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Nasza Parafia 

Zachód słońca - zdjęcie wykonane przez S. M. Esterę 

Wszystkim naszym Parafianom, a zwłaszcza chorym  
i cierpiącym, naszym Współpracownikom oraz Przyjaciołom,  

życzymy Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego  
oraz duchowej mocy imocy imocy imocy i    nadzieinadzieinadzieinadziei płynącej  

z Chrystusowego zwycięstwa nad śmiercią. 
 

Wasi Duszpasterze Jezuici  i Siostry Felicjanki 
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Po zimie przychodzi wiosna. Na okład-
ce naszej gazetki widzimy wymowne 
zdjęcie: zimowa szarzyzna drzew za-

czyna się kurczyć w blaskach kolorowego nieba. Jest 
nadzieja, że ciemności zupełnie znikną pod wpływem 
ciepłych promieni słońca. Surowy koloryt wysokich 
drzew, pnących się ku górze, może symbolizować po-
kutne klimaty i praktyki wielkiego postu, przeżywane-
go w kościele. Z każdym jednak dniem przybliżamy 
się do Wielkanocy, do Zmartwychwstania Chrystusa, 
do tego Słońca,” które wschodzi nad światem i które 
już nie zna zachodu”. Ciemności grzechu się rozpro-
szą, śmierć zostanie pokonana. Chrystus, który otwo-
rzy bramy nieba, zapewnia nas, że wszyscy, którzy 
wierzą w Niego mają życie wieczne. Zmartwychwsta-
niemy razem z Nim. Taką nadzieją żyje kościół i taką 
dobrą nowiną karmimy się dziś, gdy wokół nas tyle 
ciemności, zamętu i zła. Po zimie przychodzi wiosna. 
Po wielkim poście – Wielkanoc. W zmartwychwstaniu 
Chrystusa – nasze z Nim zwycięstwo.  

Wielkanocną radość tego roku dodatkowo wzmacnia 
bliska już beatyfikacja Sługi Bożego Stefana Kardyna-
ła Wyszyńskiego. Kościół ogłosi już wkrótce, że Pry-
mas Tysiąclecia jest w niebie, bo na ziemi okazał się 
sługą dobrym i wiernym, służył przez całe swoje życie 
Jedynemu Bogu i Jego Synowi. Na drodze swej paster-
skiej posługi zaufał bezgranicznie Maryi - Matce Jezu-
sa i naszej. Beatyfikacja to ogłoszona przez kościół 
pewność, że „sługa jest już tam, gdzie jest jego Pan”.  

Wszyscy jesteśmy zaproszeni przez Pana, aby kro-
czyć drogą i szukać tego, co w górze. Warto wspo-
mnieć raz jeszcze o tej radosnej i uroczystej beatyfika-
cji, którą przeżyjemy 7 czerwca br., wraz z całym ko-
ściołem w Polsce, a w szczególności z kościołem war-
szawskim. Bowiem ks. abp Stefan Wyszyński, biskup 
warszawski, 71 lat temu  powołał do istnienia naszą 
parafię p.w. św. Szczepana. Lubił ją, odwiedzał i mó-
wił o niej: „źrenica mego oka”. Są to bardzo zobowią-
zujące dla nas słowa. To także zachęta, by ciągle na 
nowo odkrywać wartość parafialnej wspólnoty i dokła-
dać wszelkich starań, by się rozwijała i wzrastała.  

W tym roku mamy też kolejny, nowy powód do ra-
dości i do wdzięczności Bogu. Jest nim jubileusz  
50-lecia obecności i posługi w naszej parafii Sióstr Fe-
licjanek. Zauważmy wymowne proporcje: 71 lat istnie-
nia parafii i 50 lat obecności Sióstr w naszej wspólno-
cie. Siostry Felicjanki poprzez swoją posługę, ofiarę 
i codzienne życie realizują w naszej parafii swój za-
konny charyzmat. W tym najnowszym numerze gazet-
ki znajdziemy wiele informacji o Siostrach i poznamy 
historię Ich zgromadzenia, jego cechy charakterystycz-
ne.  

Szczególnie polecamy wywiad, jakiego udzieliła Sio-
stra Estera – nasza zakrystianka. Siostra opowiada 
o swoim życiu i powołaniu, o pracy, o swej żywej pasji 
do kwiatów i do prasowania,  o modlitwie. Ta pasja to 

znak gorącej miłości do Chrystusa 
w konkrecie codziennego dnia. 
Obraz charyzmatu Felicjanek, ubo-
gacają także liczne zdjęcia ukazu-
jące pracę naszych Sióstr kateche-
tek z dziećmi, począwszy od minionego adwentu, 
przez Boże Narodzenie, jasełka, oraz bogato opisane 
i zilustrowane zimowisko w Zawoi. Widać jak wiele 
serca i pasji wkładają Siostry w swą posługę, 
w wychowanie i towarzyszenie najmłodszym naszym 
przyjaciołom. Jesteśmy wdzięczni Siostrom. Już dziś 
informujemy, że w niedzielę 14 czerwca, podczas 
Mszy św. o godz. 12.30, podziękujemy Bogu za obec-
ność i posługę Sióstr w naszej wspólnocie. Już dziś 
zapraszamy parafian do wspólnego świętowania.  
Świąteczna gazetka przynosi także wiele cennych 

wspomnień i refleksji godnych uwagi, choćby te 
z listopadowej pielgrzymki Młodych - Szczep do Rzy-
mu. Owocną w tych dniach może okazać się lektura 
tekstu o sensie chrześcijańskiego cierpienia, o Duchu 
Świętym. Nie da się wykluczyć, że artykuł 
o Wielkanocy w Lombardii, może zachęcić kogoś do 
tego, by pojechać i przeżyć święta na żywo w tym 
pięknym zakątku Włoch. Skoro Lombardia i Włochy, 
to przypominamy, że w dniach 17 – 25 października 
tego roku, organizujemy parafialną, jubileuszową, au-
tokarową pielgrzymkę do tego kraju. Zachęcamy do 
licznego udziału. Zawieziemy tam wszystkie intencje, 
zwłaszcza dziękczynne za wielkie rzeczy i otrzymane 
dary Boże. Liczymy też na to, że modlitwa przy grobie 
św. Piotra i św. Jana Pawła II umocni nas duchowo.  

Również i tym razem Gazetka przynosi bogate kalen-
darium o niektórych tylko wydarzeniach i o tym, co 
przeżyliśmy w naszej parafii. Pożytecznym może się 
okazać także dokładny grafik nabożeństw Wielkiego 
Tygodnia i Triduum Paschalnego w naszej świątyni. 
Wspominamy też wydarzenia czasu wielkanocnego.  

Na koniec pragnę wyrazić swą radość i podziękowa-
nie wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że na 
święta ukazuje się kolejny numer Naszej Parafii. 
Wspólnie redagowane pismo staje się miejscem spo-
tkania wielu ludzi, ich talentów i myśli. To nasze bo-
gactwo. Warto chcieć, warto się starać. Wszystkim 
parafianom i naszym przyjaciołom, czytelnikom tej 
gazetki życzę, głębokich przeżyć duchowych związa-
nych ze zbliżającymi się Świętami Paschalnymi: aby 
udział w cierpieniu i krzyżu Chrystusa doprowadził nas 
do udziału w Jego zwycięstwie i chwale nieba.  

Alleluja!  
O. Wiesław Kulisz SJ, Proboszcz  
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SŁOWO PROBOSZCZA 

 

Redaguje Zespół: Jolanta Pakulska jp@dataline.pl (red.nacz.); 
Jolanta Wroczyńska jola.wroczynska@gmail.com; 
Wojciech Zagrajek wojtek.zzzz@wp.pl. 
Korekta: Dominika Jany, Katarzyna Jaworska 
Zdjęcia: dostarczone przez autorów tekstów (jeśli nie zaznaczono 
inaczej), Zbigniew Kubisiak 
Asystent kościelny: O. Wiesław Kulisz SJ, proboszcz 
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O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE CIERPIENIA 

Wychodząc naprzeciw tym wszystkim uczestnikom 
„Medytacji”, którzy proszą nas o teksty towarzyszące 
naszym medytacjom, dla tych którzy chcą się z nami 
łączyć duchowo, a pozostają w domach, kontynuujemy 
drukowanie wybranych tekstów. 

Jeżeli pierwszy wielki rozdział ewangelii cierpienia 
piszą przez pokolenia ci, którzy cierpią prześladowania 
dla Chrystusa, to w parze z tym idzie przez dzieje drugi 
wielki rozdział tejże ewangelii cierpienia. Piszą go 
wszyscy ci, którzy cierpią wraz z Chrystusem, jedno-
cząc swoje ludzkie cierpienie z Jego cierpieniem odku-
pieńczym. Wypełnia się na nich to wszystko, co pierw-
si świadkowie męki i Zmartwychwstania powiedzieli 
i napisali o uczestnictwie w cierpieniach Chrystuso-
wych. Wypełnia się na nich więc ewangelia cierpienia, 
a równocześnie każdy z nich pisze ją jakoś w dalszym 
ciągu – pisze i głosi światu, przepowiada swemu oto-
czeniu i ludziom współczesnym. 

Poprzez wieki i pokolenia stwierdzono, że 
w cierpieniu kryje się szczególna moc przybliżająca 
człowieka wewnętrznie do 
Chrystusa, jakaś szczególna 
łaska. Tej łasce zawdzięcza 
swoje głębokie nawrócenie 
wielu świętych, jak choćby 
św. Franciszek z Asyżu, św. 
Ignacy Loyola i wielu innych. 

Owocem owego nawrócenia 
jest nie tylko to, że człowiek 
odkrywa zbawczy sens cier-
pienia, ale nade wszystko to, 
że w cierpieniu staje się cał-
kowicie nowym człowiekiem. 
Znajduje jakby nową miarę 
całego swojego życia i powo-
łania. Odkrycie to jest szcze-
gólnym potwierdzeniem wiel-
kości duchowej, która 
w człowieku całkiem nie-
współmiernie przerasta ciało. 
Wówczas, gdy to ciało jest 
głęboko chore, całkowicie 
niesprawne, a człowiek jakby 
niezdolny do życia i do dzia-
łania – owa wewnętrzna doj-
rzałość i wielkość duchowa 
tym bardziej jeszcze się uwydatnia, stanowiąc przej-
mującą lekcję dla ludzi zdrowych i normalnych. 

Owa wewnętrzna dojrzałość i wielkość duchowa 
w cierpieniu z pewnością jest owocem szczególnego 
nawrócenia oraz współpracy z łaską ukrzyżowanego 
Odkupiciela. To On sam działa pośród ludzkich cier-
pień przez swego Ducha Prawdy, przez Ducha Pocie-
szyciela. To On przetwarza niejako samą substancję 
życia duchowego, wskazując człowiekowi cierpiącemu 
miejsce blisko siebie. To On – jako wewnętrzny Mistrz 

i Nauczyciel – uczy swojego 
cierpiącego brata lub siostrę 
tej przedziwnej zamiany, która 
tkwi w samym sercu tajemni-
cy Odkupienia. Cierpienie 
samo w sobie jest doznawa-
niem zła, ale złączone 
z cierpieniem Chrystusa uzy-
skuje moc odkupieńczą. Chry-
stus uczynił z niego najmoc-
niejszą podstawę ostatecznego dobra, jest to zaś dobro 
zbawienia wiecznego. Cierpieniem swoim na Krzyżu 
dosięgnął samych korzeni zła: grzechu i śmierci. Poko-
nał sprawcę zła, którym jest Szatan, i jego permanent-
ny bunt wobec Stwórcy. Wobec swojego cierpiącego 
brata lub siostry Chrystus stopniowo otwiera i roztacza 
horyzonty królestwa Bożego: świata nawróconego do 
Stwórcy, świata wyzwolonego od grzechu, budującego 
się na zbawczej potędze miłości. I do tego świata, do 
tego królestwa Ojca, Chrystus powoli, ale skutecznie 

wprowadza człowieka cier-
piącego, niejako poprzez 
samo serce jego cierpienia. 
Cierpienie bowiem nie może 
być przetworzone i prze-
obrażone łaską od zewnątrz, 
ale od wewnątrz. Chrystus 
zaś, przez swoje własne od-
kupieńcze cierpienie, znaj-
duje się jak najbardziej we-
wnątrz każdego ludzkiego 
cierpienia i może w nim od 
wewnątrz działać mocą swo-
jego Ducha Prawdy, Ducha-
Pocieszyciela. 
Boski Odkupiciel pragnie 
dotrzeć do serca każdego 
cierpiącego człowieka po-
przez serce swojej Najświęt-
szej Matki, pierwszej 
i najdoskonalszej wśród 
wszystkich odkupionych. 
Jak gdyby przedłużając to 
macierzyństwo, które za 
sprawą Ducha Świętego da-

ło Mu życie, Chrystus przed swoją śmiercią powierza 
Maryi, zawsze Dziewicy, nowy rodzaj macierzyństwa 
– duchowego i powszechnego – wobec wszystkich lu-
dzi tak, by każdy w swym pielgrzymowaniu wiary 
mógł razem z Maryją trwać w ścisłym zjednoczeniu 
z Nim aż po Krzyż, i by każde cierpienie, odrodzone 
mocą tego Krzyża, stawało się w słabości człowieka 
prawdziwą mocą Bożą.  

