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OKIEM PROBOSZCZA

SŁOWO PROBOSZCZA
Witam bardzo serdecznie wszystkich
Parafian!
Przesyłam Wam przez to parafialne
czasopismo życzliwe i serdeczne pozdrowienia.
Rozpoczynając swoją posługę w Parafii Św. Szczepana 22 sierpnia 2021 r. chciałbym na początku podziękować O. Wiesławowi Kuliszowi SJ, poprzedniemu proboszczowi, za jego posługę i wprowadzenie
mnie w to miejsce i sprawy parafialne. Ogromne jego
zaangażowanie, wskazówki, porady są cenną informacją. Moje podziękowanie kieruję do
wszystkich parafian obecnych na zmianie proboszcza. Dziękuję za życzliwe
przyjęcie mnie do Waszej wspólnoty
uczniów Jezusa; za uśmiech, serdeczne
słowa i gotowość we wspólnym pielgrzymowaniu, do którego zaprosił mnie
Pan w tej wspólnocie parafialnej.
Od września powróciliśmy do porządku powakacyjnego: rozpoczęcie nowego
roku szkolnego i duszpasterskiego, Mszy
św. i nabożeństw, niektóre grupy
i wspólnoty rozpoczęły swoje spotkania
formacyjne. Parafialny Oddział Akcji
Katolickiej obchodził 9 października
w Świątyni Opatrzności Bożej swoje 25lecie odrodzenia/reaktywacji Akcji Katolickiej w Archidiecezji Warszawskiej.
Przeżywaliśmy również 18 września
Jubileusz 50-lecia życia zakonnego O.
Adama Schulza SJ, który był organizatorem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich i pełni funkcję
przewodniczącego Rady Ruchów, a 19 września -

Mszę św. prymicyjną odprawiał
O. Damian Krawczyk SJ, który
na etapie swojej formacji zakonnej i kapłańskiej przebywał
w naszej wspólnocie od 2015 do
2017 roku.
Niestety, dzień po zmianie Proboszcza z naszej wspólnoty jezuitów, zrezygnował z życia zakonnego kleryk Andrzej
Błędziński SJ.

Natomiast zgodnie z decyzją Ojca Prowincjała
w połowie września O. Zbigniew Jałbrzykowski SJ
udał się do posługi we wspólnocie jezuitów przy Kościele Akademickim w Toruniu. Zatem z naszej
wspólnoty jezuitów ubyło 2, a nikt nie doszedł.
Modlitwa za synod
Kiedy przygotowujemy ten numer gazetki, rozStajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgro- poczyna się diecezjalna faza XVI Zwyczajnego
Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów,
madzeni w Imię Twoje.
który zakończy się w kwietniu 2022 r. NatoZ Tobą jedynie, który nas prowadzisz; za- miast w całym świecie zakończy się w 2023 r.
mieszkaj w naszych sercach, naucz nas w Watykanie. W diecezjalnej fazie uczestniczą
drogi, którą mamy iść i jak mamy nią po- w konsultacjach wszystkie parafie od 17 października do końca 2021 r. Bardzo zachęcam do
dążać.
zapoznania się z tematyką Synodu którego myJesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, śli przewodnie dotyczą „wspólnego pielgrzyabyśmy wprowadzali nieład. Nie pozwól, mowania” z inspiracji Ducha Świętego- odpoi zaangażowania w Kościele,
by niewiedza sprowadziła nas na niewła- wiedzialności
w parafii i zadaje zasadnicze pytanie - Kościół
ściwą drogę, albo stronniczość wpływała synodalny, głosząc Ewangelię, „podąża razem”;
jak owo „podążanie razem” realizuje się dzisiaj
na nasze działania.
Niech w Tobie odnajdziemy naszą jed- w waszym Kościele partykularnym? Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch Święty,
ność, abyśmy mogli razem podążać do abyśmy wzrastali w naszym „podążaniu rażycia wiecznego, i abyśmy nie zbaczali zem”?
Niech nam towarzyszy codziennie modlitwa za
z drogi prawdy i tego, co jest słuszne.
O to wszystko prosimy Ciebie, który dzia- Synod.
Z serdecznymi pozdrowieniami, modlitwą
łasz w każdym miejscu i czasie, i błogosławieństwem

w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków.

2

Nasza Parafia Nr 3/2021

O. Marcin Gryz SJ, Proboszcz

Pod koniec czerwca, z racji zakończenia roku szkolnego i katechetycznego, w naszej parafii też zaczęły
wakacje, ale nasi Duszpasterze nie zaniechali codziennej posługi…
4 lipca – w pierwszą niedzielę miesiąca o godz.
8.00 odbyła się Msza św. w intencji Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca oraz wyjaśnienie tajemnic
różańcowych.
22 lipca – rozpoczęła się nowenna przed uroczystością św. Ignacego Loyoli, która przypomniała nam, że
również nasza świątynia – z racji Roku Ignacjańskiego – jest kościołem jubileuszowym, w którym można
uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
25 lipca – w naszej świątyni składaliśmy dobrowolne ofiary do skarbony wystawionej pod chórem
w ramach zbiórki na pomoc poszkodowanym
w nawałnicach i powodziach w Polsce i w Europie.
Zebrane datki w kwocie 3270 zł zostały wpłacone na
konto pomocy. Serdecznie dziękujemy wszystkim za
ofiarność i hojność serca.
31 lipca – w uroczystość św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu Towarzystwa Jezusowego, podczas
Mszy św. o godz. 18.30 razem z naszymi Duszpasterzami modliliśmy się za zakon Jezuitów, za Przyjaciół
i Dobroczyńców naszej parafii.
1 sierpnia – z okazji 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego modliliśmy się za poległych
i żyjących Powstańców, bohaterskich obrońców stolicy.
5 sierpnia – łączyliśmy się w modlitwie
z uczestnikami 41. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej, która wyruszyła ze stolicy
na Jasną Górę.
6 sierpnia – w święto Przemienienia Pańskiego
i z okazji pierwszego piątku miesiąca Księża udali się
z Komunią świętą do chorych parafian.
7 sierpnia – w pierwszą sobotę miesiąca po Mszy
św. o godz. 8.00 odbyła się modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi.
22 sierpnia – podczas Mszy św. o godz. 12.30 nastąpiła zmiana proboszczów w naszej parafii – zakończył swą pracę w parafii o. Wiesław Kulisz SJ, dotychczasowy proboszcz i przełożony wspólnoty Jezuitów, a rozpoczął swą posługę o. Marcin Gryz SJ –
nowy proboszcz naszej parafii i nowy przełożony
wspólnoty.
5 września – w pierwszą niedzielę miesiąca, o
godz. 8.00 odbyła się Msza św. w intencji Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca, a następnie wyjaśnienie intencji Apostolstwa Modlitwy na miesiąc
wrzesień.
Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego o
godz. 11.00 zgromadziła dzieci, młodzież, rodziców,
nauczycieli i katechetów. Podczas Mszy śpiewała
schola Promyki Miłosierdzia i odbyło się poświęcenie
plecaków i przyborów szkolnych.
Odbyła się zbiórka do skarbony na pomoc uchodźcom z Afganistanu, organizowana przez Caritas Polska i Archidiecezję Warszawską. Nasze ofiary wyniosły 3200,- zł i zostały przekazane organizatorom.

