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OKIEM PROBOSZCZA

SŁOWO PROBOSZCZA
Doczekaliśmy się lata i kolejnych wakacji. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że tak
łagodnie i bezpiecznie przeprowadził
nas przez nieoczekiwane morze pandemii koronawirusa. Dzięki Bogu życie powoli wraca do normalności.
I chociaż pandemia pokrzyżowała nam wszystkim
plany, to sytuacja na tyle się poprawiła, że w naszej
parafii udało się zrealizować ważne duszpasterskie
sprawy.
Przeżyliśmy uroczystość Bożego Ciała z procesją
wokół naszej świątyni. Większość dzieci przystąpiła
w małych grupach do I Komunii świętej. Młodzież
szkolna przyjęła sakrament bierzmowania. Pomimo
trudności narzeczeni ukończyli kurs przedmałżeński
i teraz planują ślub i wesele.
W wakacyjnej gazetce parafialnej znajdziemy bogaty materiał fotograficzny z przeżytych wydarzeń oraz
szczegółowy komentarz i wyjaśnienia.
Na szczególną uwagę w najnowszej gazetce, zasługuje od dawna zapowiadany Jubileusz 50-lecia obecności i posługi Sióstr Felicjanek w naszej parafii.
Główna uroczystość odbyła się w niedzielę 14 czerwca. Za dar tej obecności dziękowaliśmy podczas Mszy
św. o godz. 12.30. Na tę uroczystość przybyło wiele
sióstr, które pracowały w naszej wspólnocie parafialnej. W gazetce zobaczymy pamiątkowe zdjęcia
z tamtego dnia.
Piękna jubileuszowa wystawa, którą można oglądać
na dziedzińcu obok kościoła, znalazła się również
w niniejszej gazetce. Ta wystawa i liczne na niej zdjęcia są ilustracją charyzmatu, jaki siostry realizują każdego dnia pośród nas.
Ten charyzmat wyrasta z wielkiej miłości do Boga
założycielki Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, Błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej. Znamienne są
słowa Jej ofiarowania się Panu Jezusowi: „O mój Jezu Najmilszy, oddaję się i poświęcam Tobie jako tylko
mogę najzupełniej i najdoskonalej. Oto już śluby moje
przybiły mnie z Tobą na Krzyżu i znowu dziś je składam w Boskim Sercu Twoim w obliczu niebios i ziemi.
Dziękuję Ci, Najmilszy Panie mój, żeś mi je natchnąć
raczył. Wyznaję, że Boskie jarzmo Twoje ani przykre,
ani ciężkie nie jest, że więzy, które mnie z Tobą łączą,
taką dla mnie są rozkoszą, iżbym pragnęła, aby co
dzień liczniejsze, co dzień ciaśniejsze były. O tak, Panie mój, aż do śmierci nosić pragnę i nosić obiecuję
krzyż zakonnego życia. On moja chwałą, on rozkoszą
będzie. Nie daj Boże, abym się chlubić miała w czym
innym, jeno w Krzyżu Pana Naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat mi jest ukrzyżowany, a ja dla

