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OKIEM PROBOSZCZA

SŁOWO PROBOSZCZA
W marcu mija rok od czasu, gdy dowiedzieliśmy się, że świat opanowała
zaraza koronawirusa. Życie zamarło,
wszystko zatrzymało się. Przyszły obostrzenia, zakazy,
nakazy i nowe regulacje. Wszyscy próbowaliśmy się
odnaleźć w nowej sytuacji i żyć w nowych warunkach.
I tak jest do dziś. Nie wiemy jaka będzie najbliższa
przyszłość, jakie będą święta Wielkanoce, jakie lato,
jakie wakacje. Uczymy się żyć z wirusem i robić swoje
na miarę skromnych możliwości. Cieszy mnie fakt, że
pomimo wspomnianych trudności nasze życie parafialne kręci się, co daje nam poczucie względnej normalności i bezpieczeństwa.
Przeżyliśmy w styczniu spotkania kolędowe z naszymi parafianami – tym razem w kościele. Trwają
przygotowania do sakramentów: I komunii św. i do
bierzmowania. Narzeczeni uczestniczą w kursie przedmałżeńskim i planują uroczystości ślubne i weselne.
Ogromnym wyzwaniem jest katecheza szkolna. Nasi
dzielni katecheci przekazują online bądź na żywo
prawdy o Bogu, o kościele, o świecie, o człowieku.
Dochodzą niepokojące wieści, że wielu młodych wypisuje się z katechezy podając przy tym różne powody.
Wobec wielu trudności, jakie nas spotykają w życiu
rodzi się pytanie: dlaczego i co dalej? Róbmy swoje!
Trwajmy przy Bogu i przy kościele. Słuchajmy Słowa
Bożego i wypełniajmy codziennie Jego wolę. Jeśli Bóg
za nami, któż przeciwko nam! Z pewnością wszyscy
doświadczamy Bożego prowadzenia, szczególnie przez
ten ostatni rok pandemii. Wielość otrzymanych łask
niech rodzi w nas postawę wdzięczności i zaufania Bogu. On nas prowadzi przez ciemną dolinę. Zła się nie
ulęknę, bo On jest ze mną! Trzeba każdego dnia powracać do tych słów i trzymać się mocno Bożych zapewnień i Jego obietnic.
Cieszy mnie również i to, że pomimo rozlicznych
trudności ukazuje się kolejny numer naszej parafialnej
gazetki. Witamy z radością nowych autorów i dziękujemy za dostarczane nam treści. Przeżywaliśmy niedawno niedzielę misyjną „Ad Gentes”. Modliliśmy się
za misjonarzy i misjonarki rozsianych po całym świecie. Gazetka przynosi wiele misyjnych obrazów za
sprawą Karoliny, która od ubiegłej jesieni już powtórnie w ramach Domów Serca, niesie pomoc potrzebującym – tym razem w Peru. Jak widać ze zdjęć i Jej opowiadań potrzeb jest wiele. Każdy z nas może być misjonarzem, w Warszawie, w parafii, w domu, bo obok

nas żyje wielu ludzi spragnionych
dobrego serca, dobrego słowa, zainteresowania, uwagi.
Cokolwiek uczyniliście jednemu
z tych najmniejszych, mnieście
uczynili! Te słowa Pana Jezusa
uwrażliwiają nas na drugiego człowieka, z którym On
się utożsamia. Szczególnie w Wielkim Poście z całym
kościołem zdobywamy się, czasem tak bardzo nieudolnie na postawę miłości i służby. W tym kontekście
echem odbiją się minione wydarzenia z naszej parafii:
wspomnienie ze zorganizowanej wigilii dla osób samotnych, świąteczna paczka dla rodziny itp. Również
i teraz przed świętami zorganizujemy pomoc świąteczną potrzebującym rodzinom. To piękny zwyczaj
w naszej parafii: dzielić się z innymi, wielkopostny dar
serca.
Zbliżamy się do świąt paschalnych. Nie wiemy jakie
będą, co się jeszcze wydarzy. Przygotowujemy się do
nich przez codzienną modlitwę, przez udział
w nabożeństwach wielkopostnych, przesz rekolekcje
parafialne. Cenny jest w gazetce tekst o pięciu warunkach dobrej spowiedzi. Watro je poznać, przypomnieć
sobie, by lepiej przeżyć spotkanie z miłosiernym Panem w sakramencie pokuty. Natomiast tekst Pani Igi
podpowiada nam, czym powinno być wypełniane nasze codzienne życie i relacje międzyludzkie. Warto też
sięgnąć do odpustowej homilii O. Prowincjała, który
mówił o modlitwie św. Szczepana za nieprzyjaciół.
W kalendarium znajdziemy zapis ważniejszych wydarzeń w naszej parafii. Samo życie pisze nasze ludzkie scenariusze. Na koniec pragnę serdecznie podziękować zespołowi redakcyjnemu za troskę i włożony
trud w ukazanie się kolejnego , wiosennego numeru
gazetki. Dziękuję również wszystkim autorom tekstów.
Zapraszamy nowych pisarzy do dzielenia się z nami
swą wiedzą i przemyśleniami.
Nie ustawajmy w zaangażowaniu na rzecz budowania wspólnoty z Bogiem i między sobą. Niech głębokie
przeżywanie każdego dnia wielkiego postu, wprowadzi
nas w tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania
Pana Jezusa. Niech nasze spotkanie ze zmartwychwstałym Panem napełni nasze dusze pokojem i radością.
Niech utwierdza nas w przekonaniu, że wszystko jest
możliwe dla tego, kto wierzy. Kto wierzy w Chrystusa.
Resurrexit sicut dixit! Alleluja!
O. Wiesław Kulisz SJ, Proboszcz

WYDARZYŁO SIĘ…
Podtrzymywani na duchu i zachęcani do czynienia
dobra przez naszych Duszpasterzy wkraczamy
w kolejny trudny rok życia w pandemii i działamy,
wyglądając lepszych dni…
1 stycznia – w pierwszy dzień nowego roku przeżywaliśmy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
oraz obchodziliśmy Światowy Dzień Pokoju, na który
papież Franciszek wystosował specjalne orędzie pt.
„Kultura troskliwości drogą do pokoju”.
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3 stycznia – w pierwszą niedzielę miesiąca Msza św.
o godz. 8.00 odbyła się w intencji Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca, a po niej wyjaśnienie intencji
Apostolstwa Modlitwy na miesiąc styczeń. Po Sumie
wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu
oraz Godzina Miłosierdzia.
6 stycznia – w uroczystość Objawienia Pańskiego,
tradycyjnie Trzech Króli, podczas każdej Mszy św.
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odbyło się poświęcenie kredy i kadzidła. Modliliśmy
się za misjonarzy rozsianych po całym świecie,
a ofiarą pieniężną wsparliśmy misyjne dzieło Kościoła.
8 stycznia – w pierwszy piątek miesiąca przed południem Księża odwiedzili z Komunią św. naszych chorych parafian.
10 stycznia – w Niedzielę Chrztu Pańskiego zakończył się liturgiczny okres Bożego Narodzenia.
14 stycznia – jak w każdy czwartek w naszej świątyni miało miejsce wystawienie i całodzienna Adoracja
Najświętszego Sakramentu, a o godz. 18.30 odbył się
Kolędowy Wieczór z Maryją: Msza św., rozważanie,
adoracja oraz indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
17 stycznia – modliliśmy się szczególnie o dar jedności z racji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
pod hasłem: „Trwajcie w mojej miłości,
a przyniesiecie obfity owoc (J 15,5–9)”.
18 stycznia – rozpoczęły się w naszym kościele spotkania kolędowe dla parafian zamiast tradycyjnej
„Kolędy”, wieczorna Msza św., wspólna modlitwa
i pobłogosławienie rodzin.
24 stycznia – przeżywaliśmy Niedzielę Słowa Bożego, którą ustanowił papież Franciszek. Papież, zachęcając nas do codziennego czytania i rozważania Słowa
Bożego. W ramach pomocy ofiarom trzęsienia ziemi
w Chorwacji wykazaliśmy się ofiarnością, a zebrane 3
tysiące zł zostały wpłacone na konto pomocy.
27 stycznia – Mszą św. o godz. 19.15 rozpoczął się
kolejny Kurs przedmałżeński w naszej parafii, który
trwać będzie do 31 marca.
2 lutego – przeżywaliśmy Święto Ofiarowania Pańskiego, tradycyjnie Matki Bożej Gromnicznej, uczestnicząc w Mszy św. ze świecami.
5 lutego – w piątek przed południem Księża odwiedzili z Komunią św. naszych chorych parafian.
7 lutego – w pierwszą niedzielę miesiąca o godz.
8.00 odbyła się Msza św. w intencji Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca, a po Sumie wystawienie
i adoracja Najświętszego Sakramentu oraz Godzina
Miłosierdzia.
11 lutego – w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej
z Lourdes papież Franciszek na 29. Światowy Dzień
Chorego wystosował specjalne orędzie pt. „Jeden jest
wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście (Mt
23, 8). Relacja zaufania u podstaw opieki nad chorymi”. W naszym kościele podczas Mszy św. o godz.
9.00 oraz 18.30. udzielony został sakrament chorych,
a po wieczornej Eucharystii, odbyło się kolejne, comiesięczne krótkie czuwanie z Maryją – Uzdrowieniem Chorych, zakończone indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
14 lutego – zakończyły się spotkania kolędowe
w naszej parafii, w których licznie udział wzięli parafianie.
17 lutego – przeżywaliśmy Środę Popielcową
i obrzęd posypania głowy popiołem na znak rozpoczęcia Wielkiego Postu: „Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię”.

