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OKIEM PROBOSZCZA

SŁOWO PROBOSZCZA
Jak to dobrze, że przed wakacjami, po
trudnym roku pandemii ukazuje się
„punktualnie” kolejny numer naszej
parafialnej gazetki. Jest to niewątpliwie zasługa całej
redakcji i nowych autorów, którzy pragną się dzielić
z nami swoim bogactwem ducha.
Obok wielorakich trudów, jakie nam towarzyszą,
możemy wszędzie obserwować wiele dobra i twórczej
różnorodności. Myślę tu przede wszystkim
o duchowej skarbnicy Roku Liturgicznego. Warto
przypomnieć, że w Kościele przeżywamy Rok Eucharystii, Rok św. Józefa, Rok Rodziny. W naszym zakonie jezuitów został otwarty Rok Ignacjański – Rok św.
Ignacego Loyoli – 500 rocznica od Jego Nawrócenia
i 400 rocznica Jego kanonizacji. Może się zrodzić pytanie: co wspominać, czym się zająć, co bardziej
świętować? Na taką wątpliwość jawi się spontaniczna
odpowiedź: Rok Liturgiczny jest podobny do kwitnącego ogrodu, w którym rosną piękne i różnorodne
kwiaty. Przyglądaj się wszystkim, a wąchaj te, których zapach bardziej dziś i teraz trafia do Ciebie, do
twego serca. Nie wielość rzeczy duchowych, ale ich
smakowanie daje moc, życie i radość – jak mawiał
św. Ignacy.
W naszej gazetce znajdziemy wiele cennych treści.
Warto zapoznać się z duchowym GPS-em, rachunkiem sumienia, jakiego uczy nas św. Ignacy, by stale
mieć połączenie z „Górą”, by iść do celu obraną drogą, a w razie zagubienia odnaleźć właściwy kierunek.
Ta modlitwa św. Ignacego pomaga „ujrzeć wszystko
nowe w Chrystusie”. Warto też wiedzieć, że jezuickie
kościoły przez najbliższy rok są świątyniami jubileuszowymi, w których każdego dnia można uzyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Zachęcamy wszystkich do korzystania z tego daru łaski.
Polecamy również lekturę tekstu o świętym Józefie.
To niedościgły wzór mężczyzny, oblubieńca, ojca,
opiekuna – prawdziwa pomoc na drodze życia. Obok
Józefa stoi Maryja. Jej matczyne dłonie wyciągnięte
są stale do swych dzieci. Gazetka przynosi także nowe
wieści od Karoliny z Peru. W jej tekście powtarza się
kilkakrotnie słowo „obecność”. Misja to obecność
miłości, serca, obecność wśród samotnych, dla samotnych, z samotnymi, ubogimi. Wątek obecności tak
ważnej w życiu przewija się także w opowiadaniu
o Krzysiu, który czuje przedziwną więź ze Stasiem
Kostką. Warto pielęgnować przyjaźń ze świętymi.
Trzeba starać się nade wszystko o więź z Bogiem,
który uczynił nas na swój obraz i podobieństwo
i przez nas chce być obecny w świecie. Dziś w czasie
pandemii bardzo potrzebna jest ta miłująca obecność
każdego z nas dla wszystkich spotykanych na naszych
życiowych szlakach.

Liczne fotografie zawarte w tym
numerze gazetki, przypomną nam
ważniejsze wydarzenia, jakie
przeżyliśmy w naszej parafii
w Wielkim Poście i w czasie wielkanocnym. Na uwagę zasługuje zdjęcie parafialnego
Caritasu, na którym można zobaczyć przygotowane
świąteczne paczki pomocy. W tle tych wielkanocnych
darów dla ubogich, kryje się wielka systematyczna
ofiarność naszych parafian, wrażliwość na biedę ludzką i chęć niesienia pomocy. A cóż powiedzieć o zaangażowaniu wolontariuszy w przygotowanie dzieła?
Włożyli wiele serca i bezinteresownie poświęcili swój
cenny czas! Największą nagrodą dla nich była radość
tych, którzy otrzymali świąteczny prezent! My wszyscy otrzymujemy od Boga tak wiele. Otrzymujemy by
rozdawać, by dzielić się z głodnymi miłości i chleba.
Kończy się rok szkolny i katechetyczny. Trudny
z powodu obostrzeń pandemii. Pomimo tych ograniczeń, dzięki Bogu w parafii udało się nam przeprowadzić kurs przedmałżeński, przygotowanie do bierzmowania. Odbyły się uroczystości komunijne dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 85 i ze Szkoły Muzycznej.
Przeżyliśmy również rocznicę I Komunii św. Pod koniec czerwca czeka nas jeszcze bierzmowanie młodzieży – ostatni ważny akcent tego roku szkolnego
i duszpasterskiego w parafii.
Zakończenie roku szkolnego łączy się tym razem ze
zmianą personalną w parafii. Ojciec Prowincjał mianował nowym przełożonym jezuickiej wspólnoty i nowym proboszczem naszej parafii O. Marcina Gryza
SJ, któremu z całego serca życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Maryi w nowej posłudze.
Pragnę więc podziękować wszystkim parafianom za
siedmioletnią współpracę i okazywaną mi życzliwość.
Dziękuję moim współbraciom jezuitom, Siostrom Felicjankom, redakcji Naszej Parafii, wszystkim grupom, wspólnotom duszpasterskim i ich liderom.
Szczególnie dziękuję dzieciom, młodzieży a także
rodzicom. Dziękuję Dyrekcji szkół z terenu naszej
parafii oraz wszystkim katechetom za gorliwą pracę
i codziennie podejmowany wysiłek wychowania młodego pokolenia. Katecheza dziś to szczególne wyzwanie! Serdeczne podziękowania i pozdrowienia kieruję
również do naszych chorych parafian, którym
w pierwsze piątki miesiąca przynosiłem Pana Jezusa
w komunii św. Podczas wizyt domowych spotkałem
wielu wspaniałych ludzi, oswojonych z cierpieniem,
samotnością, a jednak pogodnych duchem! Pragnę
też przeprosić za popełnione błędy, za moje słabości
i niedomagania. Kochani życzę Wam dobrej lektury,
słonecznych wakacji i nowego początku przy wstawiennictwie i wsparciu naszych świętych patronów.
O. Wiesław Kulisz SJ, Proboszcz

OKŁADKA: Projekt. ks. Andrzej Błędziński SJ
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Dzięki naszym Duszpasterzom oraz wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przebieg uroczystości Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocy mogliśmy z minimalnymi ograniczeniami przeżywać największe święto chrześcijańskie: Zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa – naszego Zbawiciela.
11 kwietnia – w pierwszą niedzielę po Wielkanocy
obchodziliśmy uroczystość Miłosierdzia Bożego, którą
ustanowił święty Jan Paweł II oraz święto patronalne
„Caritas” – kościelnej organizacji charytatywnej, niosącej pomoc ludziom potrzebującym na całym świecie,
ale i w naszej parafii, gdzie pracuje Parafialny Zespół
Caritas.
15 kwietnia – po całodziennym wystawieniu i adoracji Najświętszego Sakramentu i po wieczornej Eucharystii, odbyło się kolejne comiesięczne krótkie czuwanie z Maryją – Matką chwalebnie Zmartwychwstałego Pana, zakończone indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
18 kwietnia – w trzecią Niedzielę Wielkanocną rozpoczął się w kościele XIII Tydzień Biblijny, pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”, zachęcający do osobistego czytania i rozważania Słowa Bożego.
21 kwietnia – odbyło się w kościele kolejne formacyjne spotkanie Rodziców dzieci przygotowujących się
do Pierwszej Komunii świętej.
24 kwietnia – w formie on-line odbyło się kolejne
spotkanie Klubu Czytelniczego u Szczepana, podczas
którego czytano „Tryptyk Rzymski” św. Jana Pawła II.
25 kwietnia – w Niedzielę Dobrego Pasterza rozpoczął się w kościele Tydzień modlitw o powołania do
kapłaństwa i życia konsekrowanego. Modlitwa
o powołania wpisuje się w apel Chrystusa: „Proście
Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Z tej okazji Ksiądz Andrzej podzielił się z nami
świadectwem swego powołania zakonnego.
2 maja – w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 8.00
odbyła się Msza św. w intencji Apostolstwa Modlitwy

Redakcja składa serdeczne podziękowania O. Proboszczowi za wieloletnią współpracę, życzliwość i mobilizowanie nas do wydawania kolejnych numerów gazetki.
Dzięki Tobie Ojcze Proboszczu, gazetka wznowiła
swoją działalność. Dzięki Tobie zyskała także liczne
grono współpracowników, czego wyrazem jest powiększająca się objętość. Dzięki Twojej mobilizacji, mamy
nadzieję, że gazetka staje się ciekawsza i może docierać
ze swoimi tekstami do licznego grona czytelników.
Życzymy Ci, Ojcze Proboszczu, błogosławieństwa
Bożego i opieki Matki Bożej w nowym miejscu posługiwania.
Na zawsze zostaniesz Ojcze w naszej serdecznej pamięci i w naszych modlitwach.
Redakcja „Naszej Parafii”

i Żywego Różańca, po Sumie wystawienie i adoracja
Najświętszego Sakramentu oraz Godzina Miłosierdzia.
3 maja – przeżywaliśmy uroczystość Najświętszej
Maryi Panny, Królowej Polski oraz 230. rocznicę
uchwalenia Konstytucji Majowej.
7 maja – z racji pierwszego piątku miesiąca nasi Kapłani odwiedzili z Komunią świętą w domach chorych
parafian.
8 maja – w sobotę odbyła się w trzech grupach uroczystość Pierwszej Komunii świętej dla dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 85, a następnie w ramach Białego Tygodnia dzieci z poszczególnych grup uczestniczyły w dedykowanych im Mszach świętych.
13 maja – w naszym kościele odbył się Wieczór Fatimski: nabożeństwo majowe, Msza św., różaniec oraz
indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
16 maja – w niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego
rozpoczął się z zakonie Jezuitów Jubileuszowy Rok
Ignacjański, a w naszej parafii w czwartek 20 maja
podczas wieczornej Mszy świętej.
22 maja – w Wigilię Zesłania Ducha Świętego odbyło się w naszej świątyni Czuwanie modlitewne o godz.
18.00, zakończone Apelem Jasnogórskim.
23 maja – w niedzielę Zesłania Ducha Świętego
dzieci z naszej parafii świętowały rocznicę Pierwszej
Komunii świętej.
25 maja – z okazji Jubileuszowego Roku Ignacjańskiego przybyła do naszej parafii Ikona św. Ignacego
i Jego Relikwie. Przez cały tydzień nasi Księża w homiliach przybliżali postać i duchowość Patrona Jezuitów. Ponadto przygotowali wystawę o św. Ignacym,
ulotki z ignacjańskim rachunkiem sumienia i wodę św.
Ignacego. Przez cały rok, jezuickie kościoły będą świątyniami jubileuszowymi, w których można uzyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Szczegółowe informacje na ulotkach i zachęta do korzystania
z tego daru łaski.
3 czerwca – przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Procesja Bożego Ciała
wokół naszej świątyni odbyła się po Mszy św. o godz.
11.00.
12 czerwca – sobotę odbyła się w trzech grupach
uroczystość Pierwszej Komunii świętej dla dzieci ze
Szkoły Muzycznej.
W oczekiwaniu na koniec pandemii i wakacje…
Róbmy swoje! Trwajmy przy Bogu i przy kościele.
Słuchajmy Słowa Bożego i wypełniajmy codziennie
Jego wolę. Pamiętajmy o ofiarach na utrzymanie
i funkcjonowanie naszej świątyni, bowiem za wszystkich Dobroczyńców nasi Księża w każdą środę odprawiają Mszę świętą.
Serdecznie zapraszamy do oglądania relacji fotograficznych i filmowych zamieszczonych na parafialnej
stronie internetowej: www.szczepan.org.pl.
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WYDARZYŁO SIĘ…

MEDYTACJE POD KRZYŻEM

KIEPSKI KANDYDAT NA OŁTARZE
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.

