dionizjusz z Furny w swoich Hermenejach
(zasadach pisania ikon): „Chrystus, w prawej
ręce trzyma dłoń Adama, w lewej – Ewy. Po
Jego prawej stronie stoi Poprzednik, wskazujący na Chrystusa, nieopodal Dawid i inni sprawiedliwi królowie w diademach i koronach.
Po lewej prorocy Jonasz, Izajasz, Jeremiasz
i sprawiedliwy Abel oraz wielu innych,
a wszyscy w koronach; otacza ich bezmierne
światło i zastępy aniołów”.
Ikona symbolizuje uwolnienie przez Chrystusa wszystkich sprawiedliwych Starego Testamentu, którzy z wiarą oczekiwali Jego
przyjścia – po obu stronach ikony ukazani są
także prorok Mojżesz z tablicami oraz prorok
Nowego Testamentu św. Jan Chrzciciel. Ikona
jest praobrazem święta Zmartwychwstania
Chrystusa i przyszłego zmartwychwstania, na które wszyscy czekamy. Chrystus, uwalniając pierwszych rodziców z niewoli grzechu i śmierci,
otwiera drogę do zmartwychwstania
całej ludzkości, i zarazem każdemu
z nas.
Grupa Drogi Ikony podjęła
w okresie Wielkiego Postu wysiłek
wspólnej pracy nad ikoną „Zstąpienie do otchłani” na desce o rozmiarach 60x80 cm. Pracując razem, modlimy się o żywą wiarę dla całej
wspólnoty parafialnej, ale także prosimy Parafian o modlitwę za nasze
dzieło.

Fot. Anna Przybycińska
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ŚWIAT IKONY

MODLIĆ SIĘ IKONĄ „ZSTĄPIENIE DO OTCHŁANI”

MATKI BOŻEJ
GROMNICZNEJ

ŚRODA POPIELCOWA

Fot. Z.Kubisiak
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