świata (Ga 6, 14). Nie daj Boże,
bym kiedykolwiek inne skarby
miała jak Ubóstwo święte, nie daj
Boże, aby mi się co innego podobać miało jako Czystość Anielska,
nie daj Boże, abym kiedykolwiek porzucić chciała
słodką niewolę Posłuszeństwa. Innej chwały mieć nie
chcę, tylko wzgardę siebie, tylko zaparcie i poniżenie.
Nie chcę innej miłości, tylko miłość Jezusa, miłość
pokory, cierpień i Krzyża. O Panie, Tyś mój na zawsze, nigdy się nie oderwę od Ciebie i na ciernistej
krzyżowej drodze, która mię prowadzi ku Tobie, niczego się lękać nie będę, boś Ty światłością moją. Ty nie
pozwolisz, aby nade mną piekło się przemogło, przez
Ciebie zwyciężę nieprzyjaciół moich, bo Serce Twoje,
które już na mnie tyle łask wylało, zawsze ucieczką
moją będzie. O mój Jezu Najmilszy, przez Krew Twoją, Twoje Rany i Twoje Serce Przenajdroższe błagam
Cię, abym się stała doskonałą ofiarą Twej miłości (…)
Naucz cierpieć z takim zamiłowaniem Twojej Woli
Przenajświętszej, abym nigdy nie przebierała wśród
krzyżów, ale brała pokornie, co Ty sam podajesz;
abym ani na chwilę ulgi nie pragnęła, abym za niebem nawet tęsknić nie umiała, jeżeli Ty sam, o Panie,
tej tęsknoty w serce mi nie wlejesz. Naucz tak kochać
cierpienie, jakoś Ty krzyż kochał; naucz tak pragnąć
cierpieć, jakoś Ty krzyża pragnął. Naucz cierpieć
z taką cichością, czystością i miłością, jak cierpiała
Twoja Matka przeczysta, kiedyś Ją na tej ziemi sierotą
zostawił, i pozwól mi o Jezu, jakoś Jej pozwolił,
umrzeć z boleści, z tęsknoty i z miłości, a potem uczyń
ze mną, co Ci się podoba. Pozwól mi tylko wiecznie
kochać Ciebie, wiecznie, jeśli chcesz, o Panie, cierpieć dla Ciebie, byle żyć Twoją miłością, Twoją być
na wieki i Twoją Przenajświętszą Wolę chwalić wiecznie. Amen” (Wybór Pism, t III, s 6, 7).
Matka Angela uczy nas miłości do Chrystusa, prowadzi do Niego, by z Nim i przez Niego stawać się
darem dla wszystkich. Wakacje które się rozpoczęły,
czas wypoczynku mogą stać się okazją do odkrywania
Pana w jego stworzeniu, do pogłębienia duchowej
więzi z Nim. Bez Niego nic nie możemy uczynić. Sytuacja pandemii, ukazała nam, jak bezradny jest człowiek w obliczu zagrożenia. Jak zawodne są nasze plany! Każdego dnia trzeba powtarzać z wiarą: Jak Bóg
da! Bo jeśli Pan domu nie zbuduje, jeśli Pan miasta
nie ustrzeże… to wszystko na próżno. Bez Boga ni do
proga! A zatem: w drogę z nami wyrusz Panie!
O. Wiesław Kulisz SJ, Proboszcz
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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.

Prawie każdy wchodzi w cierpienie z typowo ludzkim sprzeciwem oraz z pytaniem „dlaczego”. Pyta
o sens cierpienia i szuka na to pytanie odpowiedzi na
swoim ludzkim poziomie.
Niejednokrotnie zapewne stawia to pytanie również
Bogu – i stawia wobec Chrystusa. Nie może przy tym
nie dostrzegać, że Ten, wobec kogo stawia to pytanie,
sam cierpi – a więc, że chce mu odpowiadać z Krzyża,
z pośrodka swego własnego cierpienia. Trzeba jednakże nieraz czasu, nawet długiego czasu, ażeby ta odpowiedź zaczęła być wewnętrznie słyszalna. Chrystus
bowiem na ludzkie pytanie o sens cierpienia nie odpowiada wprost i nie odpowiada w oderwaniu. Człowiek
słyszy Jego zbawczą odpowiedź w miarę jak sam staje
się uczestnikiem cierpień Chrystusa.
Odpowiedź, która przychodzi przez takie uczestnictwo na drodze wewnętrznego spotkania z Mistrzem,
jest z kolei czymś więcej niż tylko oderwaną odpowiedzią na pytanie o sens cierpienia. Jest to bowiem nade
wszystko wezwanie i powołanie. Chrystus nie wyjaśnia
w oderwaniu racji cierpienia, ale przede wszystkim
mówi: „Pójdź za Mną”! Pójdź! Weź udział swoim cierpieniem w tym zbawianiu świata, które dokonuje się
przez moje cierpienie! Przez mój Krzyż. W miarę jak
człowiek bierze swój krzyż, łącząc się duchowo
z Krzyżem Chrystusa, odsłania się przed nim zbawczy
sens cierpienia. Człowiek nie odnajduje tego sensu na
swoim ludzkim poziomie, ale
na poziomie cierpienia Chrystusa. Równocześnie jednak
z tego Chrystusowego poziomu ów zbawczy sens cierpienia zstępuje na poziom człowieka i staje się poniekąd wyrazem jego własnej odpowiedzi. Wówczas też człowiek
odnajduje w swoim cierpieniu
pokój wewnętrzny, a nawet
duchową radość.
O takiej to radości mówi
Apostoł w liście do Kolosan:
„raduję się w cierpieniach za
was”. Źródłem radości staje
się przezwyciężenie poczucia
nieużyteczności cierpienia –
poczucia, które bardzo mocno
bywa zakorzenione w ludzkim cierpieniu. Cierpienie nie
tylko wyniszcza człowieka
w nim samym, ale zdaje się
czynić go ciężarem dla dru-