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post
2021 nosi tytuł: Wielki Post – czas na odnowę wiary,
nadziei i miłości. „Oto idziemy do Jerozolimy…” (Mt
20, 18).
Gorzkie Żale – w każdą w niedzielę o godz. 17.45.
Droga Krzyżowa – w piątki dla dzieci (z przyjęciem
Komunii św.) o godz. 16.30; dla ogółu wiernych
o godz. 17.45; dla młodzieży i studentów o godz.
20.00.
„Pokój mój daję wam” – pod takim hasłem Wspólnota Życia Chrześcijańskiego we współpracy z Jezuitami,
organizuje rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym. Rekolekcje odbędą w Wielkim Poście od 21 lutego do 21 marca w Radio Warszawa i przez internet.
21 lutego – w Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu
o godz. 15.30 rozpoczął się cykl Mszy św. inicjacyjnych, dla dzieci przygotowujących się do I Komunii
św. w naszej parafii oraz ich rodziców.
27 lutego – w sobotę o godz. 17.00 odbyło się online
pierwsze spotkanie Klubu Czytelniczego u Szczepana,
podczas którego został omówiony List Apostolski papieża Franciszka o św. Józefie.
28 lutego – Druga Niedziela Wielkiego Postu, to
także misyjna niedziela „Ad gentes” czyli dzień modlitwy i solidarności z misjonarzami, a dobrowolne ofiary
przeznaczone na ten cel składaliśmy do skarbony pod
chórem.
3 marca – o godz. 17.00 odbyło się w kościele spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do Rocznicy I Komunii św.
5 marca – w pierwszy piątek miesiąca Księża udali
się przed południem z Komunią św. do chorych parafian.
6 marca – w sobotę o godz. 15.00 i 16.30 odbyły się
Msze św. inicjacyjne, dla pierwszej i drugiej grupy
dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
w naszej parafii.
7 marca – w pierwszą niedzielę miesiąca odbyła się
Msza św. w intencji Apostolstwa Modlitwy i Żywego
Różańca.
Rekolekcje parafialne w naszym kościele w dniach
14-17 marca przygotował O. Józef Kulisz SJ
i zatytułował je „aby była w nich ta miłość”.
Czekając na Zmartwychwstanie Pańskie –
w trudnych czasach pandemii – dostrzegajmy ubogich
żyjących pośród nas i każdego dnia wyciągajmy do
nich naszą pomocną dłoń oraz módlmy się o zgodę,
wzajemne poszanowanie i pokój w naszych domach
i naszej Ojczyźnie.
Serdecznie zapraszamy do oglądania relacji fotograficznych i filmowych zamieszczonych na parafialnej
stronie internetowej: www.szczepan.org.pl.
Oprac. JW.

Dopiero wtedy, gdy spotkamy żywego Boga
w Chrystusie, nauczymy się, czym jest życie.
Nie ma nic piękniejszego niż zostać
odnaleziony przez Ewangelię, przez Chrystusa.
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W NASZEJ PARAFII

WYDARZYŁO SIĘ…

MEDYTACJE POD KRZYŻEM

ZAPROSZENIE NA PLAC EGZEKUCJI
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.

Rozważania są zaproszeniem,
aby dołączając do Maryi i Jana,
wejść na plac egzekucji,
stanąć pod krzyżem,
zapatrzyć się w Jezusa,
który do końca umiłował.
Podjąć wysiłek zrozumienia Jego Męki.
Podejdź w duchu niezależnie od tego, jaki jesteś,
święty czy grzeszny
i stań blisko Skazańca
z rękami związanymi na drzewie.
Krzyż jest najmądrzejszą księgą świata.
Ci, którzy jej nie znają,
pozostają ignorantami, choćby znali wszystko inne.
Prawdziwymi mędrcami świata są ci,
którzy radzą się jej, pogłębiają ją.
Krzyż jest księgą ksiąg.
Mówi, kim jest Bóg.
Jednak nie jest to czytelne dla wszystkich.
Krzyż, a z nim śmierć okrutna i przerażająca,
będąc dla niektórych niezrozumiałym językiem Boga,
oburzał i gorszył ludzi przez wieki.
Bywa, że rodzi bunt.
Wielu poszukujących, wątpiących,
a nawet wierzących nie rozumie go.
Św. Paweł zapisał ciągle aktualne,
chociaż nie zawsze rozumiane słowa:
głosimy Chrystusa ukrzyżowanego,
który jest zgorszeniem dla Żydów,
a głupstwem dla pogan,
dla tych zaś, którzy są powołani... Chrystusem,
mocą Bożą i mądrością Bożą (1 Kor 1,22-24).
Jezus przytwierdzony do krzyża
dla jednych jest światem pogardy, hańby i odrzucenia,
dla drugich znakiem nadziei i miłości.
Wiele osób zatrzymuje się
i klęka przed „Bogiem nieskrępowanej wolności,
który zgodził się być związany
i ograniczony miłością”.
„Zrozumienie śmierci Jezusa
jako zastępczego zadośćuczynienia,
tego jądra Ewangelii,
przysparza współczesnemu człowiekowi
najwięcej trudności...
Takie pojęcia jak wina, zadośćuczynienie,
pojednanie, wybawienie wypełniły się
w ciągu 2000 lat, zwłaszcza od XVI wieku...
nowymi treściami.
Wielu dręczy przede wszystkim pytanie:
»Czy Bóg nie może inaczej,
czy nie może w sposób bardziej niezawisły,
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elegancki niż ten ponury,
przypominający
archaiczne
kulty ofiarne,
przybyć do mnie i sprawić,
aby nastało coś nowego?
Skąd taka straszna droga wiodąca przez krzyż
na Golgocie?«
A ponadto jak to możliwe,
Że »śmierć Jednego przed
tysiącami lat
może mieć rozstrzygające
znaczenie
dla wszystkich ludzi żyjących przed nim i po nim«.
Na te pytania nie ma łatwych odpowiedzi...
Są one kierowane do serca, poza żywym rozumem,
przede wszystkim do serca.
Ono wyczuje to, czego rozum nigdy nie pojmie,
że chodzi tu o tajemnicę boskiej miłości”.
Poprzez krzyż Bóg zechciał wyrazić niewyrażalne.
„Ach, czyż naprawdę mój Zbawca krwawił,
czy Pan mój za mnie życie dał?
Położył za mnie swoją głowę,
aby ja, robak, żył i trwał?”
Krzyż – drzewo poznania Boga.
Starożytni, przy wypowiadaniu nazwy
tego narzędzia śmierci trzęśli się ze zgrozy.
Chrześcijanie z upływem czasu
przywykli do widoku krzyża
i pozwolili, by stał się on biżuterią,
breloczkiem, ornamentem.
Krzyż nie jest dekoracją,
ani symbolem religijnego folkrolu,
ale autentycznym wspomnieniem narzędzia tortur.
Przed oczami trwa przejmujący widok,
jaki ukazuje otwarta księga
nagiego ciała, przybitego do drzewa.
Objawia Boga.
Patrząc na nią , można pojąć,
jak się kocha,
jak umiera.
Na drodze wiary krzyż jest kamieniem,
o który potyka się wielu chrześcijan.
A przecież nie można wierzyć i odrzucać krzyża.
Krzyż nie miałby żadnego sensu,
gdyby był znakiem umarłego Boga.
On nie jest nosicielem zwłok.
Jest drzewem życia.
Dlatego każdy, kto uważa się za chrześcijanina,
przyjmuje Jezusa Chrystusa
i to Ukrzyżowanego (1 Kor 2,2).
Wtedy spełnia się na nim zapowiedź Pana:
Gdy zostanę nad ziemię wywyższony,
przyciągnę wszystkich do siebie (J 12,32).
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Co Jezus widział z krzyża?
Tytułowe pytanie tej książki
niechaj podprowadzi nas do odpowiedzi,
w której odnajduje się indywidualną,
osobistą więź z Jezusem.
On wszedł na serio w nasze życie.
Życie nie jakiegoś człowieka,
ale tego jednego, noszącego imię i nazwisko
twoje.
Samotna refleksja przed Ukrzyżowanym
to prywatne nauki u samego Pana Boga.
Ale wiedz, „myślenie o Bogu, to wielka i ciężka praca”.
Kiedy przyszli na miejsce Golgoty,
ukrzyżowali Jezusa – relacjonują powściągliwie
ewangeliści.
Już na początku zadumania
wejdź w świat modlitwy, wypowiadając ją w sobie:
Klękam w ciszy u Twoich stóp,
Boga zawieszonego na drzewie.
„Widzą Cię oczy mojego serca,
wpatrują się, kontemplują”.

MEDYTACJE POD KRZYŻEM
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Pragnę postawić Twój krzyż przed mą duszą,
aby lepiej pojąć to, co uczyniłeś i wycierpiałeś,
oraz zrozumieć, dla kogo ta męka.
Niech mnie wesprze Twoja łaska,
abym strząsnął z serca otępienie i obojętność,
aby moja miłość, skrucha i wdzięczność
spoczęły u Twoich stóp.
Niech Twoja ukrzyżowana miłość ogarnie mnie.
Obudź we mnie to, czego mi brak –
współodczuwanie z Tobą,
miłość do Ciebie,
pobożność i wierność
w rozpamiętywaniu Twojej męki i śmierci.
Pragnę rozpamiętywać
siedem Twoich ostatnich słów,
które Ty, Odwieczne Słowo, wyrzekłeś na krzyżu,
zanim na tej ziemi zamilkłeś w ramionach śmierci.
Wypowiedziałeś spragnionymi wargami,
z głębi udręczonego serca, owe słowa serdeczne
u kresu wszystkiego.
Powiedziałeś je do wszystkich.
Powiedziałeś je także do mnie.

Patrzę na rany, zadane Ci przez miłość.

Spraw,
aby wniknęły w moje serce jak najgłębiej
i abym je pojął.
Niech nigdy nie ulegną zapomnieniu, ale ożyją
i staną się mocą na moje dni.

Panie, Jezu Chryste,
Zbawco i Odkupicielu, staję przed Twoim krzyżem.
Pragnę otworzyć swego ducha
i swoje serce
na rozpamiętywanie Twojej świętej męki.

