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Koło znowu się zamyka. Minęło piękne 

lato i wakacje. Przyszedł wrzesień, roz-

począł się nowy rok szkolny i kateche-

tyczny. Życie parafialne wraca na swoje tory. I już ma-

my październik, który w kościele jest miesiącem mo-

dlitwy różańcowej. Każdego dnia przesuwamy pacior-

ki różańca i pielgrzymujemy z Maryją po drodze Pana 

Jezusa. Niedługo listopad – czas szczególnej modlitwy 

i  pamięci o zmarłych. Adwent – jak co roku, będzie 

w nas rozbudzał tęsknotę za Panem i przygotowywał 

na Jego przyjście w tajemnicy Bożego Narodzenia. To 

patrzenie do przodu, podążanie przed siebie rodzi 

w sercach nadzieję i daje nam siłę do codziennego ży-

cia.  

W tym roku, tej jesieni, na szczególną uwagę zasłu-

guje fakt, że papież Franciszek ogłosił październik 

w całym kościele Nadzwyczajnym Miesiącem Misyj-

nym. Jednym z powodów tej decyzji jest setna rocznica 

ogłoszenia listu apostolskiego Maximum illud przez 

papieża Benedykta XV w listopadzie 1919 roku.  

Wspomniany dokument stwierdza, że misja kościoła, 

to głoszenie Ewangelii i przynoszenie światu zbawie-

nia Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. 

Tę konieczność niesienia Ewangelii  współczesnemu 

światu dostrzega papież Franciszek, o czym mówi 

w orędziu, któremu nadał  znamienny tytuł: 

„Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji na 

świecie”. To ważne stwierdzenie. Ochrzczeni są posła-

ni. Chrzest nadaje człowiekowi nową tożsamość 
i określa jego misję w świecie: nieść Jezusa, być jego 

świadkiem.  

Zatem misjonarzami są i mają się stawać nie tylko 

kapłani, osoby zakonne i konsekrowane, ale wszyscy 

ochrzczeni. Jest to istotne przypomnienie w momencie, 

gdy coraz bardziej brakuje powołań kapłańskich 

i zakonnych. To ludzie  świeccy, ochrzczeni winni brać 
odpowiedzialność za kościół i głoszenie Dobrej Nowi-

ny. Papież Franciszek pisze: „Jest to nakaz, który doty-

czy nas bardzo bezpośrednio: zawsze jestem misją; 
zawsze jesteś misją; każda ochrzczona i każdy 

ochrzczony jest misją. Ten kto mi-

łuje, wyrusza w drogę, jest pobu-

dzony, by wyjść ze swoich ograni-

czeń, jest pociągnięty i pociąga, 

daje siebie drugiemu i nawiązuje 

relacje rodzące życie. Nikt nie jest bezużyteczny 

i nieistotny dla Bożej miłości. Każdy z nas jest misją 
w świecie, ponieważ jest owocem Bożej miłości (…)  

Tak więc w ojcostwie Boga i macierzyństwie Ko-

ścioła zakorzeniona jest nasza misja, ponieważ 
w Chrzcie zawarte jest posłanie wyrażone przez Jezusa 

w nakazie paschalnym: jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja 

was posyłam pełnych Ducha Świętego dla pojednania 

świata. To posłanie należy do obowiązków chrześcija-

nina” (Orędzie). Jesteśmy więc zaproszeni słowami 

papieża Franciszka do nieustannego odkrywania tego, 

kim jesteśmy i do czego jesteśmy wezwani. Jesteśmy 

zanurzeni w miłość Bożą. Tę miłość mamy nieść świa-

tu i okazywać ją zawsze jedni drugim.  

W ten październikowy, misyjny kontekst kościoła 

wpisuję się nasza parafialna gazetka, w której znajdzie-

my wiele misyjnych wspomnień Karoliny. Znajdziemy 

w niej również wiele opowieści z wakacji 

i pielgrzymek organizowanych w naszej parafii. 

Wspólne wyjazdy, modlitwa, bycie razem jest okazją 
do budowania wspólnoty serc i szczególnym doświad-

czeniem kościoła. Sprawiają, że czujemy się bardziej 

odpowiedzialną cząstką parafii i zaczynem większego 

dobra.  

Oby ten rozpoczęty rok szkolny, rok pracy kateche-

tycznej i rok pracy duszpasterskiej w parafii kształto-

wał nasze serca i misyjne postawy. Zaczęliśmy go 

w nowym składzie personalnym. Przed wakacjami za-

kończyła swą pracę Siostra Tobiasza. Witamy nową – 

Siostrę Bognę, felicjankę, katechetkę. W sierpniu za-

kończył posługę w parafii  O. Tomasz Rakowski SJ. 

Zastąpił Go O. Bogdan Leśniak SJ, wikariusz. Nowo-

ścią w naszej wspólnocie zakonnej i parafialnej jest 

obecność naszych młodych współbraci jezuitów: 

Przemka i Andrzeja. Obaj przygotowują się do kapłań-
stwa studiując teologię na Bobolanum w Warszawie. 

Mieszkają u nas. W miarę możliwości będą nas wspie-

rać w posłudze duszpasterskiej w parafii i kościele.  

Powierzamy ten kolejny rok pracy, nasze plany 

i zamiary macierzyńskiej opiece Maryi, naszej Pani 

Różańcowej. Zachęcamy wszystkich do lektury Naszej 

Parafii. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się 
do wydania jej kolejnego numeru. Już myślimy 

o nowej edycji w grudniu – na Święta i Nowy rok.   
O. Wiesław Kulisz SJ, Proboszcz  
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JAK PO CHRZEŚCIJAŃSKU POZDRAWIAĆ 
I JAK ODPOWIADAĆ NA CHRZEŚCIJAŃSKIE POZDROWIENIA? 

Także codziennym pozdrowieniem możemy zaświad-
czyć, że jesteśmy chrześcijanami.  

„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” – „Na 

wieki wieków, amen” oraz „Króluj nam Chryste” – 

„Zawsze i wszędzie” są powszechnie znane. Niektórzy 

jednak nie pamiętają, że w okresie wielkanocnym po-

zdrawiamy się słowami: „Chrystus Zmartwychwstał” 

i odpowiadamy: „Prawdziwie Zmartwychwstał”. Róż-
nie też pozdrawiamy się przy różnych okazjach. Dziś 
jednak coraz rzadziej. 

Wychodząc mówimy: „Zostańcie z Bogiem”, 

a pozostający na miejscu odpowiadają wychodzącemu: 

„Boże prowadź”. 

Spotykając kogoś przy pracy mówimy: „Panie Boże 

dopomóż”, na co on odpowiada: „Panie Boże zapłać” 

lub „Bóg zapłać”. 

Wchodząc do czyjegoś domu pozdrawiamy miesz-

kańców słowami: „Pokój temu domowi” 

i w odpowiedzi słyszymy „I wszystkim jego mieszkań-

com”. Natomiast na najczęściej dziś używane „Szczęść 
Boże” odpowiadano zwykle „Daj Boże”. 

Mamy tendencję do skracania tych pięknych pozdro-

wień. Zamiast „Niech będzie pochwalony Jezus Chry-

stus” ksiądz słyszy nieraz po prostu „Pochwalony”. 

Unikajmy takich skrótów, by wszyscy wiedzieli, Kogo 

chwalimy. Warto też wiedzieć, że dzisiejsze pozdro-

wienie „dzień dobry” jest skróconym chrześcijańskim 

pozdrowieniem sprzed setek lat, które brzmiało: „Daj 

ci Bóg dzień dobry”.   
o. Wojciech Żmudziński SJ 

Wchodząc do czyjegoś domu pozdra-
wiamy mieszkańców słowami: „Pokój 

temu domowi”. 

Na najczęściej dziś używane 
„Szczęść Boże”  

odpowiadano zwykle „Daj Boże”. 
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PARĘ SŁÓW O MATCE BOŻEJ  
„Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi; 
Tobie zawierzam losy Kościoła; Tobie polecam mój na-
ród; Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję: Totus Tuus, 
Maria! Totus Tuus!” – mówił nasz święty Rodak do Matki 
Bożej. Dowiedzmy się o Niej czegoś więcej.  

„Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok 

Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: 

«Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: 

«Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do 

siebie.” (J 19,26-27). Pan Jezus, umierając na Krzyżu, 

wypełniając dzieło zbawienia, nie pozostawił swojego 

umiłowanego ucznia Jana, a w nim całej ludzkości, 

samego, lecz powierzył go swojej mamie: Matce Bo-

żej. Od tamtej chwili po dzień dzisiejszy 

Matka Boża jest przewodniczką i towar-

zyszką ludzi, szczególnie wtedy, kiedy są 
zagubieni, bezradni, cierpiący lub gdy nie 

umieją być w jedności z Panem Jezusem. 

Naturalne doświadczenie lub pragnienie 

bliskości z biologicznymi mamami ułatwia 

otwarcie się na Boga poprzez Jego Matkę, 
co trafnie zauważył William Thackeray, 

mówiąc: „Matka to imię Boga na ustach 

i w sercach małych dzieci”. Bliskość z Matką Bożą jest 

również przedsmakiem i obrazem jedności z Bogiem. 

Ta paralela jest wyrażona między innymi w zwrotce 

pieśni Anielski orszak, śpiewanej na pogrzebach: 

„Niech na spotkanie w progach Ojca domu / Po ciebie 

wyjdzie litościwa Matka”. Według teologii chrześci-

jańskiej Matka Boża nie jest jedną z Osób Boskich, 

lecz jest człowiekiem, który wypełnił w najdosko-

nalszy sposób wolę Bożą i który najpiękniej przeszedł 

przez życie, stając się najświętszą ze świętych 

i orędującą za nami. Tą rolę przewodniczki obrazowo 

wyraził św. Hieronim, który wywodził imię Maryi od 

hebrajskiego słowa światłość i widział w niej Gwiazdę 
Morza, a więc gwiazdę typu Gwiazdy Polarnej, dzięki 

której można bezpiecznie nawigować na morzu życia 

do właściwego celu, jakim jest Pan Jezus, Bóg Ojciec 

i Duch Święty. 