12 września – rozpoczął się w Kościele XI Tydzień
Wychowania pod hasłem: „W blasku ojcostwa” jako
czas refleksji i modlitwy za dzieci, młodzież, wychowawców i wszystkich odpowiedzialnych za formację
i wychowanie młodego pokolenia.
W Świątyni Opatrzności Bożej o godz. 12.00 odbyła się Beatyfikacja Sługi Bożego Stefana Kardynała
Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. W
naszej parafii dziękowaliśmy Bogu za dar nowych
błogosławionych.
18 września – w sobotę na Mszy św. o godz. 12.00
świętowaliśmy i dziękowaliśmy Bogu za jubileusz 50
-lecia życia zakonnego ojca Adama Schulza SJ.
19 września – o godz. 12.30 odbyła się Msza św.
prymicyjna o. Damiana Krawczyka SJ, który przebywał w naszej wspólnocie od 2015 do 2017 roku, zajmując się uchodźcami w Jezuickim Centrum Społecznym „W akcji”, a w naszej parafii pomagał
w Duszpasterstwie Akademickim „Szczep”.
21 września – odbyło się pierwsze spotkanie formacyjne dla rodziców dzieci przygotowujących się do
Pierwszej Komunii świętej.
22 września – odbyło się spotkanie katechetów poprzedzone Mszą św. o godz. 18.30 w kaplicy św. Judy
Tadeusza.
23 września – odbyło się pierwsze spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do uroczystej rocznicy Pierwszej Komunii świętej.
26 września – rozpoczął się Tydzień Modlitw za
Uchodźców pod hasłem „Umrzeć z nadziei”. Ministranci i dzieci ze scholi zbierali do puszek datki na
potrzeby dzieci z parafii.
29 września – rozpoczął się w naszej parafii Kurs
Przedmałżeński, który trwać będzie we środy do 24
listopada. Zapisy przez internet: szczepan.md @ gmail.com
3 października – w pierwszą niedzielę miesiąca o
godz. 8.00 odbyła się Msza św. w intencji Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca, a następnie spotkanie. Dzieci ze scholi Promyki Miłosierdzia spotkały się w Domu Parafialnym o godz. 9.30 z siostrą Zacharią.
Po każdej Mszy św. dzieci ze scholi i nasi ministranci zbierali dobrowolne ofiary do puszki na potrzeby duszpasterskie Liturgicznej Służby Ołtarza
i scholi. Dziękujemy za wsparcie.
W pierwszą niedzielę października i listopada zbieramy „tacę remontową”, która przeznaczona jest na
system fotowoltaiczny, obniżający koszty energii kościoła i domu parafialnego. Można również złożyć
ofiarę na konto bankowe tytułem „fotowoltaika”, podobnie jak ofiary na utrzymanie i funkcjonowanie
naszej świątyni pamiętając, że 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…

ROK IGNACJAŃSKI

Z ARCHIWUM JEZUITÓW
Św. Ignacy żyje w swoich synach
list kard. Stefana Wyszyńskiego do jezuitów
Przy okazji niedawnych uroczystości beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego pragniemy
przypomnieć list, jaki napisał do jezuitów z Komańczy
w Uroczystość Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa
Chrystusa w 1956 roku.
Pisze w nim o chrześcijańskim minimalizmie i maksymalizmie zachęcając jezuitów, by nie świętowali po cichu
zakonnego jubileuszu 400-lecia narodzin dla Nieba swojego założyciela, nie ograniczali tej uroczystości tylko do
swoich kościołów i kaplic. Nakreśla swego rodzaju wizję
działalności jezuitów w Polsce, która wychodziłaby na
przeciw oczekiwaniom duchowieństwa i całego ludu Bożego.

Wielce Czcigodni Księża Prowincjałowie!
Z radością dowiedziałem się, że Zakon Księży Jezuitów czci w całym świecie i w Polsce, w dniu 31 lipca br.
400-lecie chwalebnej śmierci swego Ojca. – Śmierci? –
Rad bym powiedzieć: narodzin dla Nieba!!! Gdyż to jest
główna przyczyna radości Zakonu i całego świata katolickiego! Tym usilniej rad bym to podkreślić, że i Pius
XII, w swoim liście do Generała Zakonu, widzi jak
„Ignacy, mimo śmierci swojej, żyje w swoich synach”.
Właśnie to Życie nas tu szczególnie pociąga, gdy
w Polskiej Ziemi chcemy dołączyć radość swoją do Waszej radości! Bo narodzenie dla Nieba jest początkiem
nowego życia na ziemi! Najwybitniejsi święci rozpoczynali swoją wtórną działalność ziemską, po śmierci, niemal na nowo!

To nowe życie św. Ignacego dało Polsce katolickiej
niezwykły rozwój niestrudzonej energii religijnej, jakiej
przedtem nie widziano u nas w Polsce. Temu rozmachowi życia zawdzięcza Polska nie tylko św. Andrzeja Bobolę i Ks. Skargę, nie tylko szkolnictwo, kaznodziejstwo
i druki, ale nade wszystko uratowanie jedności religijnej
Narodu, w czasach przełomu reformacji – tak skutecznie, że dotąd nic już nie zdołało tej jedności rozerwać,
ani zakłócić.
Jubileusz Ignacjański zwraca uwagę naszą ku tej
wspaniałej Postaci, którą Bóg wybrał na Ognistą Pochodnię i na Sztandar Królewski, w walce z herezją laicyzmu, jaka się wtedy, pod osłoną protestantyzmu zrodziła. Dziś ta herezja osiąga swoje szczyty
w materialistycznym moniźmie, nie chcącym nawet myśleć o właściwym Panu tej ziemi, którą chce oddać wyłącznie Cezarowi i aniołom jego.
Niech nikt z Was, Drodzy Ojcowie, nie dziwi się, że
w chwili tak groźnej dla Kościoła jak współczesna –
niemal za opatrznościowy musimy uznać Wasz Jubileusz. Nie chcemy w nim widzieć jedynie rodzinnej Uroczystości Zakonu, odprawionej po cichu w Waszych
Kościołach i kaplicach, aby Synowie Ognistego stanęli
w pełnym świetle przed ludźmi, i by świecili Jego
ogniem wszystkim, którzy są w polskim Domu Ojca
Najwyższego!
Tak wyjątkowa sytuacja, w jakiej żyjemy w Polsce,
może wielu doradzać cnotę roztropności, jako jedyną
ciąg dalszy na stronie 5

BŁOGOSŁAWIONY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński urodził
się dnia 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli, gdzie jego ojciec był organistą w miejscowym kościele parafialnym, a mama Julianna Wyszyńska z domu Karp zajmowała się domem. Jego dom dziecinny był bardzo
religijny i patriotyczny. Każdego dnia odmawiano różaniec, a rodzice regularnie pielgrzymowali – mama do
Matki Boskiej Ostrobramskiej, a ojciec do Częstochowy na Jasną Górę. W kwietniu 1910 roku rodzina Wyszyńskich przeniosła się do oddalonego zaledwie o 17
km od Zuzeli Andrzejewa, gdzie niedługo potem umarła matka kardynała. Po ukończeniu w 1920 roku Liceum im. Piusa X we Włocławku Stefan Wyszyński
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we
Włocławku. Z powodu choroby płuc przesunięto jego
święcenia kapłańskie, które ostatecznie przyjął
w bocznej kaplicy włocławskiej katedry w dniu swoich
23 urodzin – 1 sierpnia 1924 roku. Mszę prymicyjną
odprawił w dniu 5 sierpnia 1924 roku na Jasnej Górze
w dniu Matki Boskiej Śnieżnej. W latach 1925 – 1929
studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Studia zakończył obroną doktoratu. Duży wpływ na
duchową formację bł. kardynała Wyszyńskiego miał
jego przyjaciel ks. Władysław Korniłowicz, który
w 1926 roku zaprosił go do Lasek, gdzie poznał bł.
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Matkę Czacką. Od 1942r. do 1945r. bł. kardynał Wyszyński przebywał w Laskach jako kapelan Zakładu
dla Niewidomych. W 1946 roku został biskupem diecezjalnym diecezji lubelskiej, natomiast 29 listopada
1952 roku został wyniesiony do godności prymasa Polski. 25 września 1953 roku został zatrzymany przez
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i osadzony
w następujących miejscach odosobnienia: Rywałd,
Stoczek Klasztorny, Prudnik, Komańcza skąd został
w dniu 26 października 1956 roku zwolniony. Z internowania powrócił w dniu 28 października 1956 roku
do Warszawy. W czasie odosobnienia napisał tekst
Ślubów Narodu Polskiego. Zmarł w dniu 28 maja 1981
roku w Warszawie. Całe życie bł. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego naznaczone było głęboką czcią do Matki Bożej, jak sam wspominał urodził się w domu rodzinnym pod obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.
Święcenia kapłańskie przyjął w Kaplicy Matki Bożej
w katedrze włocławskiej i jak wspomina „Skoro wyświęcono mnie na oczach Matki, która patrzy na mękę
swego Syna na Kalwarii, to już Ona zatroszczy się, aby
reszta była zgodna z planem Bożym”. Błogosławiony
kardynał Wyszyński wielokrotnie podkreślał, iż całe
jego życie naznaczone było Wielkim Piątkiem.

Nasza Parafia Nr 3/2021

Anna Rotter

ciąg dalszy ze strony 4

tarczę obronną przed złem; nie brak takich, którzy źle ją
pojęli i stworzyli „herezję” minimalizmu religijnego.
Ale jeden z Waszych Ojców napisał w tych latach konferencję o Męstwie Chrześcijańskim, które doradza
większą jeszcze Miłość. To jest program katolickiego
maksymalizmu.