Sam zechciej wyrzec je do mnie,
bym posłyszał Twój głos.
W chwili mojej śmierci niech staną się słowami
Twego zmiłowania i Twojej miłości”.
Karl Rahner
ks. Wiesław Al. Niewęgłowski

WIELKOPOSTNA REFLEKSJA
Wielki Post to coroczne sześciotygodniowe przypomnienie, że nigdy
nie jest za późno na zmianę, nigdy
za późno by zacząć od nowa. Nie
ma sytuacji, która byłaby beznadziejna, nie do naprawienia, nie do
odkupienia, ponieważ Miłość Boga, która powołała nas ku istnieniu
nieustannie wzywa nas ze śmierci
do życia przywracając więź z Sobą.
Odwrócić się od Boga oznacza odwrócić się od życia. Wielki Post
przybliża nam te prawdy, choć im
umiejętnie zaprzeczamy. Okres ten
przypomina nam również, że mamy
nakazane kochać Boga całym sercem, a naszych bliźnich jak siebie
samych, ponieważ wiedzie nas to
ku pełni życia, mimo, iż często żyjemy i działamy tak, jakby tak nie

było. Stajemy się ekspertami od samounicestwienia,
ponieważ pielęgnujemy sposoby bycia, które odciągają
nas od wszystkiego, co jest życiem. Jesteśmy nieszczęśliwi, bardziej martwi niż żywi i po pewnym czasie nie
widzimy drogi powrotu do życia. Czytania
z tegorocznej Środy Popielcowej wskazują, że jest on
zaskakująco prosty. Fragment z księgi proroka Joela
ujmuje to zwięźle: „Przeto i teraz jeszcze - wyrocznia
Pana: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem”. W
2 Liście do Koryntian Paweł prosi, a nawet błaga: „W
imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” A
nasza Ewangelia, z potrójnym ostrzeżeniem przed dokonywaniem aktów religijnych, aby być widzianym,
radzi nam zamiast tego „iść do swojego pokoju, zamknąć drzwi i modlić się do Ojca na osobności”, zapewniając nas, że w tej cichej, intymnej chwili odkryjemy co to znaczy być w pełni poznanym i w pełni kochanym, a zatem w pełni żywym.
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LOVINGKINDNESS

LOVINGKINDNESS W PRAKTYCE
Idea 12 wymiarów lovingkidness ma nam pomóc zrealizować plan, kim powinniśmy się stać. Jaki jest nasz stosunek do świata i ludzi? Co łączy biegi w samochodzie
z wyborami, jakie podejmujemy w życiu?

Powróćmy raz jeszcze do idei lovingkindness, czyli
naszego duchowego DNA (swoistego planu, kim powinniśmy się stać) i sposobów przełożenia tej złożonej
koncepcji na życie codzienne. Na początku Księgi
Wyjścia czytamy, że my ludzie zostaliśmy stworzeni
na obraz i podobieństwo Boże. Otrzymaliśmy nieskończony skarb. Piękne i ambitne założenie, tylko… jak
„po ludzku” wdrożyć je w życie? Na pierwszy rzut oka
wydaje się oczywiste i proste, w rzeczywistości wymaga od nas dużej uważności.
Prof. William Miller w swojej książce na temat 12
wymiarów lovingkindness porównuje tę sytuację do
używania 3 podstawowych biegów w samochodzie –
możemy jechać do przodu, do tyłu (bieg wsteczny) lub
włączyć bieg neutralny (który pozostawia nas
w miejscu, w jakim jesteśmy). Zastanów się, jaki procent czasu spędziłeś/-aś podczas ostatnich tygodni na
biegu do przodu, wstecznym i neutralnym? Czemu
poświęcasz energię w odniesieniu do każdego
z wymiarów lovingkindness:
1. Troska

Troska to życzliwe zabieganie o dobrostan drugiej osoby,
to świadome zaangażowanie
we wspieranie jej dobra i jej
najlepszych interesów. Nawet
najlepsze intencje niewiele się
przydadzą drugiemu człowiekowi, jeśli nie będą wprowadzone w czyn. Tu nie chodzi
wyłącznie o intencję (np.
współczucie komuś: jaki on
biedny!), ale o działanie w kierunku tej intencji.
Możemy oscylować pomiędzy: aktywnym wyrażaniem troski (bieg do przodu), nieangażowaniem się
i pewną obojętnością wobec innych (bieg neutralny)
a wyrządzaniem krzywdy (bieg wsteczny). W tym wymiarze po pierwsze: nie włączaj biegu wstecznego. Nie
wyrządzaj krzywdy (sobie i innym). Bądź czujny na
zwykłe drobiazgi, mikroagresje sprawiające drugiemu
ból i cierpienie. Jeśli chodzi o bieg do przodu: spójrz,
kto może potrzebować pomocy – życzliwe słowo, kartka pocztowa, telefon, odwiedziny. Nie chodzi
o heroiczne czyny czy poświęcanie się, ale o proste,
codzienne działania skierowane wobec drugiego człowieka.
Nauka chrześcijańska mówi: kochaj bliźniego swego
jak siebie samego. Możesz dbać o siebie za bardzo albo zaniedbywać siebie. To ważne, by umieć zadbać
również o siebie samego.
Do rozważenia: warto zastanowić się, co w twoim
działaniu wspiera, a co rani twoich najbliższych oraz
jaki procent twojego czasu spędzasz na każdym z tych
biegów. Stwórz listę działań, które mógłbyś każdego
dnia dodatkowo wprowadzać w czyn. Stwórz też listę
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osób, które mogłyby „skorzystać” z troski wyrażonej
przez ciebie, nie tylko tych najbliższych, ale też
i dalszych, a może nawet tych, z którymi jesteś
w konflikcie i wobec których masz różne zastrzeżenia.
I coś dla siebie: w jaki sposób ty sam możesz okazywać więcej troski wobec siebie?
2. Empatia

Z powodu empatii płaczemy, gdy oglądamy filmy.
To pragnienie, by pełniej rozumieć, co inni ludzie myślą i czują. To umiejętność pełnego wczuwania się
w sytuację drugiej osoby. Kiedy przyjaciel mówi:
„Czuję zniechęcenie, nie wierzę, że uda mi się zdać
egzamin” – co ci automatycznie przychodzi na myśl?
My ludzie mamy wtedy skłonność do uspokajania, pocieszania, doradzania. A tu najczęściej potrzeba jest
uważnego wysłuchania, co przeżywa ta osoba
i wyrażenie zrozumienia.
Przejawem biegu neutralnego będzie niedbanie o to,
co inni czują i myślą. Bieg wsteczny to odrzucanie zrozumienia.
Do rozważenia: słuchanie to wymagająca umiejętność, którą warto praktykować i można stale rozwijać.
Spróbuj przez 5 minut świadomie słuchać, by zrozumieć, co druga osoba myśli, czuje. Takie doświadczenie może
bardzo pogłębić wzajemne relacje. To szczególnie ważne, gdy
relacje nie są łatwe, kiedy każda
ze stron ma sprzeczne poglądy.
Po wysłuchaniu zacznij od tego:
„Pozwól, że sprawdzę, czy dobrze zrozumiałem twoje stanowisko…” Dopiero wtedy podziel
się swoją perspektywą. I zachęć
drugą osobę do podsumowania
o czym ty mówiłeś.
3. Zadowolenie

Wielu ludzi uważa, że potrzebuje czegoś więcej, niż
ma w rzeczywistości. Zadowolenie to docenianie tego,
co mamy tu i teraz. Niezadowolenie z tego, co posiadamy, wieczna tęsknota za czymś, co kiedyś mieliśmy
lub co kiedyś moglibyśmy mieć to oznaka biegu neutralnego. Z kolei podczas biegu wstecznego najczęściej
żyjemy pod stałą presją, by ciągle pożądać więcej
i więcej. Czasem nawet odczuwamy zawiść, gdy inni
mają więcej. Przekonanie, że „będę szczęśliwy dopiero, kiedy zdobędę więcej” najczęściej okazuje się iluzoryczne. Poczucie szczęścia czy satysfakcji nie sprowadza się do posiadania więcej. Im mamy więcej, tym
bardziej jesteśmy tym zaabsorbowani. Dobrym kierunkiem jest więc zachowanie pewnego umiaru.
Do rozważenia: zapisz, czego w życiu chciałbyś więcej (np. więcej pracy, pieniędzy itp.), a następnie do
poszczególnych punktów dopisz, ile w tym aspekcie
już dotąd otrzymałeś. Podczas modlitwy, tak jak
w starej żydowskiej pieśni, wyraź wdzięczność
„gdybym od Boga otrzymał wyłącznie … (taką pracę
jaką mam, tyle pieniędzy, ile mam), już to samo byłoby dla mnie wystarczające.”

Nasza Parafia Nr 1/2021

ciąg dalszy na stronie 11

ciąg dalszy ze strony 10

Wyrazem zadowolenia z tego, co się ma może być
podejmowanie postów, czyli powstrzymywanie się od
czegoś, co jest szczególnie pożądane lub nawykowe
(np. powstrzymywanie się od pracy w niedzielę lub od
krytykowania innych). Nie chodzi tu o umartwianie
się, ale odwrotnie – budowanie w sobie wewnętrznej
mocy i siły, by niekoniecznie wpadać w pułapki różnych pokus.
4. Hojność

To połączenie zadowolenia i troski. To pojęcie, które
wskazuje, iż wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. Jeśli
czujesz, że masz wystarczająco lub więcej niż wystarczająco, jesteś wolny, by dawać to innym. Dawanie
więcej niż potrzeba lub jest oczekiwane może być źródłem ogromnej radości. I nie chodzi tu tylko o rzeczy
materialne, ale nasz czas, doświadczenie, wiedzę,
umiejętności, jak również docenienie, uważność, delikatność. Gdy włączamy bieg neutralny – wtedy dbamy
tylko o siebie. Bieg wsteczny to chciwość – zbieramy
jak najwięcej, ale tylko dla siebie. Tu wymownym
przykładem będzie złodziej, który ma więcej, ale kosztem innych.
Do rozważenia: co takiego posiadasz, czym jeszcze
mógłbyś podzielić się z innymi? Co daje ci szczególną
przyjemność, kiedy dzielisz się z innymi?