Matka Boża, która, jak wierzymy, była najdoskonal-

szym człowiekiem, uczy nas, jak i my możemy dobrze 

przeżyć nasze życie. Listę cech Maryi, które mogą być 
dla nas drogowskazem, ujmuje Litania Loretańska. Tak 

więc jako Święta Boża Rodzi-

cielka Maryja uczy nas, jak, 

służąc innej osobie, w jej 

przypadku swojemu dziecku, 

można służyć samemu Bogu. 

Jako Matka Łaski Bożej po-

kazuje swoim przykładem, że 

jeśli trwamy w łasce Bożej, 

zło nie ma do nas przystępu. 

Jako Matka Dziewicza uczy 

nas wiary, że Pan Bóg ma 

moc czynienia rzeczy po 

ludzku niemożliwych. Jako 

Matka Boża Dobrej Rady 

przypomina nam, że najlepsza 

rzecz, jaką możemy zrobić, to 

słuchać wszystkiego, cokol-

wiek mówi nam Pan Bóg 

i współpracować z nim. Jako 

Matka Boża Zbawiciela pokazuje, że sytuacje bólu 

i cierpienia mogą stać się drogą, przez którą przycho-

dzi zbawienie dla nas lub dla innych. Jako Panna Roz-

tropna uczy nas, żeby zawsze mieć ze sobą oliwę, jaką 
jest łaska uświęcająca, dzięki której nigdy nie zbraknie 

nam światła, żeby dotrwać i być rozpoznanym, kiedy 

przyjdzie nam stanąć przed Panem. Jako Panna Wierna 

uczy nas, by stale towarzyszył nam Pan Jezus oraz po-

kazuje, jak być wiernym w dobrej i złej doli. Jako 

Przyczyna Naszej Radości pokazuje, że przyjęcie woli 

i darów Pana Boga daje radość, co wyraziła po Zwia-

ciąg dalszy na stronie 9 

Według teologii chrześcijańskiej Mat-
ka Boża jest człowiekiem, który 

wypełnił w najdoskonalszy sposób 
wolę Bożą i który najpiękniej  

przeszedł przez życie.  

Matka Boża jest przewodniczką 
i towarzyszką ludzi, szczególnie wtedy, 
kiedy są zagubieni, bezradni, cierpiący 

lub gdy nie umieją być w jedności 
z Panem Jezusem. 
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stowaniu, śpiewając: „Wielbi dusza moja Pana i raduje 

się duch mój w Bogu, moim Zbawcy”, a pozytywna 

odpowiedź całym sercem na wolę Bożą doprowadza ją 
do szczególnej bliskości z Nim. Jako Przybytek Ducha 

Świętego uczy nas, jak być naczyniem, które przyjmu-

je i zachowuje dary Ducha Świętego i pozwala, żeby 

nas przemieniały i wydobywały z nas całą pełnię na-

szego człowieczeństwa. Jako Przybytek Chwalebny 

przypomina, żebyśmy byli jak tabernakulum, to jest: 

żebyśmy chronili w sobie Pana Jezusa i nie pozwalali, 

by rzeczy z zewnątrz, jak negatywne słowa, oceny in-

nych, odrzucenie i nienawiść zagroziły obecności Pana 

Boga w nas. Jako Przybytek Sławny Pobożności 

wreszcie Maryja pokazuje nam, jak być „po Bogu”, 

a nie przed Bogiem, jak najpierw słuchać słów Pana 

Boga i zachowywać je w sercu, a potem udzielać rad 

czy działać. 
Jako Polacy kult Matki Bożej odziedziczyliśmy po 

przodkach. W średniowieczu oraz w późniejszych 

okresach polscy rycerze zawieszali sobie na szyjach 

ryngrafy i ryli w zbrojach wizerunki Matki Bożej, by 

była ich tarczą i obroną. Król Jan Kazimierz powierzył 

jej królewską koronę, by ochraniała nasz kraj, podob-

nie jak przyczyniła się, jak wierzymy, do cudownego 

ocalenia Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego. 

Papież Jan Paweł II jako motto swojego pontyfikatu 

przyjął Totus Tuus, czyli Cały Twój. Również obecnie 

kult maryjny jest żywy i prze-

jawia się w praktykowaniu Anio-

ła Pańskiego, różańca, nabo-

żeństw majowych. Popularne są 
również w naszym kraju godzin-

ki, Litania Loretańska, a także 

pielgrzymki do sanktuariów ma-

ryjnych. Liczne 

sukienki, które są 
fundowane cu-

downemu obra-

zowi na Jasnej 

Górze świadczą 
o tym, że czasy 

się zmieniają, ale 

dzięki wierze nas 

i naszych roda-

ków Matka Boża 

jest nam wciąż 
bliska i dla nas 

ważna. 

Życie wypala nam dziury w sercu, a jak tu 

żyć i funkcjonować z wiejącą pustką, która 

się z nich wydobywa? Osobiście polecam 

sięgnąć po modlitwę św. Bernarda: 

„Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że 

nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto 

się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzy-

wa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością 
ożywiony do Ciebie, o Panno nad Pannami 

i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, 
przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O 

Matko Słowa, racz nie gardzić słowami mo-

imi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. 

Amen”. 
Aki 

PARĘ SŁÓW …. ciąg dalszy ze strony 8 
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Matka Zbawiciela pokazuje, że 
sytuacje bólu i cierpienia mogą stać 

się drogą, przez którą przychodzi 
zbawienie dla nas lub dla innych.  

Jako Polacy kult Matki Bożej 
odziedziczyliśmy po przodkach.  

Modlitwa św. Tomasza z Akwinu 
o dobrą starość 

Panie, Ty wiesz lepiej, aniżeli ja sam, że się starzeję 

i pewnego dnia będę stary. 

Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę 

coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji. 

Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek. 

Uczyń mnie poważnym, lecz nie ponurym; uczynnym, lecz 

nie narzucającym się. 

Szkoda mi nie spożytkować wszelkich zasobów mądrości, 

jakie posiadam, ale Ty, Panie, wiesz, że chciałbym zachować 
do końca paru przyjaciół. 

Wyzwól mój umysł od niekończącego się brnięcia 

w szczegóły i dodaj mi skrzydeł, bym w lot przechodził do 

rzeczy. 

Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagań i cierpień 

w miarę, jak ich przybywa, a chęć ich wyliczania staje się 

z upływem lat coraz większa. 

Nie proszę o łaskę rozkoszowania się opowieściami 

o cudzych cierpieniach, ale daj mi cierpliwość do wysłucha-

nia ich. 

Nie śmiem Cię prosić o lepszą pamięć, ale proszę o większą 

pokorę i mniej niezachwianą pewność, gdy moje wspomnie-

nia wydają się sprzeczne z cudzymi. 

Użycz mi chwalebnego poczucia, że czasem mogę się mylić. 
Zachowaj mnie miłym dla ludzi, choć z niektórymi z nich do-

prawdy trudno wytrzymać. 
Daj mi zdolność dostrzegania dobrych rzeczy 

w nieoczekiwanych miejscach i niespodziewanych zalet 
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POGŁĘBIARKA to kanał na YouTube’ie tworzony 

przez jezuickiego kleryka Daniela Wojdę, który każdej 

niedzieli o 21:15 prowadzi medytacje Słowa Bożego 

na dany dzień. Na kanale można również obejrzeć za-

prawy do medytacji, filmiki Q&A oraz uczestniczyć 
w prowadzonym (przez innego kleryka) rachunku su-

mienia. Medytacje zamieszczane są na kanale w dwóch 

wersjach, które różnią się zakresem prowadzenia: 

z lektorem i bez lektora. Wersja bez lektora ma 

w zasadzie tylko wprowadzenie, wersja z lektorem 

prowadzi nas przez cały czas trwania medytacji. Na 

początek polecam wersję z lektorem, choć Daniel dla 

bardziej wprawionych zaleca szczególnie wersję bez 

lektora, żeby nie ingerować w to, co mówi do nas Pan 

Bóg. 

Pogłębiarkę doceniło już ponad 16 tysięcy subskry-

bentów. Jest ona pomocą do tego, by rozważać Słowo 

Boże i spotkać się w swoim sercu ze Stwórcą i Jego 

wolą. Każda medytacja zaczyna się od modlitwy 

„Proszę Cię, Panie, aby wszystkie moje zamiary, decy-

zje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby 

i chwały Twojego Boskiego Majestatu” i prowadzący 

namawia, by wierzyć, że to, co na nich przeżywamy, 

jest głosem Boga. 

Kanał jest moim zdaniem świetnie prowadzony, au-

tentyczny i bardzo przydatny. Jedynym minusem jest 

pora medytacji, gdyż zdarza mi się, że bezwiednie na 

niej zasypiam – zawsze bardzo tego żałuję. Dla prze-

męczonych istnieje jednak możliwość odsłuchania da-

nej medytacji innego dnia. 

WYKŁADY O. ADAMA SZULZA SJ od październi-

ka wracają w każdy 3. wtorek miesiąca do repertuaru 

wydarzeń w parafii. Odbywają się w salce św. Judy 

Tadeusza po wieczornej mszy świętej. Ojciec Adam 

dzieli się na nich swoim życiowym doświadczeniem 

i przybliża duchowość ignacjańską. 
Wykłady są tak ciekawe, że jedna z uczestniczek 

wyznała mi, że nie może odżałować, że nie są nagry-

wane, bo nie jest w stanie wszystkiego notować, 
a chciałaby zachować te treści dla potomności. 

Jeżeli jesteśmy w okolicy, to zdecydowanie polecam 

przyjść posłuchać. 

Modlitwa bezimiennej więźniarki za-
mordowanej w obozie w Ravensbruck 

 
Panie, nie pamiętaj tylko o ludziach dobrej woli, 

ale pamiętaj także o ludziach złej woli. 

Nie pamiętaj jednak im zła, które wyrządzili, 

za to zapamiętaj wszystkie dobre owoce,  

jakie w nas się zrodziły 

przez doświadczenie tego zła. 