„Wspomnijcie na Waszych poprzedników w Zakonie, jak za czasów
Reformacji śmiało przeciwstawiali się
herezji i zdobywali sobie chwałę
w Narodzie, w którą i Wy słusznie dziś
się ubieracie. Życzyłbym Wam, byście
nie wyjadali ze spichlerza Waszego
starych chlebów, byście własną pracą,
ofiarą, cierpieniem i męstwem umieli
wypiec nowe chleby dla głodnych Ust
Narodu!” .
Dobrze, że uczynił to w Polsce właśnie Syn św. Ignacego! Bo w ten sposób nie tylko przypomniał Dzieciom
Kościoła ich obowiązki wobec niewiary. Ale i Wam
wszystkim przypomniał, czego od Was, Synowie Ognistego, oczekuje Kościół Polski, Jego Duchowieństwo
i Lud. Wspomnijcie na Waszych poprzedników
w Zakonie, jak za czasów Reformacji śmiało przeciwstawiali się herezji i zdobywali sobie chwałę
w Narodzie, w którą i Wy słusznie dziś się ubieracie.
Życzyłbym Wam, byście nie wyjadali ze spichlerza Waszego starych chlebów, byście własną pracą, ofiarą,
cierpieniem i męstwem umieli wypiec nowe chleby dla
głodnych Ust Narodu!
Człowiek mierzy krótką miarą, niekiedy łokciem wyrachowania kupieckiego. Ale miara Boga wytrąca nam
z rąk naszą miarę. Bóg mierzy nie
łokciem, lecz ognistymi pociskami, błyskami światła, promieniami łaski. A gdy chodzi o ciało,
zawsze otwiera ukryte głęboko
drzwi do duszy. Gdy razi grotem,
daje odczuć ból Miłości. Taką
krótką miarą, być może, mierzył
rycerz z Loyoli. Ale Bóg powołał
Go
Bożą
miarą,
Ognistą,
i przekonał, że wartość jego życia
w Oczach Bożych mierzyć się ma
odtąd ostatnią kroplą Krwi z Boku
Jezusowego. Może dla zwalczenia
nudy choroby, wziął Ignacy książkę Ludolfa de Saxia do ręki. Ale
Bóg tę rekonwalescencką nudę
przemienił w powiew łaski. Gdy
człowiek spał, Bóg sam pracował.
W ten sposób Duch św. przygotował Kościołowi z Ignacego – Rycerza Ognistego, Ogień na ziemię,
który miał wypalić zło herezji
i wszystko nowym uczynić. Igna-

cy zmienił się w Płomień, który rozpalił Kościół cały,
by w Ogniu miłości Bożej spłonęło to wszystko, co zaśmiecało świat, na przełomie Odrodzenia i Reformacji.
Kiedy rodził się Ignacy, Kościół św. był jeszcze
w zasięgu stylu życiowego Aleksandra, Leona
i Klemensa; ale gdy Ignacy składał swoją szpadę rycerską u stóp Matki Najświętszej, już odczuwało się
w Kościele coraz żywiej potrzebę przejścia na nowy
oręż, od stylu walk orężno-politycznych do duchowej
walki o reformę moralno-religijną. I śmierć Savonaroli
i wystąpienie Lutra – są jeszcze „krótką miarą” w walce
o reformę. Przyjdzie ktoś, kto zanuci czystą melodię
nowym czasom, kto mierzyć będzie długą miarą dzieje
Kościoła. Bulla „Regiminis Militantis Ecclesiae” jest
nie tylko aktem administracji kościelnej; to znak, że
Kościół zdecydowanie wchodzi na drogę duchowego,
religijnego odrodzenia. W porównaniu z nią wszystkie
„Ligi” i „Sprzymierzenia wojskowe” były bronią zbyt
słabą, były tym łokciem kupieckim, który nie mógł uratować Kościoła. Tutaj trzeba tylko Strzały Łaski, Ogni
Bożych, by odnowić oblicze ziemi. Ognisty Dom Inigo
śmiało przekroczył próg współczesności i podjął pracę –
zgoła nową!
Gdy „Ćwiczenia Duchowne” Ignacego z Loyoli stały
się pokarmem Jego synów, świat zrozumiał, że idzie o
to jedno: „Ku większej chwale Boga”. Hasło, które wyśpiewał św. Paweł – Soli Deo honor et gloria (1 Tym 1)
– wprowadza w życie Szkoła Ignacjańska. W tym haśle
wyraża się przecież cały sens istnienia świata Bożego,
cały sens istnienia ziemi – oddanej człowiekowi, cały
sens istnienia człowieka – oddanego Bogu. Inaczej
wszystko jest bez sensu, bo po cóż świat, po cóż ziemia,
po cóż człowiek… To wszystko, co na przełomie zmaterializowanego Odrodzenia i samolubnego protestantyzmu odzierało świat z resztek jakiegoś sensu, naraz zostało pchnięte przez Ognistego w nowe łożysko duchowe. Wielkie, wyzwolone energie człowieka duszącego
się w rozkładowej ciasnocie, zostały skierowane ku Jedynemu swemu Celowi.
Historycy ówcześni piszą, że gdy umierał papież Klemens VII, w 1534 r., prawie
jedna trzecia Europy oderwała
się od Kościoła; to była jeszcze
ocena „krótką miarą”. Bo właśnie w tym samym czasie Europa zaczyna wchodzić na właściwą drogę. To wszystko, co
zdrowe w Kościele, zrzuciwszy
za siebie zeschły liść, zdradzało
nową, niespożytą moc tego właśnie Kościoła, który wychodził
na spotkanie nowych czasów,
jak Piotr wyzwolony z okowów
więziennych – sicut Gigas ad
currendam viam.
Ad maiorem Dei gloriam –
A.M.D.G. – cztery znaki, to
trzeźwiące ludzkość wołanie
Kościoła, ustami Synów Ognistego. Duch św. użył długiej
miary! Ogień Chrystusowy rozgorzał na nowo: w przepowiadaniu Ewangelii, w katechi-
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zacji maluczkich, w życiu Eucharystycznym, w czci Maryjnej, w nowych uczelniach, szkołach, instytutach, kolegiach, w wydawnictwach i drukach, w zapale misyjnym Ksawerego, w niezmordowanej działalności na
miarę Bellarmina. Miecz Ducha, w Sercu i w myśli, zajął miejsce odrzuconego miecza spod Pampeluny.
Odtąd Kościół Boży prowadzi wszystkie boje Boga
Izraela Mieczem Ducha. Dyplomaci będą mówić o
upadku znaczenia wpływów Kościoła. Ale my widzimy
co innego. Nigdy Kościół nie był tak bardzo na właściwej Drodze, jak dziś, gdy walczy Mieczem Ducha.
Skoro mamy zwalczyć współcześnie herezję laickiego
materializmu, aby znów uczynić ziemię poddaną Bogu,
potrzeba nam tej długiej miary. Potrzeba wołać: Emitte
Spritum, et creabuntur, et renovabis faciem terrae! Znów
potrzeba światu płomieni oczyszczających Bożego
Ognia. I dlatego oglądamy się na Ognistego, który „żyje
w swych synach”.
Nie myślcie, Drodzy Ojcowie, jakoby świat naprawdę
wierzył w slogan, że „jezuita jest uosobieniem wszelkiego zła”. Nie! „Jezuita” w uczuciach Kościoła, Jego Duchowieństwa i Ludu, ba, nawet – świata, jest wyrazem
najlepszych Nadziei. My patrzymy na Was ciągle, jak na
Oziminę Bożą, której Ziarno, obumarłszy sobie, kształtuje się głodnemu światu ciągle w upragniony Owoc
stokrotny! W ciężkich zmaganiach Kościoła świętego
chcemy Was widzieć na czele Mężnych i Miłujących,
jak Ognisty Wasz Ojciec! Tylko wtedy spełniacie swoje
zadanie, gdy odważnie rozwiązujecie ciężkie problemy

i węzły gordyjskie krzyżujących się konfliktów
i kryzysów wszelkiego typu. Nie jesteście ludźmi minimalizmu, którego miary, łatwego życia, nie jesteście
żeńcami. Jesteście oraczami i siewcami. Nie do twarzy
Wam lęk i roztropność „w rodzaju swoim” synów tego
świata! Z Waszego życia – A”M”D”G” – tylko Bóg
zbiera pełną chwałę. Jezuita musi być utrudzony bojowaniem za wszystkich. Ale chwały „świat” Wam nie
przyzna. Nigdy nie będzie z Was zadowolony! I słusznie. Bo możecie dać ze siebie jeszcze więcej! Boście
wyrzekli się własnej chwały, boście ją oddali – Soli
Deo!
Drodzy Ojcowie! Wybaczcie, że z tego listu wyszła
konferencja duchowna. Nie zamierzam wchodzić tu
w uprawnienia Waszych Władz Zakonnych. Podyktowane sa te słowa Wiarą w Was. Tym ochotniej je przyjmiecie, że dla mnie nie są tylko łatwym słowem.
Nie mogę brać udziału w Uroczystościach Zakonnych
ku uczczeniu św. Ignacego. Ale modlić się będę pokornie, w swoim uwięzieniu, aby Ignis Ardens, promieniujący na Was przez św. Ignacego, rozświecił Wasze Serca, Umysły i Drogi – ku budowaniu Królestwa, dla Ojca
Przyszłego Wieku.
W Duchu Bożej przyjaźni dla Zakonu Jezusowego,
w duchu pasterskiej posługi, z braterskim uczuciem
przekazuję obydwu Prowincjom prymasowskie błogosławieństwo i wiele, wiele serca!
Komańcza, In Vinculis Christi, w Uroczystość Najdroższej Krwi P.N. Jezusa Chrystusa, 1956 R.P.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
Za: https://jezuici.pl/2021/09/sw-ignacy-zyje-w-swoich-synach-listkard-stefana-wyszynskiego-do-jezuitow/