Opr. Elżbieta Pańko 
(Jan Pawel II, Salivici doloris,  

List apostolski - O chrześcijańskim sensie cierpienia) 
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W Lombardii, w której obowiązuje ryt ambrozjański, ob-
chody Wielkiego Postu różnią się nieco od tego, jak 
przeżywamy ten czas w Polsce. Kiedy kończy się karna-
wał, ile trwa post i jak świętowana jest Wielkanoc w tym 
regionie Włoch?  

Jak być może pamiętacie z mojego artykułu 
z poprzedniego numeru, Lombardia, czyli region 
Włoch, z którego pochodzę, funkcjonuje w rycie am-
brozjańskim. Z tego powodu Wielki Post nie zaczyna 
się w Środę Popielcową, jak w większości kościołów 
rzymskokatolickich, ale w kolejną niedzielę, więc de 
facto karnawał kończy się dopiero w sobotę po Środzie 
Popielcowej. W tym dniu duch karnawału jest 
w Lombardii najbardziej odczuwalny. Każde większe 
włoskie miasto ma własne tradycyjne maski karnawa-
łowe (a właściwie kostiumy). W przypadku Lombardii, 
w tym w szczególności Mediolanu, tradycyjnymi ma-
skami są Meneghino i Cecca. Z kolei Bergamo, miasto 
na północny wschód od Mediolanu, jest miejscem, 
skąd pochodzi maska Arlecchino. 

Podobnie jak w innych krajach, tradycyjne potrawy 
karnawałowe są we Włoszech tłuste i smażone. Bardzo 
popularnymi potrawami karnawałowymi są smażone 
placki (mój tata wciąż tęskni za placuszkami 
z jabłkami swojej mamy!) oraz smażone paski ciasta 
w Polsce znane jako faworki. We Włoszech nazwa 
tego słodkiego smażonego ciasta różni się w zależności 

od regionu. Na północy nazywamy je chiacchere, pod-
czas gdy na południu są znane jako frappe. Pączki rów-
nież występują we Włoszech, ale nie są tak rozpo-
wszechnione jak w Polsce. 

Po przyjęciach i dobrym jedzeniu podczas karnawału 
rozpoczyna się czas Wielkiego Postu, czyli okres re-
fleksji, postu oraz pokuty. Czas ten bywał w przesz-
łości bardzo rygorystycznie przestrzegany, ale obecnie 
tylko ludzie religijni poszczą zgodnie z zaleceniami 
Kościoła. Częstą praktyką jest także podejmowanie 
fioretto, czyli rodzaju obietnicy zrezygnowania 
z czegoś do okresu Wielkanocy, co jest formą pokuty 
i przyczynkiem do rozmyślań. W rycie ambrozjańskim 
podczas postu nie ma świąt liturgicznych za wyjątkiem 
wspomnienia świętego Józefa (19 marca) oraz Zwia-
stowania NMP (25 marca), nie ma również mszy 
w piątki: zamiast tego kościoły są otwarte i są w nich 
przy ołtarzu zwykłe proste krzyże, które zapraszają 
wiernych do modlitwy i refleksji nad ofiarą Jezusa na 
krzyżu. 

Niedziela Palmowa z reguły wypada w okresie, kie-
dy wiosna już zagościła w przyrodzie na dobre. Rośli-
ny kwitną, a drzewa wypuszczają nowe liście. Z uwagi 
na cieplejszy niż w Polsce klimat oraz na tradycję, pal-
my, które są przynoszone do kościoła w Niedzielę Pal-
mową, to z reguły gałązki oliwne lub prawdziwe liście 
palm. Gałązki oliwne mają szczególne miejsce 
w kulturze śródziemnomorskiej i, jak wiadomo, są 
również symbolem pokoju. 

Uroczystości Triduum Paschalnego są bardzo ważne 
dla wierzących Włochów. Podobnie jak w Polsce po-
pularne jest organizowanie dróg krzyżowych, przede 
wszystkim w Wielki Piątek. Drogi krzyżowe przybie-
rają różne formy, szczególnie na południu kraju. W 
Lombardii drogi krzyżowe są z reguły organizowane 
przez miejscowe parafie lub Archidiecezję Mediolanu. 
Wielka Sobota jest co do zasady spokojnym dniem 
wyczekiwania, a uczestnictwo w Liturgii Paschalnej 
jest dosyć powszechne. W Lombardii, podobnie jak 
w całych Włoszech, nie ma zwyczaju święcenia pokar-
mów w Wielką Sobotę. 

Obchody Niedzieli Wielkanocnej zwykle sprowadza-
ją się do uczestnictwa w porannej mszy, chociaż nie 
ma tradycji mszy rezurekcyjnej jak w Polsce. Z reguły 
spędzam Święta Wielkanocne we Włoszech, ale kiedy 
dwa lata temu zdecydowaliśmy się z mężem zostać 
w Warszawie i obudził mnie huk dzwonów, myślałam, 
że stało się jakieś okropne nieszczęście. W rozespaniu 

ciąg dalszy na stronie 5 

WIELKANOC W LOMBARDII  

Częstą praktyką jest podejmowanie 
fioretto, czyli rodzaju obietnicy 

zrezygnowania z czegoś 
do okresu Wielkanocy. 
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zapomniałam, że nasza parafia urządza 
procesje rezurekcyjne! W Niedzielę 
Wielkanocną po mszy je się świątecz-
ny obiad. Każda rodzina i region 
Włoch mają swoje tradycje, ale naj-
bardziej rozpowszechnione jest jedze-
nie jagnięciny jako dania głównego 
oraz różnych przekąsek z jajkami i warzywami, które 
w Polsce pojawiają się w sprzedaży dopiero w maju lub 
czerwcu. 

Inną bardzo popularną tradycją kulinarną jest jedze-
nie babki, która przypomina bożonarodzeniową panet-
tone, ale jest zrobiona na bazie masła z kandyzowaną 
skórką pomarańczową i ma kształt gołębia. Gołąb to 

symbol pokoju i nadziei, który wywodzi się z Księgi 
Rodzaju: to właśnie ten ptak przyniósł Noemu gałązkę 

oliwną oznaczającą, że skończyła się 
wielka powódź, Bóg i człowiek pojed-
nali się, a życie rozpoczęło się na no-
wo. Ten symbol ocalenia od zagłady 
przypomina również o zbawieniu 
przyniesionym nam przez śmierć 
Chrystusa, który dla naszych grze-
chów umarł na krzyżu i zmartwych-
wstał, byśmy mogli rozpocząć nowe 
życie jako dzieci Boże w Chrystusie. 
We Włoszech, podobnie jak w Polsce, 
podczas Świąt Wielkanocnych wyko-
rzystywane są jaja jako symbol nowe-
go życia. Tradycją jest dawanie dzie-
ciom czekoladowych jaj zapakowa-
nych w kolorową folię z niespodzian-
kami w środku. 

Po Niedzieli Wielkanocnej następuje tak zwany Po-
niedziałek Anioła: Lunedi dell’Angelo. Ten dzień jest 

świętem również we Włoszech. Zawdzięcza on 
nazwę aniołowi, który przyszedł ogłosić Maryi 
i Marii Magdalenie, by nie szukały Chrystusa 
w grobie, ponieważ On zmartwychwstał. Jeśli 
pogoda jest dobra, organizuje się tego dnia pikni-
ki z przyjaciółmi i razem zjada resztki z niedziel-
nego wielkanocnego posiłku oraz spędza miły 
wiosenny dzień na zewnątrz w towarzystwie bli-
skich. Chociaż Poniedziałek Wielkanocny zamy-
ka obchody Niedzieli Wielkanocnej, Zmartwych-
wstanie Chrystusa wraz z przebudzeniem natury 
na wiosnę są przypomnieniem o nowym życiu, 
w którym rodzimy się ponownie poprzez ofiarę 
i miłość Chrystusa. 

Anna Aspesi, tłum. MGP 

WIELKANOC W ... ciąg dalszy ze strony 4 

Palmy, które są przynoszo-
ne do kościoła w Niedzielę 

Palmową, to z reguły 
gałązki oliwne lub 

prawdziwe liście palm.  

Po Niedzieli Wielkanocnej następuje 
tak zwany Poniedziałek Anioła:  

Lunedi dell’Angelo.  
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Duch Święty, zwany Pocieszycielem, w wymiarze wspól-
notowym łączy nas i ożywia w naszej różnorodności. W 
wymiarze indywidualnym działa w nas poprzez rozum, 
sumienie, serce oraz poprzez innych ludzi. Łaski Ducha 
Świętego otrzymujemy w sakramencie chrztu 
i bierzmowania, ale żeby cieszyć się w pełni owocami 
Ducha Świętego, powinniśmy ściśle z Nim współpraco-
wać.  

Pisałam w przeszłości na łamach tej 
gazetki o Matce Bożej jako niezawod-
nej przewodniczce do Pana Boga 
w Trzech Osobach, potem o Panu Je-
zusie jako o źródle życia, więc wydaje 
się, że logicznym następnym tematem 
jest rozprawa o Duchu Świętym. 

Jako chrześcijanie wierzymy, że 
Duch Święty jest jedną z Trzech Osób 
Boskich. Został nam obiecany jako 
Pocieszyciel przez Pana Jezusa. Pismo 
Święte też wielokrotnie wyraża się 
o Nim jak o odrębnym bycie i jako że 
tylko Bóg może przenikać Boga, za-
tem Duch Święty jest również Osobą 
Boga (por. 1 Kor. 2, 10-11; KKK r.3, 
152). Co ciekawe, Pismo Święte trak-
tując o Duchu Świętym, wspomina 
o jego działaniu w wymiarze indywi-
dualnym, a także w wymiarze wspól-
notowym. Święty Paweł pisze, że róż-
ne są członki mistycznego Ciała Jezusa, jakim jest Ko-
ściół, ale ożywia je ten sam Duch. Jest to piękny obraz, 
bo pokazuje, że jako ludzie mamy różne powołania 
i charyzmaty i specjalizujemy się w różnych posłu-
gach. Jeden potrafi śpiewać, inny dzielić się słowem, 
inny organizuje, a tylko Bóg jest pełny i doskonały. 
Jak pisze św. Paweł, dzieje się tak, żeby „żadne stwo-
rzenie nie chełpiło się przed Bogiem” (1 Kor. 1, 29), 
żebyśmy byli sobie nawzajem potrzebni i żebyśmy nie 
popadli w uwielbienie naszych indywidualnych funkcji 

czy form kultu, ale poprzez różnorodność, byśmy byli 
zmuszeni do szukania istoty i Ducha, który nas łączy 
i ożywia. W praktyce działa to często jak ucieleśnienie 
jednej z rad życia monastycznego, która mówi, że 
w każdej wspólnocie powinien być co najmniej jeden 
trudny brat, gdyż będzie dla pozostałych nauczycielem 
miłości. Ta nasza różnorodność ubogaca nas często 
w ten sposób, że nas denerwuje i zmusza do szukania 
bardziej tego, co nas łączy, niż tego, co nas dzieli. 
Duch jedności w Kościele jest darem łaski, ale bardzo 
trudno go zachować i jak pisze św. Cyprian jest to 
możliwe tylko, jeśli dokłada się do tego niestrudzo-
nych starań.  