6. Dowartościowanie

Chodzi o zauważanie i komentowanie tego, co jest
dobre w innych ludziach, w świecie. Nie zawsze to jest
proste. Niektórzy łatwo popadają w pułapkę perfekcjonizmu i zakładają, że ludzie nie mają prawa do popełniania błędu (np. „moje dzieci nigdy nie powinny popełniać błędu”). Są rozczarowani, gdy ta zasada zostanie złamana. Kiedy chodzimy po świecie w takich okularach, wyszukujemy błędy w innych ludziach, co powoduje, że oni stają się wycofani i przyjmują pozycję
obronną. Z drugiej strony, kiedy dostrzegamy
w
ludziach
pozytywy,
doceniamy
i dowartościowujemy ich, to zmniejsza się w nich postawa obronna, a wzrasta poziom otwartości. Z kolei
gdy włączasz bieg neutralny, przyjmujesz postawę obojętną. To jakby nie działo się nic wartego twojej uwagi. Kiedy jesteś rodzicem lub nauczycielem, to taka
twoja postawa może w innych wywołać lęk
i niepewność.
Do rozważenia: z pełną świadomością zauważaj
i nazywaj bardzo konkretnie to, co dobre, co idzie
w dobrą stronę. Doceniaj starania, dowartościowuj
pierwsze kroki, szczególnie wobec tych, którzy mają
trudności. Rób to zwłaszcza wobec najbliższych
(których czasem najtrudniej jest dostrzec – bieg neutralny) i kiedy nasuwa się jakaś krytyka. Co zamiast
krytyki mógłbyś dowartościować?
7. Przebaczenie

5. Nadzieja

W tym wymiarze możesz być wyłącznie obiektywny
i realistyczny – czyli wierzyć tylko w to, co zobaczyłeś
na własne oczy (bieg neutralny). Wymiar pesymistyczny oznacza, że spodziewasz się, że sprawy potoczą się
gorzej, niż wyglądają. Natomiast nadzieja wiąże się
z pewnym optymizmem. Oznacza, że spodziewasz się
więcej, niż to, co widzisz w danym momencie. To ma
znaczenie, który z tych biegów wybierzesz, bo to są
samospełniające się proroctwa. Nadzieja może czynić
cuda, czasem wbrew trudnym realiom pozwala dostrzec zasoby i możliwości. Dzięki temu możemy
w innych ludziach zaszczepiać coś, czego oni sami nie
widzą.
Do rozważenia: kto z twojego otoczenia może potrzebować nadziei? Kiedy ktoś traci nadzieję, zawsze
warto podzielić się z nim swoją nadzieją. Nie chodzi
o zaprzeczanie drugiej osobie (np. „źle myślisz!”), ale
podzielenie się swoją perspektywą, która wiąże się
z nadzieją. Co konkretnie powiesz tej osobie?

To uniwersalny temat w światowych religiach. Przebaczenie to proces angażujący zarówno głowę, jak
i serce. Wymaga podjęcia decyzji, by nie trzymać się
kurczowo gniewu, urazy, poczucia zranienia. Oznacza
pewnego rodzaju akceptację bieżącej sytuacji, wypuszczenie z ręki chęci odwetu. Czasami trudno nam przebaczyć, bo myślimy, że to oznacza, że będziemy musieli zapomnieć. Ale jeśli zapomniałeś o urazie, to już
nie musisz przebaczać. We wspólnocie AA
(Anonimowych Alkoholików) znane jest następujące
powiedzenie: chowanie urazy jest jak zażycie trucizny
i oczekiwanie, że inna osoba umrze. Nie pielęgnujmy
w sobie urazy, bo to sygnał biegu wstecznego.
Do rozważenia: przebaczenie i akceptacja wiążą się
czasem z trudnymi uczuciami. Co możesz zrobić, by je
zneutralizować? Takim uczuciom zapobiega lovingkindness. Wdrażanie w życie poszczególnych wymiarów lovingkindness (empatii, troski, nadziei itp.)
okazuje się pomocne w odzyskiwaniu wewnętrznego
spokoju.
8. Cierpliwość

To jakby zaprzeczenie powszechnej dziś „chorobie”
pośpiechu. Każdemu dane jest tyle samo godzin na
dobę, a jednak dla wielu z nas sytuacje wymagające
cierpliwości wydają się niezrozumiałe i nie do zaakceptowania. Pojawia się niecierpliwość (bieg neutralny), która może prowadzić do braku tolerancji dla innych (bieg wsteczny). Ten brak tolerancji często wynika z (błędnych) oczekiwań, że należy się nam coś specjalnego („moje potrzeby muszą być spełnione
w pierwszej kolejności i natychmiast”). To przeciwieństwo miłości, która – jak mówi św. Paweł – cierpliwa
ciąg dalszy na stronie 12
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jest, łaskawa jest, nie szuka poklasku. To właśnie miłość spowodowała, że Pan Bóg stworzył człowieka na
swoje podobieństwo.
Do rozważenia: życie jest za krótkie, by ciągle się
spieszyć. W sytuacji gdy musisz poczekać, wykorzystaj ten czas dla siebie, rozejrzyj się dookoła. Czy jest
w twoim otoczeniu coś pięknego, wartego uwagi? Może skupisz się na krótkim relaksie, medytacji, modlitwie? Zamiast złościć się na czerwone światło, wykorzystaj ten czas na oddech. A podczas rozmowy skup
się spokojnie na słuchaniu drugiej osoby – czego ta
osoba lub ten moment ciebie uczy?
9. Pokora

Jedno z nauczań Jezusa mówi, że kiedy idziemy na
przyjęcie, to nie zajmujmy najwyższego miejsca przy
stole, ale usiądźmy gdzieś u dołu stołu. Nie chodzi
o udawaną skromność, ale o okazanie innym swojego
szacunku. Rozdmuchane poczucie własnej wartości to
przejaw nieskromności (bieg neutralny). Arogancja
dodaje do tej nieskromności chęć umniejszenia innym
tak, żeby poczuć się lepiej z samym sobą. To ewidentny przejaw włączenia biegu wstecznego.
Do rozważenia: ważne, by żaden człowiek nie musiał
zasługiwać na naszą życzliwość. Jeśli – np. z powodu
swojego stanowiska w pracy - jesteś przyzwyczajony
do różnych przywilejów, sam angażuj się w działania,
które mogą wymagać pokory i skromności. Nie ma
potrzeby się wywyższać, bo absolutnie każdy człowiek
jest wielką wartością i każdemu należy się szacunek.
Pamiętaj jednak, że z różnych powodów wielu osobom
potrzebne jest bardziej dowartościowanie niż skromność.
10. Wdzięczność

Kolejny
ważny
aspekt wiary chrześcijańskiej.
Chodzi
o zwracanie uwagi na
wszystko to, za co
można być wdzięcznym. To jednak pierwszy krok. Drugim jest
wyrażanie wdzięczności. Choćby najprostsze „dziękuję”. Czasem łatwo wracamy do
tego, co boli, do różnych żalów, tego, co nie wyszło.
Jeśli nie wyrażamy wdzięczności, to pewnie utknęliśmy na biegu neutralnym. Jeśli natomiast reagujemy
krytyką, gdy dzieje się coś dobrego, to zdecydowanie
jedziemy w przeciwną stronę, niż podpowiada nam
lovingkindness.
Do rozważenia: pomyśl o kimś, kto pozytywnie
wpłynął na twoje życie. Jeśli to możliwe, odezwij się
do tej osoby i wyraź jej swoją wdzięczność. Zadzwoń.
Napisz list lub sms. I wyślij.
11. Gotowość do niesienia pomocy

Pomocny, niepomocny, utrudniający. Pomaganie
tym, którzy nas kochają to oczywiście naturalna sytuacja. Ale starożytne nauczanie – hesed i agape – wska-
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zuje, że mamy być szczególnie pomocni dla tych, którzy o tę pomoc nie proszą, są marginalizowani, może
nawet nie zasługują albo w jakiś sposób nas krzywdzą.
To wymagająca sytuacja, zwłaszcza, że nie mamy
oczekiwać niczego w zamian. Bieg neutralny oznacza
nieangażowanie się w niesienie pomocy, zamykanie
się w swoim wąskim środowisku. Bieg wsteczny to
utrudnianie i krytykowanie działań pomocowych, wytykanie niedoskonałości itp. Jesteśmy współodpowiedzialni za siebie nawzajem, a gdy doświadczamy jakichś katastrof, klęsk żywiołowych mamy tego wzruszające dowody.
Do rozważenia: wyjdź poza strefę swojego komfortu.
Jakie masz talenty, umiejętności, które mogłyby posłużyć też innym ludziom? Rozejrzyj się dookoła – być
może jest ktoś konkretny lub jakaś organizacja, z którą
mógłbyś dzielić się sobą?
12. Ustępliwość

Ustępliwość – nieustępliwość - dominacja
Robienie racjonalnych, mądrych ustępstw na rzecz
drugiej osoby. Zamiast podejścia wygrywam/
przegrywam, lovingkindness proponuje dochodzenie
do równowagi w realizowaniu potrzeb każdej ze stron.
Z pewnością nie chodzi tu o upór, nieustępliwość (to
byłby bieg neutralny) ani też o bieg wsteczny - kontrolowanie wszystkiego dookoła, narzucanie swojej woli
(najczęściej odrzucamy coś, co nam zostało narzucone
na siłę). Głęboki sens mają transparentność
w działaniach i współpraca, branie pod uwagę zdania
innych. Najczęściej przekłada się to na większą efektywność i lepsze relacje.
Do rozważenia: na co dzień jest pewnie wiele sytuacji, gdzie warto oddać pole innym ludziom i podzielić
się życzliwością. To mogą
być tak drobne działania,
jak chociażby przepuszczenie w kolejce do kasy
osoby, która wprawdzie
stoi za tobą, ale ma
w koszyku zaledwie kilka
produktów. W rzeczywistości życie jest pełne sytuacji, gdzie ustępujemy
i warto ustąpić. Następnym razem, kiedy znajdziesz się w konfliktowej
sytuacji, postaraj się najpierw uważnie wysłuchać
drugiej strony. Wspólne zrozumienie i pewna ustępliwość może doprowadzić do tego, że każda ze stron
konfliktu
wyjdzie
z
poczuciem
wygranej
i wartościowego kontaktu.
Biblia zachęca do dystansu wobec siebie i świata.
Jak mówi Roman Brandsteter w swojej poezji to może
wymagać pewnej uważności na to, jaki sposób myślenia i patrzenia na świat i ludzi chcemy praktykować.
Żaden z tych biegów nie jest ostateczny. Tak jak
w przypadku jazdy samochodem, kierunek jazdy zawsze możemy zmienić. Ostatecznie do nas należy decyzja. Bóg dał nam w życiu dużo autonomii.
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Dedykuję ten artykuł śp.
o. Witoldowi Słabigowi
OP, propagatorowi znajomości pięciu warunków
dobrej spowiedzi oraz
wszystkim
kapłanom,
u których korzystałam
z tego sakramentu.