BŁOGOSŁAWIONA MATKA ELŻBIETA RÓŻA CZACKA
Błogosławiona matka Czacka, założycielka zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, urodziła się
22 października 1976 roku w Białej
Cerkwi na Ukrainie jako córka Feliksa
i Zofii Czackich. W wieku 22 lat straciła wzrok po upadku z konia. Gdy usłyszała diagnozę, która brzmiała dla młodej arystokratki jak wyrok, zamknęła
się na trzy dni w pokoju, po czym zadecydowała o poświęceniu swojego życia
ociemniałym, ruszając w podróż po
Europie, aby poznać, jak funkcjonują
ośrodki dla ociemniałych w innych krajach. Róża nie wpadła w rozpacz, odczytała wolę Boga wpisaną w jej życie,
a swoje kalectwo potraktowała jako
wezwanie do działania. Po zapoznaniu się
z najnowszymi metodami pracy z osobami niewidomymi bł. matka Czacka w maju 1921 roku rozpoczęła
w Laskach budowę Zakładu dla Niewidomych. Opiekunem duchowym zgromadzenia i całego Dzieła Lasek
został w 1920 roku ks. Władysław Korniłowicz. W
pierwszym dniu grudnia 1918 roku powstało Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, w tym
też dniu matka Czacka przyjęła 12 pierwszych kandydatek. Bł. matka Czacka jako matka założycielka
zgromadzenia wskazała, iż głównym jego celem bę-
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dzie wynagradzanie Panu Jezusowi za
duchową ślepotę ludzi. Dzieło Lasek
stało się przekuwaniem ciemności
w światło, stało się świadectwem tego,
że ogromny brak może być wielkim błogosławieństwem. Jaka była matka Czacka? Ludzie zapamiętali ogromną cierpliwość i dobroduszność matki Elżbiety.
Miała ogromny dar jednania ludzi
i mogłaby być patronką dobrego dialogu. Matka wielokrotnie powtarzała, iż
w realizacji powołania pomagało jej
przyjęcie ciężaru niewidzenia. Pogodzenie się z tym, że nie będzie widziała
spowodowało, iż uznała swoją ślepotę
za zadanie i powołanie. Pokazała siłę
swego charakteru. Ewangelia była dla
niej
rzeczywistym
programem
życiowym,
a przychodzącym po radę potrafiła odkryć sens ich
życia, uświadomić jak cenni są w oczach Boga. Przez
ostatnie 10 lat swojego życia była bardzo ciężko chora,
a w ostatnich dniach sparaliżowana, zmarła 15 maja
1961 roku w Laskach. Wspólnota zakonna założona
przez bł. matkę Czacką jest dziś wspólnotą międzynarodową, którą tworzą: 123 Polki, 32 siostry z Indii, 4
z Ukrainy i po jednej z Albanii, Rwandy i Kenii.
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Anna Rotter

Doświadczenie wspólnej październikowej modlitwy różańcowej, szczególnie w dzieciństwie, buduje bliską relację z Maryją – na całe życie. Jak w tym wspomnieniu.

Zbliżający się październik rozgrzewał atmosferę
w klasie. Każdy czekał na ten wyjątkowy czas
w naszej parafii. Zapytacie: „Jaki czas?” Z radością
wyjaśniam. Wielkimi krokami, razem z zapachem jesieni, zbliżało się do nas różańcowe nabożeństwo, które my po prostu nazywaliśmy różańcem. To słynne
zapytanie: „Idziesz na różaniec?” Aż sama się do siebie uśmiecham na wspomnienie tego czasu. Przychodziliśmy wówczas całą ekipą do kościoła. Dzieci były
przyprowadzane ze szkoły przez siostry, na widok których każdy krzyczał: „Ooooo, siostra idzie!” i wtedy
nawet najbardziej pasjonująca gra w piłkę była przerywana. Miało to swój urok. Raz, dwa, trzy i już staliśmy
w parach, kierując się do kościoła. A tam przed świątynią zawsze czekał na nas ksiądz Zygmunt. Zapraszał
do środka, przybijał piątki, z każdym się witał. Pamiętał wszystkie nasze imiona. Jak on to robił? Do dzisiaj
zachodzę w głowę.

nie mówił w kilku językach: wywierało to na nas piorunujące wrażenie. Dzięki tej jego umiejętności
w tygodniu misyjnym modliliśmy się po francusku,
hiszpańsku, angielsku, włosku, a jedna z naszych koleżanek mówiła nawet po łacinie. Muszę też wspomnieć
o konkursie na najpiękniejszy różaniec. To była iście
olimpijska konkurencja. Z czego myśmy tych różańców nie robili! Nawet z drewna, które wyrzuciło morze
albo ze… śrubek. Cuda! No i te starannie przygotowane nagrody z pięknymi dyplomami. Coś wspaniałego!
Ach, byłabym zapomniała! Przychodziliśmy na ten
słynny różaniec od poniedziałku do piątku, a zawsze
w czwartek ksiądz Zygmunt pytał nas, czy jutro też się
pojawimy. Ze wszystkich sił krzyczeliśmy: „Taaaaaak,
na pewno!” Na te słowa ksiądz uśmiechał się z iskrą
w oku i mówił: „To dobrze, kupię wam cukierki.” I tak
było zawsze.

Wielu z nas właśnie tam, a nie
w domu, nauczyło się mówić
Zdrowaś Maryjo i Ojcze nasz.

Wiedzieliśmy, że to jest naprawdę spotkanie z Maryją, a nie tylko klepanie
do mikrofonu pacierzy.
Ktoś powie: „Cóż wielkiego ten wasz różaniec?
Przecież takie nabożeństwa odbywają się w całej Polsce!” Uwierzcie, to u nas było czymś absolutnie wyjątkowym. W naszym kościele panowała szczególna, niepowtarzalna atmosfera. Wszyscy czuliśmy się tam jak
w domu. Każdy był odpowiednio miło przyjęty, oczekiwany i tak samo ważny. Wielu z nas właśnie tam,
a nie w domu, nauczyło się mówić Zdrowaś Maryjo
i Ojcze nasz. Ba! Wielu po raz pierwszy usłyszało tam
o różańcu: to tam uczyliśmy się modlić i przychodzić
do Maryi. Tak, wiedzieliśmy, że to jest naprawdę spotkanie z Maryją, a nie tylko klepanie do mikrofonu
pacierzy. I choć czasem zdarzało się nam nieskładnie
powiedzieć
modlitwę,
nigdy nie byliśmy karceni, każdy mógł liczyć na
pomoc sióstr i księży. No
i te kółeczka! Często myślałam, że siostra jest
w kilku miejscach naraz,
każdy chciał kółeczko,
zwłaszcza jak była śpiewana dziesiątka. Z kółeczek na tablicy korkowej
postawionej przed ambonką powstawał kolorowy różaniec. Lubiliśmy,
kiedy ksiądz Zygmunt
siadał z nami w ławce,
każdy chciał być blisko
niego i trzymać mikrofon. Pamiętam też, jak
ksiądz Paweł perfekcyj-