 

W wymiarze indywidualnym Duch Boży działa 
w nas nieustannie poprzez światło naszego rozumu 
i sumienia, żar naszego serca oraz przez inne istoty jak 
inni ludzie czy aniołowie. W szczególny sposób Ducha 
Świętego otrzymujemy również podczas chrztu, 
z reguły nieświadomie jako dzieci oraz podczas bierz-

mowania już świadomie. Łaska 
Ducha Świętego jest darem, który 
może się urealnić tylko, jeśli go 
przyjmiemy i będziemy z nim 
współpracować. Wtedy możemy 
cieszyć się owocami Ducha, jaki-
mi są m.in. miłość, radość 
i pokój. Od strony praktycznej co 
to znaczy współpracować z Du-
chem Świętym? Wydaje się, że 
warunkiem koniecznym jest 
szczera, dobra wola. Dodatkowo 
działanie Ducha Świętego ułatwia 
stan łaski uświęcającej, a więc 
życie moralne w zgodzie z Deka-
logiem, odnawiane w chwilach 
upadków przez sakrament spo-
wiedzi, wierność i sumienność 
w wypełnianiu swoich obowiąz-
ków oraz praktyki modlitewne 
i sakramentalne. Jeżeli będziemy 
dbali o te wszystkie wymiary, 

możemy mieć niezawodną nadzieję, że w naszych ser-
cach zagości pokój i radość niezależnie od okoliczno-
ści życiowych, które będą naszym udziałem. Warto 
o tym pamiętać, bo często jesteśmy nieszczęśliwi, 
zgnębieni i myślimy, że Bóg o nas zapomniał. Nie za-
pomniał, ale często podejmujemy działania, które cią-
gną nas w przeciwne strony. Modlitwa będzie nas zbli-
żała do Pana Boga, ale grzech będzie nas zawsze od 
Niego oddzielał, osłabiając dary Ducha i jego owoce 
w postaci radości i pokoju. Trzeba o tym nieustannie 
przypominać, bo bardzo łatwo o tym zapominamy. 
Byłam kiedyś na pieszej pielgrzymce na Jasną Górę 
i doświadczyłam prawdziwego szoku, jak rozmawiając 
z jedną z osób dowiedziałam się, że od kilkunastu lat 
zdąża latem pokłonić się Najświętszej Panience, bo 
znajduje w tym wielką radość, ale w ciągu tych sa-
mych kilkunastu lat miała tak pokręcony życiorys, że 
zawiłościami i grzechami mogłaby obdzielić spokojnie 
parę żyć i to były ciągle te same lata, a nie następujące 
po sobie… 

Wydaje mi się, że w takiej sytuacji nic dziwnego, że 
ma się wiele do powiedzenia o bólu egzystencjalnym 
i marności życia, bo co człowiek  zaczerpnie radości 
od Pana Boga, to zły duch to grzechami zadepcze. Ta 
obserwacja skłoniła mnie w ogóle do szerszej refleksji 
na temat radości i pokoju jako owocu Ducha Bożego 

ciąg dalszy na stronie 7 

PARĘ SŁÓW O … DUCHU ŚWIĘTYM 

Duch Święty jest Osobą Boga. 
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w kontekście życia moralnego i życia modlitewnego. 
Zdarza się, że mówi się o Dziesięciu Przykazaniach nie 
jako o zestawie zakazów, ale obietnic, że jeżeli będzie-
my blisko Boga, to On nam obiecuje, że nie będziemy 
mówić nieprawdziwych rzeczy o naszych bliźnich, nie 
będziemy pożądać ich rzeczy itd. Nie będziemy robić 
tego, bo będziemy tak przepełnieni dobrem i miłością 
Bożą, że nie będzie w nas tego typu pragnień. Przy-

znam, że podoba mi się ta interpretacja, ale nie zawsze 
wytrzymuje zderzenie z rzeczywistoscią i zastana-
wiałam się dlaczego. Ważnym czynnikiem jest na 
pewno wierność, jeżeli raz do roku idzie się na piel-
grzymkę i nie podtrzymuje się więzi z Bogiem, to cięż-
ko zachować owoce Ducha. Duch Święty jest często 
przyrównywany do wody żywej, a więc czegoś, co 
trzeba pić stale, codziennie, nawet kilka razy dziennie, 
więc żeby podtrzymać owoce Ducha, trzeba być 
w stałej więzi z Bogiem. Czy to wystarczy? Doświad-
czenie uczy, że niestety nie, jest jeszcze potrzebna 
szczera wola rezygnacji ze zła. Pomaga w tym sakra-
ment spowiedzi, którym rządzi dosyć specyficzna re-
guła, że im gorzej, tym lepiej. Im gorzej staramy się 
wypaść, im szczerzej i dogłębniej analizujemy nasze 
winy i mówimy o nich w pierwszej osobie, tym lepiej, 
w więcej sfer naszego życia wpuścimy światło 
i doświadczymy radości jak podczas uroczystości 
Wielkiej Soboty, kiedy do mroku wprowadza się świa-
tło paschału i śpiewa radosny Exultet.  

Owoce ducha, jak radość i pokój to pewna dyspozy-
cja serca, stan naszej duszy przez św. Ignacego nazy-
wany „pocieszeniem”. Warto zabiegać o ten stan, bo 
jesteśmy w nim bardzo szczęśliwi. W życiu jednak, 
nawet jak mamy pokój serca, musimy podejmować 
decyzje i działania. W tym zakresie też warto otworzyć 
się na prowadzenie Ducha Świętego, który jak określa-
ją go pieśni, jest  „światłością dla rozumu”, 
„światłością sumień”, „płomieniem palącym w sercu”.  

Kiedyś miałam podjąć ważną decyzję i pewien bar-
dzo mądry ksiądz powiedział mi, żebym zaufała swo-
jemu rozumowi. Tak, rozumowi! Z reguły mówi się, 
żeby słuchać serca i to prawda, ale trzeba pamiętać, że 

tylko rozum jest w pełni zdolny rozeznać, co jest zgod-
ne z naszym sercem oraz z tym, co słuszne. Miłość 
ukierunkowuje nas, uzdalnia do działania, ale dzięki 
rozumowi jesteśmy w stanie wybrać właściwe środki 
do jej okazywania. Same emocje są niewątpliwie wy-
razem potrzeb naszego ego, ale te potrzeby są zmien-
ne, ulotne, w trudnych chwilach też czasem ze sobą 
sprzeczne i ważniejsze jest trzymanie się pewnego sta-
łego kursu miłości, który tylko rozum jest w stanie ro-
zeznać. Jestem wdzięczna za tę radę po dziś dzień, bo 
po pierwsze podjęłam wtedy bardzo dobrą decyzję, po 
drugie wydaje mi się to logiczne, że skoro Pan Bóg dał 
nam rozum, to chce przez niego do nas mówić. Uwa-
żam, że jeżeli nie ignoruje się rzeczywistości, ale pró-
buje się ją czystym sercem i dobrą wolą zrozumieć, 
Duch Święty będzie nas w ten sposób prowadził. Uwa-
żam też, że Bóg nigdy nie oczekuje, żebyśmy zaprze-
czyli naszemu rozumowi, żebyśmy go przekraczali. 
Uznali jego ograniczenia - owszem, ale zaprzeczyli mu 
- nigdy. Duch Święty poprzez dar rozumu uzdalnia nas 
również do rozeznawania dobra i zła w naszym życiu. 
Warto pamiętać, że Duch Boży jest Pocieszycielem, 

więc nawet jak usłyszymy od niego rzeczy trudne, to 
nigdy nie będą nas przygniatały, ale będą prowadziły 
do szczęścia i radości. Warto zatem pamiętać, że jeżeli 
gnębią nas jakieś myśli, to mogą one pochodzić od nas, 
mogą od szatana, ale nigdy nie będą pochodzić od Bo-
ga, bo Bóg chce nas prowadzić do szczęścia. Trzeba 
o tym pamiętać, bo to pomaga te myśli konsekwentnie 
odrzucać. Dar rozumu przydatny jest również 
w rozeznawaniu tzw. znaków. Poznałam w swoim ży-
ciu kilka osób, które we wszystkim widzą znaki i co 
więcej domagają się, żeby inni je uznawali. Wierzę, że 
Pan Bóg potrafi działać przez znaki, ale problem pole-
ga na tym, że my z reguły uwielbiamy dopasowywać 
te znaki do tego, na co mamy ochotę i z tego powodu 
podchodzę do nich z ostrożnością. Jeżeli rozum podpo-
wiada mi, że przez jakieś zdarzenie przemawia do 
mnie Bóg, to temu wierzę, ale staram się nie interpre-
tować w ten sposób rzeczywistości. Dar rozumu jest 
szczególnie ważny do oceny tego, co nas otacza. Pan 
Jezus mówił, że dobre drzewo nie może wydawać złe-
go owocu, a złe drzewo dobrego, zatem owoce Ducha 
jak miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, 
dobroć, wierność, łagodność, opanowanie są owocami 
Ducha Bożego, zaś ich przeciwieństwa są owocami 
ducha złego. Bardzo porządkuje mi to rzeczywistość, 
szczególnie w ocenie wspólnot ludzkich. Kiedyś byłam 
zagubiona, jak to się dzieje, że coś ma w nazwie bar-
dzo wspaniałe ideały, a wyraźnie widać tam złe owoce 
jak zacietrzewienie, wrogość do innych itp. Teraz 
wiem, że takie grupy mogą robić wiele dobrego, ale 

PARĘ SŁÓW O ... ciąg dalszy ze strony 6 
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Działanie Ducha Świętego ułatwia 
stan łaski uświęcającej, wierność, 
sumienność w wypełnianiu swoich 

obowiązków oraz praktyki modlitewne 
i sakramentalne.  

Duch Święty jest często przyrównywa-
ny do wody żywej, a więc czegoś, co 

trzeba pić stale, codziennie.  

Miłość jest najdoskonalszym owocem 
Ducha.  



Nasza Parafia Nr 1/2020 8 

 
PA

R
Ę

 S
ŁÓ

W
 O

 ..
. 

jest tam też obecny szatan, który dosypuje łyżkę dzieg-
ciu. W takich wypadkach zadaję sobie również pyta-
nie, czy powinnam być częścią takich grup. Z jednej 
strony jesteśmy zapraszani, żeby zmieniać świat na 
lepsze, ale z drugiej trzeba pamię-
tać, że jesteśmy w pierwszej ko-
lejności odpowiedzialni za swoje 
zbawienie i dopiero potem za 
innych i pytanie, czy będziemy 
potrafili wystarczająco dobrze roze-
znawać, żeby nie dać się wciągnąć 
w zło. Trzeba sobie na to pytanie szczerze od-
powiedzieć, bo jak mówi ludowe powiedzenie 
„kto z kim przestaje, takim się staje”. 

Rozum jest jak widać niezwykle ważnym darem Du-
cha i narzędziem jego działania, ale jak pisał św. Paweł 
jest droga jeszcze doskonalsza i jest nią miłość. Duch 
Święty działa w nas, wzniecając w naszych sercach 
miłość – wyższe uczucie, poprzez które Bóg mobilizu-
je nas do działania. My możemy wykrzywiać miłość, 

źle ją wykorzystywać, ale wydaje mi się, że każda for-
ma miłości pochodzi od Boga i jest jego darem. Rzad-
ko kiedy będziemy pamiętali, że ktoś nas do czegoś 

przekonał, ale będziemy doskonale 
pamiętali, jak ktoś okaże nam mi-
łość. Również w wymiarze ducho-
wym miłość Boża jest doświadcze-
niem, które najbardziej rozbudza 
pobożność, bo jak pisał św. Augus-
tyn „niespokojne jest serce nasze 
dopóki nie spocznie w Tobie”. Mi-
łość jest najdoskonalszym owocem 
Ducha, bo rozwiązuje rzeczy, które 
w inny sposób wydają się nierozwią-
zywalne, przecina węzły gordyjskie. 
Z punktu widzenia sprawiedliwości 

czasem powinniśmy być na kogoś bardzo źli, ale jeżeli 
jest w naszych sercach miłość, to będzie potrafiła to 
przekroczyć, bo jest łaskawa, cierpliwa, nie zazdrości, 
nie szuka swego, nie pamięta złego, wszystko znosi, 
we wszystkim pokłada nadzieję.  

Aki 
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Współczesny świat wmawia nam, że jesteśmy samowy-
starczalni: wszystko możemy osiągnąć sami, a do tego 
bez wyrzeczeń i bez wysiłku. Chrześcijanin natomiast 
powierza swoje życie Bogu. Nie oznacza to jednak, że 
sam nie wkłada trudu w to, by osiągnąć swoje cele. 

Według przedstawianych obecnie wzorców człowiek 
sukcesu to ktoś, kto nie ma czasu na zmartwienia, lecz 
także na przeżywanie radości ze swoich osiągnięć. 
Droga do sukcesu ma nie stwarzać żadnych proble-
mów, wręcz przeciwnie, człowiek sukcesu ma ją poko-
nywać bez wysiłku. Wydaje mi się, że to dlatego ma-
my trudności z akceptacją tego, że to nie my decyduje-

my wyłącznie o własnym życiu, o sukcesach w nim 
osiąganych. Kiedy przedstawia się nam to, że wyma-
rzone wakacje czy dobra praca, a tym bardziej udane 
życie rodzinne, są do zrealizowania w jednej chwili, 
bez czekania, a nawet naszego wysiłku, to tym trudniej 
jest uwierzyć w Boga. Trudno jest też ustawicznie pro-
sić naszego Ojca, nie mając pewności, kiedy i w jaki 
sposób nastąpi realizacja naszych próśb. Kiedy wyra-
żamy nasze pragnienia w modlitwach, prosimy 

o pomoc i spełnienie naszych błagań, nie możemy li-
czyć, że spełnią się one według naszych planów. Jed-
nak Boży plan, gdy przyjrzymy mu się choćby 

z dystansu, jest lepszy od naszych zamysłów, bo 
uwzględnia tę perspektywę, której my nie dostrzegali-
śmy. Realizacja naszych próśb, których spełnienia pra-
gniemy, jest możliwa wtedy, kiedy nie tylko oczekuje-
my od naszego Ojca realizacji naszych planów, lecz 

także sami swym postępowaniem staramy się przybli-
żyć do tego celu. Warto tu przytoczyć słowa św. Igna-
cego Loyoli, który mówił, iż tak Bogu mamy ufać, jak-
by całe powodzenie spraw zależało tylko od Niego, 
a nie od nas, tak jednak dokładać starań, jakbyśmy 
mieli to sami wszystko zdziałać, a Bóg nic. Wierzę 
w to. 