Zapamiętaj naszą przyjaźń, zapamiętaj naszą 

wierność, zapamiętaj naszą solidarność 
i kiedy ci ludzie złej woli staną na sąd 

przed Tobą, 

niech to dobro, które w nas się zrodziło, 

wyjedna im całkowite przebaczenie.  

Amen. 

DROGI DO GŁĘBSZEJ DUCHOWOŚCI 
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.Ostatnie dni lata wspólnota Daję Ci Słowo spędziła na 
wyjeździe do Jedlni i Wąchocka. Uczestnicy przywieźli 
z wyprawy piękne wspomnienia i plany na kolejny rok.  

Wspólnota Daję Ci Słowo, podobnie jak w ubiegłym 

roku, udała się wrześniową porą do Ośrodka Lasów 

Państwowych w Jedlni-Letnisku, by w otoczeniu ma-

lowniczej przyrody integrować się, wzrastać duchowo 

i usprawniać swoją komunikację poprzez uczestnicze-

nie w różnego rodzaju aktywnościach. 

Już na pokładzie autokaru, którym 

18 września wyruszyliśmy spod ko-

ścioła św. Szczepana, Ojciec Pro-

boszcz Wiesław Kulisz SJ zadbał 

o budowanie jedności między nami, 

przywołując wspomnienia z ubiegło-

rocznego wyjazdu i zapraszając nas 

do wspólnego uwielbiania Boga, 

między innymi modlitwą różańcową. 
Nasze pielgrzymowanie rozpoczęli-
śmy od wizyty w kościele pw. św. 

Mikołaja w Jedlni, gdzie uczestni-

czyliśmy w Mszy Świętej sprawowa-

nej przez ojca Wiesława. Następnie 

ksiądz Janusz Smerda, proboszcz 

jedlnieńskiej parafii, oprowadził nas 

po nowo wybudowanej kaplicy, 

w której niebawem powstanie Centrum Wieczystej 

Adoracji Najświętszego Sakramentu im. Jana Pawła II: 

miejsce, gdzie prowadzona będzie nieustanna adoracja 

Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w intencji 

wszystkich rodzin w Polsce i na całym świecie. 

Niespełna trzydniowy pobyt w Leśnym Ośrodku 

Edukacyjnym im. red. Andrzeja Zalewskiego (naszego 

wieloletniego Parafianina) obfitował w liczne atrakcje. 

Oprócz codziennych spacerów po pobliskim lesie, pod-

czas których szukaliśmy grzybów i wiele rozmawiali-

śmy ze sobą, uczestniczyli-

śmy w różnych ciekawych 

wydarzeniach. Jednym z nich 

było niezwykle pouczające 

spotkanie ze strażnikami le-

śnymi z Nadleśnictwa Za-

gnańsk, którzy opowiedzieli 

nam, jak na co dzień wygląda 

troska o polskie lasy, a także 

wtajemniczyli nas w specy-

fikę swojej pracy, wymagają-
cej nierzadko dużej odwagi 

i doskonałej sprawności fi-

zycznej. Najwięcej zaintereso-

wania wzbudziły opowieści 

o specjalnie wyszkolonym 
ciąg dalszy na stronie 12 

Z WIZYTĄ W JEDLNI I W WĄCHOCKU  

Nasze pielgrzymowanie 
rozpoczęliśmy od wizyty w kościele 

pw. św. Mikołaja w Jedlni, gdzie 
uczestniczyliśmy w mszy świętej 

sprawowanej przez ojca Wiesława.  

Niespełna trzydniowy pobyt 
w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym 

im. red. Andrzeja Zalewskiego 
(naszego wieloletniego parafianina) 

obfitował w liczne atrakcje.  
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psie rasy owczarek niemiecki, który towarzyszy jedne-

mu z naszych prelegentów w codziennym patrolowa-

niu lasów należących do jego jednostki. 

Dużo emocji wywołało w nas także wspólne wie-

czorne oglądanie filmu pt. Jak zostać królem, a podjęty 

w nim temat – bardzo nam bliski, bo dotykający trud-

ności z mówieniem – skłonił nas do refleksji i zaowo-

cował piękną, poruszającą dyskusją, w której wzięli 
udział wszyscy uczestnicy wyjazdu. 

Dwie urocze studentki 

logopedii, Paulina Choj-

nacka i Zofia Gudaszew-

ska, które współprowadzą 
poniedziałkowe spotkania 

Wspólnoty Daję Ci Słowo 

przy naszej parafii, przygo-

towały dla nas wspaniałe 

zabawy logopedyczne i in-

tegracyjne, umożliwiające 

jeszcze lepsze poznanie się. 
Ponadto dziewczęta akty-

wizowały nas do wspólne-

go śpiewania pieśni religij-

nych przy akompaniamen-

cie gitary podczas codzien-

nych Mszy Świętych, 

a nawet zadbały o repertuar 

biesiadny w trakcie ogniska zorganizowanego dla nas 

przez dyrekcję ośrodka. 

Niewątpliwie w naszej pamięci pozostanie także wy-

jątkowe spotkanie z jednym z uczestników naszej wy-

prawy, Jackiem Zyśko, który zaprosił nas do rozmowy 

na temat koni, będących jego życiową pasją. Jacek 

w niezwykle barwny i oryginalny sposób, z błyskiem 

w oku, przybliżył nam, na czym polega jazda konna 

w stylu west oraz jak piękna jest relacja, która rodzi się 
między jeźdźcem a koniem. Te opowieści i żywiołowa 

dyskusja, którą one wywołały, tak 

przypadły nam do gustu, że planu-

jemy kolejne spotkania z naszym 

rozmówcą, tym razem już u św. 

Szczepana. 

Wyjeżdżając z Jedlni 20 września, 

nie ruszyliśmy od razu w drogę 
powrotną do domu, ale udaliśmy 

się w zaplanowaną wcześniej po-

dróż do Wąchocka, gdzie w XII-

wiecznym opactwie cysterskim 

czekał na nas brat Filip, który za-

poznał nas z historią klasztoru, 

oprowadził po jego zabytkowych 

krużgankach oraz pomieszcze-

Z WIZYTĄ ... ciąg dalszy ze strony 11 

ciąg dalszy na stronie 13 

Niezwykle pouczające było dla nas 
spotkanie ze strażnikami leśnymi 
z Nadleśnictwa Zagnańsk, którzy 
opowiedzieli nam, jak na co dzień 

wygląda troska o polskie lasy.  

20 września udaliśmy się w podróż 
do Wąchocka, gdzie w XII-wiecznym 
opactwie cysterskim czekał na nas 

brat Filip, który zapoznał nas 
z historią klasztoru.  
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niach, takich jak: refektarz, kapitularz, karcer, fraternia 

czy wirydarz. Wstąpiliśmy także do tamtejszego Mu-

zeum Pamięci Walki o Niepodległość Narodu, a także 

nawiedziliśmy Panteon Pamięci Podziemnego Państwa 

Polskiego, mieszczący się na dziedzińcu wzdłuż muru 

klasztornego. W pięknym romańskim wnętrzu kościoła 

cystersów uczestniczyliśmy w ostatniej wyjazdowej 

Mszy Świętej. Na miejscu mieliśmy również okazję 
zakosztować cysterskiej kuchni, racząc się w miejs-

cowej kawiarence barszczem, pierogami i szarlotką. 
W godzinach wieczornych byliśmy już w War-

szawie, a zbliżając się do niej, jeszcze w autokarze, 

dziękowaliśmy Bogu za wszystkie wspólne chwile 

i snuliśmy plany kolejnych wyjazdów, które być może 

przed nami. 

Tymczasem… Wyjazd do Jedlni 

i Wąchocka nie byłby możliwy, 

gdyby nie życzliwość i zaanga-

żowanie Żony wspomnianego już 
przeze mnie Śp. Pana Andrzeja 

Zalewskiego, wybitnego dzienni-

karza Programu 1 Polskiego Ra-

dia. W imieniu całej naszej Wspól-

noty składam Pani serdeczne po-

dziękowania za okazywane nam 

serce! 

I dziękuję – również wyrażając 

wdzięczność nas wszystkich – Oj-

cu Wiesławowi, za to, że towarzy-

szy nam w naszym pielgrzymowa-

niu, wspiera nas, scala i umacnia, 

przybliża nas do Pana Jezusa, 

w istocie: daje nam SŁOWO…  
Maria Żaboklicka 

Z WIZYTĄ ... ciąg dalszy ze strony 12 
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Pod koniec września naszą parafię odwiedzili pielgrzymi 
z Wielkiej Brytanii. Ich wspólnota szczególnie czci Boże 
Miłosierdzie, którego apostołką była św. s. Faustyna Ko-
walska.  

W dniach od 27 do 30 września 2019 r. gościła w Od 

27 do 30 września 2019 r. gościła w naszej parafii 

Wspólnota Miłosierdzia Bożego działająca przy jezuic-

kiej parafii p.w. św. Ignacego w Londynie. Tworzą ją 
osoby pochodzące z wielu krajów Afryki i Karaibów, 

mieszkające od kilkunastu lat w stolicy Wielkiej Bryta-

nii. Wielkim pragnieniem pielgrzymów było poznanie 

Kościoła w Polsce, przede wszystkim długo oczekiwa-

na wizyta w miejscach związanych z życiem św. sio-

stry Faustyny Kowalskiej. 

Nasi brytyjscy przyjaciele przybyli do kraju św. Jana 

Pawła II w piątek po południu. Po złożeniu bagaży 

w hotelu udali się na mszę świętą do sanktuarium św. 

Andrzeja Boboli, aby powierzyć swoją misyjną piel-

grzymkę Miłosierdziu Bożemu za przyczyną patrona 

Polski. Następnie przybyli do naszej parafii i w kaplicy 

św. Judy Tadeusza, wraz z licznie zebraną grupą wier-

nych, nie tylko z naszej parafii, odmówili koronkę do 

Bożego Miłosierdzia w językach polskim i angielskim. 