Jeden z wiszących złoczyńców ubliżał Mu, mówiąc: Jeżeli jesteś Mesjaszem, to ratuj siebie i nas. W odpowiedzi na to drugi skarcił go, mówiąc: - nawet ty nie
boisz się Boga, choć cierpisz wskutek tej samej kary.
My – słusznie, bo otrzymaliśmy zapłatę godną naszych
czynów, a On przecież nic złego nie uczynił. I powiedział: - Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do
swego Królestwa. A Jezus odrzekł:
- Zaprawdę mówię ci, dziś ze Mną będziesz w raju
(Łk 23,39-43).
Co widzi Jezus z krzyża?
Był głównym skazańcem.
Wisząc na palu straceń,
jeśli odwrócił głowę w prawo lub w lewo,
tuż na wysokości swoich oczu,
widział udręczone twarze
dwóch skazańców,
których imiona wymienia tradycja:
Dyzma i Gestas.
Drugi ze złoczyńców rzekł:
- Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego
Królestwa.
Jezus mu odpowiedział:
- Dziś ze Mną będziesz w raju (Łk 23,42-43).
O wiele wcześniej wypowiedziane zdanie przez Jezusa:
Tej nocy, kiedy przyjdzie Syn Człowieczy,
dwóch będzie na jednym posłaniu,
jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony (Łk 17,34),
koresponduje ściśle z wydarzeniem na Kalwarii.
Dwóch obok Niego ma to samo posłanie – krzyż, ale
jakże odmienne ich nastawienie wobec Chrystysa. Jak
różne losy.
Obydwaj są z Nim, ale w różny sposób potoczy się
ich dalsze życie. Tutaj gdzieś uobecnia się tajemnica
Bożej miłości i wolności człowieka.
Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego
Królestwa.
Ta krótka wypowiedź, na palu męki,
w ustach łotra jest wyznaniem wiary.
Oto ostatnie przed odejściem Pana nawrócenie.
Wyznanie Bóstwa Chrystusa następuje w chwili, gdy
jest ono w Nim najmniej widoczne.
Wyznanie pada nie wtedy, kiedy
ucisza burzę na jeziorze,
wskrzesza zmarłego, ale gdy jest przedmiotem szyderstwa i wzgardy. W chwili poniżenia i udręki łotr
uznaje Jego moc i wyznaje ufność w Jego zwycięstwo.
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„Kim jest człowiek, który składa
wyznanie wiary przed Ukrzyżowanym.
Piotr w tym czasie opłakuje swoje
zaparcie się,
ukrywa się i milczy.
A może któryś z apostołów?
Poza Janem są również nieobecni,
a później okaże się, że cała ówczesna hierarchia,
pierwsi biskupi upadli na duchu.
Jawny i publiczny hołd otrzymuje Jezus
od człowieka,
którego po raz pierwszy spostrzegł
przed paru godzinami”.
Zawieszony obok na drzewie śmierci zbrodniarz
uznaje
i wyznaje swoją winę.
Przyjmuje udrękę jako zasłużoną karę.
Ogłasza niewinność Jezusa
i broni Go przed pełnym złości towarzyszem.
W jakże rekordowym czasie staje się Jego gorliwym
wyznawcą.
- Jezu, wspomnij na mnie ...
- Dziś ze Mną będziesz w raju.
To jedyny przypadek w Ewangelii,
kiedy ktoś zwraca się do Jezusa po imieniu.
Śmierć bowiem niweluje wszelkie różnice.
Dialog Jezusa z łotrem
jest Jego ostatnią rozmową przed śmiercią.
Z Maryją ani z Janem nie było rozmowy.
Jezus mówił.
Oni słuchali.
Z łotrem zamienia kilka słów i to jakich.
Ich pierwsza rozmowa.
Może zobaczyli się po raz pierwszy
w lochu więziennym,
a może na dziedzińcu Antonii?
W chwili ostatecznego upokorzenia
i całkowitego opuszczenia Jezusa
ten łotr, o którym paradoksalnie
pokolenia mówić będą „dobry”, stanął przy Nim.
Jest bliski każdemu sercu.
Co za kiepski kandydat na ołtarze.
Na pewno postać ta wzbudza niepokój
w wielu proboszczach
i przerażenia hagiografów.
Wszak nie jest wzorowym parafianinem ten,
który wchodzi w ostatniej godzinie swojego życia
(do Raju).
Rzymianie uśmiercili go.
Prawdopodobnie nasze współczesne społeczeństwo
postąpiłoby tak samo.
Jednak drogi Boga są innymi drogami.
Oto „kamień u Twoich stóp doznaje łaski”
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«Wstań, weźmij Dziecię i Jego Matkę i uchodź do
Egiptu» (por. Mt 2, 13). Takie słowa usłyszał Józef we
śnie. Anioł Pański ostrzegł go, aby uciekał z Dziecięciem, bo grozi Mu śmiertelne niebezpieczeństwo.
Z Ewangelii, którąśmy przed chwilą odczytali, dowiadujemy się o tych, którzy czyhali na życie Dzieciątka.
Był to przede wszystkim Herod, ale także wszyscy jego poplecznicy. Liturgia słowa w ten sposób naprowadza naszą myśl na sprawę życia i jego obrony. Józef
z Nazaretu, który uchronił Jezusa od okrucieństwa Heroda, staje w tej chwili przed nami jako wielki rzecznik
sprawy obrony życia ludzkiego od pierwszej chwili
poczęcia aż do naturalnej śmierci. Pragniemy więc
w tym miejscu polecić Bożej Opatrzności i św. Józefowi życie ludzkie, zwłaszcza życie nie narodzonych
(...). Życie posiada nienaruszalną wartość i niepowtarzalną godność dlatego zwłaszcza, że — jak czytamy
dzisiaj w liturgii — każdy człowiek jest powołany do
uczestniczenia w życiu Bożym. (…)
Kościół broniąc prawa do życia odwołuje się do
szerszej, uniwersalnej płaszczyzny, która
obowiązuje wszystkich ludzi. Prawo do
życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Jest prawem najbardziej podstawowym. Bóg mówi: «Nie będziesz zabijał!» (Wj 20, 13).
Przykazanie to jest zarazem fundamentalną zasadą i normą kodeksu moralności, wpisanego
w sumienie każdego człowieka.
Miarą cywilizacji — miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury — jest jej
stosunek do życia. Cywilizacja,
która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej.
Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne,
artystyczne, naukowe. Kościół,
KIEPSKI KANDYDAT ... ciąg dalszy ze strony 4

powiada o nim poetka L. Marjańska.
Do świętości bowiem potrzeba
bardziej dobrej woli niż czasu.
Pełne nawrócenie pozwala natychmiast
w olśnieniu przylgnąć do Ukrzyżowanego.
Przylgnąć ufnie, jak poeta:
„Jakaż mi strona: czy prawa, czy lewa
u boku Twego? Nie wiem, byle miła
dusza ma Tobie, Męczenniku , była,
co jeno łaski Twojej się spodziewa”.
Leopold Staff
Opr. EP

wierny misji otrzymanej od Chrystusa, mimo słabości
i niewierności wielu swych synów i córek, konsekwentnie wnosił w dzieje ludzkości wielką prawdę
o miłości bliźniego, łagodził podziały społeczne, przekraczał różnice etniczne oraz rasowe, pochylał się nad
chorymi i nad sierotami, nad ludźmi starymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi. Uczył słowem i przykładem,
że nikogo nie można wykluczyć z wielkiej rodziny
ludzkiej, że nikogo nie wolno wyrzucać na margines
społeczeństwa. Jeżeli Kościół broni życia nie narodzonego, to dlatego że pochyla się także z miłością
i troską nad każdą kobietą, która ma rodzić! Ze szczególną miłością i troską!
Tu, w Kaliszu, gdzie św. Józef, wielki obrońca i troskliwy opiekun życia Jezusa, jest czczony w szczególny
sposób, pragnę przypomnieć wam słowa Matki Teresy
z Kalkuty, skierowane do uczestników Międzynarodowej Konferencji ONZ na temat Zaludnienia i Rozwoju,
jaka miała miejsce w Kairze w 1994 roku: «Mówię
dziś do was z głębi serca — do każdego człowieka
we wszystkich krajach świata, (...) do matek,
ojców i dzieci w miastach, miasteczkach
i wsiach. Każdy z nas jest (...) tutaj
dzięki miłości Boga, który nas
stworzył, i naszych rodziców, którzy nas przyjęli i zechcieli obdarzyć nas życiem. Życie jest najpiękniejszym darem Boga. Dlatego
z tak wielkim bólem patrzymy na
to, co się dzieje (...) w wielu miejscach świata: życie jest umyślnie
niszczone przez wojnę, przemoc,
aborcję. A przecież zostaliśmy
stworzeni przez Boga do wyższych
rzeczy — by kochać i być kochanymi.
Wiele razy powtarzam — i jestem
tego pewna — że największym
niebezpieczeństwem zagrażającym
pokojowi jest dzisiaj aborcja. Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie
i mnie, byśmy się wzajemnie nie pozabijali? Jedynym,
który ma prawo odebrać życie, jest Ten, kto je stworzył. Nikt inny nie ma tego prawa: ani matka, ani ojciec, ani lekarz, żadna agencja, żadna konferencja
i żaden rząd. (...) Przeraża mnie myśl o tych wszystkich, którzy zabijają własne sumienie, aby móc dokonać aborcji. Po śmierci staniemy twarzą w twarz
z Bogiem, Dawcą życia. Kto weźmie odpowiedzialność przed Bogiem za miliony i miliony dzieci, którym
nie dano szansy na to, by żyły, kochały i były kochane? (...) Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu. Nigdy nie odrzucajmy tego daru Bożego» («L%Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 11-
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ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA

RODZINA WSPÓLNOTĄ ŻYCIA I MIŁOŚCI

ROK IGNACJAŃSKI

TRZY SPOTKANIA, KTÓRE ZMIENIŁY ŻYCIE IGNACEGO LOYOLI
Na kanwie kazania wygłoszonego 20 maja 2021 podczas
Mszy św. inaugurującej Rok Ignacjański w Parafii pw.
św. Szczepana Męczennika.