Wojciech Zagrajek  

„A BÓG, CZY NIE WEŹMIE W OBRONĘ SWOICH WYBRANYCH, 
KTÓRZY DNIEM I NOCĄ WOŁAJĄ DO NIEGO?” (ŁK 18,7) 

Przedstawia się nam, że wymarzone 
wakacje czy dobra praca, a tym 
bardziej udane życie rodzinne, 

są do zrealizowania w jednej chwili, 
bez czekania. 

Boży plan, gdy przyjrzymy mu się  
z dystansu, jest lepszy 
od naszych zamysłów. 

Bogu mamy ufać, jakby całe 
powodzenie spraw zależało tylko od 

Niego, a nie od nas, tak jednak 
dokładać starań, jakbyśmy mieli to 
sami wszystko zdziałać, a Bóg nic.  
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Siostra Estera na co dzień tworzy piękne kompozycje 
kwiatowe do naszej świątyni, ale też dba o szaty litur-
giczne i bieliznę kielichową oraz przygotowuje świątecz-
ne dekoracje kościoła. Teraz, dzięki rozmowie przepro-
wadzonej przez Marię Żaboklicką, możemy poznać bliżej 
Siostrę i jej niezwykle cenną codzienną służbę.  

Droga Siostro Estero, wszyscy zachwycamy się 
kompozycjami kwiatowymi Siostry, zdobiącymi 

wnętrze naszej świątyni, ale nie wszyscy zdajemy 
sobie sprawę, jak wiele innych prac podejmuje Sio-
stra każdego dnia w trosce o naszą parafię. Pragnę 
zapytać o nie Siostrę w naszej rozmowie, ale pozwo-
lę sobie zacząć od tego, co najbardziej widoczne dla 

naszych oczu, czyli od kwiatów. A właściwie od py-
tania o to, kiedy Siostra odkryła w sobie talent 

i pasję do układania kwiatów? 
Już jako dziecko byłam wrażliwa na piękno przyro-

dy, ponieważ pochodzę ze wsi. Mama zabierała mnie 
w pole. Moje oko dostarczało mi mnóstwo pięknych 
doznań. Pola były złote od pszenicy i posrebrzane ży-
tem, pamiętam zapach macierzanki, kwitnący na nie-
biesko len i inne kwiaty polne. Przyglądając się im, 
stale odczuwałam niedosyt. Obcowanie z pięknem 
przyrody od zawsze dawało mi ogromną radość i tak 
jest do dziś. 

To niezwykłe, że już będąc dzieckiem potrafiła 

Siostra dostrzec w takiej drobince, jaką jest polny 
kwiat, coś artystycznego, będącego dziełem Boga. 

Ale to też i utrudnia życie, jeżeli człowiek dużo wi-
dzi… Niesamowicie się zawsze cieszyłam, gdy szłam 

w pole i o każdej porze roku był tam porządek. Ile mi-
łości jest w tej przestrzeni! Ile trudu człowieczego! 
Widać, z jaką troską i jakim poświęceniem ludzie pra-
cują na ziemi. Gdy jadę na wakacje do domu rodzinne-
go, to bardzo lubię chodzić na boso – po trawie, po 
piasku. Myślę, że chyba ziemia też to lubi, gdy się ją 
dotyka stopami. Na wsi, obcując z przyrodą, człowiek 
niemal od razu odnosi to wszystko do Stwórcy. Zaw-
sze, kiedy jadę do domu, biorę ze sobą aparat. Utrwa-
lam wtedy na zdjęciach kłosy, błękit nieba… 

O! Zatem ta ogromna wrażliwość Siostry wyraża 

się też w zamiłowaniu do fotografowania przyrody! 
Pewnie mało kto z nas, parafian, miał o tym pojęcie. 

Jakich ujęć Siostra poszukuje? 
Przeglądając niedawno zdjęcia, ze zdumieniem od-

kryłam, że zawsze tak udaje mi się uchwycić dany 
obiekt, że jest on widoczny na tle nieba. Nawet gdy 
byłam w Rzymie i robiłam zdjęcie fragmentowi domu, 

w którym przez jakiś czas mieszkał Michał Anioł Buo-
narroti, to na tym zdjęciu też ujęte zostało niebo. 

To trochę tak, jak gdyby niebo szukało wręcz 
możliwości wejścia Siostrze w kadr… 

Tak, zawsze, zawsze! Niebo to życie! To komunia, 
jedność, harmonia. 

A skoro już o życiu… to w jaki sposób odkryła 

Siostra w swoim życiu drogę do Pana Boga? Jak 
zrodziło się powołanie i jak to się stało, że akurat do 

Zgromadzenia Sióstr Felicjanek? 
Wiarę czerpałam od rodziców. 
Ich świadectwo wspólnej mo-
dlitwy i jedności wzbudzało we 
mnie poczucie dobra, radości 
i bezpieczeństwa. Gdy zaczę-
łam chodzić do szkoły, nie było 
szkolnej katechezy. To z rodzi-
cami odkrywałam i poznawa-
łam prawdy wiary. Tuż przed 
Pierwszą Komunią Świętą 
z gromadką dzieci chodziliśmy 
6 kilometrów do kościoła na 
spotkania przygotowujące nas 
do przyjęcia tego sakramentu. Z 
perspektywy czasu, wracając do 
wspomnień z życia osobistego 
i odkrywania drogi powołania, 
uświadamiam sobie, że czasem 
Bóg w swojej łaskawości daje 

ciąg dalszy na stronie 10 
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Obcowanie z pięknem przyrody od 
zawsze dawało mi ogromną radość 

i tak jest do dziś. 

Wiarę czerpałam od rodziców. Ich 
świadectwo wspólnej modlitwy 

i jedności wzbudzało we mnie poczu-
cie dobra, radości i bezpieczeństwa.  

W ogrodzie obok domu rodzinnego 
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człowiekowi znak bliskości, miłości, obecności. Jezus 
posługuje się znakami, aby nasza wiara stawała się 
trwalsza, abyśmy mieli odwagę i pewność podjęcia 
decyzji pójścia za Nim. Tak było w moim życiu. W 
pobliżu naszej miejscowości mieszkały Siostry Feli-
cjanki, znałam je. Jedna z nich odwiedzała chorych. 
Gdy zetknęłam się z Siostrami Felicjankami po przy-
jeździe do Warszawy, poczułam wewnętrznie, że tu 
jest moje miejsce. Tym doświadczeniem podzieliłam 
się z moim tatą, który był dla mnie nie tylko Ojcem, 
ale też wielkim powiernikiem. Oznajmiłam mu, że bę-
dę siostrą zakonną. Tata wzruszył się bardzo 
i odczytałam to jako przyzwolenie z jego strony na 
decyzję, którą podjęłam. 

To przepiękne świadectwo! A jak trafiła Siostra 

później do Rzymu? 
Do pracy w Rzymie skierowali mnie moi przełożeni. 

Jest to rezydencja zamieszkiwana, tymczasowo lub na 
dłużej, przez kardynałów, biskupów, prałatów i księży 
pochodzenia amerykańskiego, którzy przyjeżdżają pra-
cować w biurach watykańskich lub na spotkania syno-
dalne czy też inne. Do naszych obowiązków należy 
utrzymanie porządku w rezydencji. Dochody z tej pra-
cy są przeznaczone na tworzącą się i rozwijającą feli-
cjańską misję w Kenii. 

Podobnie jak układanie kwiatów? 
Układanie kwiatów przy ołtarzu, dbanie o bieliznę 

kielichową oraz o szaty liturgiczne – wszystko to zbli-
ża mnie do Boga. Tworzenie kompozycji kwiatowych 
to nie tylko włożenie kwiatka do wody, ale to przeka-
zywanie treści. 

Kiedy powstaje, rodzi się ta treść? Jest najpierw 

w sercu, w umyśle? Czy pojawia się w trakcie tego 
procesu komponowania? 

W tworzeniu kompozycji jest potrzebne i serce, 
i projektowanie – jedno i drugie, a przede wszystkim 
wyobraźnia. Są chwile, kiedy patrząc na efekt końco-
wy mówię sobie: „To jest dobre.” Czuję wówczas za-
dowolenie. Zdarza się jednak, że nie do końca jestem 
zadowolona. Kwiaty nie mogą konkurować z ołtarzem. 
Ołtarz to Znak. Nie można go upiększyć. Można jedy-

nie coś lekko podkreślić. Zawsze moją motywacją jest, 
by Znak nie został przysłonięty, zatarty. To jest naj-
ważniejsze. Wierni, którzy przychodzą do świątyni, 
mają prawo do natury, do tego, co naprawdę piękne. 
Mają do tego prawo i pragną tego, bo dziś jest pełno 
sztucznych i roślin, i materiałów, na przykład obrusów. 
Natura, zwłaszcza taka, o którą dbam, tworzy dobrą 
atmosferę, również do modlitwy. Mam nadzieję, że 
tego właśnie doświadczamy w naszym kościele. 

Jak najbardziej! Kilka lat temu w jednym 
z numerów „Naszej Parafii” Śp. Pan Jerzy Żydkie-

wicz napisał artykuł poświęcony kompozycjom 
kwiatowym wykonywanym przez Siostrę. Zwrócił 

ROZMOWA Z ... ciąg dalszy ze strony 9 

ciąg dalszy na stronie 11 

Podczas pobytu w Rzymie 
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w nim uwagę na subtelność, szlachetność i piękno 

kwiatów zdobiących wnętrze naszego kościoła. Pod-
kreślał, że jest to nie tylko ogromny talent, ale też 
charyzmat. Siostry posługa to jednak nie tylko 

układanie kwiatów, lecz także cały wachlarz innych 
zadań. Dba Siostra o stan szat i naczyń liturgicz-

nych, obrusów, korporałów. Czym należy się kiero-
wać, chcąc wykonywać dobrze taką pracę? 

Bardzo lubię, gdy nie tylko wokół ołtarza jest natura, 
ale także i na ołtarzu. Mam tu na myśli obrus i bieliznę 
kielichową wykonane z lnu. To jest natura, która do-
brze pracuje we mnie, ale przede wszystkim 
w celebransie, który sprawuje liturgię. Dbanie o lniane 
tkaniny to proces. Dopiero po kilku praniach stają się 
one jasne i piękne. Czyż nie można tego odnieść do 
duszy? Istotne jest tu jednak podejście do natury, 
a w tym przypadku do wykonanych ręcznie lnianych 
obrusów i bielizny kielichowej. Mamy to szczęście, że 
w naszej parafii są korporały, obrusy, palki haftowane 
przez Siostrę Assumpcję, korzystamy z nich do dziś 
i bardzo o nie dbamy. Dbałość o tę naturę, o to, by nie 
wypierała jej nowoczesna sztuczność, jest ogromnie 
ważna. Aż chciałoby się powtórzyć za Adamem Asny-
kiem: 

„Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, 
Choć macie sami doskonalsze wznieść: 
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy, 
I miłość ludzka stoi tam na straży, 
I wy winniście im cześć!” 

 

 
Z kolei Thomas Merton, trapista, wspominając swoją 

Mszę świętą prymicyjną, którą odprawiał u sióstr za-
konnych, napisał, że niesamowicie go uderzyła czy-
stość bielizny na ołtarzu. Zachwycał się zapachem czy-
stości. Czytając to, ucieszyłam się, że ludzie doceniają 
właśnie takie rzeczy. Mam więc poczucie, że wykonu-
jąc tę pracę, dotykam wielkiej tajemnicy. Bardzo poru-

sza mnie moment, gdy kapłan trzyma w swoich dło-
niach patenę czy kielich, które własnoręcznie czyści-
łam i modli się, aby dary w nich złożone stały się dla 
nas chlebem życia i napojem duchowym. To swoiste 
połączenie mojej pracy i tajemnicy Eucharystii daje mi 
życie! Czego chcieć więcej? 

Wspaniale to Siostra ilustruje! A gdzie odbywa się 
pranie, prasowanie ornatów, alb i komży? 

Pranie wszystkich wymienionych rodzajów szat li-
turgicznych odbywa się w pokoiku, który jest na zaple-
czu zakrystii. Tam też prasuję te szaty. Podobnie jak 
Merton, niesamowicie cieszę się zapachem tego pra-
nia, tej wspomnianej czystości. Jaką mi to radość daje! 
Po prostu rozpala to moje serce i duszę! To jest za-
chwyt! Nad pięknem, które czeka już, że kapłan je za-
łoży. Piękno pracy! 