W dalszej części spotkania miała miejsce wspaniała 

agapa, trwająca do późnych godzin nocnych. 

Drugi dzień pielgrzymki był poświęcony miejscom 

związanym z życiem św. Faustyny. Rano pielgrzymi 

odwiedzili Derby, gdzie siostra Faustyna posługiwała 

przez krótki czas, a następnie udali się na ul. Żytnią 
w Warszawie, gdzie święta rozpoczęła swoje życie 

zakonne. Było to dla nich niezapomnianym przeży-

ciem, ponieważ od dawna pragnęli móc podążyć ślada-

mi mistyczki. Późnym popołudniem uczestniczyli we 

mszy św. ślubnej, wzbudzając autentyczne zaciekawie-

nie uczestników ceremonii. Wieczorem wyruszyli na 

Stare Miasto, aby nocą podziwiać stolicę Polski. Bar-

dzo ważnym punktem pielgrzymki była ich obecność 
w naszym kościele na dwóch mszach świętych 

z udziałem dzieci oraz na ostatniej, o godz. 20:00. Pod-

czas tych Eucharystii pielgrzymi przedstawiali się, 
śpiewali pieśni w języku angielskim oraz, już po za-

kończeniu liturgii, mieli możliwość dłuższej rozmowy 

z mieszkańcami naszej parafii. 

W ostatnim dniu 

pobytu londyńscy 

pielgrzymi uczest-

niczyli we mszy 

świętej o godz. 8:00 

rano, a następnie – 

pomimo deszczo-

wej pogody – po-

stanowili zwiedzić 
Warszawę. Po spo-

życiu tradycyjnego 

polskiego obiadu, 

o godz. 15:00 – 

czyli w godzinie 

Bożego Miłosier-

dzia – opuścili zie-

m i ę ,  k t ó r ą 
w sposób szczegól-

ny (jak sami często 

ciąg dalszy na stronie 15 

LONDYŃSCY POSŁAŃCY MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ  
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Wielkim pragnieniem pielgrzymów było 
poznanie Kościoła w Polsce, przede 
wszystkim długo oczekiwana wizyta 

w miejscach związanych z życiem św. 
siostry Faustyny Kowalskiej. 

Pielgrzymi odwiedzili Derby, gdzie 
siostra Faustyna posługiwała przez 
krótki czas, a następnie udali się na 
ul. Żytnią w Warszawie, gdzie święta 

rozpoczęła swoje życie zakonne. 

Chociaż poruszeni pielgrzymi ze łzami 
wdzięczności żegnali Polskę, niemniej 

jednak wyruszyli w drogę powrotną 
z nadzieją, że szybko powrócą tu, by 

znów odwiedzić naszą parafię. 
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WIEM KOMU WIERZĘ! 

Ufność wobec Bogu to postawa, która winniśmy nie-
ustannie pielęgnować w relacji z naszym Ojcem w niebie. 

Kiedy dziecko w trakcie zabawy coś zbroi, to pomi-

mo tego, że mama będzie na nie krzyczała, wierzy, iż 
mama nadal je kocha i nie pozwoli wyrządzić mu 

krzywdy. Tak gdy po wielokroć upadamy pod naporem 

dokonanych grzechów, Ojciec nasz nadal czeka, żeby-

śmy się podnieśli i starali się być lepszymi niż dotych-

czas. Bóg nas nie potępia, Bogu na nas zależy. Stąd, za 

przykładem Jezusa Chrystusa, powinniśmy być zapa-

trzeni w Ojca w niebie z dziecięcą ufnością. Kiedy sta-

jemy przed trudnościami, są to dla nas wyzwania i aby 

je pokonać, potrzeba nam ufności w miłość Chrystusa - 

Tego, który nigdy o nas nie zapomina. W końcu An-

drzej Bobola czy Szczepan nie pragnęli śmierci, tylko 

chcieli szerzyć wiarę w naszego Ojca i za nią też zosta-

li zamordowani. Tak właśnie wierzę. 
Wojciech Zagrajek  

Potrzeba nam ufności 
w miłość Chrystusa. 

Bóg nas nie potępia, 
Bogu na nas zależy. 

powtarzają) Pan Jezus wybrał, by przypomnieć ludzko-

ści Swoje oblicze pełne Miłości 

Miłosiernej. Chociaż poruszeni 

pielgrzymi ze łzami wdzięczności 

żegnali Polskę, niemniej jednak 

wyruszyli w drogę powrotną 
z nadzieją, że szybko powrócą tu, 

by znów odwiedzić naszą parafię. 
Podsumowując, można uznać, 
że obecność londyńskiej Wspólno-

ty Bożego Miłosierdzia była 

wspaniałą okazją, aby nasi para-

fianie mogli głębiej wniknąć 
w wielopostaciowe piękno Ko-

ścioła katolickiego – powszechne-

go, którego wielojęzyczność 

i zróżnicowanie może ubogacić duchowo tych, którzy 

są otwarci na chrześcijański dialog kulturowy 

w ramach naszej religii. 
O. Bogdan Leśniak SJ 

LONDYŃSCY POSŁAŃCY ... ciąg dalszy ze strony 14 
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Na przełomie czerwca i lipca dzieci z naszej parafii wraz 
z opiekunami udali się do Zawoi, malowniczej wsi u pod-
nóża Babiej Góry. Moc atrakcji turystycznych, górskie 
wędrówki oraz kontakt z dziką przyrodą wzbogaciły po-
byt w Beskidzie Żywieckim. Nad wakacyjną wyprawą i jej 
uczestnikami czuwała Helenka Kmieć – tegoroczny nie-
bieski Patron parafialnej kolonii.  

Wspominamy wakacje! Za nami piękne, słoneczne, 

pełne przygód i aktywnego wypoczynku dni. Dzieci 

z naszej parafii razem z opiekunami: s.M. Klaudią, o. 

Mieczysławem, p. Agnieszką, p. Moniką, p. Karoliną 
i p. Julią spędziły dwa tygodnie w malowniczej gór-

skiej miejscowości Zawoja, gdzie w tym roku, mimo 

wcześniejszych planów związanych z Podlasiem, miała 

miejsce wakacyjna kolonia organizowana przez naszą 
parafię. 

Z Warszawy wyjechaliśmy 24 czerwca, odwiedzając 

po drodze stary gród Kraków, a w nim Muzeum Pod-

ziemi znajdujące się na Starym Rynku. Muzeum godne 

polecenia dla dużych i małych. Po sporej dawce histo-

rii przeszliśmy do kościoła św. Barbary, gdzie o godz. 

16.00 modliliśmy się podczas Mszy świętej, powierza-

jąc Panu Bogu czas naszego wypoczynku. Warto też 
wspomnieć o pysznym obiedzie w krakowskiej restau-

racji Bazylia – palce lizać! Po dość długiej podróży 

dotarliśmy do Ośrodka Zawojka, w którym zostaliśmy 

bardzo serdecznie przywitani. 

Pan Bóg rozpieszczał nas piękną pogodą dzięki cze-

mu mogliśmy dużo czasu spędzać na świeżym powie-

trzu. Już pierwszego dnia zmierzyliśmy się z górskim  

terenem. Cała kolonia została podzielona na cztery 

grupy, które miały swojego wychowawcę. Każda gru-

pa wzięła udział w grze terenowej, pokonując wiele 

kilometrów, szukając wyznaczonych zadań 
i zmierzając do wyznaczonego celu. Każdy bezpiecz-

nie dotarł do Ośrodka, choć niespodzianek i przygód 

nie brakowało! 

Nasze parafialne zimowiska i kolonie mają swojego 

niebieskiego Patrona, tym razem była to Helenka 

Kmieć, którą dzieci miały już okazję poznać podczas 

tegorocznych Rorat. Książka wywiad „Helena. Misja 

możliwa” okazała się strzałem w dziesiątkę. Spotkania 

z Przyjacielem przygotowane na jej podstawie cieszyły 

się dużym zainteresowaniem. Wiele osób już w drodze 

powrotnej do Warszawy zaczęło czytać książkę 
w autokarze.  

Zawoja to wieś leżąca u stóp Babiej Góry /1725 m. 

n.p.m./ nad rzeką Skawicą. Dzikie, piękne, jedne 

z najwyższych szczytów Beskidu Żywieckiego otacza-

ją Zawoję, tworząc jedno z najciekawszych 

i najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc 

w Beskidach. 

Nasi dzielni podróżnicy nie dotarli jeszcze na szczyt 

Babiej Góry, ale weszli na Mokry Kozub /842 

m.n.p.m./. To miejsce, z którego roztacza się prze-

piękny widok na Babią Górę. Kolejna piesza wę-
drówka to wyprawa do Wodospadu na Mosornym 

Potoku. Wodospad leży przy niebieskim szlaku pro-

wadzącym z Zawoi Mosorne na Halę Śmietanową 
i dalej na Kiczorkę. Pomimo niewielkiego oddalenia 

od zabudowań mieszkalnych, wąwóz potoku położo-

ny jest w ustronnym, leśnym zakątku. 

Będąc w Zawoi, nie mogło nas zabraknąć na Hali 

Barankowej, miejsca, gdzie można spotkać owce, 

bacę i juhasów. Ku naszej radości baca sprowadził 

owce, które mogliśmy do woli podziwiać, a nawet 

pogłaskać. 
W drodze na Przełęcz Krowiarki w Zubrzycy Górnej 

znajduje się Park Rozrywki Wypasiona Dolina, gdzie 

mogliśmy sprawdzić nasze umiejętności, korzystając 

z parku linowego lub pływając na łódkach czy space-

rując po wodzie – waterball. 

Wycieczka na Słowację była pod znakiem zwiedza-

nia: na początek Demianowska Jaskinia Wolności – 

najczęściej odwiedzana jaskinia na Słowacji, któ-

ciąg dalszy na stronie 17 

ZAWOJA — PIĘKNA OKOLICA! 
GDYBY NIE TE GÓRY BYŁABY STOLICA! 

W Krakowie dzieci odwiedziły Muzeum 
Podziemi na Starym Rynku. 