Młodzieniec, oddany światowemu życiu rycerza,
doznaje głębokiej, wewnętrznej przemiany. Żyje
w XVI wieku i nazywa się Iñigo de Loyola. W autobiograficznej Opowieści pielgrzyma 1), pisze o sobie że
„aż do dwudziestego szóstego roku życia był człowiekiem oddanym marnościom światowym”, próżnym
i żądnym sławy. Dnia 20 maja 1521 roku broniąc oblężonej przez Francuzów twierdzy w Pampelunie, został
trafiony kulą armatnią, która zdruzgotała mu nogę. Twierdza padła,
a rannym Ignacym zaopiekowali się
zwycięzcy „odnosząc się doń
z kurtuazją i życzliwością” i złożywszy mu nogę „przenieśli go
w lektyce do jego rodzinnej miejscowości”. Tam poddano go kolejnej operacji.
„Stan jego zdrowia pogarszał się
coraz bardziej. Nie mógł już jeść
i pojawiły się oznaki zbliżającej się
śmierci”. Wyspowiadał się i przyjął
sakrament namaszczenie chorych.
„Lekarze orzekli, że jeśli do północy nie poczuje się lepiej, można go
uważać za straconego”. W nocy
poczuł się lepiej, a kości zaczęły się
zrastać. Jednak były tak niefortun-

nie złożone, że jedna nachodziła na drugą i brzydko
sterczała powodując, że jedna noga była krótsza. Ignacy nie chcąc żyć z oszpeconą nogą, poprosił o kolejną
bolesną operację i ponownie łamano mu kości odcinając wystający fragment. Wiele się przy tym nacierpiał,
a czas rehabilitacji miał potrwać wiele miesięcy.
Chciał więc wypełnić ten czas czytaniem swoich ulubionych rycerskich romansów. W domu nie było jednak innej lektury prócz książki opowiadającej o życiu
Jezusa i drugiej zatytułowanej Żywoty świętych. Czytając zaczął zadawać sobie pytanie „Co by to było,
gdybym zrobił to, co św. Franciszek albo to, co św. Dominik?”. Z
czasem żywoty świętych zaczęły
bardziej zajmować jego myśli niż
wcześniejsze marzenia i rozważania o tym, czego by nie dokonał
w służbie pewnej damy. Zaczęło
rodzić się w nim pragnienie pokuty,
a chęć naśladowania świętych rozpaliła mu serce.
Gdyby nie ten tragiczny wypadek
i związane z nim cierpienia, gdyby
nie czas rekonwalescencji i lektura
książek mająca urozmaicić czas
spędzany w łóżku, nie wiadomo jak
potoczyłyby się losy próżnego młodzieńca, dla którego największą
ciąg dalszy na stronie 7
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/1994, s. 49). To wszystko, ten długi cytat, to są słowa
Matki Teresy z Kalkuty. (…).
Drodzy bracia i siostry, bądźcie solidarni z życiem.
Wołanie to kieruję do wszystkich moich rodaków bez
względu na przekonania religijne. Do wszystkich ludzi,
nikogo nie wyłączając. Z tego miejsca raz jeszcze powtarzam to, co powiedziałem w październiku ubiegłego roku: «naród, który zabija własne dzieci, staje się
narodem bez przyszłości». Wierzcie mi, że nie było mi
łatwo tego powiedzieć z myślą o moim narodzie. Bo ja
pragnę dla niego przyszłości, wspaniałej przyszłości.
Potrzebna jest przeto powszechna mobilizacja sumień
i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn
wielką strategię obrony życia. Dzisiaj świat stał się
areną bitwy o życie. Trwa walka między cywilizacją
życia a cywilizacją śmierci. Dlatego tak ważne jest
budowanie «kultury życia»: tworzenie dzieł i wzorców
kulturowych, które będą podkreślały wielkość
i godność ludzkiego życia; zakładanie instytucji naukowych i oświatowych, które będą promowały prawdzi-

wą wizję osoby ludzkiej, życia małżeńskiego
i rodzinnego; tworzenie środowisk wcielających
w praktykę codziennego życia miłość miłosierną, którą
Bóg obdarza każdego człowieka, zwłaszcza człowieka
cierpiącego, słabego, ubogiego, nie narodzonego.
Drodzy bracia i siostry, małżonkowie i rodzice, sakrament, który was łączy z sobą, jednoczy was
w Chrystusie! Jednoczy was z Chrystusem! «Tajemnica to wielka!» (Ef 5, 32). To Bóg «obdarzył was
swoją miłością». On do was przychodzi i jest obecny
wśród was, mieszka w waszych duszach. Mieszka
w waszych rodzinach! W waszych domach! O tym
wiedział dobrze św. Józef. Nie wahał się zawierzyć
Bogu siebie i swojej Rodziny. W mocy tego zawierzenia spełnił do końca misję, jaką powierzył Mu Bóg
wobec Maryi i Jej Syna. Wsparci przykładem i opieką
św. Józefa dawajcie zawsze świadectwo poświęcenia
i wielkoduszności. Chrońcie i otaczajcie opieką życie
każdego waszego dziecka, każdej ludzkiej osoby,
zwłaszcza chorych, słabych i niepełnosprawnych. Dawajcie świadectwo miłości życia i dzielcie się hojnie
tym świadectwem.
Św. Jan Paweł II, Z homilii wygłoszonej w Kaliszu 4.06.1997
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przyjemnością było podbijanie damskich serc
i błyszczenie na polu walki. Nawrócenie Ignacego
Loyoli rozpoczęło się od wstydliwej porażki, od trud-

nej i mało chwalebnej sytuacji, która spadła na niego
zupełnie niespodziewanie.
Jego nawrócenie rozpoczęło się od spotkania z kula
armatnią, która strzaskała mu nogę. To doświadczenie
porażki stało się początkiem drogi do świętości. W
sytuacji bezsilności musiał przewartościować dotychczasową wizję swojego życia. Kula zniszczyła mu
wszystkie marzenia, cały dorobek młodości, to kim
wydawało mu się, że był i być powinien. Spojrzał na
rzeczywistość zupełnie nowymi oczami. Zobaczył jak
w Jezusie Chrystusie, w świetle Ewangelii, może wyglądać jego życie, jak może być piękne i szlachetne.
Postanowił wszystko zacząć od nowa.
Trzy spotkania odmieniły jego życie:
– spotkanie z kulą armatnią,
– spotkanie z życzliwością wrogów, którzy się nim
zaopiekowali,
– spotkanie z Jezusem Chrystusem i świętymi w ich
żywotach spisanych w książkach.
Jubileuszowy Rok Ignacjański, ten szczególny rok
łaski, który rozpoczynamy pięć wieków po tym, jak
ranny Ignacy rozpoczął swoją drogę nawrócenia, jest
okazją dla każdego z nas, aby spojrzeć na rzeczywistość w nowy sposób, aby w trudnych sytuacjach dostrzec okazje, aby w spotkaniu z człowiekiem, który
wydaje nam się stać po drugiej stronie barykady, zobaczyć życzliwość i dobre intencje, aby rozbudzić
w sercu szlachetne pragnienia stawiając sobie pytanie:
Co by to było, gdybym zrobił to, co św. Ignacy?”
Wojciech Żmudziński SJ
Św. Ignacy Loyola, Opowieść pielgrzyma. Autobiografia, WAM,
Kraków 2018.

1)

Ikona, Św. Ignacy

WYSŁAWIAM CIĘ, OJCZE!
Tak jak chcemy by Bóg nasz Ojciec spełnił nasze
prośby, które przedstawiamy Mu w modlitwie, tak
winniśmy to czynić z dziecięcą wręcz ufnością , czyli
jak rozumiem , taką , która dla wielu z nas jest nielogiczna, wręcz niewyobrażalna, częstokroć trudna do
zaakceptowania dla innych.
Warto pamiętać że opisane w Ewangeliach uzdrowienia , których dokonał Jezus , zostały zrealizowane
właśnie dzięki wierze proszących ,którzy wierzyli że
Jezus jest w stanie ich uleczyć i nie tylko ciało ale
i wnętrze.
Obecnie pomimo, że upłynął tak długi czas od Jego
pobytu na ziemi, to Jezus jest obecny w naszym życiu
i jego troskach.
Jak niejednokrotnie wydaje się nam, iż Bóg chyba
nie widzi czy nie słyszy naszych próśb , to wbrew temu
On pragnie dla nas lepszych rozwiązań niż byśmy byli
w stanie sobie wyobrazić.
To co dla ludzi niemożliwe to On pragnie nas swą
łaską obdarzyć.
A kiedy targają nami wątpliwości i jesteśmy przerażeni , co w danej sytuacji począć, to wtedy warto Jemu
zawierzyć i za wstawiennictwem Matki Najświętszej

oddać siebie i polecone sobie przez siebie osoby
i sprawy.
Jezus nas nie opuszcza i daje nam swe łaski oczekując od nas zaufania dziecięcego i wiary w Niego.
Właśnie dlatego błogosławię Jezusa Chrystusa za
przyczyną Jego Mamy , że od 1945roku nie mamy
wojny o którą niektórzy nawołują nie pamiętając tego
co było w Jugosławii o tych, których tak niedawno
mordowano i gwałcono przy milczeniu społeczności
międzynarodowej.
Nie zapominajmy o braku reakcji żołnierzy na mordowanie tamtejszej ludności , na co pozwalali ci żołnierze , zamiast strzec ich przed napastnikami.
To nie było tak dawno.
Przypomnijmy sobie tych co przeżyli pobyt
w niemieckich obozach koncentracyjnych , czy tych
którzy przeżyli Golgotę Wschodu , że tym co pomogło
im przeżyć i dawało nadzieję na wyjście z tego koszmaru , była ich wiara w Boga.
Wierzę ,że to dzięki niej mamy siłę przejść poprzez
różne trudności, które nas dotykają bo na końcu po
śmierci jest nasz Ojciec kochający nas.
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DUCHOWY GPS
Metoda ignacjańskiego rachunku sumienia to sposób na
codzienne obcowanie z Bogiem i zbliżanie się do Niego.
Współpracując z Nim w tej modlitwie, poznajemy też lepiej własne wnętrze i drogę, którą Stwórca prowadzi nas
do Siebie.

Jeżdżąc samochodem, używamy różnych pomocy,
aby trafić do celu. Na dłuższą trasę zabieramy mapę,
sprawdzamy drogę w Internecie albo używamy GPS-u.
Urządzenie to pokazuje nam, gdzie aktualnie jesteśmy,
jak wygląda trasa oraz pokazuje nam, ile kilometrów
zostało do celu naszej podróży. Używając go, możemy
w szybki, komfortowy, wybrany przez nas sposób dojechać na wyznaczone miejsce. W życiu duchowym istnieje odpowiednik tego urządzenia. To codzienny ignacjański rachunek sumienia. Jest on jedną z metod, które pozwalają nam dostrzegać działanie Boga we wszystkim,
co nas spotyka. W tym artykule chciałbym nakreślić
jego zastosowanie w życiu duchowym.
Nasz mądry GPS sprawdza drogi, zatłoczenie, objazdy
oraz wybiera trasę tylko wówczas, kiedy jest połączony
z satelitami. Niestety, aby mógł dobrze nam służyć, musi być włączony i regularnie używany, a jakość połączenia z „Górą” musi być dość dobra. Odpowiednikiem
tych warunków w życiu chrześcijańskim będą: częsta
modlitwa oraz nauczenie się dobrego korzystania z tego
sposobu modlitwy. Ignacjański rachunek sumienia to
spotkanie z Bogiem żywym, kochającym i chcącym dla
nas jak najlepiej. On nam nie rozkazuje, ale zaprasza nas
do wędrówki za Nim, dlatego kontakt z Nim nie może
być sztywnym przechodzeniem przez kolejne etapy modlitwy. Sam rachunek sumienia składa się z pięciu części: dziękczynienia za otrzymane dary, prośby
o ukazanie nam nas samych i naszych grzechów
w świetle Bożym, zdania sobie sprawy z tego, co danego
dnia działo się w duszy, prośby o przebaczenie win oraz
postanowienia poprawy przy Jego łasce.
Nie można dobrze korzystać z urządzenia, kiedy występują zakłócenia bądź nie ma łączności. W tym czasie
pozostaje tylko czekać i jechać dalej drogą zapamiętaną.
Takie momenty będą występowały w życiu duchowym,
kiedy nie będziemy widzieli żadnej Bożej inicjatywy
w naszym życiu. W tym czasie, kiedy nie mamy dostatecznej łączności, możemy poruszać się na podstawie
sprawdzonych znaków, czyli przykazań, które dostaliśmy od Boga. W chwilach niepewności i ciemności Boże drogowskazy zawsze wyznaczają nam dobre warunki
do przemieszczania się po licznych zakrętach naszej
podróży.
Każdy z nas jest wyjątkowy. Każdy z nas zmierza do
innej mety życia. Dlatego nie wszyscy podążamy tą samą drogą. Żeby nasz GPS duchowy był użyteczny, trzeba dać się poprowadzić i obrać cel, który będzie dla nas
najlepszy. Bez obranego celu możemy jeździć w kółko
albo bezrefleksyjnie zmierzać tam, gdzie poprowadzą
nas chwilowe natchnienia.
Duchowy GPS, dzięki odpowiedniemu połączeniu
z „Górą”, które obraliśmy, doskonale nas zna i wie, jakim samochodem się poruszamy. Dzięki temu potrafi
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wybrać drogę najbardziej optymalną dla nas. Po leśnych
duktach lepiej jeździć samochodem terenowym, a na
autostrady przydałby się samochód, który osiąga duże
prędkości. Jeżeli zaś mamy do dyspozycji rower, będziemy się poruszać drogą odpowiednią dla rowerów. Jesteśmy niepowtarzalni, dlatego u każdego z nas inaczej
będzie wyglądał rachunek sumienia. Inaczej modli się
dziecko, a inaczej osoba dorosła. Jedni powinni bardziej
skupić się na dziękczynieniu i docenić piękno, jakim
zostali obdarowani. Osoby niewidzące swojego grzechu
bardziej powinny zaś prosić o ukazanie im przez Boga
Jego światła. Dla niektórych dużą pomocą będzie przyjrzenie się, gdzie tracą najwięcej czasu albo gdzie Bóg
działał w ich życiu i czym chciał ich obdarować. Osobom, które walczą z pychą, bardzo pomoże stanięcie
przed Bogiem miłosiernym z własną małością i proszenie o przebaczenie win. Jeszcze inni mogą się odnaleźć w konstruktywnym tworzeniu życia i działania dla
większej chwały Bożej. Ignacjański rachunek sumienia
bardziej przypomina rozmowę dwóch przyjaciół, niż
sztywne wyliczanie błędów i naszych wad, dlatego może
być stosowany przez każdego i w każdym czasie.
Czemu lepiej jest używać GPS niż jeździć utartymi
drogami? Jednym z powodów jest to, że nasze urządzenie nowszej generacji i dzięki odpowiedniej łączności
zna najnowsze trasy, aktualne objazdy, korki oraz miejsca niebezpieczne. W życiu duchowym bardzo często
chodzi już nie tylko o wybór między dobrem a złem,
lecz o wybór między dobrym a lepszym. Gorąca modlitwa i przyglądanie się, jak nas Bóg od dłuższego czasu
prowadzi, może nam pomóc w dokonaniu tego wyboru.
Życie będzie owocniejsze z Bogiem wtedy, kiedy będziemy częściej łączyć się z Nim w modlitwie. Wtedy to
na przestrzeni czasu zrozumiemy, jak Bóg nas do czegoś
przygotowywał, jak nas prowadził, uzdrawiał i pomagał
na trudnych zakrętach naszego życia. Nieraz na ignacjańskim rachunku sumienia wyjdzie nam, że powinniśmy zwolnić, by nie wypaść z drogi na pierwszym zakręcie albo przyśpieszyć, kiedy są ku temu dogodne warunki.
Przez naszą drogę życia nie można tylko przejechać.
Liczy się także sama jakość podróży. Część z nas uwielbia bardzo szybką jazdę, inni kochają spoglądać na malownicze widoki gór, jezior czy lasów, które ukazują się
za szybą samochodu. Jezus sam o sobie powiedział: „Ja
Jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14,6). Ten element
życia również jest bardzo ważny. Kiedy będziemy jechać samochodem, miło nam będzie, jeśli będzie w nim
tętniło życie. Taka podróż wydaje się o wiele przyjemniejsza i radośniejsza.
Czy GPS jest niezbędny w podróży? Raczej nie. Jednakże bardzo ułatwia dotarcie do określonego celu.
Ignacjański rachunek sumienia może się okazać bardzo
pomocny w drodze podążania za Bogiem. Dla niektórych jest on nieodłącznym elementem formacji, ale może być także po prostu wspaniałą przygodą w cudownej
wędrówce za Zbawicielem.