gich. Człowiek czuje się skazany na ich pomoc i opiekę,
a równocześnie sam zdaje się
sobie niepożytecznym.
Odkrycie zbawczego sensu
cierpienia w zjednoczeniu
z Chrystusem przeobraża to
przygnębiające poczucie.
Wiara w uczestnictwo
w cierpieniach Chrystusa niesie w sobie tę wewnętrzną pewność, że człowiek cierpiący „dopełnia w sobie braki udręk Chrystusa”, że
w duchowym wymiarze dzieła Odkupienia służy, podobnie jak Chrystus, zbawieniu swoich braci i sióstr.
Nie tylko więc jest pożyteczny dla drugich, ale co więcej – spełnia służbę niczym nie zastąpioną. W Ciele
Chrystusa, które nieustannie wyrasta z Krzyża Odkupiciela, właśnie cierpienie przeniknięte duchem Chrystusowej Ofiary, jest niczym niezastąpionym pośrednikiem i sprawcą dóbr nieodzownych dla zbawienia
świata. To ono, bardziej niż cokolwiek innego, uobecnia moce Odkupienia w dziejach ludzkości. W owym
„kosmicznym” zmaganiu się duchowych mocy dobra
i zła, o jakim mówi list do Efezjan, cierpienia ludzkie
zjednoczone z odkupieńczym cierpieniem Chrystusa
stanowią szczególne oparcie dla mocy dobra, torując
drogę zwycięstwu tych zbawczych mocy.
I dlatego Kościół upatruje we wszystkich cierpiących
braciach i siostrach Chrystusa jakby wieloraki podmiot
swojej nadprzyrodzonej siły. Jakże często do nich właśnie odwołują się pasterze Kościoła, u nich właśnie
szukają pomocy i oparcia!
Ewangelia cierpienia pisze się
nieustannie – i nieustannie
przemawia słowem tego przedziwnego paradoksu: źródła
mocy Bożej biją właśnie
z pośrodka ludzkiej słabości.
Uczestnicy cierpień Chrystusa
przechowują w swoich własnych cierpieniach najszczególniejszą cząstkę nieskończonego
skarbu Odkupienia świata,
i tym skarbem mogą się dzielić
z innymi. Im bardziej człowiek
jest zagrożony grzechem, im
cięższe struktury grzechu dźwiga w sobie współczesny świat,
tym większą wymowę posiada
w sobie ludzkie cierpienie. I
tym bardziej Kościół czuje potrzebę odwoływania się do
ludzkich cierpień dla ocalenia
świata.
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MEDYTACJE POD KRZYŻEM

O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE CIERPIENIA

OBLICZE JEZUSA

SPROSTOWANIE
W obecnych czasach jesteśmy świadkami pewnego
zamętu dotyczącego różnych informacji, które przychodzą z wielu źródeł. Dlatego bardzo ważne jest poszukiwanie i odkrywanie
prawdy, na przykład dotyczącej wizerunku Jezusa
Chrystusa z Całunu Turyńskiego. W internecie na
kilku portalach, co najmniej
na czterech , przy opisie zmasakrowanego ciała Człowieka z Całunu (ok. 600 ran i różnych urazów) została
umieszczona informacja, że ma On brodę i długie włosy, zaplecione w wiele luźnych warkoczy – wikipedia
lub długie włosy zaplecione z tyłu w gruby warkocz –
opoka.org.pl, artykuł. Był wysoki i miał warkocz autorstwa Elizy Litak, która napisała, że zostało to niedawno odkryte. Inne portale, stacja7.pl i www. apologetyka.info powtarzają jedną lub drugą wersję, co już
poddaje w wątpliwość ich autentyczność.
Również w tygodniku Niedziela nr 15/16, w dodatku
Oblicza Jezusa, w rozdziale Całun Turyński przeczytałam zapis, że Człowiek z Całunu ma długie włosy zaplecione w wiele luźnych warkoczy. Będąc chrześcijanką, katoliczką nie wyobrażam sobie, aby mój Zbawiciel Jezus Chrystus przed Ostatnią Wieczerzą, przed
swoją męką usiadł sobie w wieczerniku i zaplatał włosy w wiele luźnych warkoczy. Postanowiłam to sprawdzić. Mam książkę Zenona Ziółkowskiego Spór
o Całun Turyński. Relikwie Męki Pańskiej w świetle
najnowszych badań. Przedstawia ona wyniki bardzo
wielu kompleksowych badań Całunu wykonanych
przez naukowców, którzy wzięli udział w międzynarodowym projekcie badawczym STURP, zorganizowa-