W czasie górskich wędrówek dzieci 
wspięły się na Mokry Kozub 

i odwiedziły Wodospad na Mosornym 
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rej łączna długość wynosi aż 8126 metrów. Jaskinia 

jest bogata w różne formy krasowe m. in. wodospady 

skalne, ekscentryczne stalagmity i stalaktyty, a także 

perły jaskiniowe. Krystalicznie czysta woda podziem-

nych jeziorek oraz barwne nacieki to niecodzienne wi-

doki, które zapamiętamy na długo. Następnie jedna 

z największych atrakcji turystycznych północnej Sło-

wacji: Orawski Zamek, który został wzniesiony na 

skale 112 metrów nad lustrem rzeki Orawy, pierwotnie 

pełniąc funkcję zabezpieczenia wschodniej granicy 

oraz drogi biegnącej do Polski. 

Ku radości naszych dzieci nie zabrakło także czasu 

na słowackie zakupy. Nie zapomnimy także naszej 

wyprawy w polskie góry Pieniny, a tam: zwiedzanie 

drewnianego XV-wiecznego kościółka św. Michała 

Archanioła w Dębnie Podhalańskim, zwiedzanie Zam-

ku Dunajec – XIV-wiecznej warowni znajdującej się 
na brzegu jeziora Czorsztyńskiego w Niedzicy, prze-

jazd autokarem do Szczawnicy, gdzie dzieci miały 

czas na kupienie górskich pamiątek. Zwieńczeniem 

wycieczki był spacer pięknym Wąwozem Homole 

w Pienińskim Parku Narodowym. 

Podczas naszej kolonii nie mogło zabraknąć także 

przygody z wodą: tym razem były to termy w Białce 

Tatrzańskiej – wiele wodnych atrakcji, z których chęt-
nie pod okiem czujnych opiekunów i ratowników ko-

rzystały wszystkie dzieci. 

W czasie naszej kolonii braliśmy też udział 

w ciekawych warsztatach, takich jak malowanie na 

szkle czy eko-sianko. Wielkim i niecodziennym prze-

życiem był dla nas wieczór z góralami. Dziękujemy p. 

Halinie naszej Przewodniczce za naukę piosenki Za-

woja, Zawoja…! 

W Ośrodku Zawojka czuliśmy się jak w domu, dzię-
kujemy za pyszne jedzenie wszystkim Paniom Kuchar-

kom! 

Eucharystia i modlitwa była cennym doświadcze-

niem troski Pana Boga o nas w codzienności. Był to  

czas ciszy, refleksji, odpoczynku blisko Pana. Przeży-

waliśmy razem pierwszy piątek miesiąca, który był 

poprzedzony sakramentem pokuty i pojednania. Czas 

biegł bardzo szybko i tak dotarliśmy do 5 lipca dnia 

powrotu do Warszawy. Zanim dojechaliśmy do nasze-

go miasta, odwiedziliśmy Bacówkę u Harnasia 

w Marcówce. Dzieci miały okazję piec pyszne placki 

ZAWOJA ... ciąg dalszy ze strony 16 

ciąg dalszy na stronie 18 

Na Słowacji największą atrakcją była 
Demianowska Jaskinia Wolności oraz 

Orawski Zamek. 

Eucharystia i modlitwa były cennym 
czasem ciszy, refleksji, odpoczynku 

blisko Pana. 
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z powidłami śliwkowymi. Już wie-

my, jak górale robią oscypki. Piękna 

przyroda, spotkanie z królikami, kur-

czakami i kurami były dobrym ak-

centem przed powrotem do naszej 

codzienności. Dziękujemy dobremu 

Bogu za czas spędzony w malow-

niczej Zawoi! Wszystkich zachęca-

my do odkrycia tego wyjątkowego 

miejsca u stóp Babiej Góry! 

Czas na Zawoję! 
s.M. Klaudia 

ZAWOJA ... ciąg dalszy ze strony 17 
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W Parku Rozrywki Wypasiona Dolina 
uczestnicy kolonii korzystali z parku 

linowego, łódek i waterball. 

W termach w Białce Tatrzańskiej był 
czas na zabawy w wodzie.  
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.W sobotę 14 września dzieci z naszej parafii pielgrzymo-
wały do Rostkowa. Ich wędrówce patronował św. Stani-
sław Kostka.  

Nie JESTEŚ sam – pod takim hasłem odbyła się 37. 

Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Rostkowa. W spo-

tkaniu 14 września br. uczestniczyły dzieci z naszej 

parafii wraz z rodzicami. Ich duchowymi opiekunami 

byli o. Bogdan Leśniak SJ i S.M. Klaudia Gutowska 

CSSF. 

Pierwszym punktem w programie dnia było spotka-

nie w Przasnyszu, skąd po zawiązaniu wspólnoty dzie-

ci w grupach prowadzonych przez swoich opiekunów 

udały się w pieszą pielgrzymkę do Rostkowa. Po po-

nad godzinnym marszu dzieci dotarły do miejsca uro-

dzenia św. Stanisława Kostki. Następnie dzielni piel-

grzymi wzięli udział w mszy świętej pod przewodnic-

twem J. E. ks. bp. Mirosława Milewskiego. 

 

Po duchowej uczcie udaliśmy się na pobliskie 

stragany, gdzie dzieci mogły kupić słodkości 

i pamiątki ze św. Stasiem Kostką. Po udanych 

zakupach nadszedł czas na obiad, który został 

przygotowany razem z parafią św. Andrzeja 

Boboli. Pełni wrażeń, szczęśliwi ze spotkania 

ze świętym patronem wróciliśmy do Warsza-

wy, gdzie czekali na nas Ojciec Proboszcz 

i rodzice. . 
.M.Klaudia  

PIELGRZYMKA DO ROSTKOWA 
 

Pierwszym punktem 
w programie dnia było 

spotkanie w Przasnyszu, 
skąd dzieci udały się 

w pieszą pielgrzymkę do 
Rostkowa. 

Po ponad godzinnym marszu 
dzieci dotarły do miejsca 
urodzenia św. Stanisława 

Kostki.  

Pełni wrażeń, szczęśliwi ze 
spotkania ze świętym 
patronem wróciliśmy 

do Warszawy.  
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We wrześniu razem z panią Małgorzatą Gmiter oraz 
z Ojcem Proboszczem odwiedziliśmy wybrane miejsca 
kultu religijnego na Podlasiu. Naszym celem pielgrzym-
kowym stały się Białystok, Święta Woda, Sokółka, Róża-
ny Stok, Suchowola i Studzieniczna.  

W dniach 7-8 września odbyła się pielgrzymka na 

tereny Podlasia, zorganizowana przez panią Małgorza-

tę Gmiter. Duchową opiekę sprawował Ojciec Pro-

boszcz Wiesław Kulisz, który był również wspaniałym 

przewodnikiem na pielgrzymim szlaku oraz w czasie 

podróży. Trasa przejazdu wiodła przez piękne tereny, 

mogliśmy podziwiać wspaniałe widoki tej ziemi. Od-

wiedziliśmy Białystok, Świętą Wodę, Sokółkę, Róża-

nystok, Suchowolę i Studzieniczną. Atmosfera pod-

czas pielgrzymowania miła i serdeczna. W czasie po-

dróży dużo śpiewu i modlitwy. Siostra Klaudia bardzo 

ciekawie opowiadała o swoim powołaniu oraz o pracy 

katechetycznej. Dziękujemy organizatorom za wiele 

miłych przeżyć podczas pielgrzymowania. 

Białystok - pierwsze miejsce zwiedzania. Tam wita 

nas bardzo miła przewodniczka, pani Małgorzata Go-

łębiewska, która w sposób ciekawy opowiada o historii 

zwiedzanych obiektów. 

Zwiedzamy tam zespół pałacowo-ogrodowy Branic-

kich, najokazalszą rezydencję barokową na ziemiach 

dawnej Rzeczypospolitej, pochodzącą z połowy XVIII 

wieku. Po zniszczeniach w czasie II wojny światowej 

pałac został odbudowany i obecnie jest siedzibą Uni-

wersytetu Medycznego. Zwiedziliśmy tam również 
muzeum historii medycyny i farmacji, znajdujące się 
na terenie pałacu. Ekspozycja muzeum przedstawia 

dawną aptekę, pokój anatomiczny, gabinet stomatolo-

giczny, laryngologiczny i in. 

Następnie spacer i zwiedzanie ciekawych obiektów, 

rynek o ciekawym kształcie trójkąta, pomniki m.in. 

pomnik Ludwika Zamenhofa twórcy esperanto, po-

mnik marszałka Józefa Piłsudskiego, pomnik ks. Jerze-

go Popiełuszki, rzeźba psa Kawelina, która odzwier-

ciedla portret swego pana. 

Na szlaku pielgrzymowa-

nia znalazło się oczywiście 

także Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia, w którym 

spoczywają  doczesne 

szczątki bł. ks. Michała 

Sopoćki, spowiednika św. 

siostry Faustyny. Znajdują 
się tam również relikwie 

św. siostry Faustyny. 

W domku, w którym 

mieszkał ks. Michał Sopoć-
ko znajduje się muzeum 

jemu poświęcone. O bł. ks. M. Sopoćko bardzo intere-

sująco opowiadała nam oprowadzająca nas siostra, 

która ciekawie opowiadała o życiu księdza. W mu-

zeum tym znajduje się dużo eksponatów, osobistych 

rzeczy i pamiątek związanych z ks. Sopoćko. Na jed-

nym z budynków znajduje się mural z wizerunkiem 

błogosławionego ks. Michała. Mieszkańcy Białegosto-

ku wierzą, że bł. ks. Michał Sopoćko w cudowny spo-

sób uratował ich miasto od za-

głady. Zdarzenie to miało miej-

sce w 1989 roku, gdy w wyniku 

pęknięcia szyn wykoleił się po-

ciąg wiozący chlor. Stwarzało 

to śmiertelne niebezpieczeństwo 

dla okolicznych terenów. Zda-

rzenie to miało miejsce 

w pobliżu domku, w którym 

mieszkał ks. Michał Sopoćko. 