Nasza Parafia Nr 2/2021

Ks. Andrzej Błędziński SJ

ROK IGNACJAŃSKI
Nasza Parafia Nr 2/2021

9

OPOWIEŚCI S. KLAUDII

MOC OBECNOŚCI
Wakacje to piękny czas, w którym możemy poznać
nowe miejsca, wrócić do tych, które bardzo lubimy,
spotkać ciekawych ludzi i odkryć, jak piękny jest
świat, który podarował nam nasz Stwórca. Krzyś nie
mógł doczekać się tego wyjątkowego momentu, kiedy
usłyszy ostatni dzwonek, wybiegnie ze szkoły ze świadectwem rocznej nauki i będzie mógł oddać się dniom,
które nazywają się WAKACJE. Bardzo lubił błogą
świadomość, że jutro nie musi wstawać na dźwięk
ustawionego zegara, ale będzie mógł spać tak długo, aż
bez budzika otworzy oczy i powie: „Witaj dniu!”.
W perspektywie miał też wyjazd do ukochanej babci
na wieś, a potem obóz letni z dziećmi z ogniska sportowego działającego przy jego parafii. Jednym słowem:
same przyjemności, na które czekał cały szkolny rok.
Trochę obawiał się tego obozu letniego, ponieważ nigdy wcześniej nie wyjeżdżał na tak długo – czyli na dwa
tygodnie – bez opieki rodziców, starszego rodzeństwa
czy dziadków. Ale cóż… Ahoj, przygodo! Kiedyś trzeba zacząć samodzielne wyprawy! Poza tym nie do końca wiedział, na czym to obozowanie ma polegać, dlatego jego obawy łączyły się z dużą dozą ciekawości.

Początek wakacji i dźwięk ostatniego dzwonka szybko zamienia się w czas odległy, bo oto przed Krzysiem
połowa letniego wypoczynku i perspektywa obozowania w górskiej miejscowości. Pakowanie, ostatnie zakupy, pożegnanie z rodziną i już Krzyś siedzi
w autokarze w drodze na obóz. Nie przypuszcza, że
właśnie tam spotka swojego wielkiego Przyjaciela,
który otworzy jego serce na tajemnicę przyjaźni
z tymi, którzy są już – jak mówiła jego mama –
w domu, który przygotował nam Tata niebieski.
Obozowy czas mija niezwykle intensywnie, a przez
to szybko i nasz mały bohater nie ma chwili na tęsknotę czy natrętną myśl: „Przecież zostałem bez rodziców
na tak długo.”… Pewnie pomocą, aby nie koncentrować się na brakach, nie jest tylko moc zaproponowanych atrakcji, ale przede wszystkim moc, której doświadcza po każdym spotkaniu z jeszcze wtedy dla
niego tajemniczym Stasiem Kostką. Wśród ogromu

10

podejmowanych przez obozowiczów zadań są momenty zatrzymania, spotkań, obecności. Tak, nade wszystko obecności. Pozbawieni telefonów, tabletów i innych
zdobyczy techniki, które mają pomagać w komunikacji, młodzi ludzie nagle dostrzegają, że właśnie bez
nich komunikują się ze sobą tak dobrze, jak nigdy dotąd, patrzą sobie w oczy, długo rozmawiają na temat
przeczytanych książek, są obecni tu i teraz, nie za
chwilę.
My tu gadu-gadu, a co ze Stasiem Kostką? On nie
był kolegą, z którym Krzyś siedział w autokarze czy
przy posiłkach, nie grał z nim w piłkę ani nie pływał
w wymarzonym basenie. Staś był bowiem chłopcem,
który bardzo dawno temu zamieszkał w domu przygotowanym przez Tatę niebieskiego. Zatem jak go Krzyś
poznał? Jak doświadczył jego obecności? Otóż w te
wspomniane momenty zatrzymania było wpisane codzienne spotkanie z Przyjacielem, który mieszka
w niebie. Dla Krzysia początkowo było to bardzo enigmatyczne i nawet myślał, że ten czas będzie pewnie
nudny i zupełnie niepotrzebny w planie obozowego
dnia. Jednak po kilku spotkaniach zaczął zmieniać zdanie. Sam był zdziwiony, że choć Stasia nie widzi, nie
może go dotknąć, poklepać po ramieniu, to jednak naprawdę go spotyka. Co więcej, złapał się na tym, że po
kilku dniach zaczął tęsknić za tymi spotkaniami
i wyczekiwał ustalonej godziny bardziej niż kąpieli
w basenie. W tych spotkaniach nie było nic nadzwyczajnego, można powiedzieć: zwykłe czytanie fragmentów z życia Stasia, a jednak nabierały one szczególnego znaczenia. Dlaczego? Hmmmm… Ci, którzy
mieszkają w niebie, też są obecni. Tak jak codziennie
obecna jest mama, tata, brat czy siostra; a może nawet
bardziej, ponieważ naprawdę zostają z nami na stałe.
Krzyś przypomniał sobie, że gdy uczył się wyznania
wiary, zwrócił uwagę na słowa: „Wierzę w świętych
obcowanie.” Tak! To jest to! Rety, oni naprawdę
z nami są: to właśnie obecność świętych tu i teraz. Pan
Bóg, nasz niebieski Tata, podarował im wieczną młodość, radość, świeżość spojrzenia, miłość i obecność,
która dla Krzysia, pozbawionego na jakiś czas rodziny,
nabrała szczególnego znaczenia. Zaczął z nim codziennie rozmawiać, tak jak rozmawia się z przyjacielem.
Odkrył, jak w wielu sytuacjach jest do niego podobny
i wtedy pomyślał: „To ja też mogę być święty, naprawdę mogę zamieszkać w tym niebieskim domu,
o którym przy wieczornym pacierzu wspominała mama.”
Wakacje, tak jak każde inne wydarzenie w naszym
życiu, charakteryzują się tym, że w końcu kiedyś się
kończą. Tak było i tym razem. Niepostrzeżenie ostatni
czerwcowy dzwonek zamienił się w ten pierwszy
wrześniowy, obwieszczający początek roku szkolnego.
Choć wakacje bezpowrotnie minęły, jedno było niezmienne: Krzyś pamiętał i nosił w sercu letnie spotka-
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nia ze Stasiem. Jego miłość do niebieskiego przyjaciela
nie uległa zmianie. Święty z XVI wieku stał się jego
wiernym towarzyszem i Krzyś pragnął go coraz bliżej
poznawać. Miał też ogromną chęć pojechać do Rostkowa, miejsca urodzin swojego nowego idola. Ba! Chciał
być wszędzie tam, gdzie był Staś.
Krzyś, mimo niedawno minionych wakacji, bez trudu podjął szkolne obowiązki. Wypoczęty, z nowymi
siłami czekał na nowe wyzwania. Codziennie, już bez
zbytniego ociągania się, wstawał z wielką radością.
Nie potrzebował budzika, by witać nowy dzień. W zawrotnym tempie znajdywał się w łazience, potem odmawiał poranny pacierz i z uśmiechem pojawiał się
w kuchni, gdzie czekało na niego przygotowane śniadanie.
– Dzień dobry, tato. Tak ładnie pachnie jajecznicą,
że bez trudu pokonałem niechęć do porannego wstawania – mawiał.
– Dzień dobry, synu. Cieszę się, że tak szybko przyszedłeś, bo twoja ulubiona jajecznica jest ciągle ciepła
– odpowiadał ojciec.
Krzysztof z radością siadał do stołu i zaczynał nakładać na swój talerz przygotowany posiłek.
Któregoś ranka, między kolejną porcją jajecznicy
a łykiem pysznego kakao, chłopiec pochwalił się:
– Tato, a czy wiesz, że zapamiętałem dzień, miesiąc
i rok urodzin Kostki? – w głosie Krzysia słychać było
dumę.
– I z pewnością chciałbyś nam ogłosić tę ważną dla
ciebie datę! – zaśmiał się przekornie tata.
– Dobrze, tato, czytasz moje zaczepki – potakiwał
wyraźnie zadowolony chłopiec. – Otóż Stanisław
Kostka urodził się 28 października 1550 roku na Mazowszu.
– O, nawet zapamiętałeś region Polski. Widzę, synu,
że naprawdę jesteś zafascynowany tą postacią – głosem pełnym uznania odpowiedział pan Filip. – Ale…
Teraz powinieneś już chyba zbierać się do szkoły –
zakończył, patrząc wymownym wzrokiem na duży
ścienny zegar.
– Tak, masz rację, tato. Dziękuję za jajecznicę
i kakao. Do zobaczenia po południu.
– Na zdrowie, dobrego dnia i do zobaczenia!
Po chwili Krzyś był już w drodze do szkoły. Po raz
pierwszy szedł z przekonaniem, że nie jest sam. Jego
Przyjaciel, który mieszka w niebie, wyraźnie mu towarzyszył. Na lekcji polskiego dzieci opowiadały
o spełnionych marzeniach w czasie wakacji. Chłopiec
pomyślał teraz o swoim. Skrywał je już od wielu lat:
bardzo chciał skakać ze spadochronem, jednak nie mówił o tym rodzicom. Był przekonany, że na tak ekstremalny sport nie wyrażą zgody. Bardzo bali się o swego
jedynego syna. Ta lekcja polskiego skłoniła go jednak
do ponownego rozmyślania o pragnieniu, by jak ptak
szybować między obłokami, wysoko w górze.