Dzisiaj, kiedy przychodzę z moją córką do tego samego kościoła co niegdyś, by uczestniczyć w różańcu
dzieci, opowiadam jej, jak to było za moich czasów.
Naprawdę kochaliśmy to miejsce. Przez doświadczenie
dobroci sióstr i księży uczyliśmy się dobroci Maryi
i wierzyliśmy, że Ona naprawdę musi być naszą najlepszą Mamą, skoro tak mówią nasi opiekunowie
z kościoła. Poznanie tego, co niewidzialne, dokonuje
się przez poznanie tego, co widzialne. A nasze oczy
widziały uśmiechnięte i szczere twarze ludzi, którzy
z taką pasją uczyli nas pierwszych kroków w wierze.
Nie zawsze możemy liczyć na rodziców, dlatego, drogie siostry i księża, dobrze, że jesteście blisko nas i nie
wymagacie od nas więcej niż możemy z siebie dać.
I jeszcze jedno wspomnienie związane z różańcem.
Na zebraniu rodziców, których dzieci po raz pierwszy
miały spotkać Jezusa w Eucharystii, siostra Waleria
mówiła o różańcu, a właściwie o całym przedsięwzięciu różańcowym. Na koniec zapewniała: „Drodzy rodzice, uwierzcie: jak wasze dzieci przyjdą do nas raz
na różaniec, będą chciały przychodzić zawsze.” I miała
rację!
Maryjo, nasza dobra Matko, módl się za nami
i naszymi rodzinami!
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RACHUNKI NA ZŁOTYM LIŚCIU
„Niech wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko.” (Flp 4,5)
Dzień coraz krótszy, jesień przybiera na sile i nasze
dni też coraz krótsze, o czym szczególnie mocno przypominamy sobie odwiedzając bliskich wśród migoczących światełek zniczy.
Od śmierci swojej mamy, czyli od prawie 40 lat pani
Stanisława poważnie myśli o umieraniu. Od dawna
choruje na serce, czasem dusi się w nocy i ma ochotę
budzić domowników, żeby się z nimi pożegnać, ale nie
ma serca przerywać im snu.
- Wierzę w Boga i ufam jego miłosierdziu, ale czasem nachodzi mnie lęk, że się obudzę tam, pod ziemią
- mówi. Mąż pociesza ją, że po śmierci nie ma już cierpienia, bo nic nie ma. Taka rozmowa pani Stanisławie
nie pomaga. Jej mąż deklaruje się jako niewierzący,
jednak, jak na ateistę, posiada dość interesujące kontakty.
- Często "rozmawia" ze swoim Aniołem Stróżem.
Wydają się być zaprzyjaźnieni – tłumaczy żona. - Mąż
twierdzi, że wbrew okolicznościom różne powierzone
Aniołowi sprawy zakończyły się pomyślnie. Nawet
zachęca innych w rodzinie do takiej modlitwy. Córka
uspakaja panią Stanisławę inaczej:
- Mamuś, pamiętasz, jak byłaś przy śmierci babci?
Opowiadałaś, że rozmawiała ze swoimi bliskimi, których Ty nie widziałaś. Mówiła, że przyszli po nią
i wydawała się spokojna, jakby taka była naturalna
kolej rzeczy. I ciocia Zosia, jak leżała w szpitalu? Było
już z nią źle. Mówiła, że wtedy widziała na korytarzu
ciocię Janeczkę, która przyszła po nią, prawda? W
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chwili śmierci spotykamy wszystkich naszych zmarłych, których wciąż tak bardzo kochamy i tęsknimy za
nimi, a czasem nawet przychodzą do nas ciut wcześniej i pomagają nam przejść do Pana.
Wiele Sług Bożych nie mogło doczekać się śmierci.
Czyżby byli tak pewni swojej doskonałości i nie bali
się czyśćca? Twierdzili raczej, że rzucają się
w kochające ramiona Boga. Ostatnie słowa świętej
Elżbiety od Trójcy Świętej, które usłyszano z jej ust
pewnego listopadowego świtu brzmiały:
- Idę do Światła, do Miłości, do Życia!
- Nie, nie śmierć przyjdzie po mnie, ale Pan Bóg.
Śmierć nie jest widziadłem strasznem, jaką ją przedstawiają na obrazkach. Katechizm mówi, że śmierć jest
rozłączeniem duszy z ciałem; niczem innem, tylko
tem! Nie lękam się więc rozłączenia, które mię na wieki połączy z Bogiem - tłumaczyła współsiostrom św.
Tereska od Dzieciątka Jezus.
Błogosławiony Pier Giorgio Frassati twierdził:
- Dzień mojej śmierci będzie najpiękniejszym dniem
mojego życia.
Beatyfikowany kilka lat temu młodziutki Carlo Acutis dwa miesiące przed diagnozą choroby, która zaledwie w kilka dni zabrała go z tego świata, nagrał film,
w którym oświadcza z wyraźną radością: - Jestem
przeznaczony na śmierć.
– Carlo przepowiadał swoją śmierć, widział ją jako
przejście. On chwalił Boga i kochał Jezusa naprawdę,
to nie były tylko słowa. Jeśli ktoś naprawdę kocha Je-
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zusa, nie boi się śmierci. Boi się ten, kto Go nie kocha
albo nie zna – komentowała później jego mama.
"...to Pan daje to, co dobre..." (Tb 4,19b) Zatem Bóg
to najważniejsza z możliwych, bliskich nam osób, którą spotkamy po drugiej stronie. Już teraz możemy doświadczyć Jego miłości, bo to ona ogrzewa nas przez
obecność kochających rodzin i przyjaciół. Za progiem
wieczności panuje właśnie miłość i czułość, a przez to
też wielka radość. Według relacji współbraci, dominikanin ojciec Joachim Badeni umierając oświadczył: Wesele przygotowane. Oblubieniec nadchodzi. Idę
tańczyć.
„Jak strzały w ręku wojownika, tak dzieci zrodzone
za młodu. Szczęśliwy ten, kto nimi napełni swój kołczan! Nie dozna wstydu” (Ps 127,5 -6a.) Michał wraca
z żoną i najmłodszym synkiem z wesela. Patrzą przez
okna samochodu na piękną, złotą, polską jesień
w promieniach popołudniowego słońca. Wraz
z podmuchami wiatru drobne żółte liście prześlizgują
się po przedniej szybie auta. Radio nuci po angielsku:
"Pewnego dnia, kochanie, będziemy starzy i będziemy
myśleć o historiach, które moglibyśmy opowiedzieć."
Piosenka tkwi w głowie, nawet gdy już umilknie
w eterze i nagle szturcha leniwe myśli: Co jeszcze uda
mi się przeżyć? Na ile historii jestem już za stary? Zaraz będę miał 30 lat. Nie osiągnąłem zawodowo zbyt
wiele. Brak stabilnej pracy spędza mi sen z powiek.
Nie wybudowałem domu i gnieździmy się z trójką
dzieci u teściów. Żona przytula się do jego boku. Na to
jesienne podsumowanie życia odpowiada czułym wy-

znaniem miłości. - Jestem z tobą szczęśliwa - dodaje
i zapewnia - Z tobą czuję się bezpiecznie. Wspierasz
nas codziennie. Kobiecie towarzyszy poczucie
wdzięczności, choć czasem i ona wolałaby, żeby jej
życie w ciągłym biegu wyglądało trochę inaczej, spokojniej. Wozi najstarszego, niepełnosprawnego syna
z jednych zajęć na drugie i upycha swój ciasny grafik
kolejnymi dyżurami, aby domknąć domowy budżet.
Cieszy się, że z młodszymi dziećmi może zostawać ich
babcia. Docenia, że mama zawsze doradzi i każdego
pocieszy. Obie uważają swoją wielopokoleniową rodzinę za skarb, a obecność kochanych osób za przedsmak nieba. -Owszem, życie zweryfikowało mi plany.
Pracy naukowej nie będzie nie tylko przed trzydziestką, ale może w ogóle. Ale to nie może mieć decydującego znaczenia dla mojego poczucia własnej wartości.
Jestem ukochanym dzieckiem Boga i to zawsze będzie
ważniejsze od jakichkolwiek osiągnięć. Zamiast nowych stopni na szczeblach kariery wpisałam w CV...
posiadanie dzieci jako uzasadnienie umiejętności dobrej organizacji pracy - śmieje się. – Trochę bałam się,
że będzie to odbierane jako mała dyspozycyjność, ale
nie brakuje mi zajęć.
Właściwie, to nie brakuje mi niczego, jak w Psalmie
23. Pan jest moim Dobrym Pasterzem. "Dobroć i łaska
niech idą za mną przez wszystkie dni mego życia, abym
zamieszkał w domu Pana po najdłuższe czasy." (Ps
23,6)
Widząc ciepłe uśmiechy ludzi wielbiących Boga za
otrzymane łaski, buduje się we mnie przekonanie, że
również wdzięczność jest przedsmakiem nieba.
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MÓJ TESTAMENT
Wiele lat temu dostałam na pamiątkę testament mojej
praprababci, która była również prababcią o. Jacka Bolewskiego SJ, związanego z parafią św. Szczepana. Testament jest zaskakujący, praprababcia dzieli się w nim
dobrami, które uważa za najcenniejsze, czyli dobrami
duchowymi. Wraca do mnie jej przekaz w różnych momentach życia, a w szczególności w okolicach wspomnienia Wszystkich Świętych i Wszystkich Wiernych
Zmarłych. A jakie dobra duchowe Państwo odziedziczyli
lub chcą przekazać kolejnym pokoleniom? Aki