Tu właśnie ksiądz Sopoćko 

chodził z różańcem, a więc 

miejsce to było przez niego 

omodlone. 

Święta Woda to kolejne miejsce 

naszego pielgrzymowania. Hi-

storia tego miejsca zaczyna się 
od uzdrowienia człowieka imie-

niem Bazyli, który utracił 

wzrok i po dwóch latach został w tym miejscu uzdro-

wiony. W akcie wdzięczności wybudował nad źródłem 

kaplicę, która została poświęcona w 1719 roku. Od tej 

pory zaczął się kult Matki Bożej Bolesnej, do miejsca 

tego przybywali licznie wierni. W czasie zaborów 

miejsce to doznało wielu prześladowań. Najpierw zna-

lazło się pod zaborem pruskim, a później rosyjskim. 

Car Mikołaj I dokonał likwidacji kościoła i przekazał 

duchowieństwu prawosławnemu. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1921 

roku katolicy odzyskali kaplicę, ale obraz oryginalny 

został wywieziony przez prawosławnych do Rosji 

ciąg dalszy na stronie 22 

NASZE PIELGRZYMOWANIE 
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i obecnie znajduje się tam kopia cudownego obrazu 

Matki Bożej Bolesnej. 

W czasie II wojny światowej kaplica ta została zajęta 

przez Armię Czerwoną i została przez nich zbezczesz-

czona, zniszczona i zrujnowana. Po wojnie zaczęła się 
odbudowa, ale komuniści również utrudniali prace. 

Obecnie miejsce to rozwija się, powstała Góra Krzyży 

i Święta Woda staje się ważnym miejscem na mapie 

polskich sanktuariów maryjnych. 

Sokółka – to ko-

lejne miejsce na 

naszym szlaku 

pielgrzymkowym. 

Tu w 2008 roku 

wydarzył się cud 

eucharystyczny. 

Na konsekrowanej 

hostii pojawiła się 
plamka. Badania 

patomorfologiczne 

wykazały, że jest 

to fragment mię-
śnia ludzkiego ser-

ca w agonii. Po 

badaniach cud ten 

został uznany na 

szczeblu diecezjal-

nym. Przemieniona 

hostia wystawiona 

jest w monstrancji, 

w kaplicy, w koś-
ciele św. Antoniego w Sokółce. Wydarzenie to przypo-

mina nam o obecności Jezusa w Kościele. Rozwija się 
ruch pielgrzymkowy do tego miejsca i my również mo-

dliliśmy się tu przed cudownie przemienioną hostią. 

Suchowola – uznawana jest za środek Europy, co 

symbolizuje znajdujący się tam głaz z napisem 

„Środek Europy”. Suchowola jest miejscem związa-

nym z bł. ks. 

Jerzym Po-

p i e ł u s z k o , 

który spędził 

tu swoje dzie-

ciństwo i lata 

młodości. W 

parku miej-

skim im. ks. Jerzego Popiełuszki znajduje 

się pomnik bł. ks. Jerzego oraz Łuk 

z krzyżem papieskim. Łuk ten jest częścią 
historycznego ołtarza wybudowanego 

z okazji pobytu Ojca Świętego Jana Pawła 

II w Białymstoku podczas IV pielgrzymki 

do ojczyzny w 1991 r.  

Podążając śladami bł. ks. Jerzego, odwie-

dzamy Izbę Pamięci. Znajdują się tam pa-

miątki po księdzu Jerzym m.in. płyta, na 

której była przeprowadzana ekshumacja. 

Przy kościele znajduje się symboliczny 

grób bł. ks. Jerzego Popiełuszki i ks. Stani-

sława Suchowolca, który też jest związany 

z tym miejscem i również został zamordo-

wany w czasach PRL przez służby bezpie-

czeństwa.  

Ks. Suchowolec był przyjacielem ks. Je-

rzego, a po jego zabójstwie w 1984 r. opie-

kował się rodzicami ks. Jerzego 

i odprawiał patriotyczne msze św. za oj-

czyznę. Związany był także z Solidar-

nością. Jego zaangażowanie w obronę ro-

botników i głoszenie prawdy o zabójstwie 

ks. Jerzego spowodowało prześladowanie 

go przez służby bezpieczeństwa, a osta-

tecznie do tajemniczej śmierci u schyłku 

tego systemu w 1989 r. 

Różanystok – to sanktuarium, które wła-

śnie 8 września obchodziło 90. rocznicę 
wprowadzenia obrazu Matki Boskiej Róża-

nostockiej. Obraz ten został poświęcony przez papieża 

Piusa XI i czczony jest do chwili obecnej. 8 września 

1929 r. była również niedziela i podczas Mszy św. 

PIELGRZYMKA ... ciąg dalszy ze strony 21 

ciąg dalszy na stronie 23 
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w samo południe obraz do kościoła procesyjnie prze-

niesiono z pobliskiej kaplicy Matki Bożej Wspomoże-

nia Wiernych. Uroczystościom przewodniczył Arcybi-

skup Romuald Jałbrzykowski, ówczesny arcybiskup 

metropolita wileński. 

Historia sanktuarium rozpoczęła się od nabycia obra-

zu Matki Bożej z Dzieciątkiem przez Tyszkiewiczów. 

Obraz został umieszczony w sypialni. Niedługo po tym 

rozpoczęły się nadzwyczajne zjawiska. Samoczynnie 

zapalała się lampka oliwna, zakwitły suche kwiaty, 

wokół obrazu roznosił się zapach różany. Z powodu 

licznych pielgrzymek obraz został przeniesiony do 

drewnianego kościoła. Rozszerzanie się kultu i liczne 

cuda związane z nawiedzaniem obrazu spowodowały, 

że koniecznym było wybudowanie 

nowego murowanego kościoła. 

Opiekę nad sanktuarium sprawują 
salezjanie, którzy prowadzą również 

liczne dzieła szkolne, opiekuńcze, wychowawcze 

i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. 

Studzieniczna – to wieś w woje-

wództwie podlaskim, malowniczo 

położona na terenie Pojezierza Suwal-

skiego, na pograniczu Polski i Litwy. 

Jest to ostatnie miejsce, które odwie-

dzamy w naszym pielgrzymowaniu. 

Znajduje się tu sanktuarium Matki 

Bożej z obrazem słynącym łaskami 

oraz studnia z cudowną wodą. Obraz 

Matki Boskiej Studzieniczańskiej jest 

to XVIII-wieczna kopia Matki Boskiej 

Częstochowskiej. Obraz ten został 

ukoronowany w 1995 r. Kościół 

z cudownym obrazem znajduje się 
w uroczym miejscu na wyspie, ze-

wsząd otoczonej wodami. 

Sanktuarium w Studzienicznej jest 

jedną z atrakcji Podlasia. To miejsce 

kultu maryjne-

go w 1999 roku 

odwiedził pa-

pież Jan Paweł 

II. Uwieczniły 

to jego słowa, 

które zostały 

wyryte na po-

mniku papieża: 

"Byłem tu wie-

le razy, ale jako 

papież po raz 

p i e r w s z y 

i chyba ostat-

ni”.  
MP 

PIELGRZYMKA ... ciąg dalszy ze strony 22 

Matka Boża Różanostocka 
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Z ARCHIWUM JEZUITÓW  
Nie każdy pewnie wie, że w naszej jezuickiej parafii pw. 
św. Szczepana na Mokotowie znajdują się relikwie Świę-
tego Krzyża, na którym umarł Jezus. Jak to się stało, że 
ta święta pamiątka trafiła do polskiego jezuity, a jej do-
mem stał się nasz kościół?   

Relikwie Krzyża Świętego 

Wszedłem do zakrystii i poprosiłem Siostrę Esterę, 
by z zamkniętej na klucz szafki wyjęła relikwiarz, 

w którym przechowywane są szczątki krzyża 

z Golgoty. Widziałem je po raz pierwszy. W jednym 

momencie przeniosłem się dwa tysiące lat wstecz. Czy 

to naprawdę ten Krzyż i skąd się tu wziął? Co mówi na 

ten temat nasze archiwum? 

Odnalezienie Krzyża Świętego 

Każdego roku Kościół w Jerozolimie obchodzi 

w maju uroczystość Znalezienia Krzyża Świętego, któ-

ra związana jest z wydarzeniem odnalezienia krzyża, 

na którym umarł Jezus. Miało to miejsce w roku 326, 

gdy święta Helena, matka cesarza Konstantyna Wiel-

kiego, udała się do Ziemi Świętej i w pobliżu Golgoty, 

w jaskini pod świątynią Wenery, znalazła trzy krzyże. 

Według świadectwa św. Ambrożego do jednego z nich 

była przymocowana tabliczka z napisem w trzech języ-

kach "Jezus Nazareńczyk Król Żydowski". Święta He-

lena podzieliła tę tabliczkę na dwie połowy, z których 

jedna pozostała w Jerozolimie i zaginęła podczas zdo-

bycia tego miasta przez Persów w 614 roku, natomiast 

druga została przewieziona do Rzymu i umieszczona 

w pałacu żony cesarza, który później przekształcono 

w Bazylikę Świętego Krzyża z Jerozolimy. Od tamtej 

pory połowa tabliczki nieprzerwanie przebywała 

w tym właśnie miejscu.  

Natomiast cały krzyż został podzielony na małe ka-

wałki, które trafiły jako relikwie do różnych kościołów 

na całym świecie. Dwie odrobiny tego świętego drze-

wa znajdują się u nas, w jezuickiej parafii pw. św. 

Szczepana na Mokotowie.  

Drzazgi z krzyża naszego Pana trafiły do nas dopiero 
w XXI wieku 

Mieszkający w Austrii Otto Ginner przekazał 

w spadku relikwie Krzyża Świętego ojcu Tadeuszowi 

Pronobisowi SJ, który pod koniec życia pozostawił 

zapis następującej treści: 

"Po mojej śmierci relikwie mogą pozostać w parafii 

św. Szczepana, w której w głównym ołtarzu znajduje 

się historyczny i łaskami słynący krzyż z Norynbergi 

użyczony parafii przez rektora kościoła Matki Bożej 

Łaskawej na Starym Mieście w Warszawie".  