„Marzenia – myślał – jak je spełnić, kiedy nie ma zgody rodziców?”
Nie przypuszczał wtedy, że odpowiedź znajdzie u
Stasia. Odkąd wrócił z obozu, codziennie wieczorem,
tuż przed snem, czytał fragment życiorysu św. Stanisława. To było jego codzienne spotkanie z Przyjacielem, które tak niepozornie zaczęło się w czasie wakacji. Niepotrzebny punkt obozowego planu – jak wtedy
myślał – zagościł na stałe w jego dziennym grafiku.
Dzisiaj kolejna strona. Tym razem mocno zaintrygował go tytuł rozdziału: Ucieczka. Z zaciekawienia miał
rozpalone policzki i oczy większe niż zwykle. Jakby
przeczuwał, że to będzie wyjątkowe spotkanie. Zaczął
czytać i czuł, jak serce kołacze mu z przejęcia:
„Stanisław chciał wstąpić do zakonu jezuitów, ale nie
otrzymał zgody rodziców. Załamany, prosił o protekcję
legata papieskiego, ale nie przyniosło to żadnych owoców. Ktoś doradził mu, by szukał pomocy u prowincjała jezuitów w Augsburgu, a gdyby to nie pomogło, udał
się nawet do generała jezuitów w Rzymie. W sierpniu
1567 roku, kiedy starszy brat Stanisława przed powrotem do Polski urządzał ucztę pożegnalną dla przyjaciół, Stanisław pieszo, w przebraniu pielgrzyma,
z laską w ręku uciekł z Wiednia. Choć zorganizowano
za nim pościg, nie udało się złapać uciekiniera”. 1)

W tym miejscu Krzyś przerwał. Łzy stanęły mu
w oczach, a podziw dla Stasia stał się jeszcze większy.
„Przyjacielu – pomyślał – jak wiele mogę się od ciebie
nauczyć… Oooooo reeety, Stasiu, aby spełnić swoje
marzenie – by zostać jezuitą – zdecydowałeś się na
ucieczkę… Byłeś gotowy poświęcić wszystko, by
dojść do celu. Gdybyś nie potrafił spełniać swoich
ziemskich marzeń, jak zdołałbyś dojść na sam szczyt?
Nie mógłbyś w tak młodym wieku zostać świętym.”
I to był moment przełomowy. Krzyś zaczął intensywnie rozważać to, co przed chwilą przeczytał.
„A co z moim marzeniem? – pytał sam siebie. – Dlaczego je odkładam? Tak, to zwykłe tchórzostwo. Jutro
porozmawiam z rodzicami. Muszę zrobić ten pierwszy
ciąg dalszy na stronie 12
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MOC ...

MARYJA

DŁONIE MARYI
Matka Boża opiekuje się nami każdego dnia i w każdej
chwili. Oto niezwykłe świadectwo tej opieki, dane przez
Rycerkę Niepokalanej.

Moja historia z Maryją rozpoczęła się 11 lat temu,
kiedy w głowie kłębiły się myśli o dziecku. Podczas
pewnego wyjazdu na jednym ze straganów wystawionych przez artystę moją uwagę zwrócił obraz Maryi
trzymającej na rękach Jezusa. Wpadła mi wówczas do
głowy myśl, że ta oto Maryja będzie opiekowała się
nami i naszą większą rodziną. Nie przypuszczałam, że
tak potoczy się moje życie i w taki sposób Maryja zaopiekuje się nami. Już będąc w ciąży miałam pewną
trudność związaną ze zdrowiem. Pojawił się niepokój,

Maryja przyjęła mnie i objęła opieką.
Czuję jej matkowanie i prowadzenie
mnie w roli matki
strach i bezsilność. Był to
taki stan emocjonalny,
w którym nie mogłam zaznać spokoju; nie było przy
mnie osoby, która potrafiłaby mnie wesprzeć tak, jak
tego potrzebowałam; w zasadzie nie wiem, czy wtedy
zdołałabym przyjąć jakąkolwiek pomoc. W pewnym
momencie zdobyłam się na
rozmowę z Maryją, której
oddałam w duchu moje
dziecko całkowicie pod
opiekę, czując swoją niemoc, lęk i zagubienie. Jak
się w przyszłości okazało,
Maryja przyjęła i objęła
opieką także mnie. Czuję jej
matkowanie i prowadzenie
mnie w roli matki. Dziecko
ochrzciłam na cześć Maryi
15 sierpnia. Dopiero po kilMOC ...
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krok. Staś na pewno mi pomoże. Moje spotkanie z nim
w wakacje nie było przypadkowe…”
Mnóstwo myśli przebiegało teraz przez głowę Krzysia… Przed zaśnięciem porozmawiał jeszcze
z Najlepszym Ojcem. Tym razem były to spontaniczne
słowa: „Dobry Boże, dziękuję Ci za moich przyjaciół.
Szczególnie za tego niebieskiego, za Stasia Kostkę.
Jest dla mnie wielkim darem. Dzisiaj pomógł mi zrozumieć, że przeciwności życiowe nie są powodem do
rezygnowania z marzeń, ale są po to, aby je pokonać
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ku latach zdałam sobie sprawę, że dokonałam zawierzenia, nie mając pojęcia, co to oznacza. Uświadomiłam sobie to dopiero wtedy, gdy bratnia dusza zaproponowała mi zawierzenie się Jezusowi: przypomniałam sobie wówczas o słowach skierowanych do Maryi.
Bardzo silnie to zawierzenie ożyło we mnie podczas
wizyty w sanktuarium św. ojca Papczyńskiego wiele
lat od tej sytuacji. W filmie o ojcu Papczyńskim wyświetlanym w tamtejszym muzeum moją uwagę zwrócił wątek, w którym matka ojca Papczyńskiego, będąc
w niebezpieczeństwie, zawierzyła życie syna właśnie
Maryi.
Kolejnym przełomowym momentem był dla mnie
chrzest drugiego syna. Oczywiście nie do końca miałam wtedy tego świadomość. Został ochrzczony w dniu
św. Rodziny, co też nie było moim planem. Na chrzest
postanowiłam mu kupić kartkę pamiątkową, uznając,
że będzie ona jedyną kartką tego dnia dla niego – tak
się też stało. Wybrałam kartkę z medalikiem, nie mając
pojęcia, po pierwsze – jaki to medalik, po drugie – jaki
jest tego głębszy sens. Minęło od tego czasu kilka miesięcy, kiedy na mszy świętej, na którą wybrałam się
w towarzystwie starszej, bliskiej mi osoby, w piękny
ciepły dzień, spotkało mnie coś nieoczekiwanego. Po
mszy świętej jedna z kobiet chciała coś ogłosić. Rozpoczęła od historii objawienia Katarzyny Labouré
z 1830, podczas którego Matka Boża powierzyła jej

W moim życiu gości wielu świętych:
św. ojciec Papczyński, św. ojciec Pio,
św. Faustyna, św. Jan Paweł II, czcigodny sługa Boży kardynał Wyszyński.
między innymi misję wybicia cudownego medalika.
Kobieta opowiadała o szczegółach objawienia,
a konkretnie o pierścieniach, które Matka Boża miała
na dłoniach: wspomniała, że były one błyszczące oraz
matowe. Zapytała o nie Maryję i dostała odpowiedź, że
błyszczące to łaski, o które ludzie proszą i Matka Boża
ciąg dalszy na stronie 13

i osiągnąć cel. Stasiu, który jesteś w niebie, módl się za
mną. Amen.”
Modlitwę chłopca przerwał głos zaniepokojonej mamy.
– Krzysiu, gaś proszę światło. Jutro masz ciężki
dzień, czas spać. Dobranoc.
– Już, mamusiu, gaszę światło. Trochę zasiedziałem
się z moim przyjacielem, to było bardzo inspirujące
spotkanie… Tak, dobranoc – odpowiedział śpiącym,
ale szczęśliwym głosem.
1)

s.M. Klaudia Gutowska, felicjanka
Małgorzata Pabis, Święty Stanisław Kostka, Kraków 2018, s. 13.
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je rozdaje, a matowe oznaczają dary, o które ludzie nie
proszą. Mówiła o Matce Bożej Niepokalanej w sposób,
który zapisał się w moim sercu i poczułam ogromną
potrzebę otrzymania tego medalika. Po mszy świętej
podeszłam i zakupiłam kilka medalików, kobieta dorzuciła mi ich kilkanaście. Pomyślałam, że dam je rodzinie, bliskim, podzielę się tak cudownym odkryciem.
Po niedługim czasie rozdałam wszystkie i poczułam,
że konieczne jest to, by dawać je innym, którzy nie
słyszeli o objawieniach: potrzebującym, poszukującym, po prostu wszystkim. I tak zakupiłam pierwszą
paczkę z medalikami. Dopiero po kilku miesiącach
zorientowałam się, że do kartki ze chrztu świętego
przypięty jest ten oto cudowny medalik! Medaliki nosiłam i noszę zwykle przy sobie. Rozdaję je w różnych sytuacjach ludziom nowopoznanym, znajomym, bezdomnym.
Zwykle czuję, że mam podejść
i po prostu komuś go dać. Czuję ogromną radość, dzieląc się
Maryją, a przy tym sama
otrzymuję wiele łask i ogromny przypływ miłości. Zdarzały
mi się różne sytuacje: ludzie
płakali, opowiadali mi swoje

Jestem przekonana, że Maryja
prowadzi, strzeże i obdarza łaskami
każdego, kto o to poprosi.
osobiste historie i bardzo dziękowali. Wielokrotnie
doświadczałam i doświadczam sytuacji, w których
mam wrażenie, jakby te spotkania były wyreżyserowane i ja jedynie mam coś przekazać. O tym mówią mi
rozmówcy. Jedno spotkanie szczególnie zapadło mi
w pamięć. Pewnego dnia podeszłam do młodego mężczyzny i dałam mu medalik, przekazując też dodatkowe dwa: dla jego żony i dziecka. Po chwili powiedziałam, że dam też medalik dla jeszcze jednego dziecka:
pan był wzruszony i powiedział, że właśnie modlą się
z żoną o powiększenie rodziny. Takie
historie nadają ogromny sens temu, co
robię. Dla przykładu o objawieniach
w Medjugorie dowiedziałam się od
bezdomnego, któremu dałam medalik.
Mam bardzo dużo świadectw, które
mnie budują i nadają sens temu, co robię. Wśród różnych historii jest sytuacja, w której poznałam bliską mi osobę właśnie dlatego, że pierwszym, co
zobaczyła, był mój medalik na szyi:
wzięła go do ręki, rozpoczynając rozmowę ze mną; dzisiaj sama rozdaje
medaliki.