nym przez naukowców amerykańskich z Laboratorium
Narodowego z Los Alamos. Do tego projektu zaproszono 33 wybitnych przedstawicieli z różnych dziedzin
wiedzy, w tym m.in. z medycyny sądowej i kryminologii, z 20-stu najbardziej prestiżowych instytucji
badawczych i laboratoriów, takich jak wspomniane
Los Alamos czy Laboratorium Napędu Odrzutowego
NASA. Do badań użyto 7 ton specjalistycznego sprzętu, w tym aparaturę stosowaną na statkach kosmicznych. Do dzisiejszego czasu wyniki tych badań stanowią naukową podstawę różnorodnej wiedzy o Całunie.
W rozdziale Głowa i Oblicze, w książce Z. Ziółkowskiego na str. 33-ciej znajduje się informacja o niezwykłym szczególe wizerunku głowy Chrystusa.
„J. Wilson, historyk angielski i znawca sztuki, badając
dokładnie wygląd tyłu głowy wyodrębnił z zarysów
wizerunku obfity pukiel włosów w formie klina. Określił go jako „najbardziej zaskakująca cecha hebrajska
Całunu”. Inni historycy rzeczywiście potwierdzili tę
modę w czasach Chrystusa; noszenia włosów zgarniętych z tyłu w pukiel w kształcie klina. Rabini
i ortodoksyjni Żydzi potwierdzają ten zwyczaj.” Jest to
merytoryczny i niepodważalny dowód na to, że
w czasach Chrystusa żaden Izraelita nie nosił żadnych
warkoczy, natomiast, podkreślam to, był zwyczaj noszenia włosów zgarniętych z tyłu w pukiel w kształcie
klina. Niedawne odkrycia o rzekomych warkoczach są
błędne.
Ktoś mógłby powiedzieć, że jest to drobiazg, ale
przytoczę tu słowa profesora Kotarbińskiego, który
mówił do swoich studentów: „Kochani, nie lekceważcie drobiazgów, bo drobiazgi składają się na doskonałość, a doskonałość nie jest drobiazgiem”.
Zachęcam do modlitwy, aby Duch Święty obdarzył
nas darem mądrości i Swoim Światłem rozeznawania
prawdy od fałszu.
Elżbieta Pańko

ZBAWIENNE OWOCE EUCHARYSTYCZNEJ ADORACJI
W meksykańskim Ciudad Juarez – jednym
z dotychczas najniebezpieczniejszych miast świata
szybko przybywa kaplic nieustannej adoracji Najświętszego Sakramentu. Jak poinformowały władze diecezji
w Ciudad Juarez, tylko w ciągu niespełna 3 lat powstało tam 10 takich miejsc.
Jak stwierdził ks. Patricio Hileman, odpowiedzialny
za rozwój kaplic całodobowej adoracji w Ameryce Łacińskiej, ich upowszechnianie może przyczyniać się do
łagodzenia zachowań lokalnych wspólnot. Jako dowód
zmiany zachodzące w społeczeństwie miasta Ciudad
Juarez podał on statystyki kryminalne, w których wyraźnie spada liczba najcięższych przestępstw.
Szczególnie widoczne jest to w przypadku morderstw. O ile w liczącym 1,3 mln mieszańców mieście
w 2010 r. doszło do 3766 zabójstw, o tyle w 2015 r.
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było ich 256.
Kiedy w 2013 r. ruszyła pierwsza kapliczka adoracji,
w Ciudad Juarez ginęło średnio 40 osób dziennie,
głównie z rąk gangów narkotykowych. Dziś liczba
morderstw znacząco spadła. Nastąpił tymczasem
wzrost powołań. W lokalnym seminarium jest już 88
kleryków, czyli 10 razy więcej niż przed dekadą – odnotował ks. Hileman.
Pomysł rozwijania kaplic z adoracją Najświętszego
Sakramentu popularny jest również w Hiszpanii, gdzie
funkcjonuje łącznie ok. 45 takich miejsc modlitwy.
Tylko w ciągu ostatnich 7 lat powstało ich tam 30. Z
reguły w każdej z kaplic prowadzone są listy wiernych,
którzy deklarują czuwanie w nich przez co najmniej
jedną godzinę tygodniowo. .
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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
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JUBILEUSZ SIÓSTR FELIICJANEK

50 LAT SIÓSTR FELICJANEK U ŚW. SZCZEPANA
Pół wieku temu pierwsze siostry felicjanki rozpoczęły
posługę w naszej parafii. Złoty jubileusz obecności
sióstr u św. Szczepana był powodem do radosnego
świętowania.