Oto wyryłem cię na obu dłoniach. Iz 49,16a
Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na
Jerozolimę nie spocznę. Iz 62,1

Spowiedź, podobnie jak sakrament namaszczenia
chorych, jest sakramentem uzdrowienia. Dzięki niemu
mamy możliwość na nowo odradzać się w Chrystusie
i cieszyć pokojem i radością dzieci Bożych, uzdrawiać
nasze życie i nasze serce. Żeby czerpać z niego
w pełni, musimy się do niego w należyty sposób przygotować i należycie go przeżyć, powierzając się łasce
i miłosierdziu Boga. Przewodnikiem na tej drodze jest
tzw. pięć warunków dobrej spowiedzi.
Pierwszy warunek dobrej spowiedzi to rachunek sumienia. Żeby wyznać swoje grzechy, musimy najpierw
uświadomić sobie, co nas od Boga oddziela, co się
w naszym życiu wydarzyło i w jakiej jesteśmy duchowej kondycji. Jest to, innymi słowy, stanięcie
w prawdzie o sobie. Bywa, że prawda ta nie jest piękna, ale odkrycie każdej prawdy o sobie, nawet najtrudniejszej, jest błogosławieństwem i prowadzi do szczę-

Żeby czerpać w pełni z sakramentu
spowiedzi, musimy się do niego
w należyty sposób przygotować.
ścia. Jak zatem stanąć w szczerości? Pomocą jest Słowo Boże, w szczególności dziesięć przykazań otrzymanych od Boga przez Mojżesza, Rady Ewangeliczne
wypowiedziane przez Jezusa oraz Listy Apostolskie
jego uczniów. To w świetle Słowa Bożego jesteśmy
w stanie ocenić, do czego Bóg nas wzywa, w jaki sposób możemy być z Nim blisko i jak wygląda nasza rzeczywistość. Jest to spojrzenie bardzo otwierające horyzont, ponieważ, mimo iż największym problemem
w życiu duchowym są grzechy śmiertelne, które zrywają naszą jedność z Bogiem, to jednak jakość życia
nie zależy tylko od niepopełniania zła. Weźmy na
przykład przypowieść o Łazarzu i bogaczu: nie wiemy
nic na ten temat, by za życia bogacz ukradł swoje pieniądze czy wyzyskiwał innych; wiemy tylko, że jego
serce było zamknięte na Łazarza, który leżał u bram
jego pałacu i pragnął nasycić się odpadkami z jego stołu, on natomiast pozostawał obojętny. Gdy obaj umarli,
Łazarz spoczął na łonie Abrahama, a bogacz cierpiał
duchowe męki, co symbolizuje łączność z Bogiem i jej
brak. Warto zatem spojrzeć zarówno na nasze złe czyny, jak i zaniedbania. Do tego jeszcze trzeba dodać

czystość naszej mowy zgodnie z zaleceniem św. Pawła: Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa
szkodliwa, lecz tylko budująca, by wyświadczała dobro słuchającym. (Ef 4,29). Szczególnie, że – mimo
pozy twardości – wielu z nas jest w istocie bardzo
wrażliwych i krytyka czy ocena, jeżeli nie jest wyrazem miłości, ale chęci ulżenia sobie, bywają bardzo
dotkliwie raniące i nie tworzą dobra, a mogą poprzez
negatywne emocje prowadzić do zła. Warto też przyjrzeć się bliżej naszym myślom, ponieważ możemy je
kształtować, myśli zaś prowadzą do czynów, jeżeli
więc nie będziemy dbać o higienę myśli oraz o higienę
naszej optyki, możemy bezwiednie trafić na manowce
i oddalić się od Dobra, od Boga. Do tego warto pytać
naszych bliskich o nasze grzechy i słabości: oni będą je
widzieli inaczej niż my, ale mogą zwrócić uwagę na
coś, co nam umyka. By dobrze zrobić rachunek sumienia, trzeba też dać sobie na to czas: trudno dobrze
przygotować się do spowiedzi, stojąc w kolejce do
konfesjonału, jeżeli więc chcemy sensownie przygotować się do tego sakramentu, warto co najmniej dzień
wcześniej wygospodarować sobie choć 15-30 minut
spokoju i stanięcia w miłującej obecności Boga, prosząc Go o Jego Ducha, by dobrze odczytać swoje sumienie i stanąć w prawdzie o sobie.
Drugi warunek dobrej spowiedzi to żal za grzechy.
Przed wypowiedzeniem na spowiedzi grzechów powinniśmy wzbudzić w sobie żal, że one miały miejsce.
Nie zawsze jest to łatwe, ponieważ grzech to z reguły
wybór pozornego dobra: podejmując decyzje, rzadko
świadomie wybieramy zło – raczej dokonujemy wyboru najlepszego rozwiązania, które wydaje nam się
w danym momencie słuszne i przyjemne, „dobre” dla
nas, a tego często trudno żałować. Problem w tym, że
szatan, jak mówił św. Ignacy, to „nieprzyjaciel natury
ludzkiej” i grzech długofalowo nie jest dla nas dobry
i obciąża nas duchowo, a duch jest przecież największą
wartością, jaką posiadamy, grzechy będą więc nas
niszczyć i oddalać nas od stanu pokoju, radości
i obcowania z Bogiem w miłości. Jeżeli zaznaliśmy
kiedyś świadomie zanurzenia w miłości Bożej, będziemy żałowali grzechu, ponieważ nam to zabrał, oddalił

Przewodnikiem na tej drodze jest tzw.
pięć warunków dobrej spowiedzi.
nas od doświadczenia miłości Boga i będzie nam go
brakowało. Jest to tak zwany żal doskonały, bo wypływający z miłości. Nie każdy ma jednak to doświadczenie: wówczas w żalu pomaga zastanowienie się nad
złem, nie tylko tym, które my popełniliśmy, ale nad
złem, którego doświadczyliśmy, które nas zraniło,
sprawiło nam cierpienie. Jeżeli nie żałujemy, że powiedzieliśmy coś o kimś fałszywie, zastanówmy się nad
sytuacjami, kiedy ktoś zrobił to nam – wtedy łatwiej
uchwycić brzydotę grzechu, żałować, że on jest na
świecie, a więc żałować, że ja też coś takiego zrobiłem.
Jest to tak zwany żal niedoskonały, bo wynikający
z rozmyślań nad brzydotą grzechu lub z lęku przed
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karą. Każdy grzech oddziela nas od Boga i innych ludzi i ma negatywne konsekwencje duchowe, ale nie
zawsze są one od razu widoczne, co też czasem nie
pomaga w wykrzesaniu z siebie żalu za grzechy, ponieważ początkowo nie widzimy jeszcze całokształtu
zła, które ten grzech spowodował. Tym niemniej do
żalu za grzechy potrzebne jest świadome zaangażowanie rozumu i woli; emocje nie są konieczne, bo są one
czasem nierychliwe; nie martwmy się jednak: one
z reguły prędzej czy później dobiegną.
Trzeci warunek dobrej spowiedzi to mocne postanowienie poprawy. Oznacza ono postanowienie, że jeżeli
byłbym kolejny raz w podobnej sytuacji, postąpię inaczej niż za pierwszym razem, po Bożemu. Przykładowo, jeżeli spowiadam się, że nie płaciłem podatków, to
postanawiam, że następnym razem zapłacę. Jest to
konkretna decyzja o zmianie, która powinna być mocno ugruntowana w rzeczywistości i wiązać się
z pomysłem jej wdrożenia. Postanowienie, że będę się
więcej modlił jest zacne, ale mało konkretne; postanowienie, że będę codziennie rano
odmawiać
Ojcze
Nasz
i Zdrowaś Maryjo jest bardziej
realistyczne i łatwiej je wprowadzić w życie. Mocne postanowienie poprawy powinno też
wiązać się z powierzeniem się
łasce Boga, bo, jak wierzymy,
nasze postanowienia są na tyle
mocne, na ile angażujemy z nie
Boga.
Czwarty warunek dobrej spowiedzi to szczera spowiedź. W
Kościele katolickim, poza sytuacjami nadzwyczajnymi, między innymi zagrożenia życia,
by pojednać się z Bogiem konieczna jest spowiedź sakramentalna w obecności księdza.
Wynika to z tradycji Kościoła
sięgającej mnichów irlandzkich
z VII wieku. Wcześniej zarówno wyznanie grzechów, jak i pokuta były publiczne,
w mądrości Kościoła zostało to jednak zmienione. W
spowiedzi ksiądz reprezentuje Pana Jezusa, który odkupił nasze grzechy i jest to w istocie spotkanie
z Trójcą Świętą, bo jest to rozmowa z Bogiem poprzez
księdza, który reprezentuje Pana Jezusa w Duchu
Świętym, do którego kapłan zwraca się, udzielając rozgrzeszenia. Pośrednictwo kapłana w udzieleniu rozgrzeszenia wynika bezpośrednio ze słów Pana Jezusa:
Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im
zatrzymane. (J 20,22b-23). Fakt udzielania nam rozgrzeszenia przez inną osobę jest też wielkim darem, bo
możemy usłyszeć: Bóg Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie
swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju
przez posługę Kościoła. Ja odpuszczam tobie grzechy
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w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan odpuścił
Tobie grzechy, idź w pokoju. Słyszymy potwierdzenie,
że nasza wina została zmazana i że możemy cieszyć
się pokojem serca. Uczestnicząc w powszechnej spowiedzi lub powierzając swoje grzechy na modlitwie,
nie usłyszymy tego. Szczera spowiedź oznacza także,
że powinniśmy stanąć w prawdzie i wyznać swoje