Moją historię dopełnia jeszcze jedna postać, osoba
będąca blisko mnie: św. Maksymilian Kolbe, który
założył Rycerstwo Niepokalanej. Kilka lat temu dostałam propozycję, by dołączyć do Róży św. Maksymilia-

Czuję ogromną radość, dzieląc się
Maryją, a przy tym sama otrzymuję wiele łask i ogromny przypływ miłości.
na Kolbe. Na początku nie dostrzegłam w tym wydarzeniu związku z cudownym medalikiem. Nie był to
jednak przypadek, bo wszystko działo się w jednym
czasie i układało się w jedną całość. Dzisiaj często odwiedzam Niepokalanów i czuję ogromne wstawiennictwo ojca Kolbe. Niepokalanów to dla mnie to święta
ziemia, jeżdżę tam w każdym przełomowym momencie życia, zapraszam często przyjaciół i dzielę się tym
miejscem. W 2018 r. powstała tam kaplica Wieczystej
Adoracji z Monstrancją w sercu Maryi: jest to kaplica
modlitw o pokój, ósma gwiazda w koronie ziemi. W
moim życiu gości wielu świętych: jest nim wspomniany wcześniej św. ojciec Papczyński – orędownik Niepokalanej, św. ojciec Pio, św. Faustyna, św. Jan Paweł
II, czcigodny sługa Boży kardynał Wyszyński, którzy
w moim życiu odgrywają ważną rolę. Św. ojciec Papczyński towarzyszy mi każdego dnia w nowennie, którą odmawiam wspólnie z osobą, która też jest ogromnym darem dla mnie, postawioną na mojej drodze duchowej. Myślę, że szczególnym umocnieniem i aktem
oddania się w pełni w ręce Maryi były dla mnie 33dniowe rekolekcje oddania Niepokalanej według świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort (autora niebieskiej książeczki – traktatu, który nosił przy sobie
św. Jan Paweł II). To był moment całkowitego oddania
się w niewolę Maryi, z aktem własnoręcznie podpisanym i łańcuchem niewoli, która tak naprawdę jest cudowną niewolą, bo jest całkowitą wolnością i radością
oddania. Szczególną rolę w mojej historii odgrywa też
św. ojciec Pio, którego mój syn upodobał sobie i zaprosił do naszego domu. To w sanktuarium św. ojca
Pio odbyło się moje zawierzenie.
Moją orędowniczką i patronką od wielu lat jest św.
Faustyna i to ona prowadzi mnie także
do Jezusa przez słowa: Jezu ufam Tobie, które od zawsze są ze mną. Święty
Jan Paweł II i czcigodny sługa Boży
kardynał Wyszyński wspólnie umacniają mnie w wierze, co nieustannie odkrywam.
Jestem przekonana, że Maryja prowadzi, strzeże i obdarza łaskami każdego,
kto o to poprosi, w tym mnie. Ogromnie
cieszę się, że mogłam się z Czytelnikami podzielić rąbkiem mojego małego kawałka historii Maryjnej: gdzieś
w sercu zawsze czułam potrzebę, by
o tym napisać.
Rycerka Niepokalanej
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MARYJA
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DLACZEGO CHRZEŚCIJANIE TWORZĄ WIZERUNKI PANA.
GENEZA WIZERUNKU BOGA I JEGO TEOLOGIA
zgodnie z wizją ukazaną na górze i wizją tego wszystkiego, co winna ona zawierać - z uwzględnieniem wykutych ze złota cherubinów (Wj 25,18) i cherubinów
na tkaninach ze skręcanego bisioru (Wj 26,1). Warty
zaznaczenia jest tu także rozdział 31 Księgi Wyjścia,
Z trzech wielkich religii monoteistycznych - juda- gdzie Pan wyraźnie mówi, że prace winny być wykoizmu, islamu i chrześcijaństwa, tyko ta ostatnia do- nane nie zdolnościami wybranych osób - lecz wykonapuszcza sporządzanie wizerunków Boga i nawet trudno ne przez nie z natchnienia Ducha Bożego. Tutaj cherusobie wyobrazić kościoły ortodoksyjne i katolickie bez biny mogą być wykonane, są bowiem przedstawieni
ich oprawy. To tym bardziej interesujące, jeśli zważy- jako słudzy Boży i podkreślają tylko Jego majestat.
Nie ma więc zagrożenia, że Żydzi odniosą się do nich
jako do wizerunku stworzenia w sposób bałwochwalTylko chrześcijaństwo dopuszcza
czy. Sprawę tę zdaje się dobrze rozumieć król Salomon
sporządzanie wizerunków Boga.
przy budowie Świątyni i poleca w przedstawieniu nieba, wykonanie postaci cherubimy na wyraźny zakaz sporządzanów, lwów i byków na co broniąc
nia takowych, dany Mojżeszowi
ikony, powołuje się św. Jan Damana górze Horeb - „Baczcie pilnie sceński.
skoro nie widzieliście żadnej poZnaczenie rozważanego tu tekstu
staci w dniu, w którym mówił do
z Księgi Powtórzonego Prawa nawas Pan spośród ognia na Horebiera pełni z chwilą Wcielenia.
bie - abyście nie postąpili niegoApostołowie nie tylko słyszą
dziwie i nie uczynili sobie rzeźby
Chrystusa, ale też postrzegają Go
przedstawiającej podobiznę mężwzrokiem. Od tej chwili następuje
czyzny czy kobiety, podobiznę jaścisła więź między słowem
kiegokolwiek zwierzęcia, które jest
a obrazem. Wypełniają się tu słona ziemi, podobiznę jakiegokolwa psalmu 48,9 - „Jakeśmy słyszewiek ptaka, latającego pod nieli tak i zobaczyli w mieście Pana
bem, podobiznę czegokolwiek, co
Zastępów, w mieście Boga naszepełza po ziemi, podobizny ryby,
go: Bóg je umacnia na wieki”.
która jest w wodach - pod ziemią.
Podobnie w Ewangelii wg św.
Gdy podniesiesz oczy ku niebu
Mateusza (13,16-17), Pan - ten
i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy,
sam Bóg co na Horebie mówi do
i wszystkie zastępy niebios, abyś
apostołów - „Lecz szczęśliwe oczy
nie pozwolił się zwieść, nie oddawasze, że widzą, i uszy wasze, że
wał im pokłonu i nie służył” (Pwt
słyszą. Bo zaprawdę powiadam
4,16-19). Ten tekst przywoływany
wam: Wielu proroków i sprawiedbył i jest jako koronny argument Matka Boska Włodzimierska. Ikona wykonana
liwych pragnęło ujrzeć to, na co
przez wszystkich przeciwników w Bizancjum w technice tempery w typie Eleusa wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usływizerunków w sztuce sakralnej, i później przewieziona na Ruś. Obecnie znajduje szeć to, co wy słyszycie, a nie usłysię w cerkwi przy galerii Trietiakowskiej
zarówno w judaizmie i islamie, jak
szeli”. Te słowa odnoszą się
w Moskwie
też w chrześcijańskich kościołach
w oczywisty sposób do czegoś,
protestanckich.
czego nikt inny nie widział ani nie słyszał. Wszak luCzy tekst ten jest jednak aż tak jednoznaczny i czy dzie wcześniej też mieli oczy i widzieli, też mieli uszy
może być tu dowodem? Początek tekstu jest przecież i słyszeli. Nie można tego też odnieść do cudów dokowyraźnie warunkowy. Pan mówi, skoro nie widzieli- nywanych przez Jezusa. Przecież i w Starym Testaście mnie - nie wolno sporządzać wam mojego wize- mencie prorocy czynili cuda. Słowa te mogą więc
runku. Jest to zrozumiałe. Ze względu na otaczające oznaczać tylko jedno. Mówiący je, jest tym, który był
Izraelitów pogaństwo każdy wizerunek mógłby się stać zapowiedziany przez proroków. Jest z dawna oczekipokusą do uczynienia z niego Boga i powrotu do bał- wanym Słowem Wcielonym: „Boga nikt nigdy nie wiwochwalstwa. W przypadku, gdy groźba ta nie istnieje, dział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca (o
sam Bóg poleca w innych tekstach sporządzać wize- Nim) pouczył”. (J 1,18)
runki stworzeń. Ma to miejsce przy budowie Arki
Przymierza. Bóg polecił Mojżeszowi budowę Arki,
Wizerunek
Boga
jest
mocno
zakorzeniony
w chrześcijaństwie i w wierze katolickiej. Artykuł przybliża początki sztuki sakralnej, teologiczne aspekty tworzenia podobizny Boga oraz postanowienia soborowe dotyczące boskich wizerunków

ciąg dalszy na stronie 15
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nam obraz Jezusa żyjącego w konkretnym czasie
i miejscu. Nie może być On jednak przedstawiony jako
zwykły człowiek - jak portret przedstawiający Go
w konkretnej sytuacji. Jeśli przedstawimy Pana jak
zwykły portret człowieka, to będzie przypominał On
wyłącznie jakieś wydarzenia z Jego życia, cierpienie
czy Jego śmierć. Ikona nie może ograniczać się tylko
do takiego wyobrażenia. Ten przecież, który jest wyobrażany, jest nie tylko człowiekiem. Jest także Bogiem. Przez środki dostępne w sztuce ikona ma uzmysławiać, że Ten, który jest przedstawiany jest także
światłością nieskończoną oraz Drogą, Prawdą
i Życiem.

Wizerunki Boga istniały od czasów apostolskich.
Potwierdzają to znajdowane obecnie artefakty. Przede
wszystkim w katakumbach, ale także w domach prywatnych. Jest rzeczą oczywistą, że musiały też budzić
sprzeciwy. Przede wszystkim dotyczy to tej części
chrześcijan, którzy wywodzili się z judaizmu. Wychowani w tradycji Starego Testamentu przeciwstawiającego się wizerunkom, musieli niewątpliwie pokonywać
rodzące się z tego tytułu bariery. W przeciwieństwie
do nich, nie mieli trudności z akceptacją wizerunków
licznie wchodzący do kościoła poganie. Byli wychowani w tradycji sztuki figuratywnej. Istnieć tu musiało
jednak niebezpieczeństwo, że zaczną traktować wizeWizerunki Boga istniały od czasów
runki w sposób bałwochwalczy. Tu musiały się więc
apostolskich.
rodzić opory ze strony Hierarchii, czego dowody zachowały się w piśmiennictwie. Nie można też zapomnieć, że chrześcijaństwo pierwszych wieków było
O ile Kanon 82 Soboru pragnie przez zwrócenie
religią prześladowaną. Ze względów bezpieczeństwa uwagi na nieaktualność symboliki starotestamentowej
i zachowania tajemnicy kultu chętniej uciekano się do w chrześcijaństwie wyjaśnić kwestie wynikłe z pewnej
symboli takich jak ryba czy baranek niż do wizerunku „niedojrzałości judaizmu” we właściwym rozumieniu
Chrystusa czy Maryi. Początków świętych przedsta- ikony, o tyle Kanon 100 Soboru Piąto-Szóstego zwrówień należy więc szukać raczej w środowiskach wier- cony jest przeciw „niedojrzałości pogańskiej”, a jego
nych, szczególnie wywodzących się spośród pogan, treść jest następująca: „<Oczy twe niech patrzą na
a nie w hierarchii kościelnej, odgórnie wprowadzającej wprost, powieki swe kieruj przed siebie> (Prz 4,25) ich kult. Rzecz jasna, w sytuacji tej musiały pojawiać nakazuje mądrość, albowiem zmysły cielesne
się przypadki niewłaściwego pojmowania ikony, pro- z łatwością wprowadzają swoje wzruszenia do duszy.
wadzące do bałwochwalstwa czy
Wobec tego, wizerunków na denadużyć typu przyozdabiania szat
skach lub czymkolwiek innym
dostojników świętymi wizerunkaprzedstawianych, a omamiająmi czy dodawania farby zeskrocych wzrok, deprawujących robanej z ikon do chleba eucharyzum i powodujących rozpalenie
stycznego. Sprawą postanowił
cielesnych rozkoszy, nie zezwalazająć się w roku 692 Sobór zwany
my odtąd malować pod żadnym
Piąto-Szóstym jako że był uzupełpozorem. Jeżeli ktokolwiek odwanieniem odbytych w Konstanży się to uczynić, niech będzie
tynopolu soborów piątego
odłączony”. Kanon ten należy
i szóstego, odbytych odpowiednio
czytać w kontekście kanonu 62
w roku 553 i na przełomie lat 680
tego soboru, który zwrócony był
- 681. Do sztuki sakralnej odnoprzeciw istniejącym jeszcze święszą się trzy kanony wypracowane
tom pogańskim, takim jak święta
przez ten Sobór. Kanon 75, który
Dionizosa, Brumalia itp. i ma za
odnosi się do Krzyża i czci mu
zadanie bronić sztukę sakralną
należnej. Kanon 82 Soboru poleprzed wpływem nań pogaństwa
ca zastąpić symbole starotestai bronić czystości sztuki chrześcimentowe i symbole z pierwszych
jańskiej.
wieków chrześcijaństwa wizerunSobór Piąto-Szósty, mimo widkami rzeczywistości, które symniejących na nim podpisów
bole te zapowiadają. Ojcowie Soprzedstawicieli papieskich, nie
boru mówią tu, że jeśli Słowo
został jednakże podpisany przez
stało się ciałem i zamieszkało
papieża. Wydaje się, że za taką
między nami, jego wyobrażenie
decyzją Rzymu stały nie tylko
musi przedstawiać rzeczywistość
różnice zdań w kwestii wprowaJedna z najstarszych ikon przechowywanych na
- to co jest osiągalne dla wzroku.
dzonego przez Sobór zakazu
Górze Athos w klasztorze Inviron. Ikona
Zapowiadany, starotestamentowy w Łukaszowym typie Hodegetria. Wrzucona do mo- przedstawiania Chrystusa za poobraz winien stać się rzeczywisto- rza w czasie prześladowań okresu ikonoklazmu, wg. mocą symboli takich jak baranek
tradycji w cudowny sposób dotarła do wybrzeża
ścią we Wcieleniu. Ikona ukazuje
ciąg dalszy na stronie 17
Góry Athos.
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Ikona wykonana w końcu XV wieku w województwie ruskim na wzrór Mandylionu - Oblicze Chrystusa na chuście, obraz „Nie ręką uczyniony” (gr. Acheiropoietos) z archaniołami Urielem i Rafałem technika temperowa. Obecnie własność Muzeum Narodowego w Krakowie