i sierpień. Robiliśmy wycieczki w doliny blizkie, Ojciec zachwycał się pięknością natury i zwykł był mówić: jaki Bóg wielki, jaki potężny w dziełach swoich, i to było drugie dobro jakie odebrałam z rąk rodziców,
które Wam przekazuję z życzeniem aby w świat poszło, rozeszło się coraz więcej.
Byłam młodą mężatką, kilka tygodni po ślubie, kochająca i kochana. Spytałam raz męża: czego pragnąłbyś najwięcej – myślałam, że powie, żebyśmy byli
zawsze tak szczęśliwi jak dzisiaj, albo żebyśmy się
zawsze kochali, ale on to pojął głębiej, zamyślił się

Jest w zwyczaju, że dobra odziedziczone, czy własnym trudem zdobyte przekazuje się testamentem dalej. – Uważam, że dobra wewnętrzne więcej posiadają wartości od materialnych, więc te przede wszystkim przekazać Wam pragnę, aby szły w dalsze pokolenia,
obejmując jak najszersze kręgi dla
Waszego dobra, a na większą
chwałę Bożą.
Byłam maleńkim dzieckiem,
miałam niecałe trzy lata, prowadzona przez matkę za rękę jako
odpowiedź na wykrzyk: ja kocham
mamusię nade wszystko – usłyszałam: nie moje dziecko, nade
wszystko trzeba kochać Pana Boga. Zmartwiło mnie to na razie,
było to na placu wolności słońce
jasno świeciło, było lato, ale od
tego czasu już zaczęłam myśleć,
żeby Boga kochać nade wszystko
– i to jest pierwsze największe
dobro odebrane, które dalej przekazuję.
Od dwunastego roku życia jeźLiceum katolickie Sióstr Niepokalanek w Szymanowie ok. roku 1970
dziłam z rodzicami do ZakopaneNa zdjęciu od lewej kardynał Wyszyński, w środku Barbara Nowak,
po prawej Krystyna Gerlicz z d. Ziołecka (prawnuczka Marii Mieczkowskiej, mama Aki)
go na wakacje, przez lipiec

i odrzekł poważnie po
chwili: najbardziej? Najbardziej pragnąłbym duszę
zbawić. Wstrząsnęła mnie
ta odpowiedź nieoczekiwana, więcej niż gdyby piorun uderzył tuż przede
mną, myślałam zawsze żyć
uczciwie, żeby być prawą,
tak po ludzku, ale o tym
w tej formie nie myślałam.
Spoważniałam i zaczęłam
szukać w Piśmie Świętym,
małej książeczce szkolnej
z domu zabranej i otworzyło mi się na ewangelii,
w której młodzieniec pyta
Chrystusa jak duszę zbawić. Odpowiedź brzmiała:
Kochać Boga nade wszystko, za nic nie byłabym Go
Maria i August Mieczkowscy
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chciała najmniejszym grzechem dobrowolnie obrazić,
ale tyle w nas niewiadomości, rozproszeń. Odtąd starałam się być jak najlepszą dla drugich, a przede wszystkim rozumiałam to jako pełnienie miłosierdzia na razie
materialnego z biegiem czasu i duchowego, wewnętrznego, a gdy mi Bóg odebrał wszystko jak Jobowi, bo
i dom własny i środki materialne, dwie córki ukochane
i kilku zięciów, którzy mi synami byli najlepszymi, ale
ich jeszcze większą część zostawił – kochających
i kochanych, za co niech im Bóg błogosławi i tyle ukochanych wnuków i prawnucząt –
wtenczas zaczęłam się starać, aby
dobrze czynić modlitwą, w pierwszej linii najbliższym, po tym
dalszym krewnym, znajomym, narodowi całemu, ludzkości całej,
błagając Boga o miłość dla wszystkich: miłość daj ziemi Panie, miłość daj ziemi, a odnowisz jej oblicze, - i to Wam przekazuję dalej,
niech ta modlitwa nie tylko z ust
Waszych płynie, ale obejmie świat
cały i odrodzi ludzkość całą. Konieczność miłości dobrej, szczerej,
bożej, z której wypływa i poczucie
własnej małości i zaparcie się siebie rozumne i zdrowe. – To jest
trzecie dobro odebrane od męża,
własnym wysiłkiem pomnożone,
rozwinięte z wiekiem i to Wam
przekazuję.

Cóż powiem od siebie? Zabiegając o utrzymanie
własne i rodziny, troszcząc się z spokojem o ich
i własny byt, nie troskajcie się nigdy, nie kłopoczcie
się i nie martwcie, nawet w najcięższych chwilach zachowując zawsze wypływającą z ufności położonej
w Bogu pogodę umysłu i swobodę serca. Opatrzność
Boża rządzi światem choć nie każdy to odczuwa
i widzi, a Serce Zbawiciela i niepokalane Serce Marji,
Matki Najświętszej goi wszelkie rany, gdy się do nich
o pomoc udamy i ciosy osładza, zwłaszcza gdy porównamy własne cierpienia z męką krzyżową, drogą krzyżową, strasznym konaniem na krzyżu, z bólem Matki
Najświętszej pod krzyżem stojącej.
Cóż powiedzieć mam więcej? Szukajcie Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a reszta będzie Wam
przydana.
Niech Was moc Boża wspiera, niech
Bóg błogosławi Wam ukochane
dzieci moje, niech błogosławi wnukom i prawnukom w jak najdalsze
pokolenia, błogosławi rodzinie całej,
wszystkim krewnym, powinowatym
i znajomym, całemu narodowi, ukochanej Polsce całej i całej ludzkości,
całemu światu. – Amen – Jako dziełu
rąk Bożych.
Niech będzie Bóg uwielbiony, niech
będzie uwielbione święte Imię Jego
Poznań, wrzesień 1948 r.
Matka (Maria z Jerzykiewiczów Mieczkowska
1863-1954)

O. Jacek Bolewski SJ

Obrazek prymicyjny
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W NASZEJ PARAFII