W świetle Słowa Bożego jesteśmy
w stanie ocenić, do czego Bóg nas
wzywa, w jaki sposób możemy być
z Nim blisko i jak wygląda nasza rzeczywistość.
grzechy bez upiększeń, prosto i bez usprawiedliwień
powierzając je Bożemu miłosierdziu. Jest to warunek
konieczny, żeby nasze winy zostały odpuszczone, jeżeli więc jest nam trudno zaakceptować to, co zrobiliśmy
i trawi nas wstyd, co pomyśli sobie ksiądz, można skorzystać z anonimowej formy tego sakramentu. Jest to

możliwe na przykład w kościele jezuitów na Starym
Mieście w Warszawie, gdzie penitent nie widzi księdza, a ksiądz – penitenta. Przy spowiedzi regularnej
z reguły mówi się o wartości posiadania stałego spowiednika, ale najważniejsze jest stanięcie w prawdzie
i szczere wyznanie grzechów i cokolwiek nam to ułatwia, jest drogą, której powinniśmy się trzymać. Warto
też powierzyć się w tym zakresie Bożemu prowadzeniu. Dodam również, że szczera spowiedź pogłębia
naszą relację z Bogiem: relacja bez prawdy jest płytka,
powierzchowna, a nawet najgorzej powiedziana prawda ma swoją wartość. Spowiedź jest też moim zdaniem
miejscem, w którym najbliżej można sięgnąć nieba tu
na ziemi, bo jest to rozmowa serc. Penitent powierza
swoje serce księdzu, a on odpowiada w imieniu Serca
Boga. Spowiedź jest potężnym sakramentem i może
być czasem trudno zebrać się, żeby do niej przystąpić.
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lub w intencji zmarłych, by właśnie zostać uwolnionym w całości lub częściowo od ciążącej nad nami
W takich wypadkach dobrze uczynić pierwszy krok, to kary. By uzyskać odpust zupełny, należy być w stanie
jest zrobić rachunek sumienia: potem uczynienie na- braku przywiązania do grzechu, w stanie łaski uświęstępnego kroku w postaci pójścia do kościoła przycho- cającej, przyjąć Komunię świętą, odmówić Ojcze
Nasz, Zdrowaś Maryjo, pomodlić się w intencjach padzi naturalnie.
pieża oraz odprawić
Piąty warunek dobrej spowiedzi to zadośćuczynienie Bogu Warto pytać naszych bliskich o nasze praktykę pobożną objętą
zupełnym
i bliźniemu. Popełnienie grze- grzechy i słabości: oni będą je widzieli odpustem
(może nią być na przychu z samej swej istoty wiąże
inaczej niż my, ale mogą zwrócić
kład minimum półgosię z dwiema rzeczywistościauwagę na coś, co nam umyka.
dzinna adoracja Najmi: jedna to wina, druga to kaświętszego Sakramentu,
ra. Wina za grzechy zostaje
nam odpuszczona podczas szczerej spowiedzi; kara, odmówienie pięciu dziesiątek różańca w kościele, kaczyli inaczej konsekwencje grzechu – tylko częściowo. plicy lub wspólnocie wiernych, odbycie trzydniowych
Poprzez piąty warunek dobrej spowiedzi Pan Bóg za- rekolekcji, odśpiewanie Te Deum na mszy dziękczynprasza nas, byśmy naprawili w miarę możliwości kon- nej w ostatni dzień roku, odnowienie przyrzeczeń
sekwencje popełnionego zła, ponieważ przez grzech chrzcielnych podczas Liturgii Paschalnej, uczestnictwo
nie tylko zrywamy więź między nami a Bogiem, ale w pobożnych praktykach ku czci Bożego miłosierdzia
zubożamy wspólnotę Kościoła i świat, w którym przez w Niedzielę Miłosierdzia i kilka innych, których lista
nas jest więcej zła. Sami nie jesteśmy w stanie w pełni jest wyszczególniona w Katechizmie Kościoła Katolicpojąć i naprawić konsekwencji zła, ale jeżeli zrobimy kiego).
Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela
lub odpokutujemy, ile jesteśmy w stanie, Pan Bóg będzie dopełniał to, czego nam brakuje. Warto też pamię- i z domem judzkim nowe przymierze. […] Umieszczę
tać napomnienie św. Piotra: Przede wszystkim miejcie swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich serwytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa cu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem. […]
wiele grzechów. (1 P 4,8). Jeżeli wypełnimy wiernie Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego
pięć warunków dobrej spowiedzi, Kościół katolicki, poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im wyukazując nieograniczone miłosierdzie Boga, umożliwia stępki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Jr
wiernym skorzystanie z odpustów w intencji własnej 31,31-34
ciąg dalszy ze strony 14

Maria Gerlicz-Pogorzelska

O ZNACZENIU SAKRAMENTU POKUTY
DLA ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
Przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego,
chrzest, Eucharystię i bierzmowanie człowiek otrzymuje nowe życie w Chrystusie. Ale, wszyscy o tym
wiemy życie to nosimy „w naczyniach glinianych” (2
Kor 4,7), nadal podlegamy pokusie, cierpieniu
i śmierci i z powodu grzechu możemy nawet utracić
nowe życie. Dlatego Pan Jezus chciał, aby Kościół
kontynuował swoje zbawcze dzieło także wobec swoich członków, zwłaszcza poprzez sakrament pojednania oraz namaszczenia chorych, które można połączyć
pod nazwą „sakramentów uzdrowienia”. Sakrament
pojednania jest „sakramentem uzdrowienia”. Kiedy idę
do spowiedzi, to pragnę się uleczyć, uleczyć moją duszę, serce, z powodu czegoś niedobrego, czego się dopuściłem. Biblijny obraz, który wyraża to najlepiej
w ich głębokim powiązaniu, to wydarzenie przebaczenia i uzdrowienia paralityka, gdzie Pan Jezus objawia
się równocześnie jako lekarz dusz i ciał (por. Mk 2,112; Mt 9,1-8; Łk 5,17-26).
1. Sakrament Pokuty i Pojednania, który nazywamy
też spowiedzią, wypływa bezpośrednio z tajemnicy
paschalnej. Bowiem w wieczór Zmartwychwstania Pan
ukazał się uczniom zamkniętym w Wieczerniku
i powitawszy ich „Pokój wam”, tchnął na nich

i powiedział: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,21-23). Ten fragment ukazuje nam głębszą dynamikę zawartą w tym
sakramencie. Nade wszystko fakt, że odpuszczenie
grzechów nie jest czymś, co możemy dać sobie sami,
nie mogę powiedzieć „odpuszczam sobie grzechy”. O
przebaczenie prosimy drugą osobę, a w spowiedzi prosimy Jezusa o przebaczenie. Przebaczenie nie jest wynikiem naszych wysiłków, ale jest darem Ducha Świętego, który napełnia nas obmyciem miłosierdzia i łaski,
nieustannie wypływającego z przebitego serca Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Ponadto
przypomina nam, że tylko jeśli damy się pojednać
w Panu Jezusie z Ojcem i z braćmi, to możemy być
naprawdę w pokoju. To odczuwamy wszyscy, kiedy
udajemy się do spowiedzi, z ciężarem w duszy, odrobiną smutku. A kiedy odczuwamy przebaczenie Jezusa,
to jesteśmy w pokoju, z tym pokojem duszy, bardzo
pięknym, którym tylko Jezus może obdarować, tylko
On.
2. Z biegiem czasu sprawowanie tego sakramentu
przeszło z formy publicznej, bo na początku grzechy
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W NASZEJ PARAFII

5 RAZY 9, CZYLI DOBRO MNOŻY SIĘ PRZEZ DZIELENIE
23 grudnia 2020 roku Wspólnota św. Jana Apostoła wraz
z wolontariuszami z parafii św. Szczepana (i nie tylko!)
zorganizowała
Wigilię
dla
osób
samotnych
i potrzebujących. Mimo obostrzeń i obaw związanych
z koronawirusem udało się: wygrało dobro.

9 – w tylu salkach zostali rozmieszczeni goście wigilii. Wszystko dlatego, że w związku z pandemicznymi
obostrzeniami w każdym pomieszczeniu mogliśmy
gościć tylko po 5 osób. Okazało się jednak na szczęście, że – choć była to wigilia inna niż wszystkie – spędziliśmy wspólnie radosny i dobry czas. Może właśnie
dzięki temu, że świętowaliśmy w małych grupach, mogliśmy się bliżej poznać i zaprzyjaźnić?
Inicjatorem akcji był ks. Andrzej Błędziński SJ,
opiekun działającej w naszej parafii medytacyjnej
Wspólnoty św. Jana Apostoła, skupiającej młodych
dorosłych pragnących pogłębiać swoją więź z Bogiem
i drugim człowiekiem. Ks. Andrzej szybko zaraził inicjatywą członków Wspólnoty, do których dołączyli
wolontariusze z Jezuickiego Centrum Społecznego „W
Akcji”, wspierającego żyjących w Warszawie uchodź-

Choć była to wigilia inna niż wszystkie,
spędziliśmy wspólnie radosny i dobry
czas.
ców i obcokrajowców. Pozostało tylko rozdzielić zadania i zaprosić gości. Pomysł zorganizowania wigilii
w małych grupach zamiast jednego dużego spotkania,
jak to było w poprzednich
latach, kiedy nie towarzyszyła nam epidemia, spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem. Na wigilię
zgłosiło się około czterdzieściorga gości. Nie pozostało nic innego, jak zabrać się do pracy.
A tej było co nie miara:
nie tylko przyrządzenie
i podanie wigilijnych potraw, ale też przygotowanie
salek,
kontakt
z wolontariuszami, przywiezienie niektórych gości
na miejsce, nakrycie stołów, dekoracje, a po
wszystkim… oczywiście
sprzątanie. Cała akcja nie
udałaby się bez wsparcia
naszych parafian, którzy
przynieśli część wigilijnych
potraw i dekoracji, wsparli
nas
organizacyjnie
i finansowo. Wielkim sukcesem był także kiermasz
domowych ciast, zorganizowany przez naszego or-
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ganistę, pana Jakuba, który
przekazał zyski ze sprzedaży
przygotowanych przez siebie
smakołyków właśnie na organizację wigilii.
Gdy nadszedł wreszcie wielki
dzień, wszyscy byli gotowi do
pracy i… bardzo podekscyto-

Cała akcja nie udałaby się bez wsparcia naszych parafian, którzy przynieśli
część wigilijnych potraw i dekoracji,
wsparli nas organizacyjnie i finansowo.
wani. Wigilię rozpoczęliśmy dwujęzyczną, połączoną
z kolędowaniem mszą świętą w naszym kościele. Potem goście wraz z wolontariuszami przeszli do budynku plebanii, w którego pomieszczeniach odbywała się
wigilia. W kuchni dymiły już podgrzewane potrawy,
a kelnerzy uwijali się między nią a salkami. W każdym
pomieszczeniu przez cały czas był także wolontariusz,
który opiekował się swoją, zawiązaną na ten krótki

Razem dzieliliśmy się opłatkiem, śpiewaliśmy kolędy, rozmawialiśmy, no
i oczywiście jedliśmy pyszne jedzenie.
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czas małą wspólnotą. Razem
dzieliliśmy się opłatkiem, śpiewaliśmy kolędy, rozmawialiśmy, no i oczywiście jedliśmy
pyszne jedzenie. Ale nie koniec na tym: każdy z gości wigilii otrzymał także paczkę
z jedzeniem na wynos.
Choć na początku trochę obawialiśmy się, czy uda nam się
zorganizować tak duże wydarzenie w sytuacji epidemii
i zapewnić każdemu uczestnikowi poczucie bezpieczeństwa, to dziś z perspektywy
czasu widzimy, jak wiele dobra i radości przyniosła wigilia
uczestnikom i… samym wolontariuszom. – Dobro mnoży
się, jeśli się je dzieli – podsumowuje z uśmiechem ks. Andrzej i wygląda na to, że są już
ze Wspólnotą św. Jana Apostoła gotowi na kolejne wyzwania, by wzrastać w swoim
chrześcijaństwie.
Katarzyna Jaworska

W styczniu, z powodu pandemii spotkania kolędowe
odbywały się z w kościele. Podczas nabożeństwa było
to Kolędowanie z Matką Bożą.
W lutym zaś, z okazji Dnia Chorego nabożeństwo
było odprawiane z Maryją Uzdrowieniem Chorych.
Wszystkie nabożeństwa kończą się indywidualnym
błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem, co
jest dla nas wszystkich wielką Łaską i umocnieniem
w tych trudnych czasach.
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Od maja 2020 roku w naszej parafii, w drugi czwartek miesiąca odbywają się msze, które współorganizuje Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym – Źródło
Miłości . Po mszy odprawiane jest nabożeństwo tematyczne, w zależności od miesiąca, w którym ono się
odbywa np. Fatimskie, z Matką Boską Bolesną, czy
z Sercem Jezusowym.
W tym roku odbyły się już 2 nabożeństwa.