Gruzińska ikona przechowywana w Muzeum Narodowym w Tibilisi i datowana na przełom VI i VII wieku. We tradycji została napisana na wzór
" keramidionu " zwanego na Rusi " spas na czerepi" tj. kamiennej deski, na której odbity został w cudowny sposób wizerunek Chrystusa znajdujący się na " Mandylionie" i który był nią przykryty w czasie jego zamurowania w bramie Edessy. Wykonana techniką eukastyczną. Przechowywana w Gruzji, uniknęła zniszczenia w czasie ikonoklazmu.
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czy ryba, a bardzo rozpowszechnionych na Zachodzie,
ale przede wszystkim inne kwestie, jak sprawa postu
sobotniego czy celibat kleru. Kościół rzymski uznaje
jednakże Sobór Siódmy, który powołuje się w swoich
dokumentach na ustalenia Soboru Piąto-Szóstego
w kwestii przedstawiania wizerunku Boga w sztuce
sakralnej, a więc poniekąd akceptuje też i jego ustalenia. Niemniej, od tego momentu drogi sztuki sakralnej
Wschodu i Zachodu zaczynają się rozchodzić. Sztuka
Zachodu zaczęła koncentrować się na przedstawieniu
Chrystusa jako człowieka i tylko człowieka, rezygnując coraz bardziej z przedstawiania w wizerunkach także i boskiej jego natury. W tworzonych malowidłach
czy rzeźbach jako temat zaczyna też dominować Męka
Pańska przedstawiana jako cierpienie człowieka. Bardzo wyraźne widać to na zachowanych średniowiecznych krucyfiksach, w tworzeniu których starano się jak
najbardziej realnie przedstawić ludzkie cierpienie. Zupełnie inny obraz widzimy na krucyfiksach romańskich, gdzie rozpięta na krzyżu figura Chrystusa jest
postacią królującą, przedstawiającą władcę świata.

Ikona ma uzmysławiać, że Ten, który
jest przedstawiany jest światłością
nieskończoną oraz Drogą, Prawdą
i Życiem.
Postanowienia Soboru Piąto-Szóstego nie tylko nie
zakończyły sporów w sprawie świętych wizerunków,
lecz paradoksalnie rozpaliły dyskusję wokół nich. Terenem sporów był przede wszystkim Kościół Wschodni. Dodatkowo, znaczna część terenów Cesarstwa Bizantyjskiego została podbita przez Arabów, którym
islam zakazywał surowo sporządzania jakichkolwiek
wizerunków ludzi czy stworzeń. W roku 723, kalif Jazid wydał rozkaz usunięcia wszystkich ikon
z chrześcijańskich kościołów znajdujących się na jego
terytorium, co zostało też zaraz wykorzystane
w prowadzonych sporach przez ikonoklastów. Rozgorzałe spory zostały wykorzystane przez cesarza Leona
III Izauryjczyka dla jego celów politycznych i który
oficjalnie opowiedział się po stronie przeciwników
ikon w roku 726 oraz przy poparciu części biskupów
z Azji Mniejszej starał się nakłonić do poparcia go
przez Patriarchę Konstantynopola św. Germana. Ten
jednak kategorycznie odmówił, oświadczając cesarzowi, że nie będzie tolerował głoszenia jakiejkolwiek
zmiany w głoszeniu wiary bez soboru powszechnego.
Z tego powodu patriarcha został zdjęty przez cesarza
z funkcji i wydalony poza granice cesarstwa. Na jego
miejsce został powołany ikonoklasta, patriarcha Anastezy (730-753). Mając po swojej stronie patriarchę,
cesarz wydał w 730 roku dekret nakazujący niszczenie
świętych wizerunków tak w świątyniach, jak i domach
prywatnych. Rozpoczęły się w ten sposób na blisko sto

lat prześladowania wszelkich przeciwników ikonoklazmu przeciwnych wydanemu dekretowi, prześladowania tak wielkie, że przyrównywane są niekiedy do
prześladowań dioklecjańskich. Czas ten można podzielić na dwa okresy. Pierwszy, od roku 730 do roku 787
tj. do Siódmego Soboru Powszechnego, zwołanego
z inicjatywy cesarzowej Ireny. Sobór ten nie tylko potępił ikonoklazm i przywrócił kult ikon, ale też sformułował dogmat o oddawaniu im czci. Dekret skierowany
przez cesarza Leona III był w oczywisty sposób bezprawny i był ingerencją władzy świeckiej w życie Kościoła. Stanowisko zwolenników ikon było tu od samego początku bezkompromisowe i jasne. Zaraz po wydaniu dekretu św. Jan Damasceński wydał pierwszy ze
swoich trzech traktatów w obronie świętych ikon.
Traktaty te stanowią nie tylko odpowiedź na zarzuty
ikonoklastów, ale są też bardzo systematycznym
i kompletnym wykładem nauki Kościoła w tym zakresie, czego dotychczas brakowało. Drugi z tych traktatów wyraża też jasno stanowisko Kościoła
w ingerencje w jego sprawy władzy świeckiej „Jesteśmy ci podporządkowani, cesarzu, w sprawach
dotyczących życia, w sprawach tego świata, podatków,
świadczeń itd., we wszystkim, co należy do twej dziedziny zarządzania ziemskimi sprawami; lecz w tym, co
dotyczy instytucji kościelnej, mamy własnych pasterzy,
którzy głosili nam prawdę, którzy ustanowili kościelne
instytucje”.
Niestety Sobór Siódmy nie zakończył sporów. Następca cesarzowej Ireny, cesarz Nicefor I nie starał się
o ugruntowanie postanowień Soboru. Jego następca,
Leon V Armeński uznał natomiast, że ikonoklazm bardziej sprzyja jego planom politycznym i tak przygasła
walka rozgorzała na nowo. Jego następca Michał II,
a także jego syn Teofil byli także zagorzałymi ikonoklastami. Sprawa przybrała inny obrót dopiero w roku
842, kiedy cesarzem został małoletni syn Teofila - Michał III, a Regentką w czasie jego małoletności Teodora, wdowa po cesarzu Teofilu, zagorzała zwolenniczka
ortodoksji i w wyniku jej działań kult ikon został dopiero ostatecznie przywrócony. Zwołany jeszcze
w tym roku następny Sobór potwierdził dogmat Siódmego Soboru Powszechnego o oddawaniu czci ikonom, obłożył klątwą ikonoklastów i ustanowił pierwszą niedzielę Wielkiego Postu świętem Triumfu Ortodoksji, podczas którego ma być oddawana cześć ikonom we wszystkich kościołach.