Od śmierci ojca Tadeusza, który odszedł do Pana 1 

czerwca 2006 roku, relikwie przechowywane są 
w parafii i wystawiane podczas nabożeństwa w każdy 

pierwszy piątek miesiąca. Świadectwo autentyczności 

relikwii wydane w XIX wieku przez biskupa sufragana 

archidiecezji wiedeńskiej zostało, dzięki staraniom oj-

ca Tadeusza, uznane przez kancelarię ks. kardynała 

Franza Koeniga (1905-2004) za autentyczne.  

Jak mieszkający pod Wiedniem 
człowiek wszedł w posiadanie 
tak cennych relikwi?  

Wedle wszelkiego prawdopo-

dobieństwa trafiły pod Wiedeń 
do domu państwa Gattererów 

po I wojnie światowej. Mąż 
Marii Gatterer przywiózł je ja-

ko łup wojenny, a ona przeka-

zała je przed śmiercią swojemu 

bratankowi Ottonowi. On sam 

próbował ustalić miejsce, 

z którego relikwie zostały za-

brane, by je zwrócić. Mimo 

starań nie udało się zidentyfiko-

wać żadnego kościoła czy 

klasztoru, do którego wcześniej 

należały. Otto Ginner zmarł 30 

sierpnia 2004 roku i relikwie 

trafiły do polskiego jezuity.  
Wojciech Żmudziński SJ 

Relikwie Krzyża Świętego wystawia-
ne są podczas nabożeństwa 

w każdy pierwszy piątek miesiąca. 
Dwie odrobiny świętego drzewa prze-

chowywane są w naszej parafii.  

Świadectwo autentyczności relikwii 
zostało uznane za prawdziwe.  
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I WYDARZYŁO SIĘ… 
Wakacje szybko minęły i rozpoczął się nowy rok szkolny, 
akademicki i kościelny… Trwa Rok Jubileuszowy 70-
lecia naszej parafii i z tej okazji został wydany pamiątko-
wy album fotograficzny z historią parafii i budowy ko-
ścioła. 

23 czerwca – katechetka S. Tobiasza zakończyła swą 
pracę w naszej parafii. Żegnając Siostrę, serdecznie 

podziękowaliśmy jej za duszpasterską posługę 
w naszej wspólnocie, za pracę z dziećmi i ich rodzica-

mi oraz życzyliśmy Bożego błogosławieństwa w nowej 

misji. 

24 czerwca – Grupa Dzieci z naszej parafii, wraz 

z Siostrą Klaudią oraz z O. Mieczysławem, wyjechała 

na wakacyjny dwutygodniowy wypoczynek do Zawoi. 

Dzieci ze scholi i ministranci, zbierający datki do pu-

szek, serdecznie dziękują wszystkim ofiarodawcom za 

pomoc i wsparcie tego wyjazdu.  

30 czerwca – O. Rafał Bulowski SJ, neoprezbiter, 

odprawił w naszym kościele Mszę św. prymicyjną. 
W dniach 22-27 lipca nasza grupa „Droga Ikony” 

zorganizowała warsztaty ikonopisania pod kierunkiem 

prof. Romana Vasylyka, kierownika Katedry Sztuki 

Sakralnej Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki, 

podczas których 16 uczestników wykonało ikony Mat-

ki Bożej Oranty według pierwowzoru z przełomu XII 

i XIII wieku. 

31 lipca – w uroczystość św. Ignacego Loyoli, zało-

życiela zakonu Towarzystwa Jezusowego, podczas 

Mszy św. o godz. 18.30 dziękowaliśmy za 40-lecie 

kapłaństwa O. Adama Schulza SJ oraz modliliśmy się 
za nasz zakon, za Przyjaciół i Dobroczyńców. 

W sierpniu – z okazji wielu ważnych narodowych 

rocznic modliliśmy się za powstańców warszawskich 

i w intencji naszej Ojczyzny oraz za licznych pielgrzy-

mów podążających na Jasna Górę i za tych, którzy po-

stanowili wytrwać w trzeźwości. 

4 sierpnia – z racji pierwszej niedzieli miesiąca, 

o godz. 8.00 odbyła się Msza św. w intencji członków 

Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca. 

11 sierpnia – zakończył swą pracę w naszej parafii 

O. Tomasz Rakowski SJ, wikariusz, któremu serdecz-

nie podziękowaliśmy za duszpasterską posługę, za pra-

cę z dziećmi oraz ich rodzicami i życzyliśmy Bożego 

błogosławieństwa w nowej misji. 

W czasie wakacji w naszej świątyni zostało zainsta-

lowane nowe nagłośnienie, które będziemy spłacać 
z pomocą i ofiarnością wszystkich parafian, zbierając 

datki na niedzielną tacę. 
1 września – pracę duszpasterską w naszej parafii 

rozpoczęli Siostra Bogna, felicjanka, katechetka oraz 

O. Bogdan Leśniak SJ, wikariusz, których w imieniu 

naszej wspólnoty zakonnej i parafialnej serdecznie po-

witaliśmy, życząc Bożego błogosławieństwa w nowej 

posłudze parafialnej. 

W dniach 7-8 września – zorganizowaliśmy parafial-

ną dwudniową pielgrzymkę autokarową po sanktu-

ariach Podlasia: do Świętej Wody, Sokółki, Różanego 

Stoku i Studzienicznej.  

8 września – w niedzielę podczas Mszy świętej 

o godz. 11.00 odbyło się poświęcenie plecaków 

i przyborów szkolnych naszych uczniów. 

14 września – w święto Podwyższenia Krzyża Świę-
tego, we Włocławku odbyło się modlitewne spotkanie 

pod hasłem: „Cała Polska pod Krzyżem”, a w naszej 

świątyni wspólną modlitwę w godz. 13.30 – 15.00 po-

prowadziły wspólnoty parafialne. 

14 września – z naszej parafii wyruszyła 37. Piel-

grzymka Dzieci i Młodzieży do Rostkowa pod hasłem: 

„nie - JESTEM – sam”, w której udział wzięły Rodzi-

ny z dziećmi. 

15 września – rozpoczął się w Kościele IX Tydzień 
Wychowania pod hasłem: „Zamieszkać razem 

z Jezusem”, jako czas na refleksję i modlitwę za 

wszystkich odpowiedzialnych za formację i wycho-

wanie dzieci i młodzieży. 

19 września –w kaplicy św. Judy Tadeusza o godz. 

17.15 odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne 

Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii 

świetej. 

19 września – w czwartek o godz. 18.30 odbyła się 
Msza św. w intencji Ojczyzny przygotowana przez 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. 

22 września – przywitaliśmy w naszej parafii dwóch 

młodych kleryków: Przemysława Gwaderę SJ 

i Andrzeja Błędzińskiego SJ, którzy przygotowują się 
do kapłaństwa i studiują teologię na Bobolanum, przy 

ul. Rakowieckiej, ale w miarę możliwości będą się 
włączać w posługę duszpasterską w parafii i naszej 

świątyni.  

24 września – po wieczornej Mszy św. odbyło się 
pierwsze po wakacjach spotkanie Rady Parafialnej. 

W weekend 28-29 września – gościliśmy w naszej 

parafii Wspólnotę Miłosierdzia Bożego działającą przy 

jezuickiej parafii w Londynie. Pochodzący z różnych 

krajów Afryki oraz Karaibów mieszkańcy Wielkiej 

Brytanii chcieli poznać Kościół w Polsce, pomodlić się 
wspólnie oraz podzielić się z nami bogactwem afry-

kańskiej kultury. Pierwsze spotkanie odbyło się 
w piątek o godz. 19.30, następne w sobotę o 19.00 

w kaplicy św. Tadeusza Judy. Natomiast w niedzielę 
nasi goście uczestniczyli w Mszach św. o godz. 11.00, 

12.15 oraz o 20.00. Dziękujemy parafianom za liczny 

udział w spotkaniach, podczas których mogliśmy po-

znać różne oblicza Kościoła powszechnego. 

We wrześniu członkowie Akcji Katolickiej i nasz 

parafialny zespół Caritas przeprowadzili przed kościo-

łem zbiórkę na pomoc potrzebującym rodzinom 

i dzieciom, a następnie przygotowali i rozdali paczki 

żywnościowe potrzebującym. Zebrano 3500 zł – za 

hojne serce i wsparcie dziękujemy wszystkim parafia-

nom. 

ciąg dalszy na stronie 26 
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Urodziłem się 46 lat temu w Bes-

kidzie Niskim. Pochodzę z wielo-

dzietnej rodziny. Od prawie 27 lat 

jestem w Towarzystwie Jezusowym. 

Święcenia kapłańskie przyjąłem 

w 2005 roku w kościele św. Andrzeja 

Boboli w Warszawie. Studia filozo-

ficzne odbyłem w Krakowie natomiast 

teologiczne w Warszawie. Podczas 

praktyki duszpasterskiej pracowałem 

w Polskiej Sekcji Radia Watykańskie-

go w Rzymie oraz posługiwałem po-

śród meksykańskich Indian w stanie 

Chiapas. Studia specjalistyczne 

z misjologii ukończyłem w Berkeley 

w Stanach Zjednoczonych. Następnie 

przez trzy lata posługiwałem przy pa-

rafii Św. Andrzeja Boboli w War-

szawie ucząc religii w gimnazjum. 

Potem przez kolejne pięć lat byłem 

sekretarzem Asystencji Europy Środ-

kowo Wschodniej w Kurii Generalnej 

w Rzymie. W Irlandii odbyłem trzecią 
probację podczas której przez trzy 

miesiące posługiwałem w Kolumbii. 