Co Siostra rozumie przez piękno pracy? 
Jeżeli ktoś wykonuje jakąś pracę, w kuchni czy też 

inną, i jeżeli w tej pracy nie ma miłości, to będzie ona 
pozbawiona smaku. Jeśli ja wykonuję kompozycję 
kwiatową, ona nie będzie żyła, jeżeli zabraknie z mojej 
strony miłości. Tam nie będzie życia. To tak, jak pisał 

Khalil Gibran, gdy ktoś tło-
czy wino bez miłości. Go-
rycz. Gorycz będą pić, nie 
wino. Trzeba kochać to, co 
się robi. 
A jak wzbudzić w sobie tę 
miłość, zwłaszcza gdy cza-

sem trud codziennych obo-
wiązków próbuje odebrać 
nam radość z wykonywa-

nia ich? 
Ja pracując, nie męczę się, 
bo mam cel. Wręcz niesamo-
wicie uspokajam się w pra-
cy. Jak na modlitwie. 
Istotnie, w tym chyba tkwi 
siła, by uczynić z pracy for-

mę modlitwy. Używane 
dziś tak często słowo 

„robota” deprecjonuje w 
pewnym sensie wartość 

pracy. Tymczasem Siostra daje nam świadectwo 

tego, że praca, wykonywana z miłością, relaksuje, 
napełnia pokojem, a przez to pozwala łączyć się 
z Panem Bogiem. 

Tak. Gdy widzę owoce swojej pracy – czystość, 
piękno – to wypełnia mnie radość. Piękno to dzieło 
Boga! To On projektuje, formuje naszą naturę i nadaje 
jej kształt. Skoro jesteśmy Bożym dziełem, to aż wyry-

ROZMOWA Z ...... ciąg dalszy ze strony 10 

ciąg dalszy na stronie 12 

Jeśli wykonuję kompozycję kwiatową, 
ona nie będzie żyła, jeżeli zabraknie 

z mojej strony miłości. 
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wa się z naszych serc ogromna wdzięczność i miłość 
do Stwórcy. Trzeba dziękować Bogu i powierzać Mu 
nasze serca i pragnienia, bo inaczej pośród trudności, 
których doświadczamy, możemy zagubić ślady Jego 
palców. Gdy źle pracujemy, tracimy kunszt Bożych 
dzieł. To odnieść można chociażby do natury. Jak 
nie kochamy, to zatracamy ją. Piękno dostrzegamy 
wszędzie: w pracy, w radości, ale i w smutku, który 
pozbawia nas maski i pokazuje, kim jesteśmy. Pięk-
no jest zachwytem duszy. I rozpala serce. Piękno to 
życie. Samo życie. W chwilach zachwytu odsłania 
nam swoją świętą Twarz. Kiedy patrzę na kwiaty, 
widzę Twarz Boga! On tam jest. To Jego dzieło, 
Stwórcy. Piękno nie umiera. Ciało umiera, uroda 
i piękno nigdy nie umierają. 

A dlaczego tak trudno nam dostrzec to piękno 

w drugim człowieku? 
Bo nie chcemy patrzeć sobie w oczy. Rozmawiając 

z ludźmi, staram się zawsze patrzeć im w oczy. Ale 
nie wszyscy chcą tego, wówczas uciekają wzrokiem. 
Ludzie, którzy pozwalają, by im patrzono w oczy, są 
piękni. Lecz mówiąc tyle o pięknie, to tak naprawdę 
wszystko, co nas czeka,   c o   j e s t   p r z e d 
n a m i, to dopiero będzie najpiękniejsze. Wtedy spo-
tkamy się twarzą w twarz. My doświadczamy Boga na 
razie tylko po omacku. On się niesamowicie ukrywa. 

Cieszę się, że nawiązała Siostra do tego nieprze-
mijającego piękna, które będzie, ufamy, również 
i naszym udziałem, gdy przekroczymy bramy nie-
ba. Chciałam bowiem zapytać, jak sobie Siostra 
wyobraża  n i e b o? Będą tam kwiaty? 

(uśmiech) Prawdopodobnie są tam kwiaty. A moje 
wyobrażenie?  B e z   s ł ó w   z r o z u m i e n i e. Nie  

 

trzeba będzie nic mówić. To będzie niekończąca się 
akceptacja i miłość. 

Jakże wspaniała definicja nieba! Zrozumienie bez 

słów – cudowne! Czy to oznacza, że gdy czasem lu-
dzie tu na ziemi potrafią się porozumiewać bez słów 
i wystarcza im jedynie spojrzenie, to doświadczają 
cząstki nieba? 

Ja myślę, że tak. Bywają takie spojrzenia, czasem 
bardzo króciutkie i uważam, że to jest coś z nieba. 
Trzeba jednak umieć rozróżniać spojrzenia. Przywołu-
jąc znów Mertona, wspomnę jak pisał o wodzie, 
w której, gdy się nad nią pochylamy, to widzimy odbi-
cie naszej twarzy. Ale gdy zaczniemy z niej pić, to 

wszystko się zamąci. Śmiało 
można to przenieść na czy-
stość i jej piękno. 
Rozmawiając o czystości, 
nie mogę nie zapytać 
o świętość. Czy ma Siostra 
jakichś swoich ulubionych 

świętych? 
Ulubionych? Mam, mam. Bł. 
Marię Angelę Truszkowską. 
Jak wspomniałam, to, co 
mnie w niej urzeka, to poko-
ra. Jeszcze siostra Faustyna. 
To wspaniała postać. I jaka 
wrażliwa dusza. Ponadto św. 
Teresa z Ávili, św. Teresa 
z Lisieux, czyli Mała Tereska, 
św. Jan Paweł II. Ale spoty-
kam też takich ludzi już tu na 
ziemi, bo to tu się zaczyna. 
To czym jest ta świętość? 
Hmm, jak by to powiedzieć? 

No pięknem. I znów to pięk-

ROZMOWA Z ...... ciąg dalszy ze strony 11 

ciąg dalszy na stronie 13 

Piękno jest zachwytem duszy. I rozpala 
serce. Piękno to życie. Samo życie  

Maryja - Niewiasta obleczona w Słońce, a Chrystus - wschodzące Słońce 
(dekoracja bożonarodzeniowa wg projektu S. M. Estery) 
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no! Pięknem, a jednocześnie pełnią. Pełnią piękna, peł-
nią bólu, pełnią cierpienia, pełnią łez, pełnią znoszenia 
sprzeciwu z każdej strony. Pełnia. 
Ś w i ę t o ś ć   t o   p e ł n i a. Niczego w niej nie 

brakuje. Jest w niej wszystko, co ważne, również łzy. 
Ale łzy, nawet jak wydrążą jakąś głęboką studnię, to 
tylko po to, by później radość była większa. A jeśli się 
w życiu przed czymś ucieka, to… nie ma pełni, nie ma 
światłości. 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że dzieła Sio-
stry możemy podziwiać także przy oka-

zji świąt. Są nimi dekoracje świąteczne 
w naszym kościele: Grób Pański, Ciem-

nica, bożonarodzeniowa szopka. Tego-
roczny wystrój szopki: figura Maryi, 
Matki Bożej, stojąca na tle dużego, zło-

tego koła – słońca, w szczególny sposób 
zapadła mi w pamięć i przychodzi teraz 

na myśl, gdy mówimy o pełni. 
Tak, bo koło to jest pełnia. Tam się mie-
ści wszystko. Ziemia jest pełnią. Słońce 
i księżyc – pełnia. To wszystko dzieła Bo-
że. Bardzo cieszyłam się, gdy Parafianie 
mówili, że podoba im się ten projekt szop-
ki. 

Był naprawdę wyjątkowy. I niezwykle 

wymowny. Wrócę jeszcze na chwilę do 
postaci bł. Marii Angeli, Założycielki 

Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, którą 
Siostra wymieniła przed chwilą. Jako że 
w tym roku przeżywamy jubileusz 50-lecia obecno-

ści Sióstr Felicjanek w naszej parafii, to myślę, że to 
dobra okazja, by zapytać Siostrę o to, czym dla Sio-

stry jest Zgromadzenie? 

Życiem. Moim życiem. Wszystkie moje modlitwy, 
prace, cierpienia zawsze kieruję dla innych, dla misji, 
które podejmuje Zgromadzenie. Jest ono moją Rodzi-
ną, Sercem, spełnieniem, pokarmem i schronieniem. 
Jest dla mnie cenne jak powieka, która chroni źrenicę 
oka. 

Oprócz wspólnoty, którą tworzą przy parafii św. 
Szczepana Siostry Felicjanki, mamy jeszcze tę na-

szą wspólnotę, parafialną. Na koniec tradycyjnie 
prosiłabym Siostrę o próbę sformułowania życzeń 
dla naszej parafii. Czego Siostra chciałaby nam 

wszystkim życzyć? 

Moim najgłębszym życzeniem dla Parafian jest to, 
żeby Wam ze mną było dobrze! (śmiech) Przede 
wszystkim pragnę podziękować Parafianom, na czele 
z Ojcem Proboszczem oraz Przełożonej, Siostrze Klau-

dii, którzy mnie wspomagają. 
Jest takie piękne słowo w języ-
ku włoskim: sostegno, tj. pod-
trzymanie, które jest wpisane 
w moje życie, dzięki Wam. Je-
steście dla mnie tym sostegno! 
Czuję, że jestem podtrzymywa-
na, wspomagana i niesiona 
przez Waszą życzliwość i mi-
łość. Jestem za to ogromnie 
wdzięczna. Kwiaty, muzyka 
potrzebują przestrzeni naszej 
pięknej świątyni i przestrze-
ni w naszych sercach. To we 
wspólnocie, razem, dokonuje się 
dobro, objawiając w ten sposób 
piękno Boga. 
Serdecznie dziękuję Siostrze 
za przemiłą rozmowę! 
Ja także bardzo dziękuję. 

Wywiad z S. M. Esterą 
przeprowadziła Maria Żaboklicka 

ROZMOWA Z ...... ciąg dalszy ze strony 12 

Przygotowanie do Liturgii 

Kłosy - zdjęcie wykonane przez S. M. Esterę 
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FELICJAŃSKI JUBILEUSZ 
W PARAFII ŚW. SZCZEPANA 

W tym roku obchodzimy jubileusz 50-lecia działalności 
Zgromadzenia Sióstr Felicjanek na terenie naszej parafii. 
U Szczepana siostry felicjanki możemy spotkać przede 
wszystkim w pracy z dziećmi, podczas codziennej Eu-
charystii oraz posługi w kościele. Jaki jest charyzmat 
wspólnoty, historia zgromadzenia oraz przyczyna poja-
wienia się sióstr u księży jezuitów?  

Kim są Siostry Felicjanki i skąd się 
wzięły w parafii św. Szczepana przy 
ul. Narbutta w Warszawie? Zgroma-
dzenie Sióstr Świętego Feliksa 
z Kantalicjo (Sióstr Felicjanek) po-
wstało w Warszawie 21 listopada 
1855 roku jako odpowiedź na woła-
nie  najbardziej  poranionych 
i pokrzywdzonych przez los. Założy-
cielką tej wspólnoty, uformowanej 
w duchu ideałów świętego Francisz-
ka, jest błogosławiona Maria Angela 
Truszkowska. Działając pod kierun-
kiem błogosławionego Honorata 
Koźmińskiego, dała ona początek 
nowej rodzinie zakonnej, w której 
charyzmat wpisana została bezgra-
niczna miłość Boga, objawiająca się 

w całkowitym poddaniu Jego woli i ofiarnej służbie 
potrzebującym. Jako duchowe spadkobierczynie swej 
Fundatorki, siostry felicjanki odpowiadają na 
„wezwanie Miłości” życiem kontemplacyjno-

czynnym, pragnąc, aby przez wszystko 
i od wszystkich Bóg był znany, kocha-
ny i wielbiony. Eucharystia jako naj-
cenniejszy skarb ich duchowego dzie-
dzictwa stanowi fundament formacji 
felicjańskiej i jest sercem życia  konse-
krowanego każdej z sióstr.  
W promieniach Najświętszego Sakra-
mentu, adorowanego codziennie 
w domach prowincjalnych Zgromadze-
nia, dojrzewa też felicjańska misja oraz 
gotowość na wszelki trud i poświę-
cenie, szczególnie w posłudze dzieciom 
oraz osobom starszym, chorym 
i ubogim. Miłość każdej felicjanki do 
eucharystycznego Zbawiciela kształtuje 
się w szkole Najświętszej Maryi Panny, 
którą siostry czczą jako Matkę i Panią 
Zgromadzenia, czyniąc wszystko przez 
Jej Niepokalane Serce na cześć Prze-

najświętszego Sakramentu. Wrażliwość na znaki czasu 
i wezwania Kościoła już w 1874 roku zawiodła ducho-
we córy błogosławionej Matki Angeli w posłudze pol-
skim emigrantom na kontynent Ameryki Północnej, do 
Stanów Zjednoczonych i Kanady, a następnie w XX 
stuleciu do Brazylii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, 
Estonii na Ukrainę, do Kenii, Rosji i na Haiti.  