Z okazji jubileuszu 50-lecia obecności i posługi
sióstr felicjanek w Parafii św. Szczepana została przygotowana wystawa, którą możemy podziwiać na dziedzińcu kościoła. Pragniemy, aby każdy mógł zapoznać
się z historią Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa
z Kantalicjo i zobaczyć zdjęcia pięknie pokazujące
charyzmat, który zostawiła swoim duchowym córkom
bł. Maria Angela Truszkowska, założycielka zakonu
felicjanek.
Uroczystościom jubileuszowym przewodniczył
o. Tomasz Ortmann SJ, prowincjał. Nie zabrakło

sióstr, które wpisały się w bogatą historię naszej parafii. Wśród zaproszonych gości był burmistrz Mokotowa, pan Rafał Miastowski.
Ojciec proboszcz Wiesław Kulisz SJ przywitał zgromadzonych w świątyni gości, parafian i przybyłe siostry felicjanki, na czele z s.M. Christellą Skwarek,
przełożoną prowincjalną (która pracowała w parafii
św. Szczepana) i siostrami z zarządu prowincjalnego:
s.M. Martą Zielińską, s.M. Eryką Kos (pracowała
w parafii św. Szczepana) i s.M. Assumptą Jamik
(pracowała w parafii św. Szczepana).
Siostry, które na przestrzeni 50 lat posługiwały
w naszej parafii to: s. Regina M. Kolinko (Wiśniewo,

Fot. Z.Kubisiak
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dziś część Białołęki), s.M. Kazimiera Denis
(Kołobrzeg), s.M. Alicja Augustynowicz (Wysokie
Mazowieckie), s.M. Gabriela Lipecka (WarszawaWawer), s.M. Jadwiga Piorun (Warszawa-Wawer),
s.M. Margareta Bortnik (Warszawa, ul. Przyrynek),
s.M. Emma Ruszczyk (Warszawa-Wawer), s.M. Paulita Dąbrowska (Warszawa, ul. Syreny), s.M. Lilianna
Adamuszewska (Warszawa-Wawer), s.M. Marianna
Mościcka (Łódź), s.M. Wirginetta Sadowska
(Warszawa-Wawer), s. Katarzyna M. Pigul
(Kołobrzeg).
Odwiedziły nas także siostry z sąsiednich
i odleglejszych wspólnot: s.M. Emanuela Sarnowska

(Łódź), s.M. Vita Kutyła (Rakowiecka), s. Jana M.
Jakubiec (Rakowiecka).
Nie zabrakło ojców jezuitów: o. Bogdana Leśniaka
SJ, o. Zdzisława Gardockiego SJ, o. Krzysztofa Dorosza SJ, o. Mieczysława Jóźwiaka SJ i o. Zbigniewa
Jałbrzykowskiego SJ; swoją obecnością ucieszyli nas
także: brat Remigiusz Rutecki, diakon Przemysław
Gwadera SJ i kleryk Andrzej Błędziński SJ. Oprawę
liturgiczną mszy świętej uświetnili: chór parafialny,
schola dziecięca Promyki Miłosierdzia oraz pan Jakub
Jastrzębski, organista. W liturgię zostali włączeni: siostry, ministranci, parafianie i dzieci. Był również czas
na wspomnienia i podziękowania: w imieniu sióstr
felicjanek słowo do uczestników jubileuszowych urociąg dalszy na stronie 11

Fot. Z.Kubisiak
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czystości skierowała s.M. Christella Skwarek, przełożona prowincjalna i s.M. Klaudia Gutowska, przełożona wspólnoty sióstr w Parafii św. Szczepana. Pan Rafał
Miastowski, burmistrz Mokotowa, zauważył i uhonorował pracę sióstr felicjanek na rzecz mokotowskiej
społeczności. Słowa wdzięczności i uznania dla pracy
sióstr wyraził także o. Wiesław Kulisz SJ, proboszcz
Parafii św. Szczepana.
Piękną jubileuszową dekorację kościoła przygotowała s.M. Estera Strachowska. W ramach przygotowań
do jubileuszu w bocznej nawie kościoła został umieszczony obraz bł. Marii Angeli Truszkowskiej. Po każdej
mszy świętej odbywała się wspólna modlitwa za wsta-

wiennictwem tej błogosławionej. Z okazji jubileuszu
siostry wydały album z dekoracjami s.M. Estery pt.
Zauroczenie Stwórcą. To piękna pamiątka z historii
naszego kościoła.
Wspólne świętowanie zostało zakończone obiadem
przygotowanym w sali Judy Tadeusza. S. Regina M.
Kolinko, która była w gronie pierwszych felicjanek
pracujących w Parafii św. Szczepana, podzieliła się
pięknym świadectwem współpracy i życzliwości, których doświadczyła jako młoda siostra i początkująca
katechetka w mokotowskiej parafii. Dziękujemy Bogu
za 50 lat wspólnej drogi sióstr felicjanek i ojców jezuitów w Parafii św. Szczepana.
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DZIECI W NASZEJ PARAFII