WYWIAD Z P. EWĄ WAWRZYNIAK,
DYRYGENTKĄ CHÓRU PARAFIALNEGO
MGP: Dzień dobry Pani Ewo! Czy chór parafialny
wznowił działalność po okresie pandemii?
EW: Owszem wróciliśmy do
śpiewania. Pierwszym wydarzeniem, w którym braliśmy
udział, było Boże Ciało. Nie
było to proste, ponieważ nie
wszyscy byliśmy zaszczepieni
i trzeba było namawiać niektórych chórzystów do zaszczepienia się. Gdy większość z nas to
zrobiła, zaczęliśmy próby. Spotkaliśmy się ze cztery razy
i postanowiliśmy zaśpiewać.
Było nam o tyle łatwiej, że
śpiewaliśmy w pomieszczeniu,
czyli w Kościele. Wszystkie
cztery ołtarze znajdowały się właśnie tam, nie jak dawniej na ulicy. Trochę obawialiśmy się o stan naszych
głosów po tych wszystkich chorobach, ponieważ niektórzy z nas chorowali. Ale okazało się, że nie było tak
najgorzej i oczywiście akustyka w Kościele bardzo
pomogła. Więc zaśpiewaliśmy i byliśmy zadowoleni
z
tego,
że
w ogóle się
udało. Potem
zaczęły się wakacje, więc zrobiliśmy przerwę, bo jest nas
zbyt mało, gdy
ktoś wyjedzie.
Oczywiście
zmiana ks. Proboszcza spowodowała nasze
ponowne
skrzyknięcie się
w sierpniu, aby
podziękować o.
Wiesławowi
Kuliszowi
i przywitać o.
Marcina Gryza.
MGP: Czy chór poszukuje nowych osób i jeżeli tak,
to jakie głosy są potrzebne?
EW: Oczywiście zapraszamy zawsze do naszego
chóru, właściwie wszystkie głosy są potrzebne. Bardzo
jest nas mało, część osób zrezygnowała też z powodu
z pandemii. Właściwie w tym momencie jesteśmy zespołem, a nie chórem.
MGP: A ile osób powinno być, żeby był chór?
EW: Około 20 osób, gdy jest mniej, to zaczyna być
nerwowo. Ostatnio na próbach było 13, a w niektóre
dni nawet 8 lub 7 osób. W takim gronie próbę można
przeprowadzić. Natomiast jeżeli chodzi o występ, to
zaczynają się wtedy stresy i „schody”, bo gdy śpiewamy a capella na 4 głosy i brakuje basa, który jest jedy-
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ny w zespole, wsparty czasami przez pana organistę, to
jest to trudne śpiewanie. Niektóre pieśni nadają się,
żeby zaśpiewać je w trzygłosie z pominięciem basów. Ale to się rzadko zdarza. Bywają także utwory
napisane lub opracowane na
trzy głosy. Mamy takich
parę w repertuarze, przydają
się w czasie pandemii.
MGP: Czyli rozumiem, że
w szczególności bas jest
potrzebny.
EW: W tej chwili to nawet
dramatycznie
potrzebny,
powiedziałabym.
MGP: Chciałabym się zapytać, czy potrzebne jest wcześniejsze wykształcenie
muzyczne?
EW: To jest chór amatorski, aczkolwiek są w nim
osoby, które chodziły do szkół muzycznych, a nawet
mają wyższe wykształcenie muzyczne. Dawniej było
więcej takich osób, teraz jest mniej, a reszta to oczywiście osoby, które śpiewają przy pomocy nut. Patrząc
w nuty, orientują się, czy linia melodyczna postępuje
w górę czy w dół, czy utrzymuje się na jednej wysokości – dzięki temu mogą ją śledzić. Z czasem uczą się
odczytywać z nut rytm, a nawet poznają solfeż – radzą
sobie.
MGP: Chór spotyka się z reguły w każdą środę o
19:30 i przygotowuje repertuar do świąt, prawda?
EW: Tak, śpiewamy mniej więcej raz w miesiącu,
czasami dwa, jak jest jakaś specjalna okazja, poza tym
są jeszcze święta i uroczystości tj. Chrystusa Króla,
Boże Narodzenie, Nowy Rok, Trzech Króli, potem
Wielkanoc oczywiście, a następnie Boże Ciało. A jaki
jest repertuar? Śpiewamy na ogół znane czterogłosowe
pieśni religijne, zwykle a capella. Repertuar staram się
za każdym razem dostosować do treści czytań liturgicznych Mszy Świętej. Wybieramy pieśni z różnych
epok, wśród nich są niektóre utwory Bacha, Mozarta
i Haydna.
MGP: Czyli jest to repertuar klasyczny.
EW: W zasadzie tak. Np. takie znane pieśni jak Gaude Mater Wincentego z Kielczy, Psalmy Mikołaja Gomółki. Poza tym również utwory wielu współczesnych
kompozytorów, takich jak: Głowacki, Furmanik, Gałuszka, Chlondowski, Gruberski, Moryto. Śpiewamy
też kompozycje i opracowania pieśni na chór autorstwa
mojego ojca, Jerzego Kosko.
MGP: Wiem, że Pani również jest autorem melodii
i kompozycji. Zwróciłam uwagę, że rozpisała Pani na
głosy modlitwę św. Ignacego Loyoli.
EW: Ten tekst w pewnym momencie życia zachwycił mnie. Nie chodzi o zachwyt stylem literackim, tylko
głębią słowa, które tam pada. Skomponowałam naj-

Nasza Parafia Nr 3/2021

ciąg dalszy na stronie 13

ciąg dalszy ze strony 12

pierw melodię sopranu do tego tekstu, a potem opracowałam pieśń na cztery głosy.
MGP: Od strony technicznej jak wyglądała praca
nad tym tekstem?
EW: Było to trudne, bo tekst odznacza się nieregularnością. Podzieliłam go na dwie zwrotki z refrenem
i środkową część, która występuje po pierwszej zwrotce i refrenie. W części tej wprowadziłam niewielkie
zmiany natury formalnej, aby zwiększyć dramaturgię
muzyczną pieśni.
MGP: A skąd inspiracja do melodii?
EW: Tylko z mojej głowy. Ja w ogóle piszę
piosenki dla dzieci, ponieważ pracuję
w przedszkolach jako rytmiczka. I może stąd
wzięła się próba skomponowania czegoś poważniejszego dla dorosłych. Napisałam bardzo
dużo piosenek dla dzieci do własnych tekstów,
łącznie ponad 80 utworów.
MGP: Czy one zostały wydane?
EW: Nie, tylko śpiewam dzieciom. Wyjątkiem jest moja „Piosenka o dzielnicy”, która
znalazła się na płycie p.t. „Jest muzyka na Mokotowie”, przygotowanej z okazji stulecia
dzielnicy Mokotów przez Marię Szreder, również naszą chórzystkę. Płyta była rozpowszechniana głównie w przedszkolach.
MGP: Czy ten utwór jest Pani szczególnie
bliski?
EW: Aż tak bym nie powiedziała. Piosenka
ta powstała, ponieważ było na nią zapotrzebowanie z okazji rocznicy Mokotowa. Lubię jednak tę piosenkę, m.in. dlatego, że wychowałam
się na Mokotowie oraz ze względu na udaną
aranżację Dariusza Kabacińskiego.
MGP: A czy jest jakiś utwór, który jest Pani
szczególnie bliski?
EW: Są takie. Napisałam parę piosenek religijno-patriotycznych dla starszych dzieci. Zaczęłam pisać o wielkich świętych ludziach np.
„Piosenkę o Wujku Karolu” poświęconą Janowi Pawłowi II. Natomiast „Modlitwa do Niosącej Radość” jest piosenką o Warszawie zaczynającą się od słów: „Skąd w tych ludziach było tyle
miłości, że z popiołów podnieśli Warszawę”, opowiadającą o pięknych wydarzeniach w naszym mieście
w czasach powojennych. Słowa piszę sama, więc potem łatwiej jest mi skomponować melodię. Poza tym
napisałam piosenkę „Wigilia w Auschwitz” o Stanisławie Leszczyńskiej, tej wspaniałej położnej, o której
w dzieciństwie opowiadała mi mama. Teraz jest o niej
głośniej za sprawą piłkarza Roberta Lewandowskiego,
bo pochodziła z rodziny jego żony. Jestem także autorką „Ballady o ks. Ignacym Skorupce”. Muzyka to moja
radość i zmora jednocześnie, bo nie daje mi spokoju.
Gotuję na przykład lub stoję na przystanku, a do głowy
przychodzą pomysły, więc muszę szybko szukać miejsca, gdzie by je zapisać. Do tego często zaczynam pisać od końca, a potem wracam do początku. Na mokotowskich przeglądach piosenki przedszkolnej jest spora
konkurencja. Trzeba się bardzo postarać, aby się wyróżnić, ale to się czasem udaje. Moja piosenka o Wiśle

p.t. „Taniec Wisły” zajęła kiedyś w takim konkursie
pierwsze miejsce.
MGP: W jakich przedszkolach Pani pracuje?
EW: W czterech państwowych przedszkolach na
Mokotowie.
MGP: Wracając do tematyki chóru parafialnego,
jak to się wszystko zaczęło? Jaka jest historia tego
chóru i jak to jest, że jest Pani dyrygentem?
EW: Chór został założony w 1949 r. na moment
przed przyjściem mojego ojca, Jerzego Kosko, do pracy jako organisty.