W NASZEJ PARAFII

ŚWIĄTECZNA PACZKA OD SZCZEPANA:
WSPANIALE JEST WSPÓLNIE POMAGAĆ!
Przed Świętami Bożego Narodzenia Mikołaj zawitał
z prezentami do Sokołowa Podlaskiego. Przyniósł paczkę od Wspólnoty Młodych Szczep i naszych parafian.

Jak co roku, tak i przed ostatnim Bożym Narodzeniem Wspólnota Młodych Szczep postanowiła przygotować świąteczną paczkę dla potrzebujących. W grudniu 2020 roku wsparliśmy zawodową rodzinę zastępczą z Sokołowa Podlaskiego, wychowującą troje przybranych dzieci – półtoraroczną dziewczynkę i dwóch
chłopców: siedmio- i dwunastomiesięcznego –
i adoptowaną córeczkę. Państwo Justyna i Paweł są
wspaniałymi ludźmi, którzy poświęcili swoje życie
opiece nad najmłodszymi, kiedy więc dowiedzieliśmy
się o ich misji, od razu zdecydowaliśmy się im pomóc.
Cała akcja nie udałaby się jednak bez hojnego udziału wiernych i ojców jezuitów z naszej parafii. Wasze
zaangażowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania! Zarówno zbiórka pieniężna, jak i rzeczowa bardzo
się udały. Pojawiły się nawet rzeczy, o które nie śmie-

W imieniu Obdarowanych przekazujemy wielkie podziękowania i serdeczne
życzenia parafianom ze świętego
Szczepana.

Zaangażowanie parafian w akcję
przeszło nasze najśmielsze
oczekiwania!
libyśmy prosić: jak wózek dziecięcy! Koniec końców
nie pozostawało więc nic innego, jak pojechać na zakupy po najbardziej podstawowe produkty: jedzenie
z długim terminem ważności, artykuły gospodarstwa
domowego czy na przykład, co oczywiste dla rodzica
każdego malucha… po zapas pieluch. Poza tym kupiliśmy też takie przydatne w domu rzeczy jak czajnik
elektryczny czy zestaw narzędzi: ten drugi szczególnie
przyda się w najbliższych miesiącach Panu Pawłowi,

Obdarowani byli zachwyceni i…
zaskoczeni, że podarunków jest tak
dużo!
który właśnie kończy budowę i przygotowuje do zamieszkania nowy dom dla swojej rodziny. Dzieci będą
tam miały mnóstwo miejsca do rozwoju i zabawy,
a przede wszystkim: no właśnie – po prostu prawdziwy dom.
Na koniec czekała nas najmilsza część akcji, czyli
zawiezienie prezentów do naszych Przyjaciół i ich
dzieci. Wszyscy byli zachwyceni i… zaskoczeni, że
podarunków jest tak dużo! Od razu zaczęliśmy bawić
się z maluchami przywiezionymi zabawkami (furorę
zrobiły szczególnie figurki zwierząt domowych!),
a Pani Justyna i Pan Paweł przy herbacie opowiedzieli nam o swojej pracy zastępczych rodziców,
która tak naprawdę jest ich całożyciowym powołaniem. Nasi Przyjaciele opiekują się jako rodzice zastępczy najmłodszymi dziećmi, zwykle już od wieku
niemowlęcego, więc ich praca to tak naprawdę służba dwadzieścia cztery godziny na dobę i siedem dni
w tygodniu.
Wyjechaliśmy wzruszeni i przejęci, obiecując przekazać wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania świątecznej paczki wielkie podziękowania
i serdeczne życzenia. Cieszymy się, że właśnie tą
drogą – poprzez artykuł w naszej parafialnej gazetce
– możemy je Wam ofiarować i… już myślimy, kiedy
odwiedzić naszych Przyjaciół ponownie.
Katarzyna Jaworska
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Tęsknimy za radością nieba, gdzie jest Bóg. Jesteśmy w stanie już teraz być
z Nim w niebie i tym samym być szczęśliwi z Nim.
Ale obecnie być szczęśliwym oznacza: pomagać jak On, dawać, jak On daje,
służyć, jak On służy, ratować, jak On ratuje, kochać, jak On kocha.
Być przy Nim dwadzieścia cztery godziny na dobę, spotykać Go
w nędzarzach w łachmanach. Ponieważ powiedział: „Wszystko,
co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, uczyniliście Mnie.”
Święta Matka Teresa z Kalkuty
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BOŻE NARODZENIE

Fot. Z.Kubisiak
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UROCZYSTOŚĆ ŚW. SZCZEPANA (26 GRUDNIA)
Homilia O. Tomasza Ortmanna SJ
Drodzy Bracia i Siostry, nie wiem
za bardzo w jakim klimacie, nastroju spędzacie te Święta – Święta inne niż dotychczas, Święta bez wielkich
rodzinnych
spotkań,
z ograniczonym dostępem nie tylko
do tych wielkich Bożonarodzeniowych liturgii, ale także tych codziennych, czy cotygodniowych
Eucharystii. Święta w cieniu pandemii, być może straty bliskiej osoby,
której nie mogliście towarzyszyć
w ostatnich chwilach, a na pewno
Święta w cieniu niepokojów
o przyszłość swoją, najbliższych,
Polski, Kościoła.
I o ile w ubiegłych latach, zawsze
jakoś ta nasza uroczystość odpustowa wspominająca męczeństwo św.
Szczepana wydawała się jakoś nie
na miejscu, trzeba było się z niej tłumaczyć pośród
takiej sielankowej atmosfery Bożego Narodzenia,
o tyle w tym roku dzisiejsze przywoływanie św. Szczepana wydaje się być bardziej na miejscu. Ze swym doborem czytań nie tylko opisuje to, co możemy przeżywać, z czym się zmagać, ale także pokazuje nam jak
się w tych doświadczeniach odnaleźć w duchu Ewangelii, w duchu wiary, którą wyznajemy, do której mamy odwagę się przyznawać i jej bronić.
Spójrzmy Drodzy, tylko na drugie czytanie, czytanie
z Dziejów Apostolskich, w którym wysłuchaliśmy opis
męczeństwa Patrona naszej Parafii. Przede wszystkim
zauważcie, że autor Dziejów, św. Łukasz, stawia przed
nami tak naprawdę dwie postaci, a nie jedną: owszem,
Szczepana…, ale i tego, który go prześladował, Szawła. Wiemy, że w punkcie wyjścia nie ma nic, co by
przemawiało za tym, by mogli się nawzajem lubić, by

mogli się dogadać, baaa… jeden z nich, Szaweł – jak
to często też bywa w życiu – nic w tym celu nie robi.
Przeciwnie zbiera wszelkie możliwe pełnomocnictwa,
aby jak najbardziej szkodzić i Szczepanowi i jego braciom.
A jednak, mimo tego, w ostatecznym rozrachunku
nie mamy św. Szczepana i złego Szawła, ale św.
Szczepana i… św. Pawła! Jak słusznie zauważa św.
Fulgencjusz z Ruspe – jego tekst czytamy w dzisiejszej
LG – Szaweł „złączył się ze Szczepanem, z wilka stał
się owcą. A oto teraz Paweł razem ze Szczepanem się
cieszy, razem ze Szczepanem używa chwały Chrystusa, razem ze Szczepanem króluje”. Mówiąc krótko i po
naszemu, kat i ofiara są razem i nic im nie przeszkadza
w tym, by się wspólnie radować. To dlatego, wspomniany Św. Fulgencjusz, wręcz zachwyca się: „Jakież
to prawdziwe życie, bracia moi, w którym Paweł nie
wstydzi się z powodu zabicia
Szczepana,
a Szczepan cieszy się towarzystwem Pawła, ponieważ miłość w obu się
raduje”.
Drodzy, co się stało? Jak
oni do tego doszli? Dwie
króciutkie uwagi. Pierwsza czego przede wszystkim nie robić, a druga co
robić:
Czego nie robić? W Dziejach Apostolskich czytamy, że prześladowcy
Szczepana,
wraz
z Szawłem „nie mogli
sprostać
mądrości
i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał” –
„Gdy usłyszeli to, co móciąg dalszy na stronie 23
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wił, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na
niego”. Drodzy, może za dużo byłoby powiedzieć, że
mamy sobie dać spokój z przekonywaniem drugiej
strony, choć w życiu często tak bywa, że nie zawsze
wiadomo kto ma rację i rzadko są one tylko po jednej
stronie. Może za dużo, może nie. To co jednak Dz nam
pokazują, to to, iż nawet gdybyśmy rzeczywiście mieli
rację, gdybyśmy przemawiali z natchnienia Ducha
Świętego, to i tak to nic nie da. Przeciwnie, będzie to
raczej jeszcze bardziej potęgowało gniew z drugiej
strony.
Jeśli zatem nie tędy droga, to którędy? Gdy w końcu
pojawia się w dzisiejszy czytaniu postać Szawła, św.
Łukasz – autor Dz – mówi: „Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha me-