ZDALNA KATECHEZA
Epidemia COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, rozpoczęła się 17 listopada 2019
roku w mieście Wuhan w prowincji Hubei
w środkowych Chinach, a 11 marca 2020 roku została
uznana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)
za pandemię.
Rozprzestrzenianie się epidemii w Europie spowodowało, że władze naszego kraju podjęły decyzję
o zamknięciu od 16 marca szkół, co z kolei wymusiło
przejście na tak zwane nauczanie on-line. Nasi uczniowie, podobnie jak nauczyciele, zmierzyli się z nowym
obowiązkiem zdalnego nauczania. W tym czasie powstało wiele pięknych prac wykonanych przez
uczniów uczęszczających na religię w SP nr 85
w Warszawie.
s.M. Klaudia Gutowska, felicjanka

i
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I KOMUNIA ŚWIĘTA
To Ty o Panie chlebie nasz
Ty wieczne życie masz…
I Komunia święta w dobie zagrożenia koronawirusem stała się wydarzeniem, na które Rodziny i duszpasterze czekali z wielką nadzieją, że dzieci będą mogły przyjąć sakramenty, do których przygotowywały
się niespełna cały rok. Dziś dziękujemy Dobremu Bogu, że stało się to możliwe wprawdzie nie zgodnie
z planem 9 maja ale w późniejszych terminach. Dzieci
przyjmowały I Komunię indywidualnie lub były podzielone na mniejsze liczebnie grupy.
Indywidualna Komunia miała miejsce już 17 maja,
następnie 7 czerwca do I Komunii przystąpiło trzech
chłopców, najliczniejsza grupa 20 czerwca i 21 czerwca jedno dziecko.
Na naszych zdjęciach możemy zobaczyć dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 85, które w trzech grupach
przystąpiły do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej.
s.M. Klaudia Gutowska, felicjanka
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W NASZEJ PARAFII