Natomiast przez ostatnie trzy lata pra-

cowałem pośród emigrantów polsko, 

angielsko i hiszpańskojęzycznych sku-

pionych przy parafii św. Ignacego 

Loyoli w Londynie.  
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Urodziłam się w Nisku 11 lipca 1968 

r. Miałam wspaniałych Kochanych 

Dziadków i Rodziców; zostali mi dwaj 

bracia i siostra. Po maturze wstąpiłam 

do Zgromadzenia sióstr felicjanek w 

Warszawie. Po 3-letniej formacji w 

Warszawie wyjechałam do Koszalina, 

aby pracować w szkole jako katechetka 

i rozpocząć naukę na drugim roku Ko-

legium Teologicznego. Pierwszy rok 

Kolegium zaliczyłam eksternistycznie. 

Po ukończeniu Kolegium wróciłam do 

Warszawy i rozpoczęłam 6-letnie stu-

dia na UKSW (1995-2001) a następnie 

dwuletnie Studia Podyplomowe na 

Bobolanum w Warszawie. W tym cza-

sie cały czas pracowałam jako kate-

chetka w szkołach: w Koszalinie, Ko-

łobrzegu, Miliczu, Łodzi a najdłużej bo 

23 lata w Warszawie w szkołach pod-

stawowych i Gimnazjum. W parafii 

św. Szczepana pracowałam jako kate-

chetka w SP Nr 85 w latach 2004-

2008. Po 11 latach wróciłam ponownie 

do parafii i do dawnej szkoły.  

SIOSTRA BOGNA 

OJCIEC BOGDAN LEŚNIAK SJ 

2 października – rozpoczął się w naszej parafii Kurs 

Przedmałżeński, który trwać będzie do 4 grudnia. 

Szczegółowe informacje i zapisy w gablocie i na stro-

nie internetowej parafii. 

6 października – w pierwszą niedzielę miesiąca 

o godz. 8.00 odprawiona została Msza św. w intencji 

Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca, a następnie 

wyjaśnienie intencji Apostolstwa Modlitwy na miesiąc 

październik. 

6 października – w salce ministranckiej odbyła się 
pierwsza powakacyjna zbiórka ministrantów oraz 

wszystkich chłopców pragnących należeć do Litur-

gicznej Służby Ołtarza. We wrześniu po każdej nie-

dzielnej Mszy św. dzieci ze scholi i nasi ministranci 

zbierali dobrowolne ofiary do puszki na potrzeby dusz-

pasterskie Liturgicznej Służby Ołtarza. Dziękujemy 

wszystkim za wsparcie. 

6 października – Papież Franciszek ogłosił paź-
dziernik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyj-

nym z mottem: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chry-

stusa z misją w świecie”. 

13 października – w niedzielę obchodziliśmy XIX 

Dzień Papieski pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy!” 

i przeprowadziliśmy zbiórkę ofiar na stypendia dla 

zdolnej młodzieży z ubogich środowisk. 

Po wakacjach wszystko wróciło do starego porząd-

ku, a więc: w kaplicy św. Judy Tadeusza niedzielna 

Msza św. dla przedszkolaków o godz. 12.15; Msza św. 

w języku hiszpańskim w każdą niedzielę o godz. 10-

.45. W środy – Koronka do Bożego Miłosierdzia 

o godz. 18.15. W każdy czwartek – całodzienne wy-

stawnie i Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapra-

szamy i zachęcamy parafian do udziału w modlitwie. 

Nagłośnienie w naszym kościele działa – nadal zbieramy 
pieniądze na spłatę nowej inwestycji. Serdecznie dzięku-
jemy za zrozumienie i pomoc.  

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 25 
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Urodziłem się w 1986 roku w Gdańsku. Sześć lat 

później przeprowadziłem się do Warszawy-

Międzylesia skąd pochodzi moja rodzina. Tam skoń-
czyłem podstawówkę i gimnazjum, a potem 

w pobliskim Aninie skończyłem liceum. Po maturze 

i dwóch latach studiów w Szkole Głównej Handlowej 

wstąpiłem do zakonu Jezuitów. 

W Towarzystwie Jezusowym jestem od 11 lat. Dwa 

lata byłem w Gdyni, trzy lata w Krakowie, a potem 

cztery lata w Danii. Przez rok uczyłem się intensywnie 

języka duńskiego i pomagałem w parafii, następnie 

przez rok uczyłem religii w duńskiej szkole, po czym 

przez dwa lata studiowałem filozofię umysłu na Uni-

wersytecie Kopenhaskim, jednocześnie pracując jako 

dyrektor administracyjny w jezuickiej bursie dla stu-

dentów. Po powrocie do Polski rozpocząłem studia 

teologii w Warszawie na Bobolanum. W czerwcu 

przyszłego roku mam nadzieję zakończyć je z tytułem 

magistra i przyjąć święcenia diakonatu, a rok później 

prezbiterat. 

Bardzo bliska mojemu sercu pozostaje Skandynawia 

i mam nadzieję, że kiedyś tam wrócę, żeby posługiwać 
jako ksiądz i kierownik duchowy. Chciałbym też zaj-

mować się wprowadzaniem ludzi w duchowość igna-

cjańską i prowadzić ich drogą ignacjańskich rekolek-

cji. Wielu ludzi w Danii odkrywa w sobie gorącą tęsk-

notę za osobistym spotkaniem z Bogiem i pragnienie 

doświadczania Jego obecności w swoim życiu. Do je-

zuitów w Kopenhadze zgłaszają się nie tylko katolicy, 

ale również liczni luteranie, którzy w swoim własnym 

Kościele nie znajdują sposobów na pogłębienie relacji 

z Bogiem. Chciałbym jako jezuita służyć i jednym 

i drugim, dzieląc się z nimi tym, co sam otrzymałem. 

Bliskie jest 

mi również 
duszpasterstwo 

osób niepełno-

sprawnych. Na 

pierwszym roku 

studiów współ-

pracowałem z 

księżmi orioni-

stami przy ul. Lindleya w rozwijaniu duszpasterstwa 

Drabina Jakubowa, które tworzy przestrzeń, w której 

osoby niepełnosprawne fizycznie oraz intelektualnie 

mogą spotykać się z wolontariuszami, spędzać razem 

czas i dzielić się doświadczeniem duchowym. W kon-

takcie z osobami niepełnosprawnymi zachwyca mnie 

głębia ich duchowych doświadczeń i wrażliwość na 

drugiego człowieka. Czuję, że mogę się od nich wiele 

nauczyć.  
Trzecią grupą do której czuję się zapraszany, obok 

Skandynawów i osób niepełnosprawnych, są użytkow-

nicy Internetu. Przez ostatni rok współtworzyłem kanał 

Pogłębiarka na YouTube, gdzie jezuici prowadzą me-

dytację do niedzielnej Ewangelii, ignacjański rachunek 

sumienia oraz odpowiadają na pytania internautów. 

Pod pseudonimem "Przemo SJ" prowadziłem tam serię 
"Na drogach modlitwy". 

Cieszę się, że najbliższy rok będę mógł spędzić 
w parafii Św. Szczepana. Będzie to dla mnie rok pisa-

nia pracy magisterskiej, więc nie będę zaangażowany 

w żadną z grup działających przy parafii, ale będę na 

Mszach Świętych i w zakrystii. Mam nadzieję, że nie 

będzie brakować okazji, żeby spotkać się i poznać się 
lepiej.  

KS. PRZEMYSŁAW GWADERA SJ 

Od siedmiu lat jestem jezuitą, co oznacza, że próbuję 
kochać Boga ze wszystkich sił i żyć duchowością igna-

cjańską, a że to nie zawsze wychodzi, dlatego przyto-

czę inną definicję określającą kim jest zakonnik 

w Towarzystwie Jezusowym: Jezuita to człowiek 

grzeszny, ale wezwany przez Chrystusa, by naślado-

wać Go.  

Kilka słów o sobie - Przed wstąpieniem spędziłem 

najlepsze osiem lat swojego życia na pięcioletnich stu-

diach na AWF we Wrocławiu . Koniec końców dosta-

łem dyplom z tytułem magistra fizjoterapii. Po wstą-
pieniu do zakonu i odbyciu przymusowych dwuletnich 

robót w kamieniołomie własnego charakteru w Gdyni 

(czyt. nowicjacie) pojechałem do Krakowa. Tam przez 

trzy lata studiowałem filozofię, udzielając odpowiedzi 

na pytania, których nikt już sobie nie zadaje.  

Muszę tutaj dodać, że jestem gorącym przeciwni-

kiem filozofii nienaukowych. Przy okazji stałem się 
coachem. Na studiach przez dwa lata byłem koordyna-

torem odpowiedzialnym za przygotowanie krótkich 

medytacji Słowa Bożego w apli-

kacji telefonicznej i stronie inter-

netowej “Modlitwa w drodze”.  

Między naszymi studiami 

z filozofii a teologią pracowałem 

w Szkole Kontaktu z Bogiem 

udzielając rekolekcji ignacjań-

skich dla osób młodych i prowa-

dząc warsztaty o podejmowaniu 

decyzji. Z zamiłowania pasjonuję się stykiem ducho-

wości i psychologii, a po godzinach lubię spędzać czas 

przy programach graficznych adobe, oglądać doku-

menty oraz trenować sztuki walki. Od dwunastu lat 

pomagam w różnych wolontariatach z osobami niepeł-

nosprawnymi lub dziećmi.  

Jeśli ktoś miałby jakieś pytanie do mnie, to z chęcią 
opowiem przy kawie. Na pierwszy rzut oka czasami 

wydajemy się sztywni, ale mam nadzieję, że krótkie 

przedstawienie zmieni ten stereotyp. 

KS. ANDRZEJ BŁĘDZIŃSKI SJ 
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Biblioteka Parafialna 
niedziela, godz. 10.30 - 12,30  

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. Bogdan Leśniak 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 (poza wakacjami)  
O. Andrzej Kiełbowski SJ 

kaplica św. Judy Tadeusza 

poniedziałek godz. 8.00 i 18.00 

środa godz. 15.30, piątek godz. 12.40 

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. Bogna, felicjanki 

niedziela, godz. 10.00, sala „Promyki” 

Ministranci 
opiekun: O. Bogdan Leśniak SJ  

Kl. Andrzej Błędziński SJ 

niedziela, godz. 10.00; 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 