Przepełnione duchem wdzięczności za możliwość 

ciąg dalszy na stronie 15 

Msza święta Jubileuszowa odbędzie 
się 14 czerwca o godz. 12.30. 

po Mszy św. zapraszamy na piknik 
parafialny na placu wokół naszego ko-

ścioła poświęcony 50. lat  
Sióstr Felicjanek u św. Szczepana. 

Bł. Maria Angela Truszkowska  
(1825 – 1899)  

Założycielka Zgromadzenia Sióstr św. 
Feliksa z Kantalicjo 

Założycielką wspólnoty, uformowanej 
w duchu ideałów świętego Franciszka, 

jest błogosławiona Maria Angela 
Truszkowska  

W planie dnia zawsze przewidujemy 
codzienną modlitwę, Eucharystię oraz 

spotkanie z Przyjacielem, 
czyli św. Patronem.  

S.M. Cherubina Frankowska, pierwsza 
przełożona wspólnoty (1970 – 1976)  

Pierwsza wspólnota Sióstr Felicjanek p.w. Matki Bożej Łaskawej 
w parafii św. Szczepana przy ul. Narbutta w Warszawie 

w latach 1970-1974 
przy stole od lewej siedzą: S.M. Krystyna Misiorska, zakrystianka, S.M. 
Cecylia Winnicka i S.M. Cherubina Frankowska, katechetki  oraz S.M. 

Beniamina Mikielska, kulinaria 
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służenia gdziekolwiek je Bóg postawi, felicjanki war-
szawskiej prowincji Matki Bożej Królowej Polski śpie-
wają w roku 2020 radosne Magnificat za pięćdziesiąt 
lat posługi w parafii św. Szczepana przy ul. Narbutta 
w Warszawie.  

Felicjańska placówka pod wezwa-
niem Matki Bożej Łaskawej przy ul. 
Narbutta w Warszawie powstała na 
prośbę Ojców Jezuitów przy parafii 

św. Szczepana. 
Od 1967 roku 
dwie felicjanki 
(S.M. Tomazja 
Kowalska i S.M. 
Regina Kolinko) 
katechizowały tu 
dzieci, dojeżdża-
jąc na lekcje reli-
gii z domu pro-
wincjalnego w 
Marysinie Wa-
werskim. Trzy 

lata później ojciec 
proboszcz Wacław 
Sęk SJ ofiarowu-
j ą c  s i o s t r o m 
mieszkanie po or-
ganiście na trze-
cim piętrze domu 
jezuickiego, po-
prosi ł  oprócz 
dwóch katechetek 
o zakrystiankę 
i siostrę do prowa-
dzenia kuchni na 

około dziesięć osób, wliczając w to 
zatrudnione siostry i zapewniając 
im całkowite utrzymanie oraz pen-
sje miesięczne.  
Organizacją nowej placówki zajęła 
się siostra Maria Cherubina Fran-
kowska, pierwsza przełożona do-
mu i katechetka. Natomiast pierw-
szą wspólnotę razem z nią tworzy-
ły: siostra Maria Krystyna Misior-
ska - zakrystianka, S.M. Beniamina 
Mikielska - kulinaria i S.M. Cecy-

lia Winnicka - katechetka. Chociaż umowa została za-
warta tylko na jeden rok tytułem próby, felicjanki do 
dnia dzisiejszego pracują przy parafii św. Szczepana, 
tylko od roku 1996 r. nie zajmują się już kuchnią. 

Obecną wspólnotę tworzą S.M. Klaudia Gutowska, 
katechetka i przełożona, S.M. Estera Strachowska, za-
krystianka i S.M. Bogna Bujak, katechetka. 

Niech dobry Bóg, Ojciec Miłosierdzia i Pan dziejów 
będzie uwielbiony za wszelkie dobro i wszystkie dobre 
dzieła, które dzięki Siostrom Felicjankom stały się 
udziałem parafii św. Szczepana w Warszawie przy ul. 
Narbutta 21. 

S. M. Fidelia Janas 
kompozycja kwiatowa S.M. Estery Strachowskiej 

FELICJAŃSKI JUBILEUSZ...... ciąg dalszy ze strony 14 

Godło Zgromadzenia: 
Niepokalane Serce Maryi przebite mieczem 
z krzyżem i umieszczoną w jego centrum 
Hostią oraz skrzyżowane ręce Chrystusa 
i św. Franciszka 
Hasło Zgromadzenia: 
Wszystko przez Serce Maryi na cześć Prze-
najświętszego Sakramentu 

Bezgraniczna miłość Boga, objawiają-
ca się w całkowitym poddaniu Jego 

woli i ofiarnej służbie potrzebującym.  

FELICJAŃSKA WSPÓLNOTA DZISIAJ  

S.M. Klaudia Gutowska 

katechetka, od 2017 r. przełożona 
wspólnoty Sióstr Felicjanek 
p.w. Matki Bożej Łaskawej 

S.M. Estera Strachowska 

zakrystianka 
w latach 1983 - 1989 

i od roku 2007  

S.M. Bogna Bujak 

katechetka 
w latach 2004 – 2008 

i od roku 2019  

S.M. Cecylia Winnicka prowadzi 
katechezę w salce 1974 r  
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Pod koniec listopada Wspólnota Młodych Szczep wybra-
ła się do Wiecznego Miasta na kilkudniową pielgrzymkę. 
Na szczęście, wbrew przysłowiu, nie zaniedbaliśmy spra-
wy najistotniejszej: będąc w Rzymie widzieliśmy papie-
ża. I nie tylko! 

Pod koniec listopada wraz z dziesięcioma osobami 
związanymi ze Wspólnotą Młodych Szczep wyjechali-
śmy na kilkudniową pielgrzymkę do Rzymu. Korzysta-
liśmy z gościny w jezuickim domu przy siedzibie prze-
łożonego całego zakonu przy Borgo Santo Spirito, kil-
ka minut spacerem od placu św. Piotra. Dogodne poło-
żenie noclegu, w bezpośredniej bliskości Watykanu 
oraz centrum stolicy Włoch, pozwoliło nam dość łatwo 
odwiedzić główne atrakcje Wiecznego Miasta. Wpraw-
dzie przywitało nas ono długą ulewą i porywistym wia-
trem, jednak później pogoda – przeważnie – nam dopi-
sywała (zresztą na placu św. Eustachego w niedzielne 
przedpołudnie kawa smakuje zupełnie wyjątkowo na-
wet w deszczu). 

Cośmy tam więc robili? Otóż udało się nam zoba-
czyć (prawie) wszystko, co pielgrzym w Rzymie zoba-
czyć powinien. Przede wszystkim cztery bazyliki pa-
pieskie z apostolskimi grobami, świętymi relikwiami 
i cudownymi obrazami, a także inne kościoły, starożyt-
ne bazyliki oraz barokowe „torciki”, które w setkach 
artystycznych wizji, w mieniących się kolorami fre-
skach i mozaikach, po wielokroć, choć na różne sposo-
by, opowiadają te same sceny z historii zbawienia, tak 

aby zapadły w serce zachwycającego się nimi widza 
i nigdy nie zostały przez niego zapomniane. Następnie 
katakumby św. Kaliksta, największe w Rzymie, świa-
dectwo starożytnej inżynierii i pogrzebowych obycza-
jów, a przede wszystkim prostej i szczerej wiary 
w zmartwychwstanie i zwycięstwo nad śmiercią. Dalej 
wykopaliska pod Bazyliką św. Piotra świadczące 
o wielkiej pieczołowitości, z jaką od samego początku 
rzymscy chrześcijanie troszczyli się o zachowanie pa-
mięci o miejscu pochówku Księcia Apostołów oraz 
otoczenie go należnym kultem. Dzięki temu także my 
mogliśmy prawie na wyciągnięcie ręki zbliżyć się do 
doczesnych szczątków człowieka, o którym na co 
dzień czytamy w Ewangeliach i Dziejach Apostol-
skich, że swymi rękoma dotykał wcielonego Boga, że 
swymi oczami oglądał Jego twarz, że swymi uszami 
słuchał nauki Naszego Pana Jezusa Chrystusa, a ustami 
do Niego mówił. Również zwiedzanie Muzeów Waty-
kańskich mogło być doświadczeniem nie tylko este-
tycznym, lecz także religijnym. Przepyszne freski Ka-
plicy Sykstyńskiej, która zawsze wieńczy tę wizytę, 
nie tylko cieszą oko artystycznym bogactwem, lecz 
także mogą nasycić umysł i serce głębią przekazu wia-
ry. 

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego mieliśmy 
z kolei okazję do wspólnej modlitwy podczas Euchary-
stii przy grobie św. Jana Pawła II w kaplicy św. Seba-
stiana. Istotnie, trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce 
dla przeżycia Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata niż właśnie ta kaplica, mieszcząca rów-
nież monumentalny pomnik papieża Piusa XI, który to 
święto ustanowił i znajdująca się w watykańskiej bazy-
lice, która przechowuje nie tylko groby tylu świętych 
następców św. Piotra, ale również relikwie tronu Apo-
stoła, którego Syn Boży ustanowił swym Namiestni-
kiem na ziemi. Patrząc z nieco bardziej praktycznego 
punktu widzenia, można by sobie tylko życzyć więk-
szej punktualności ze strony zarządców bazyliki 
oraz… zainstalowania choćby najprostszego nagłośnie-
nia we wspomnianej kaplicy. 

Zwiedzając z kolei Ogrody Watykańskie mogliśmy 
z bliska obejrzeć leżący w ich zaciszu klauzurowy 
klasztor Mater Ecclesiae, obecną rezydencję papieża 
emeryta. W oknach jego gabinetu paliło się światło, 
więc – nie chcąc mu przeszkadzać – po cichutku zrobi-
liśmy sobie tam tylko zdjęcie. Natomiast papieża Fran-
ciszka spotkaliśmy podczas środowej audiencji na pla-

ciąg dalszy na stronie 17 

JESIENNA PIELGRZYMKA 
WSPÓLNOTY MŁODYCH SZCZEP DO RZYMU 

Udało się nam zobaczyć (prawie) 
wszystko, co pielgrzym w Rzymie 

zobaczyć powinien.  
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cu św. Piotra, pierwszej po zakończonej dzień wcze-
śniej papieskiej pielgrzymce do Tajlandii i Japonii. 
Tylko przez mgnienie oka mogliśmy mu pomachać, 
gdy samochodem krążył po placu przed audiencją – 
niestety nie było wśród nas nikogo, kto nadawałby się 
do podania Ojcu Świętemu na rękach pielgrzymów do 
błogosławieństwa… Za to podczas samej audiencji 
daliśmy o sobie znać umiarko-
wanymi efektami wizualno-
dźwiękowymi, dzięki czemu 
papież mógł już trochę bardziej 
zwrócić na nas uwagę i nawet 
odpowiedział nam pozdrowie-
niem. 

No a poza tym wiele, wiele 
innych miejsc i wrażeń. Rzym 
oferuje zbyt dużo doznań za-
równo dla turystów, jak i dla 
pielgrzymów, by móc w pełni 
odczuć ich smak i szczególny 
klimat tego miejsca w ciągu 
zaledwie kilku dni: trzeba do-
konać jakiegoś wyboru, który 
zawsze pozostawi poczucie 
niedosytu, nawet wtedy, gdy 
próbuje pogodzić się różne cele 
wizyty. Oczywiście dla chrze-
ścijanina, a szczególnie dla ka-

tolika, jest to przede wszystkim okazja do tego, aby 
nadać nowy, głębszy wymiar swemu doświadczeniu 
wiary. Nie chodzi tu jedynie o cały blichtr kościelnych 
urzędów i instytucji, mocno już zresztą przyblakły, 
który otacza siedzibę Ojca Świętego, ale przede 
wszystkim o uświadomienie sobie, dlaczego właśnie 
tam się ona mieści. Chodzi raczej o możliwość nama-
calnego kontaktu z miejscami i przedmiotami, niemy-
mi świadkami, którzy w tajemniczy sposób przenoszą 

nas także w czasie – do wydarzeń i osób, dzięki któ-
rym także my dzisiaj jesteśmy tymi, kim jesteśmy. 
Chodzi więc tak naprawdę o możliwość lepszego 
zrozumienia i choćby chwilowego wejścia w to do-
świadczenie wiary (albo uświadomienia go sobie 
może dopiero po raz pierwszy w życiu), które oży-
wiało nasze siostry i braci pierwszych chrześcijan, 
znanych choćby z imienia lub anonimowych, którzy 
te miejsca kształtowali; to samo doświadczenie, które 
poprzez wieki zostało nam przekazane przez żyją-
cych w tych samych miejscach kolejnych gigantów 
chrześcijańskiego życia i bohaterów wyobraźni 
współczesnych chrześcijan. W bezpośrednim kontak-
cie z materialnymi pozostałościami ich życia uświa-
damiamy sobie, że byli to często tacy sami ludzie, 
jak my, że są nam bliscy w ich ludzkiej słabości 
i wielkości, a jednocześnie mamy w ten sposób nie-
powtarzalną szansę odkryć ożywczą świeżość do-
świadczenia wiary, jego pierwotne, czyste źródło, 
które bije pośrodku zwykłego, codziennego życia.  