WYDARZYŁO SIĘ…
A CO NAS OMINĘŁO?
Kiedy odnotowano w Polsce pierwszy przypadek
zakażenia koronawirusem, to szybko okazało się, że
życie w naszym kraju musi zostać „zawieszone” – nikt
nie wiedział na jak długo… Wiele tygodni spędziliśmy
w domach, nie chodziliśmy do kościoła… Ten czas był
trudny dla nas wszystkich, dla wspólnoty parafialnej,
dla naszych Księży i Sióstr, ale jednocześnie pokazał,
że pomimo przeszkód potrafimy bardziej otworzyć
swoje serca na wzajemną sąsiedzką pomoc i troskę
o starszych oraz o naszą parafię, przesyłając ofiary na
konto parafialne w celu utrzymania i funkcjonowania
naszej świątyni. Razem potrafimy więcej i pamiętajmy, że za wszystkich Dobroczyńców domu zakonnego
i kościoła codziennie odprawiana jest Msza święta.
15 marca – w związku z pandemią i w trosce
o bezpieczeństwo nas wszystkich odwołane zostały
rekolekcje dla szkół średnich, rekolekcje parafialne
oraz niedzielne Msze św. inicjacyjne dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w naszej parafii.
22 marca – w związku z koronawirusem nie mogliśmy uczestniczyć w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnych jakimi są Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa
oraz odwołane zostały spotkania grup i wspólnot parafialnych.
29 marca – niedzielne Msze święte zostały przeniesione do kaplicy św. Judy Tadeusza w domu parafialnym, a i tak w każdej Mszy św. mogło uczestniczyć
nie więcej niż 5 osób, z pierwszeństwem dla tych, którzy zamówili intencje. W dni powszednie odprawiane
były dwie Msze św. jednocześnie – w kościele oraz
w kaplicy św. Judy Tadeusza. W godzinach Mszy św.
odbywał się dyżur spowiedzi w kościele i w tym samym czasie była możliwość przyjęcia Komunii św.
w kościele i krótkiej indywidualnej modlitwy.
5 kwietnia – w Palmową Niedzielę, która jest wprowadzeniem w przeżywanie Tajemnic Zbawczych męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa nie odbyła
się procesja z palmami.
Triduum Paschalne nasi Księża sprawowali bez
udziału wiernych – w duchowej łączności
z parafianami, którzy za sprawą dyspensy modlili się
w domach oraz uczestniczyli w nabożeństwach transmitowanych przez media.
W Wielką Sobotę nie było tradycyjnego święcenia
pokarmów.
12 kwietnia – w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie było procesji rezurekcyjnej.
19 kwietnia – w Niedzielę Miłosierdzia Bożego obchodziliśmy święto patronalne „Caritas”, pamiętając
w modlitwie o naszym Parafialnym Zespole Caritas,
który zawsze uczy nas jak się dzielić miłością.
26 kwietnia – rozpoczął się w kościele XII Tydzień
Biblijny, który otwiera Czwarte Narodowe Czytanie
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Pisma Świętego – w tym roku Ewangelii wg św. Mateusza. Po zakończonym etapie formacji w Jastrzębiej
Górze powrócił do nas Br. Remigiusz Rutecki SJ, którego serdecznie powitaliśmy we wspólnocie zakonnej
i parafialnej.
1 maja – w święto św. Józefa i z racji pierwszego
piątku miesiąca przed południem Księża udali się
z Komunią św. do chorych parafian.
3 maja – w Niedzielę Dobrego Pasterza rozpoczął
się w kościele Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Z tej okazji Ksiądz
Przemek podzielił się świadectwem swego powołania
zakonnego.
13 maja – odbył się o godz. 18.00 Wieczór Fatimski: nabożeństwo majowe, Msza św., różaniec
z procesją oraz indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Podczas nabożeństwa modliliśmy się o ustanie pandemii oraz o deszcz i dobre urodzaje.
18 maja – w setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły
podczas Mszy św. o godz. 18.30 dziękowaliśmy Bogu
za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II.
30 maja – w Wigilię Zesłania Ducha Świętego
o godz. 18.00 odbyło się Czuwanie modlitewne, które
zakończył Apel Jasnogórski.
5 czerwca – w pierwszy piątek miesiąca przed południem Księża udali się z Komunią św. do chorych parafian.
7 czerwca – w niedzielę podczas Mszy świętej odbyła się w naszej parafii uroczystość I Komunii św. dzieci ze Szkoły Podstawowej przy ul. Chocimskiej.
11 czerwca – w Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Pańskiej z licznym udziałem parafian odbyła się
procesja Bożego Ciała wokół naszej świątyni po Mszy
św. o godz. 11.00.
14 czerwca – w niedzielę o godz. 12.30 świętowaliśmy Jubileusz 50-lecia obecności i posługi Sióstr Felicjanek w naszej parafii, którym przewodniczył O. Tomasz Ortmann SJ, Prowincjał, z udziałem Sióstr, które
wpisały się w bogatą historię naszej parafii. Jubileuszowi towarzyszy przygotowana przez Siostry wystawa umieszczona na dziedzińcu kościoła.
20 czerwca – w sobotę podczas Mszy świętej odbyła
się uroczystość I Komunii św. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 85.
21 czerwca – w niedzielę podczas mszy świętej
o godz. 14.30 ks. bp. Michał Janocha udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii (48
osób).
Serdecznie zapraszamy do oglądania relacji fotograficznych i filmowych zamieszczonych na parafialnej
stronie internetowej: www.szczepan.org.pl.
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Raczej śmierć niż zmaza
FRAGMENT NAUKI OJCA HUGO, PROBOSZCZA PARAFII W LATACH 60-TYCH
Kazania ojca Hugo, jezuity i byłego proboszcza naszej
parafii, pozostają aktualne do dziś. Podczas jednej
z nauk stanowych skierowanej do młodzieży ojciec Hugo
przedstawił młodym wartość cnoty, jaką jest czystość.

W latach 1958-1967 proboszczem Parafii pw. św.
Szczepana był ojciec Hugo Kwas SJ (1911-1969). Po
ukończeniu studiów w Towarzystwie Jezusowym pracował w Domu Pisarzy w Warszawie przy ul. Rakowieckiej. Ocalał spośród jezuitów, którzy zostali tam
zamordowani 2 sierpnia 1944 roku. Wydostawszy się
spod zwłok pomordowanych, dotarł przez linię frontu
do Szczęśliwic, a stamtąd do Okęcia. Po wojnie pracował w Kaliszu, Gdyni i Gdańsku. W 1958 roku zastąpił
na urzędzie proboszcza o. Longina Szymczukiewicza
SJ. Po dziewięciu latach pracy w naszej parafii, został
posłany do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na
warszawskiej Starówce, gdzie do śmierci był cenionym
spowiednikiem.
Swoje kazania i nauki rekolekcyjne zapisywał ojciec
Hugo w zeszytach, których pozostawił po sobie ponad
trzydzieści. Wybrałem z nich krótki fragment nauki
stanowej skierowanej do młodzieży.