MGP: Czyli można powiedzieć, że chór powstał razem z Parafią.
EW: Były tutaj takie dwa baraki drewniane do nauki
religii i w nich odbywały się próby chóru. Mój Tata
objął chórek, w którym było kilka osób, a za jego kadencji zaczęło być kilkadziesiąt. Próby były 4-5 razy
w tygodniu. Wtedy nie było telewizji, Internetu, więc
to było możliwe. Ludzie bardzo chętnie i licznie przychodzili.
MGP: A kto należał do tego chóru?
EW: Wtedy była to głównie młodzież. Często dołączały dziewczynki, które wcześniej były Bielankami,
jak Terenia Janaszek, Basia Żabicka czy ja. To było
moje pierwsze spotkanie z muzyką chóralną. Rodzice
mnie nie wysłali do szkoły muzycznej. Grałam na pianinie w domu, do szkoły muzycznej poszłam dużo
później. Pamiętam taki moment, gdy napisałam sobie
w pamiętniku, że jednak muszę zostać muzykiem.
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Wtedy byłam już w pierwszej klasie liceum, a na rozpoczęcie nauki w szkole muzycznej było dosyć późno.
Tym niemniej zrządzenia Pana Boga są niezbadane
i mimo wszystko poszłam do średniej szkoły muzycznej na Bednarską, a po jej ukończeniu na studia
w Akademii Muzycznej w Warszawie.
MGP: A równolegle spotykał się chór.
EW: Dokładnie tak. Przed obroną dyplomu przejęłam częściowo prowadzenie chóru od Taty, mając okazję ćwiczyć się w dyrygowaniu, którego uczyłam się
na studiach. Pierwszym wydarzeniem liturgicznym,
w którym uczestniczyłam jako kierownik chóru, było
Boże Ciało.
MGP: W którym roku to było?
EW: W 1992.
MGP: A czy chór spotykał się w sposób ciągły od
powstania w 1949 roku do chwili obecnej?
EW: Tak, ciągłość
działalności chóru była
zachowana. Po śmierci
mojego ojca w 1997 roku chór był prowadzony
kolejno przez moją mamę Bożennę Kosko, pana Macieja Miśkiewicza,
który jest ciągle członkiem chóru oraz przez
pana organistę Mariusza
Borkowskiego.
Potem
w 2010 roku przed Świętami Wielkanocnymi pan
Borkowski zrezygnował
z pracy i to skłoniło
mnie do powrotu do chóru, by przygotować oprawę muzyczną do świąt przy
wsparciu pana Macieja Miśkiewicza i mojej mamy,
byłej organistki naszej parafii. Pan Mariusz wcześniej
połączył zespół młodzieżowy z chórem, ale potem osoby z tego zespołu odeszły, poza jedną osobą – Iwonką
Michnowską, która jest w chórze do dzisiaj. Natomiast
osoby z naszego chóru pozostały wszystkie. Pan Mariusz zupełnie niespodziewanie odszedł i równie niespodziewanie ja wróciłam.
MGP: Czy repertuar ewoluował w tym czasie?

EW: Rodzice czasem akompaniowali chórowi, ja już
tego nie robię. Chór się bardzo rozwija, gdy śpiewa
sam. Nie może liczyć, że zagra za niego instrument,
trzeba się wsłuchiwać w siebie. Rezygnacja
z akompaniamentu wpłynęła
na
zmiany
w
repertuarze
chóru.
Obecnie, mimo kłopotów
kadrowych, nie poddajemy
się i nadal wzbogacamy
nasz repertuar o nowe
utwory i opracowania różnych pieśni. Nie ustajemy
w drodze …
MGP: Co chciałaby Pani
powiedzieć naszym czytelnikom na koniec?
EW: Bardzo serdecznie
zapraszam
wszystkich,
którzy czują w sercu, że
mogliby z nami zaśpiewać
i mają wyrzuty sumienia, że stoją pod chórem
i śpiewają pięknie, a my się męczymy na górze, bo jest
nas za mało.
MGP: A co doradzić osobom, które wiedzą, że nie
mogą się zobowiązać do cotygodniowego przychodzenia na próby, ale z drugiej lubią śpiewać i chciałyby
dołączyć?
EW: U nas rzadko jest stuprocentowa frekwencja na
próbach chóru – z przyczyn zdrowotnych lub losowych. Nieobecni starają się nadrabiać zaległości na
następnych spotkaniach. Ponieważ rzadko wyjeżdżamy z koncertami, więc nie trzeba się zwalniać z pracy,
a w niedzielę tak czy owak do kościoła się chodzi,
więc łatwo dołączyć do śpiewania. Serdecznie zapraszam wszystkich uzdolnionych muzycznie. Chór przyrównuję do układanki z puzzli. Jeżeli obraz jest tworzony z małej liczby puzzli, to brak jednego elementu
stanowi ogromny wyłom. Jeśli natomiast na całość
układanki składa się wiele puzzli, to nieobecność jednego elementu tylko w niewielkim stopniu zakłóca
obraz.
I chciałabym na koniec powiedzieć, że wielkie uznanie należy się Chórowi, który trwa i nie poddając się
pandemii, nadal wielbi Pana Boga swoim śpiewem. A
śpiewa coraz lepiej!
Marysieńko! Bardzo dziękuję za wywiad!
wysłuchała Maria Gerlicz-Pogorzelska
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ZMIANA NA STANOWISKU PROBOSZCZA

Fot. Z.Kubisiak
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DZIECI W NASZEJ PARAFII

POŻEGNANIE OJCA PROBOSZCZA WIESŁAWA KULISZA SJ

20 czerwca podczas Mszy Świętej o
godz.11.00 dzieci i rodzice podziękowali Ojcu Proboszczowi Wiesławowi
Kulisz za 7 letnią posługę w naszej
parafii. Z ust Oli, Marceliny, Rafaela
oraz Państwa Marty i Sławomira
z wielkim wzruszeniem padały słowa
wdzięczności i serdeczności. Ojciec
Proboszcz otrzymał specjalną księgę,
misia, kwiaty i słodki upominek
i ogromne brawa- trzykrotne!!!
Ojcze
Proboszczu
dziękujemy
i będziemy pamiętać w modlitwie.
S. M. Zacharia
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1 września w szkołach zadzwonił
pierwszy dzwonek. Wakacje się skończyły....
W naszej parafii rozpoczęcie nowego
roku szkolnego miało miejsce 5 września
podczas Mszy Świętej o godz.11.00.
Dzieci
przyniosły
swoje
plecaki
i przybory szkolne, które poświęcił
w obecności Ojca Proboszcza Marcina
Gryz - ojciec Bogdan Leśniak. Wszystkim uczniom - młodszym i starszym życzymy mądrości Ducha Świętego
w zdobywaniu wiedzy, zapału do nauki,
wiele przyjaźni i dobroci.
S. M. Zacharia

Modlitwa
przed nauką
Duchu Święty, który
oświecasz serca
i umysły nasze, dodaj
nam ochoty i zdolności,
by nasza nauka była dla
nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
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DZIECI W NASZEJ PARAFII

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO

LIST KAROLINY
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Biblioteka Parafialna
niedziela, godz. 10.30 - 12.15
Poradnictwo Rodzinne
poniedziałek godz. 17.00 - 19.30
kontakt: p. Małgorzata Lipecka; tel. 503 531 471
Akcja Katolicka
asystent kościelny: O. Marcin Gryz SJ
po mszy św. o godz. 18.30 po ogłoszeniu
sala św. Stanisława Kostki
Koło Przyjaciół „Radia Maryja”
opiekun: O. Marcin Gryz SJ
2. poniedziałek miesiąca, godz. 16.00
kaplica św. Judy Tadeusza
Apostolstwo Modlitwy i Żywy Różaniec
opiekun: O. Marcin Gryz 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
Parafialny Oddział Caritas
opiekun O. Marcin Gryz SJ
1. środa miesiąca
Chór parafialny
opiekun: O. Marcin Gryz SJ
kierownik chóru: Ewa Wawrzyniak
środa, godz. 19.30
sala św. Rodziny
Grupy AA
1. grupa: wtorki godz. 17.00, sala św. Rodziny
2. grupa: piątki godz. 17.00, sala św. Rodziny
Kurs przedmałżeński
Małżeńskie Drogi i O. Andrzej Kiełbowski SJ
kaplica św. Judy Tadeusza
Wspólnota św. Jana Apostoła
opiekun: O. Marcin Gryz SJ
wtorek, godz. 20.00
kaplica św. Judy Tadeusza
Katecheza do bierzmowania
O. Andrzej Kiełbowski SJ
kaplica św. Judy Tadeusza
Schola dziecięca „Promyki
Miłosierdzia”
opiekunki: S. M. Zacharia i S. M. Karolina, felicjanki
niedziela, godz. 9.30
sala „Promyki”
Liturgiczna Służba Ołtarza
opiekun: O. Bogdan Leśniak SJ i O. Marcin Gryz SJ
sobota
sala św. Stanisława Kostki
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. Marcin Gryz SJ, proboszcz
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NABOŻEŃSTWA I MSZE ŚWIĘTE
Msze św. w Niedziele i święta
7.00; 8.00; 9.30; 11.00 (z udziałem dzieci); 12.15 (z
przedszkolakami w domu parafialnym - poza wakacjami); 12.30 (suma w intencji parafian) 17.00 (poza wakacjami); 18.30 (dla młodzieży); 20.00 (akademicka)
Msze św. w pierwszy piątek miesiąca
7.00; 7.30; 8.00 (msza św. i nabożeństwo do Najświęt-

szego Serca Pana Jezusa); 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.

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

Nasza Parafia Nr 3/2021

16.00 do 18.00
10.00 do 12.00