O. Zbigniew Jałbrzykowski SJ, 

JESIENNA PIELGRZYMKA ... ciąg dalszy ze strony 16 

Podróż do Rzymu dla chrześcijanina, a szczególnie dla 
katolika, to przede wszystkim okazja do tego, aby nadać 

nowy, głębszy wymiar swemu doświadczeniu wiary.  
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Kolejne zimowisko za nami. W tym roku do Zawoi poje-
chało prawie 40 dzieci: najmłodsi parafianie ze Szczepa-
na oraz goście spoza naszej parafii. Integracja wielokrot-
nych bywalców parafialnych zimowisk oraz nowicjuszy 
wypadła znakomicie, a feryjny wypoczynek u stóp Babiej 
Góry posłużył zarówno dzieciom, jak i ich opiekunom.  

Mój Przyjaciel mieszka w niebie – św. Jan Paweł II 
Mały Karol wojnę musiał przeżyć, 
młodym chłopcem był.  
To wzmocniło go, by wierzyć z całych swoich sił. 
Jan Paweł – Papież Polak. 
Nie bójcie się!” – tak wołał. 

Początek ferii zapisał się dla dzieci 
(nie tylko z naszej parafii) długo ocze-
kiwanym zimowiskiem w Zawoi. 
Mocna ekipa - 37 dzieci razem ze 
wspaniałymi wychowawcami wyru-
szyła po Mszy świętej w kościele św. 
Szczepana o godz. 8.00 autokarem 
w malownicze miejsce u stóp Babiej 
Góry. 

Nasi opiekunowie: S.M. Klaudia, 
S.M. Bogna, o. Bogdan, p. Agnieszka, 
p. Justyna, p. Barbara, p. Ela, p. Gra-
żyna, p. Benoit, p. Dariusz spisali się 
na złoty medal. Bez nich z pewnością 

zimowisko byłoby niemożliwe, bo to właśnie oni trosz-
czyli się o dzieci tak, aby były bezpieczne i niczego im 
nie brakowało. Należą im się brawa i słowa wielkiego 
uznania. Milusińscy, którzy wiele razy byli na zimowi-
skach organizowanych przez parafię św. Szczepana, 
pięknie wpisali się w nasz program. Natomiast dzieci, 

które pojechały pierwszy raz mogły 
odkryć specyfikę parafialnych wyjaz-
dów. W planie dnia zawsze przewidu-
jemy codzienną modlitwę, Euchary-
stię oraz spotkanie z Przyjacielem, 
czyli św. Patronem. Ponadto stałym 
wydarzeniem jest czytanie książek, 
słuchanie ciekawych legend, a także 
wspólny śpiew. Ten czas dzieci spę-
dzały bez telewizji, telefonów, kom-
puterów i innej elektroniki. Jak zaw-
sze było mnóstwo atrakcji, niespo-
dzianek (również pogodowych) i dużo 
ruchu – tak by odpoczywać, ale ak-

ciąg dalszy na stronie 19 

ZIMOWISKO DZIECI 

Szlak naszych wędrówek wyznaczał 
św. Jan Paweł II.  
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tywnie. 
Oto wyzwania i przygody, które podczas tegoroczne-

go zimowiska stały się udziałem jego uczestników. 
Szlak naszych wędrówek wyznaczał św. Jan Paweł II, 
dlatego w drodze do Zawoi zatrzymaliśmy się w Kra-
kowie nie tylko na pyszny obiad, ale przede wszystkim 
po to, aby przejść szlakiem Karola Wojtyły - później-
szego papieża i świętego. Po przyjeździe do Zawoi zo-
staliśmy przywitani śniegiem, co wszystkich wprawiło 
w dobry, zimowy nastrój. Pierwszego dnia nasze plany 
pokrzyżowała pogoda, ale dzięki temu mogliśmy do-
świadczyć, jak góry potrafią być kapryśne i mało prze-
widywalne. Spacer po najdłuższej wsi w Polsce 
i wizyta w Izbie Pamięci Jana Pawła II okazały się nie 
lada wyczynem - zwłaszcza dla niezaprawionych cho-
dziarzy. Wszyscy jednak okazali się zuchami 
i pokonali wszelkie trudności głównie związane ze 
zmienną pogodą. Dziękujemy p. Katarzynie i p. Justy-
nie za profesjonalne poprowadzenie zajęć sportowych. 
Podczas tegorocznego zimowiska byli z nami Państwo 
Villette, dzięki którym codziennie mogliśmy wyśpie-
wać Panu Bogu naszą miłość i wdzięczność. Dziękuje-

my za Wasze bezinteresowne zaangażowanie i chęć 
służenia licznymi talentami. 

Całodzienna wycieczka do Wadowic z niezapom-
nianym p. Mateuszem – naszym Przewodnikiem spra-
wiła wszystkim wiele radości. Po Mszy świętej 
w bazylice był czas na zwiedzanie Muzeum Jana Pawła 
II – kto jeszcze nie był, serdecznie polecamy. Nie za-

brakło czasu na pamiątki 
i papieskie kremówki. Po 
powrocie do Ośrodka dzieci 
wzięły udział w kreatyw-
nych warsztatach FOLK 
DESIGN – Patchworkowe 
Cuda, podczas których Wy-
chowawcy razem z dziećmi 
wykonali kolejną pamiątkę 
z Zawoi - tym razem techni-
ką patchwork. Wizyta u 
Pszczelarza – ciekawostki 
z życia pszczół oraz wspól-
ne pieczenie pierniczków 
okazały się  strzałem 
w dziesiątkę nie tylko dla 
dziewczynek. Panowie star-
si i młodsi wykazali się 
ogromnym talentem kuli-
narnym. Dzięki zimowej 
aurze mogliśmy sfinalizo-
wać nasz plan zjeżdżania na 

ZIMOWISKO ... ciąg dalszy ze strony 18 

ciąg dalszy na stronie 20 

Całodzienna wycieczka do Wadowic 
sprawiła wszystkim wiele radości.  

Zapał do zjeżdżania na nartach 
był tak wielki, że dzieci  

z żalem opuszczały stok.  
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nartach. Ośnieżone stoki czekały razem z instruk-
torami na naszych narciarzy. Zapał do zjeżdżania na 
nartach był tak wielki, że dzieci z żalem opuszczały 
stok. Po dniu pełnym wrażeń uczestnicy zimowiska 
dzięki doświadczeniu i pomysłowości p. Grażyny mie-
li sporą dawkę języka angielskiego podanego w formie 
warsztatów połączonych z zabawą. Choć tłum ludzi 
raczej nie zachęca do odwiedzania Stolicy Tatr, wy-
cieczka do Zakopanego była dla nas pięknym do-
świadczeniem. Zwiedziliśmy sanktuarium Matki Bo-

skiej Fatimskiej na Krzeptówkach, które jest wotum 
dziękczynnym za ocalenie życia i zdrowia Jana Pawła 

II po zamachu w 1981 roku. Mimo wielu turystów mo-
gliśmy wjechać i zjechać kolejką terenową na Guba-
łówkę – skąd rozpościera się piękna panorama Tatr 
i Zakopanego. Był także czas wolny, aby zakupić gó-
ralskie pamiątki na zakopiańskich Krupówkach. Jeste-

śmy ogromnie wdzięczni p. Mateuszowi za mnó-
stwo opowiedzianych legend związanych nie tyl-
ko z górami. Ostatni dzień zimowiska spędzili-
śmy w Białce Tatrzańskiej, korzystając 
z wodnych atrakcji Parku – Termy Bania. Wie-
czorem przyszedł czas na podziękowania, wrę-
czanie dyplomów, pożegnania… z nadzieją na 
kolejny wspólny wyjazd. 
Dziękujemy z serca Ojcu Proboszczowi, Sio-
strom Felicjankom i wszystkim Parafianom, któ-
rzy wspierają nas modlitwą, dobrym słowem 
i pieniężnymi ofiarami, bez których zimowisko 
w takiej formie nie byłoby możliwe. Dziękujemy 
także Fundacji PKO Banku Polskiego za dofinan-
sowanie naszego zimowego wypoczynku. 

S. M. Klaudia Gutowska, felicjanka 

ZIMOWISKO ... ciąg dalszy ze strony 19 

W Białce Tatrzańskiej dzieci skorzy-
stały z atrakcji wodnych 

w Termie Bania.  
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JASEŁKA 

Fot. Z.Kubisiak  
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BOŻE NARODZENIE 

Fot. Z.Kubisiak  
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ODPUST PARAFIALNY 
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WYDARZYŁO SIĘ… 
1 stycznia – w pierwszy dzień Nowego Roku prze-
żywaliśmy w Kościele katolickim uroczystość Świętej 
Bożej Rodzicielki Maryi oraz Światowy Dzień Pokoju, 
na który papież Franciszek wystosował specjalne orę-
dzie. 

3 stycznia – w uroczystość Najświętszego Imienia 
Jezus i z okazji pierwszego piątku Księża odwiedzili 
z Komunią św. chorych parafian. 

4 stycznia – w kaplicy św. Judy Tadeusza odbyło się 
parafialne spotkanie opłatkowe, które zgromadziło 
przy długim stole licznych parafian starszych 
i młodszych. 

5 stycznia – w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 
8.00 odbyła się Msza św. Apostolstwa Modlitwy 
i Żywego Różańca, a następnie spotkanie 
z wyjaśnieniem intencji modlitwy na miesiąc styczeń. 

6 stycznia – w uroczystość Objawienia Pańskiego 
podczas każdej Mszy św. modliliśmy się za misjonarzy 
rozsianych po całym świecie, a taca przeznaczona zo-
stała na misyjne dzieło Kościoła. Tradycyjnie wielu 
parafian udało się z dziećmi na Stare Miasto, aby 
uczestniczyć w Orszaku Trzech Króli. 

12 stycznia – po Mszy św. o godz. 11.00 uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej 85, przygotowani przez nasze 
Siostry Felicjanki, katechetki, przedstawiły Jasełka. 

19 stycznia – modliliśmy się o jedność wszystkich 
wierzących w Chrystusa z okazji trwającego 
w Kościele Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 
pod hasłem: „Życzliwymi bądźmy (Dz 28,2)”. Po wie-
czornej Mszy św. mieliśmy okazje wysłuchać piękne-
go koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru 
Camerata Varsovia. 

21 stycznia – po wieczornej Mszy św. w kaplicy św. 
Judy Tadeusza odbyło się kolejne spotkanie z cyklu 
duchowość ludzi świeckich pt. „Jak sobie poradzić ze 
zmianami, jakie zachodzą w Kościele?, które poprowa-
dził O. Adam Schulz SJ. 

23 stycznia – z okazji siódmej rocznicy śmierci Ks. 
Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, uczestni-
czyliśmy we wspólnej modlitwie podczas Mszy św. 
w Archikatedrze św. Jana. 

26 stycznia – obchodziliśmy Niedzielę Słowa Boże-
go, ustanowioną przez Papieża Franciszka ustanowił 
Listem Apostolskim Misericordia et misera, w którym 
Ojciec Święty zachęca nas wszystkich do codziennego 
czytania, rozważania i wprowadzania w życie Słowa 
Bożego. 

1 lutego – w pierwszą sobotę miesiąca, po Mszy św. 
o godz. 9.00, odbyła się szczególna modlitwa do Nie-
pokalanego Serca Maryi. 

2 lutego – w Święto Ofiarowania Pańskiego – trady-
cyjnie Matki Bożej Gromnicznej – modliliśmy się za 
kapłanów i zakonników z okazji Dnia Życia Konsekro-
wanego. O godz. 8.00 odprawiona została Msza św. 
Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca, po której 

na spotkaniu Ksiądz Proboszcz wyjaśniał intencje mo-
dlitewne na miesiąc luty. 

7 lutego – w pierwszy piątek miesiąca Księża przed 
południem udali się z Komunią św. do chorych para-
fian. 

9 lutego – grupa dzieci z naszej parafii wraz 
z opiekunami (S.M. Klaudia, S.M. Bogna, O. Bogdan) 
wyjechała do Zawoi na tygodniowy, zimowy wypo-
czynek, który został dofinansowany przez zbierane do 
puszek ofiary. Dziękujemy wszystkim za pomoc 
i hojne serca. 

11 lutego – w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej 
z Lourdes, z okazji 28. Światowego Dnia Chorego pa-
pież Franciszek wystosował specjalne orędzie pt.: 
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni 
i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11, 28)”. 
W naszym kościele o godz. 18.30 została odprawiona 
Msza św. za chorych połączona z Sakramentem Cho-
rych. 

16 lutego – Ksiądz Proboszcz przedstawił podsumo-
wanie zakończonej kolędy – wizyty duszpasterskiej 
w naszej parafii. Przyjęliśmy Księży w 1964 mieszka-
niach (23,61%). Odmówiono wizyty w 490 mieszka-
niach (5,89%), a w 5865 mieszkaniach (70,50%) nie 
otwarto w ogóle drzwi. Ksiądz Proboszcz podziękował 
serdecznie wszystkim rodzinom, kapłanom 
i ministrantom za wspólne spotkania w miłej świątecz-
nej atmosferze. 