go! A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie,
nie poczytaj im tego grzechu”.
Drogą wyjścia z tej sytuacji jest… modlitwa. Św.
Augustyn komentując ten fragment, mówi: Szczepan,
„gdy modlił się za siebie – stał, gdy za nich – klęczał.
Odróżnił sprawiedliwego od grzeszników. Za sprawiedliwego modlił się stojąc /…/. Za grzeszników modlił
się klęcząc, gdyż wiedział, jak trudno uzyskać wysłuchanie za takich zbrodniarzy”.
Drodzy, czyli modlitwa i to nie byle jaka, ale na kolanach. Może warto się w tych dniach pytać, kiedy
ostatni raz w taki sposób (nie tylko przez modlitwę, ale
przez modlitwę na kolanach) próbowaliśmy uregulować nasze relacje z tymi osobami, z którymi nam nie
po drodze; albo próbowaliśmy w ten sposób odnaleźć
się po Bożemu w sytuacjach, które jest nam ciężko
przyjąć, trudno unieść?
Drodzy, nasz dzisiejszy Patron, nasz Patron,
św. Szczepan, zaprasza nas, aby pomyśleć
o tych osobach, o tych sytuacjach, które
powinniśmy w sposób szczególny omadlać
i to omadlać na kolanach. Pamiętając też, że
pierwszym owocem tych modlitw nie ma
być nasze dobre samopoczucie, nie ma być
rozwiązanie tych trudności po linii naszych
oczekiwań, ale to, by te osoby nie zagubiły
się przed Bogiem. Amen.
O. Tomasz Ortmann SJ,
prowincjał Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej

Fot. Z.Kubisiak
Nasza Parafia Nr 1/2021

23

W NASZEJ PARAFII

26 GRUDNIA ...
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ŚRODA POPIELCOWA

Fot. Z.Kubisiak
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DROGA KRZYŻOWA

Fot. Z.Kubisiak
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Z ARCHIWUM JEZUITÓW
Niepokalana w Parafii Pierwszego Męczennika

Niepokalana do dziś zatrzymuje
przechodniów na krótki akt strzelisty,
znak krzyża, a czasem
na dłuższą modlitwę.

Każdego dnia na ławeczce przed figurą Matki Bożej przy
ul. Narbutta 21 można spotkać kogoś, kto modli się
w skupieniu, a czasem pozostawia kwiaty lub zapala
znicz. Skąd wzięła się ta biała figurka Maryi przed jezuicką Kurią?

W 1954 roku parafia św. Szczepana obchodziła swoje pierwsze pięć lat istnienia, a Kościół
powszechny świętował Jubileuszowy
Rok Maryjny z okazji 100-lecia ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu
przez papieża Piusa IX 8 grudnia 1854
roku. Z tej okazji postanowiono ustawić
w ogrodzie figurę Maryi Niepokalanej.
W kronice domowej znajdujemy dwie
wzmianki na ten temat.
24 maja 1954
Ojciec Superior udał się do Piekar po
figurę Matki B[ożej]. Wrócił 25.
i załatwił pomyślnie zakupienie cementowej figury, która ma stanąć w ogródku
przed kaplicą.
15 sierpnia 1954

15 sierpnia 1954 prowincjał zakonu
jezuitów dokonał poświęcenia figury
Matki Bożej Niepokalanej.
Dziś o godz. 19:00 po nieszporach P.O. Prowincjał,
Ks. Bogusław Waczyński dokonał poświęcenia jubileuszowej figury Matki Bożej Niepokalanej w ogrodzie
przed kaplicą. Parafianie przyodziali pięknie posąg
Matki B[ożej] wiankami, różami i kwieciem,
i przepasali błękitną wstęgą. P.O. Prowincjał po krótkim przemówieniu poświęcił figurę, poczem wierni
przechodząc oddawali hołd Matce N[ajświętszej]. Fi-
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gura oświetlona była reflektorami
i wyglądała b[ardzo] nastrojowo. P.O.
Prowincjał pozostał na kolacji. Z ojców
asystujących był, oprócz O. Proboszcza,
O. Mrówka. Inni byli na urlopie.

Figura niezmiennie stoi
w tym samym miejscu
przed budynkiem
przy ul. Narbutta 21.
Wiemy
więc
z
kroniki
oraz
z archiwalnych zdjęć, że figura niezmiennie stoi w tym samym miejscu
przed budynkiem przy ul. Narbutta 21,
w którym od roku 1982 mieści się Kuria
Prowincji, a do roku 2000 była również kaplica. Niepokalana do dziś zatrzymuje przechodniów na krótki
akt strzelisty, znak krzyża, a czasem na dłuższą modlitwę. Może warto raz jeszcze w sierpniową uroczystość
przystroić ją „wiankami, różami i kwieciem,
i przepasać błękitną wstęgą”, oświetlić reflektorami
i zaśpiewać: „Uproś pokój, Panno święta! / Boś bez
zmazy jest poczęta”. 1)
Wojciech Żmudziński SJ
Pastorałki i kolędy czyli piosnki wesołe ludu w czasie Świąt Bożego
Narodzenia oraz Modlitwy i Pieśni kościelne na rozmaite Święta
zebrane z różnych dzieł, Opracował na nowo i poprawił St. Miłkowski, Częstochowa 1895, s. 794.
1)
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TRIDUUM PASCHALNE 2021
Wielki Czwartek, 1 kwietnia
godz. 16.30 - Liturgia Wieczerzy Pańskiej – dla dzieci
godz. 18.30 – Liturgia Wieczerzy Pańskiej - dla ogółu parafian
Adoracja Pana Jezusa w „Ciemnicy” do godz. 21.00

Wielki Piątek, 2 kwietnia
godz. 15.00 - Nowenna do Bożego Miłosierdzia.
godz. 16.30 - Liturgia Męki Pańskiej - dla dzieci
godz. 18.30 - Liturgia Męki Pańskiej - dla ogółu parafian
Adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 21.30

Wielka Sobota, 3 kwietnia
od godz. 7. 00 - Adoracja przy Grobie Pańskim
od godz. 9.00 do 16.00 - Święcenie pokarmów
godz. 15.00 - Nowenna do Bożego Miłosierdzia.
godz. 17.00 - Liturgia Wigilii Paschalnej - dla dzieci
godz. 20.00 - Liturgia Wigilii Paschalnej - dla ogółu parafian
Na Liturgię przynosimy świece.

Niedziela Zmartwychwstania, 4 kwietnia
godz.7.00 - Procesja i Msza św. Rezurekcyjna

Spowiedź w Wielkim Tygodniu
Wielki 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!

O ZNACZENIU ...

ciąg dalszy ze strony 15

wyznawano publicznie - do osobistej i poufnej. Nie
może to jednak prowadzić do utraty kościelnego charakteru, stanowiącego jego kontekst życiowy. To bowiem wspólnota chrześcijańska jest miejscem
w którym uobecnia się Duch odnawiający serca
w miłości Boga i czyniący wszystkich braci jedno
w Chrystusie Jezusie. Właśnie dlatego nie wystarcza
prośba o przebaczenie w swoim umyśle i sercu, ale
trzeba z ufnością i pokorą wyznać swoje grzechy słudze Kościoła. W sprawowaniu tego sakramentu kapłan
nie reprezentuje jedynie Boga, lecz całą wspólnotę,
która rozpoznaje siebie w słabości każdego ze swych
członków, która ze wzruszeniem wysłuchuje jego skruchy, która się z nim jedna oraz dodaje mu otuchy

i towarzyszy na drodze nawrócenia a także dojrzewania ludzkiego i chrześcijańskiego. (…)
Drodzy przyjaciele, sprawowanie sakramentu pojednania oznacza bycie otoczonym serdecznym uściskiem: jest to uścisk nieskończonego miłosierdzia Ojca. Przypomnijmy sobie tę przepiękną przypowieść
o synu, który odszedł z domu z pieniędzmi jakie należały się jemu w spadku, roztrwonił je wszystkie,
a kiedy nic nie zostało postanowił powrócić do domu,
ale nie jako syn, lecz sługa. Było w nim wielkie poczucie winy i wstydu. Niespodzianką było to, że kiedy
zaczął prosić o przebaczenie, ojciec nie pozwolił mu
mówić, lecz objął go, ucałował i wyprawił ucztę. Mówię wam, za każdym razem, kiedy się spowiadamy,
Bóg nas obejmuje w uścisku, wyprawia ucztę. Podążajmy tą drogą. Niech Pan wam błogosławi.
Papież Franciszek, audiencja ogólna, luty 2014
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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
Kurs przedmałżeński
Małżeńskie Drogi i O. Andrzej Kiełbowski SJ i
kaplica św. Judy Tadeusza
Wspólnota św. Jana Apostoła
opiekun: Kl. Andrzej Błędziński SJ
wtorek, godz. 20.00
kaplica św. Judy Tadeusza
Katecheza do bierzmowania
O. Andrzej Kiełbowski SJ
kaplica św. Judy Tadeusza
Redaguje Zespół: Jolanta Pakulska jp@dataline.pl (red.nacz.);
Maria Gerlicz-Pogorzelska (sekretarz redakcji) mgerlicz@gmail.com;
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
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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. 19.00, po wieczornej Mszy św.
(z wyjątkiem wakacji i Wielkiego Postu)
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Pierwsza niedziela miesiąca: po sumie - od godz.
13.30 do 17.00; godz. 15.00 - Godzina Miłosierdzia
Czwartki: od godz. 8.30 do godz. 18.30
(poza wakacjami)
Spowiedź: 1. piątek miesiąca od godz. 16.30 do 19.00
oraz w czasie każdej mszy św.
Schola dziecięca „Promyki
Miłosierdzia”
opiekunki: S. M. Zacharia i S. M. Karolina, 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
Numer konta bankowego naszej parafii pw. Św. Szczepana

40 1030 0019 0109 8503 0013 2152
Dziękujemy Wam wszystkim za modlitwę i ofiary, jakie
składacie na utrzymanie i funkcjonowanie naszej świątyni.

KANCELARIA PARAFIALNA
mieści się na parterze Domu Parafialnego
O. Proboszcz dyżuruje w kancelarii
we wtorki i piątki (oprócz 1. piątku miesiąca)
wtorek i czwartek
środa i piątek
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16.00 do 18.00
10.00 do 12.00