Nie ikona jest przedmiotem kultu,
a osoba Chrystusa, którego wizerunek
przedstawia.
Rozgorzałe spory dotknęły tylko w niewielkim stopniu położony poza centrum ówczesnego świata Zachód
Europy. Tu zresztą ze względu na znacznie niższy poziom wykształcenia wiernych, wizerunki traktowano
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przede wszystkim jako swego rodzaju pismo obrazkowe przedstawiające niepiśmiennym prawdy wiary. Mimo nieuznania dokumentów Soboru Piąto-Szóstego
Kościół zachodni był zawsze obrońcą ikon
i przeciwstawiał się ikonoklazmowi. Na Zachodzie
znalazło też schronienie wielu ikonopisów, uciekających z Bizancjum przed prześladowaniami. Wiele też
relikwii świętych, niszczonych również przez ikonoklastów, przeniesiono w bezpieczne miejsca na Zachodzie Europy dzięki czemu ocalały. Ikonoklazm prawie
nie dotknął Kościoła rzymskiego w średniowieczu. Nie
znaczy to, że go ominął. Niespełna osiemset lat po wydarzeniach w Bizancjum, podobne wydarzenia przyniósł Europie protestantyzm. Akty niszczenia obrazów
i relikwii oraz prześladowania ich zwolenników były
tu takie same. Niemniej drogi sztuki sakralnej na
Wschodzie i Zachodzie rozeszły się bardzo. Sztuka
sakralna Zachodu stała się właściwie sztuką świecką.
Zainteresowanie ikonami i ich teologią powróciły tu
dopiero w XX wieku. Myślę, że był to niezamierzony
skutek rewolucji komunistycznej w Rosji, kiedy olbrzymia liczba prawosławnych Rosjan została zmuszona do emigracji na Zachód, a wraz z nimi ikony i ich
teologia.
Sobór w 842 roku zakończył dyskusję i spory wokół
boskich wizerunków. Sens jego podsumowań, został
zawarty w sformułowanej przez Ojców formule „Bóg
stał się Człowiekiem, aby człowiek stał się bogiem”.
Sformułowanie to opiera się na Chrystusie, na Bogu,
który stał się również w pełni człowiekiem. Bóg dotychczas niewidzialny stanął pośród ludzi. Można go
było zobaczyć, a więc też sporządzić Jego wizerunek.
Sobór stwierdził ponadto, że nie ikona jest przedmiotem kultu, a osoba Chrystusa, którego wizerunek
przedstawia. Oznacza to, że jeśli modlimy się przed
nią, to modlimy się nie do niej, ale do Chrystusa, a ona
jest tylko jakoby oknem, przez które modlitwa nasza
do Chrystusa dociera, oknem, przez które możemy
mieć z Nim kontakt. Ikony nie wolno nam adorować.
Adoracja zastrzeżona jest bowiem tylko dla Boga
i Krzyża. Ikonie winniśmy cześć i cześć tę należy jej
oddawać.
Wychodząc z toku myślenia dotyczącego wizerunku
Chrystusa, podobnie można sporządzić wizerunek Jego
Matki - pierwszej istoty ludzkiej, która dzięki Niemu
osiągnęła pełnię przebóstwienia, a dalej wizerunki
świętych będących członkami Jego mistycznego ciała.
Tak więc postaci Jezusa i Maryi są centrum, do którego zdążają wszystkie zapowiedzi starotestamentowe.
Te też postaci według tradycji stanowią temat pierwszych powstałych jeszcze w czasach apostolskich ikon,
a historia ich powstania zgodnie z nią jest następująca.
Pierwszą ikoną, sporządzoną jeszcze za życia Chrystusa i w dodatku przez Niego samego, jest chusta, popularnie zwana mandylionem, na Zachodzie - Świętym
Obliczem, a na Wschodzie - Wizerunkiem nie ręką
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ludzką uczynionym (acheiropoiètos). Historia powstania tego wizerunku jest następująca: „Abgar V, król
Edessy, był chory na trąd, wysłał więc do Chrystusa
swego archiwistę Hannana z listem, w którym prosi
Chrystusa, by zechciał przyjechać do Edessy
i uzdrowić go. Hannan był malarzem, toteż
w wypadku, gdyby Chrystus odmówił przybycia, Abgar polecił mu wykonać portret Pana i dostarczyć sobie
ten wizerunek. Hannan odnalazł Chrystusa
w otoczeniu tłumów; wszedł na kamień, skąd mógł Go
lepiej zobaczyć. Usiłował wykonać Jego portret, lecz
to mu się nie udało, ponieważ „nie do oddania jest majestat Jego Oblicza, które zmieniało się pod wpływem
Łaski.”. Widząc, że Hannan pragnie uczynić Jego wizerunek, Chrystus, poprosił o wodę. Obmył się, wytarł
twarz kawałkiem płótna, a rysy Jego odbiły się na tkaninie. Zwrócił płótno Hannanowi, by wraz z pismem
zaniósł je temu, który go przysłał. W swoim liście
Chrystus oświadczył, że osobiście nie może udać się
do Edessy, obiecał jednak Abgarowi, że gdy dzieło
Jego będzie skończone, wyśle doń jednego ze swych
uczniów. Po otrzymaniu wizerunku Abgar został uleczony z najgorszego stadium choroby, po której kilka
śladów pozostało mu jednak na twarzy. Po zesłaniu
Ducha Świętego przybył do Edessy św. Tadeusz, jeden
z siedemdziesięciu, ostatecznie uzdrowił króla
i nawrócił go. Abgar polecił wówczas zdjąć figurkę
bożka, znajdującego się na jednej z bram miasta, a na
jej miejsce powiesił święty obraz. Jednak królewski
prawnuk, który wrócił do pogaństwa, zamierzał zdjąć
obraz i zniszczyć. Wówczas biskup miasta, kazał zamurować obraz w niszy, a przed tym jeszcze umieścił
przed nim zapaloną lampę. W miarę upływu czasu zapomniano o skrytce. Została odnaleziona dopiero
w czasie, gdy król Persów Chosroes, oblegał miasto
w 544 lub 545 roku. Lampa przed obrazem paliła się
w dalszym ciągu, a sam obraz nie tylko pozostał nienaruszony, ale znaleziono jego odbicie na wewnętrznej
stronie maskującej go płyty. Na pamiątkę tego wydarzenia istnieją teraz dwa rodzaje ikon Świętego Oblicza: pierwszy, na którym twarz Chrystusa jest przedstawiona na płótnie, i drugi, już bez płótna, gdzie
Święte Oblicze przypomina to, które odbiło się na płycie (Keramion). Jedyne, co wiadomo dziś o tej ikonie
na płycie, to, że znajdowała się ona w Hierapolis
w Syrii. Cesarz Nicefor Fokas (963 - 969) miał je przywieźć do Konstantynopola w roku 965 lub 968”. O
mandylionie wspomina w swoich traktatach skierowanych przeciw ikonoklazmowi św. Jan Damasceński.
Wielokrotnie powołują się na niego także Ojcowie
Siódmego Soboru Powszechnego. W roku 944 chusta
została odkupiona przez cesarzy bizantyjskich, Konstantyna Porfirogeneta i Romanosa Pierwszego
i uroczyście przewieziona do Konstantynopola, gdzie
została umieszczona w kościele Matki Bożej z Faros
i przebywała tam do czasów zdobycia miasta przez
krzyżowców. Na temat dalszych jej losów można spo-
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tkać różne teorie. Najbardziej prawdopodobna ich wersja mówi o podarowaniu jej przez Patriarchę Konstantynopola metropolicie Kijowa i Wszechrusi Aleksemu.
Jej wizerunek spotykamy od jego czasów jako główny
sztandar wojsk moskiewskich, przez niektórych badaczy utożsamianym jednakże z Weronikonem. Według
tradycji moskiewskiej relikwia ta była przechowywana
w specjalnie zbudowanym w tym celu klasztorze na
Kremlu zwanym Andronikonem, który nie dotrwał
jednak do naszych czasów, rozebrany w latach trzydziestych XX wieku z rozkazu Stalina. Niemniej oryginał chusty według źródeł rosyjskich zaginął już
w czasach Iwana Srogiego i od tamtej pory posługiwano się tylko jej kopią. Istnieją jeszcze tkaniny związane
z męką i śmiercią Chrystusa - wspomniany już Weronikon (chusta, którą według tradycji św. Weronika
otarła pot z czoła Chrystusa w czasie drogi krzyżowej).
Relikwia ta identyfikowana jest z bisiorową tkaniną
przechowywaną we Włoszech w klasztorze w Manopello oraz Całun Turyński i Sudarium (chusta, którą
owinięto głowę Chrystusa po zdjęciu z krzyża) przechowywane w katedrze w Oviedo w Hiszpanii. Wizerunki zachowane na wymienionych wyżej relikwiach
są bardzo podobne i należą niewątpliwie do tej samej
osoby, z tą różnicą, że na obliczu z mandylionu nie ma
śladów przebytej męki widocznej wyraźnie na pozostałych.

O ile podstawa chrześcijańskiej ikonografii, ikona
Chrystusa, przedstawia Boga-Człowieka, o tyle ikona
Matki Bożej oddaje rysy pierwszej osoby ludzkiej, której dane było zrealizować cel Wcielenia - to jest przebóstwienie człowieka. Tak więc ikony te, przedstawiające nowego Adama i nową Ewę, stały się pierwowzorem dla wszelkich następnych.

Tradycja przypisuje pierwsze ikony
Najświętszej Maryi Panny św. Łukaszowi Ewangeliście.
Tradycja ortodoksji przypisuje pierwsze ikony Najświętszej Maryi Panny św. Łukaszowi Ewangeliście.
Trzy z nich, napisane zaraz po Zesłaniu Ducha Świętego miały być zaakceptowane oraz pobłogosławione
przez Matkę Bożą i są do dzisiaj najbardziej popularnymi wizerunkami NMP. Pierwsza z nich, zwana Hodigitria (ta, która jest przewodniczką w drodze). Matka
i Dzieciątko są tu przedstawione en face, twarzami ku
widzowi. Wizerunek ten podkreśla przede wszystkim
Boskość Jezusa, na którego wskazuje ręka Matki. Do
tego typu należy obraz Najświętszej Maryi Panny na
Jasnej Górze.
Drugi z wizerunków to Eleusa (czuła, miłościwa,
zwana na Rusi umilenije). Matka Boska z Dzieciątkiem przedstawiona jest tu w czułym geście przytulenia Syna przez Matkę. Najbardziej znana ikona tego
typu to Matka Boska Włodzimierska, znajdująca się
obecnie w galerii Tretiakowskiej w Moskwie.
Co do trzeciej ikony, jej wygląd nie jest jednoznacznie opisany. Najprawdopodobniej przedstawiał Najświętszą Maryję Pannę bez Dzieciątka i kierującą modlitwę do Chrystusa.
W sumie ikon przypisywanych św. Łukaszowi można znaleźć 21 na Górze Athos, 8 w Rzymie oraz około
dziesięciu w Rosji i jedną w Polsce na Jasnej Górze.
Mało prawdopodobne, aby namalowane były ręką św.
Łukasza. Najprawdopodobniej zostały sporządzone
przez jego naśladowców i według jego pierwowzorów, a informacje o nich, podobnie jak informacje
o ikonach Chrystusa, zachowały się przede wszystkim
w prawosławnych tekstach liturgicznych czytanych
w święta im poświęcone.
Oprócz ikon Łukaszowych znane są też ikony powstałe w cudowny sposób. Są to przede wszystkim
Matka Boska Liddyjska, zwana też rzymską, Matka
Boża z Sidinaya w Syrii oraz Matka Boża
z Gwadelupy.
Kończąc niniejszą skrótową bardzo genezę ikony
i podstawy jej teologii, pragnę zwrócić uwagę, że kanon 100 Soboru Piąto-Szóstego jest ciągle aktualny.
Kanon ten pozwala zrozumieć, że Bóg wymaga od nas
pewnej ascezy, nie tylko w życiu, ale i w sztuce. Ta
bowiem odzwierciedla życie, ale z drugiej strony naznacza ją swoim oddziaływaniem. Dobro i Piękno rodzi Dobro i Piękno, zło i brzydota - brzydotę i zło.
Witold Wojciech Gerlicz

Ikona napisana przez 11-letniego Fryderyka

Nasza Parafia Nr 2/2021

19

W NASZEJ PARAFII

DLACZEGO CHRZEŚCIJANIE ...

W NASZEJ PARAFII

NIEDZIELA PALMOWA

Fot. Z.Kubisiak
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WIELKI CZWARTEK

Fot. Z.Kubisiak
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W NASZEJ PARAFII

WIELKI PIĄTEK

Fot. Z.Kubisiak
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WIELKA SOBOTA

Fot. Z.Kubisiak
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W NASZEJ PARAFII

ROZPOCZĘCIE ROKU IGNACJAŃSKIEGO

Fot. Z.Kubisiak
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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
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DZIECI W NASZEJ PARAFII

I KOMUNIA ŚWIĘTA

Fot. Bertoni- Bernard Rozen i Mariusz Kujaszewski
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XVII EDYCJA FESTIWALU
MŁODZI ARTYŚCI MOKOTOWA — MAM TO!
16.04.2021r. w Służewskim Domu Kultury odbył się
konkurs wokalny w ramach Festiwalu Młodzi Artyści
Mokotowa - Mam to! Konkurs piosenki dziecięcej.
Z naszej scholi w konkursie wzięło udział: Lena Molska, Raphael Villette, Antoni Balcerzak, Karolina Villette i Jan Balcerzak. Pomimo pandemii dzieci spotykały się na próbach i wykonały ogromną pracę. Trud się
opłacił!!! Jury w składzie : Kacper Kuszewski, Tomasz
Krezymon, Izabela Trzeciecka przyznało nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych.

Cieszymy się, gdyż Antoni Balcerzak w kategorii kl.IIII zajął II miejsce, Jan Balcerzak w kategorii kl.IV-VIII
zajął miejsce III, a Karolina Villette w tej samej kategorii wyśpiewała wyróżnienie.
Wszystkich uczestników było ponad sześćdziesięciu.
Naszym pięciu Promykom Miłosierdzia gratulujemy i
życzymy dalszego rozwijania talentów wokalnych.
Dziękujemy Rodzicom za wszelką pomoc
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Siostra Zacharia, felicjanka
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LIST KAROLINY
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WIELKANOC Z CARITAS
Dzięki zbiórce darów i ofiar podczas
rekolekcji wielkopostnych jak co roku
Parafialny Oddział Caritas przygotował
dla potrzebujących paczki świąteczne. W
tym roku przygotowanych zostało 120
paczek z myślą o rodzinach wielodzietnych, osobach niepełnosprawnych, bezdomnych oraz seniorach. Obdarowani nie
kryli słów wdzięczności, gdyż jak mówili
dzięki paczkom żywnościowym byli
w stanie w pełni i w obfitości cieszyć się
radością Zmartwychwstania Pana.
AKI
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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: Katarzyna Jaworska
Zdjęcia: dostarczone przez autorów tekstów (jeśli nie zaznaczono
inaczej), Zbigniew Kubisiak
Asystent kościelny: O. Wiesław Kulisz SJ, proboszcz

32

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 (maj, czerwiec, październik)
piątek: godz. 18.15 (pozostałe miesiące 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
wtorek
16.00 do 18.00
piątek
10.00 do 12.00
O. Proboszcz dyżuruje w kancelarii
we wtorki i piątki (oprócz 1. piątku miesiąca)
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