Jezuicki Wolontariat Misyjny przeprowadził 
w naszej świątyni zbiórkę ofiar do puszki na budowę 
kościoła w Indiach, a wolontariusze z poprzednich wy-
jazdów do Indii na specjalnym na spotkaniu w kaplicy 
św. Judy Tadeusza przygotowali prezentację slajdów 
i zdjęć oraz podzielili się swoimi doświadczeniami 
z pracy misyjnej. 

18 lutego – po wieczornej Mszy św. w kaplicy św. 
Judy Tadeusza odbyło się kolejne spotkanie z cyklu 
duchowość ludzi świeckich pt. „Piękno – drogą zjed-
noczenia z Bogiem”, które poprowadził O. Adam 
Schulz SJ. 

26 lutego – przeżywaliśmy Środę Popielcową 
i obrzęd posypania głów popiołem. Papież Franciszek 
Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 2020 zatytuło-
wał „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się 
z Bogiem!” (2 Kor 5, 20). 

27 lutego – w czwartek o godz. 17.15 odbyło się 
kolejne spotkanie formacyjne Rodziców dzieci przygo-
towujących się do I Komunii św. 

28 lutego – 1 marca – w pierwszy tydzień Wielkie-
go Postu odbyło się skupienie rekolekcyjne pt. „Od 
uważności do kontemplacji Jezusa”.  

1 marca – z okazji pierwszej niedzieli miesiąca 
o godz. 8.00 odprawiona została Msza św. Apostol-
stwa Modlitwy i Żywego Różańca, a po niej spotkanie 

ciąg dalszy na stronie 25 
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z wyjaśnieniem intencji na miesiąc marzec. 
Po każdej Mszy św., dzieci ze scholi i nasi mini-

stranci rozpoczęli zbiórkę dobrowolnych ofiar do pusz-
ki na dofinansowanie wakacji letnich w Karpaczu. 
Dziękujemy za wsparcie tej inicjatywy. 

28 lutego – w ustanowionym w polskim Kościele 
Dniu modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystania 
seksualnego małoletnich modliliśmy się za ofiary prze-
mocy. 

Zapraszamy… 
Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 16.30 dla 

dzieci, o 17.45 dla ogółu wiernych oraz o godz. 20.00 
dla studentów i pracujących. 

Nabożeństwo Gorzkich Żalów z kazaniem pasyj-

nym w niedziele o godz. 17.45. 
Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii: 9–11 

marca dla Szkół Podstawowych; 16–18 marca dla Ze-
społu Szkół Technicznych i Liceów; 22–25 marca dla 
ogółu parafian. 

3 kwietnia – w piątek odbędzie się Droga Krzyżowa 
ulicami naszej parafii. 

Organizujemy autokarową Jubileuszową Piel-

grzymkę do Włoch, w dniach od 17 do 25 październi-
ka br. W programie pielgrzymki: Tarvisio, Padwa, 
Asyż, Rzym, Monte Cassino, Loreto. Zapraszamy pa-
rafian do udziału. Szczegółowe informacje na plaka-
tach. Zapisy i kontakt w kancelarii parafialnej. 

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 24 

W naszej parafii pojawiła się nowa wspólnota młodych 
dorosłych. Warto bliżej poznać Wspólnotę św. Jana i … 
być może do niej dołączyć!  

Naszą wspólnotę założył w 2001 roku ojciec Piotr 
Kropisz SJ. Do niedawna byliśmy częścią Duszpaster-
stwa Akademickiego DĄB. W tym roku, jako pełnolet-
nia wspólnota (istniejemy od 18 lat), poczuliśmy po-
trzebę usamodzielnienia – i tak trafiliśmy do parafii 
św. Szczepana. 

Jesteśmy wspólnotą młodych dorosłych: członkowie 
naszej wspólnoty mają mniej więcej 30 lat, ale są też 

osoby bliżej czterdziestki, a niektórzy z nas kończą 
jeszcze studia – nie stawiamy więc sztywnych granic. 
Modlimy się medytacją ignacjańską, dzielimy się na-
szym doświadczeniem Pana Boga i formujemy 
w duchu św. Ignacego z Loyoli. Spotykamy się we 
wtorki o godzinie 20:00 w kaplicy św. Judy Tadeusza, 
z wyjątkiem trzecich wtorków miesiąca, kiedy to 
uczestniczymy w konferencji prowadzonej przez ojca 
Adama Schulza SJ o godzinie 19:15 (miejsce bez 
zmian), na której pogłębiamy znajomość duchowości 
osób świeckich. W pozostałe wtorki modlimy się me-
dytacją ignacjańską przed Najświętszym Sakramentem 

(45 minut), a następnie dzielimy się owocami modli-
twy. Zapraszamy serdecznie wszystkich w wieku oko-
ło 30 lat: zarówno osoby po rekolekcjach ignacjań-
skich, jak i tych, którzy chcą poznać tę formę modli-
twy medytacyjnej. 

Wspólnota św. Jana Apostoła 
kontakt: wspólnotajana@gmail.com  

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNOTY ŚW. JANA APOSTOŁA! 

Członkowie naszej wspólnoty mają 
mniej więcej 30 lat.  

Modlimy się medytacją ignacjańską, 
dzielimy się naszym doświadczeniem 
Pana Boga i formujemy w duchu św. 

Ignacego z Loyoli.  
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WIELKI TYDZIEŃ 2020 
 

Niedziela palmowa, 5 kwietnia 
godz. 11.00 - procesja z osiołkiem 

 
Wielki Czwartek, 9 kwietnia 

godz. 16.30 - Liturgia Wieczerzy Pańskiej – dla dzieci 
godz. 18.30 – Liturgia Wieczerzy Pańskiej - dla parafian 

Adoracja Pana Jezusa w „Ciemnicy” do godz. 21.00  
 

Wielki Piątek, 10 kwietnia  
godz. 15.00 - Nowenna do Bożego Miłosierdzia. 
godz. 16.30 - Liturgia Męki Pańskiej - dla dzieci 

godz. 18.30 - Liturgia Męki Pańskiej - dla parafian  
Adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 21.30  

 
Wielka Sobota, 11 kwietnia 

od godz. 7. 00 - Adoracja przy Grobie Pańskim 
od godz. 9.00 do 16.00 - Święcenie pokarmów  

godz. 15.00 - Nowenna do Bożego Miłosierdzia. 
godz. 16.30 - Liturgia Wigilii Paschalnej - dla dzieci 

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

 
Niedziela Zmartwychwstania, 12 kwietnia  

godz.6.00 - Procesja i Msza św. Rezurekcyjna  
 

Spowiedź w Wielkim Tygodniu 
poniedziałek, wtorek i środa - podczas Mszy św. 

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

Wielka Sobota 
godz. 7.00 - 14.00 
Nie spowiadamy: 

W czasie Liturgii Triduum Paschalnego  
W czasie Świąt – Niedziela i Poniedziałek 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU NASZYCH PARAFIAN I GOŚCI! 

29. II – Środa Popielcowa 
Droga Krzyżowa – w każdy piątek 

godz. 16.30 – Dzieci 
godz. 17.45 – Dorośli 

godz. 20.00 – Studenci 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

w każdą niedzielę – godz. 17.45 

Rekolekcje Wielkopostne 
9/11.III – Szkoły Podstawowe  

16/18.III – Zespół Szkół i Liceów 
22/25.III – rekolekcje parafialne 

 
3.IV – Droga Krzyżowa ulicami naszej Parafii 

 

WIELKI POST 2020 

CZAS WIELKANOCNY 
Nowenna do Bożego Miłosierdzia 

do 10.IV - godz. 15.00 
12.IV – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

19.IV – Niedziela Miłosierdzia Bożego 
bierzmowanie, godz. 12.30 9.V – Pierwsza Komunia św. 

24.V – Rocznica I Komunii św. 
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Podczas badania życiorysu o. Longina Szymczukiewicza 
SJ, pierwszego jezuickiego proboszcza parafii św. 
Szczepana, o. Wojciech Żmudziński SJ natrafił na nie-
zwykle ciekawy wątek. To piękna historia bohaterstwa, 
a także braterskiej miłości.   

Ojciec Longin Szymczukiewicz SJ (ur.1912, zm. 
2001) objął parafię 7 października 1949 roku. Powięk-
szył kaplicę mieszczącą się w budynku przy ul. Na-
rbutta 21 i przez dziewięć lat rozwijał działalność para-
fii. W 1958 roku został przeniesiony do Torunia, gdzie 
pełnił funkcję duszpa-
sterza akademickiego. 
Bardzo naraził się wte-
dy władzy ludowej. Z 
dokumentów IPN-u 
dowiadujemy się, że był 
solą w oku komuny 
i inwigilowało go aż 
kilkunastu agentów 
Służby Bezpieczeństwa. 

Nie na jego historii 
życia chciałbym się jed-
nak skupić, lecz na tym, 
co znalazłem w archi-
wum na temat jego bra-
ta Witolda, który jako 
ksiądz diecezjalny pra-
cował najpierw na Wi-
leńszczyźnie, a po woj-
nie w Kartuzach. 

Ksiądz Witold Szymczu-
kiewicz (1910-1987) został 
uznany przez Instytut Yad 
Vashem za Sprawiedliwe-
go wśród Narodów Świata 
i zasadził drzewo w Alei 
Sprawiedliwych. Zachowa-
ły się dwa zdjęcia: jedno 
zrobione tuż po zasadzeniu 
drzewka w 1960 roku 
i drugie z roku 1998, na 

którym widzimy okazałe, 
38-letnie drzewo o dwóch 
pniach. Podczas II wojny 
światowej ksiądz Witold 
uratował dwa życia: ży-
dowską koleżankę z lat 
szkolnych wraz z dziec-
kiem. Jej ocalony synek 
Jaś zrobił później karierę 
aktorską w Izraelu. Ich 

nazwiska wypisane są w języku hebrajskim na tablicz-
ce przy zasadzonym drzewie. Jest tam także nazwisko 
wybawiciela zapisane w języku polskim: Witold 
Szymczukiewicz. 

Wśród zbiorów archiwalnych odnajduję w białej ko-
percie dwa niewielkie liście w foliowym woreczku. To 
są listki z tego drzewa życia, zerwane w 1995 roku 
i z wielką czcią przechowywane przez ojca Longina 
jako relikwie po bracie zmarłym w 1987 roku. Bo choć 
sprawiedliwy człowiek odchodzi, to o jego czynach 
nadal szumią gałęzie drzewa w dalekim Izraelu. 

Ojciec Longin Szymczu-
kiewicz SJ odszedł do 
Pana 14 lat po śmierci 
swojego brata. Pamiętam 

go jako pogodnego starszego 
współbrata, troskliwego spo-
wiednika i poruszającego 
ludzkie serca rekolekcjonistę, 
ale dopiero niedawno pozna-
łem historię jego brata księ-
dza, który ma swoje drzewo 
w Alei Sprawiedliwych 
w Izraelu. 

Wojciech Żmudziński SJ  

Z ARCHIWUM JEZUITÓW  
Kto ratuje jedno życie, ocala cały świat 

WSPOMNIENIE O STARSZYM BRACIE PIERWSZEGO JEZUICKIEGO PROBOSZCZA PARAFII ŚW. SZCZEPANA  

Choć sprawiedliwy człowiek odchodzi, to o 
jego czynach nadal szumią gałęzie drzewa 

w dalekim Izraelu.  
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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 

Akcja Katolicka 
asystent kościelny: O. Wiesław Kulisz SJ 
1. czwartek miesiąca po mszy św. o godz. 18.30 
sala św. Stanisława Kostki 

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 

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)  
opiekun O. Wiesław Kulisz SJ 
czwartki godz. 9.30—10.30 

Parafialny Oddział Caritas 
opiekun O. Wiesław Kulisz SJ 
1. środa miesiąca 

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 

Wspólnota św. Jana Apostoła 
opiekun: Kl. Andrzej Błędziński SJ 
wtorek, godz. 20.00 
kaplica św. Judy Tadeusza 

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 i  
Kl. Andrzej Błędziński SJ 
niedziela, godz. 10.00 
sala św. Stanisława Kostki 

Spotkania Wspólnoty Młodych Szczep 
opiekun: o. Zbigniew Jałbrzykowski SJ 
Msza św.: niedziela godz. 20.00 
kontakt: wmszczep@gmail.com  
facebook.com/WMSzczep 

Katecheza do bierzmowania 
O. Andrzej Kiełbowski SJ 
kaplica św. Judy Tadeusza 

Kurs przedmałżeński 
Małżeńskie Drogi i O. Andrzej Kiełbowski SJ i  
kaplica św. Judy Tadeusza 

 

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 godz. 18.00  
(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 

To, w co wierzymy, jest ważne, 
ale jeszcze ważniejsze jest Komu wierzymy. 

Benedykt XVI 