Ocalał spośród jezuitów, którzy zostali
zamordowani na Rakowieckiej
2 sierpnia 1944 roku.
Jeden z pierwszych królów bretońskich Conan, idąc
raz na wyprawę wojenną, zobaczył pomiędzy błotnistym potokiem a szeregami swego wojska bielutkie
zwierzątko. Zwierzątko to, niespokojne, strwożone, biegało po brzegu potoku wyciągając wydłużony pyszczek
z wyrazem zabawnej rozpaczy. Z czasem, widząc liść
nenufaru, ostrożnie wyciągnęło łapkę. Ale szybko ją
cofnęło wydając rozpaczliwe okrzyki. Król zatrzymał
konia, aby przypatrzyć się dziwnemu zjawisku i myślał,
że zwierzątko jest ranne.
- Panie – odezwał się jeden z jego rycerzy – to gronostaj. Nie jest on ranny; jedyną przyczyną jego niepo-

koju jest ta rzeka, przez która nie może przejść nie powalawszy swego futerka, bo gronostaj woli śmierć od
najmniejszego brudu.

Król posunął się dalej. Gronostaj ujrzał go
i przerażony rzucił się naprzód. Ale napotkawszy muł
rzeczny, jeszcze prędzej się cofną piszcząc żałośnie.
Nie, nie było wyjścia. Wtedy biedaczek z dwóch niebezpieczeństw wybrał to, które wydawało mu się najmniejsze. Z ufnością przyszedł się schronić w wyciągnięte
ręce Conana. 1 Wolał zaryzykować życie, aniżeli się
pobrudzić.
Mówi legenda, że na pamiątkę tego zdarzenia król
kazał wyhaftować na swych sztandarach gronostaja 2
wraz z hasłem: „Raczej śmierć niż zmaza” 3.
Patrz młodzieży kochana na ten przykład i ucz się,
jak sobie trzeba cenić czystość i w jakim mieć ją poszanowaniu. Poznaj i chciej zrozumieć, że ta czystość
jest największym, najpiękniejszym klejnotem, jaki posiadasz, twoim skarbem prawdziwym i największą
ozdobą.

Czystość jest największym,
najpiękniejszym klejnotem, jaki
posiadasz, twoim skarbem
prawdziwym i największą ozdobą.
Gdy przeglądałem zeszyty ojca Hugo, byłem
pod wrażeniem jego umiejętności wykorzystywania w naukach i kazaniach żywych przykładów, które przemawiają do każdej grupy wiekowej słuchaczy. Może najstarsi parafianie pamiętają niektóre z nich jeszcze do dziś.
1

Wojciech Żmudziński SJ
W innej wersji legendy bohaterką tego zdarzenia była

księżna Anna Bretońska.
2

Na obecnej fladze Bretanii znajduje się aż jedenaście
heraldycznych gronostajów.
3
Po franc.: Plutôt la mort que la souillure. Oficjalne hasło
Księstwa Bretanii sprzed unifikacji z Francją, które wyrażało
bretońską dumę narodową.
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Z ARCHIWUM JEZUITÓW

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

KANCELARIA PARAFIALNA
mieści się na parterze Domu Parafialnego
wtorek i czwartek
16.00 do 18.00
środa i piątek
10.00 do 12.00
O. Proboszcz dyżuruje w kancelarii
we wtorki i piątki (oprócz 1. piątku miesiąca)
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NABOŻEŃSTWA I MSZE ŚWIĘTE
Msze św. w Niedziele i święta
7.00; 8.00; 9.30; 10.45 (w jęz. hiszpańskim w domu
parafialnym - poza wakacjami); 11.00 (z udziałem
dzieci); 12.15 (z przedszkolakami w domu parafialnym
- poza wakacjami); 12.30 (suma w intencji parafian)
17.00 (poza wakacjami); 18.30 (dla młodzieży); 20.00
(akademicka)
Msze św. w pierwszy piątek miesiąca
7.00; 7.30; 8.00 (msza św. i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa); 17.00 (dla dzieci
i młodzieży - poza wakacjami); 18.30
Msze św. w Dni powszednie
7.00; 7.30; 8.00; 18.30
środa godz. 8.00 (w intencji dobroczyńców parafii
i domu zakonnego);
1. sobota miesiąca godz. 8.00 (msza św. i nabożeństwo
do Niepokalanego Serca Maryi);
2. czwartek miesiąca godz. 18.30 (w intencji Ojczyzny)
Nabożeństwa
Koronka do Miłosierdzia Bożego: środa godz. 18.15
Medytacje pod Krzyżem: piątek 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.
Wszystko, co nie jest wieczne,
jest w wieczności bezwartościowe.
Clive Staples Lewis

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
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