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OKIEM PROBOSZCZA

SŁOWO PROBOSZCZA
Pozdrawiam serdecznie wszystkich
Parafian! Ślę Wam życzliwe i serdeczne pozdrowienia.
Bardzo jestem zadowolony, że pojawia się kolejny
numer gazetki „Nasza Parafia”. To zasługa zespołu
redakcyjnego. Dziękuję im serdecznie i doceniam ich
entuzjazm.
Na początku zerknijmy trochę wstecz:
W październiku - miesiącu szczególnie poświęconym modlitwie różańcowej i rozważaniu życia Jezusa
i Maryi, spotykaliśmy się na Nabożeństwie Różańcowym o godz. 18.00. W pierwszej dekadzie października rozpoczął się w całym Kościele - Synod „podążanie razem wspólną drogą”. Papież Franciszek
wezwał wtedy wszystkich wierzących do modlitwy
o Ducha Świętego.
W listopadzie - miesiącu szczególnie poświęconym
naszym bliskim zmarłym modliliśmy się podczas Nabożeństwa wypominkowego za zmarłych polecając
ich Miłosiernemu Bogu. Pamięć o naszych zmarłych
jest modlitwą wspólnoty pielgrzymującej tu na ziemi
za wspólnotę wiernych przebywających w czyśćcu
oczekujących zmartwychwstania. A zarazem wspólnota wszystkich świętych w niebie wstawia się za nami u Boga.
Teraz trwamy w Adwentowym czuwaniu, tęsknocie
„ujrzenia” Jezusa narodzonego w Betlejem. W Nadziei, że obietnica Boga, która spełniła się już dawno
temu, teraz, na nowo, przenika nas: nasz rozum, pamięć, wyobraźnię i naszą codzienność, jeśli wyrazimy
na to zgodę.

Zachęcam Was do zasłuchania
w słowa obietnicy Boga zawartej
w tajemnicy wydarzeń adwentowych, oczekującej z tęsknotą
i radością brzemiennej Maryi,
Mamy Jezusa, w adwentowej
otwartości i gotowości, na wzór
„panien roztropnych” z przypowieści Jezusa.
Przygotowuje to nas do
tego pierwszego Przyjścia Jezusa jakim jest
Jego pojawienie się
w widzialnej postaci,
narodzonego Syna Bożego. Przygotowuje nas
również do rodzinnego
spotkania w wigilijny
wieczór w duchu przebaczenia, życzliwości
i pokoju jak i dzielenia
świątecznej
radości
wypływającej z prawdy: „Bóg jest z nami”.
I z nami chce budować
więzi, które nie przeminą, ale będą trwać
wiecznie. Szczególnie
w tym czasie pandemii
nabierzmy
odwagi
i pełni pogody ducha
wiernie trwajmy w Słowie Boga, które stało się ciałem.
Wyraźnie w tym czasie przedstawia się nam „duch”
Synodu w Kościele. Jest znakiem przypominającym
nam, że „podążamy razem” „wspólną drogą” wraz
z Maryją i Józefem i obecnym już Jezusem i razem
we wspólnocie wierzących. Dystans zewnętrzny, który dzisiaj nam towarzyszy szczególnie uwydatnia
i wskazuje na duchowe, osobiste zjednoczenie
z Jezusem. Jego Przyjście i pragnienie bliskości bycia
z człowiekiem spotyka się z pragnieniem bliskości
człowieka.
W zrozumieniu tych prawd pomaga nam Duch
Święty, którego prosimy by oświecił nasze umysły,
nakierował wyobraźnię, wsparł naszą pamięć byśmy
mogli z jasnością poznania i odwagą zdecydować
o naszym przyszłym postępowaniu.
Duch Święty inspiruje nas wtedy do dobrego
i wiernego postępowania według wskazówek
i drogowskazów otrzymanych w nauce Dobrej Nowiny przekazanej przez Jezusa od Ojca Niebieskiego.
Święta Bożego Narodzenia mówią nam o tym, że
Bóg stał się człowiekiem, prawdziwym człowiekiem.
Życzę sobie i Wam byśmy w naszej codzienności stawali się prawdziwym człowiekiem, jak On.
Z serdecznymi pozdrowieniami,
świątecznymi życzeniami,
modlitwą i błogosławieństwem.
O. Marcin Gryz SJ, Proboszcz
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12 września 2021 r. odbyła się w Warszawie beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Róży
Marii Czackiej. Dziękując Panu Bogu za dar nowych
Błogosławionych, pamiętajmy o modlitwie w intencji
Kościoła i Ojczyzny za ich wstawiennictwem.
7 października – w pierwszy czwartek miesiąca odbył się wieczór z Matką Bożą Różańcową – Totus Tuus o godz. 18.00. W programie: modlitwa różańcowa,
Msza św., Adoracja oraz indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
9 października – Akcja Katolicka obchodziła swój
Jubileusz 25-lecia i z tej okazji nasz Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej uczestniczył w uroczystościach jubileuszowych w Świątyni Opatrzności Bożej. POAK
przy parafii Św. Szczepana powstał w 1995 roku.
Działa zgodnie ze statutem Akcji Katolickiej w Polsce
i realizuje swoje cele poprzez pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego oraz przenikanie
wartościami ewangelizacyjnymi życia społecznego.
Liczy ok. 20 członków. Spotkania POAK odbywają się
w pierwszą środę miesiąca po Mszy św. o godz. 18.30
w sali św. Stanisława Kostki.
10 października – obchodziliśmy Dzień Papieski
pod hasłem: „Nie lękajcie się!” Składając ofiarę do
skarbony na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia mieliśmy okazję ufundować stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich środowisk. W naszej parafii zebraliśmy 6 080,61 zł, które zostały wpłacone na konto Fundacji. Za pomoc w organizacji zbiórki dziękujemy osobom ze wspólnot: Akcji Katolickiej, Apostolstwa Modlitwy, Żywego Różańca i Odnowy w Duchu Świętym.
15 października – po Mszy św. o godz. 18.30 odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej.
17 października – podczas Mszy św. o godz. 11.00
z okazji wspomnienia liturgicznego Błogosławionej
Marii Angeli Truszkowskiej modliliśmy się wspólnie
z naszymi siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, dziękując z serca za dar ich obecności i posługi
w naszej wspólnocie parafialnej.
17 października – po Sumie parafialnej odbył się
Koncert dla Libanu – na rzecz zniszczonego w czasie
wybuchu w Bejrucie kościoła Saint-Joseph Des Peres
Jesuites, który został zbudowany dwieście lat temu
przy udziale polskiego misjonarza-jezuity Maksymiliana Ryłło. W koncercie wystąpiły Nadine Nassar
z Libanu – sopran i Anna Sikorzak-Olek – harfa.
17 października – w archikatedrze warszawskiej
rozpoczęła się diecezjalna faza XVI Zwyczajnego
Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów w temacie:
„Komunia, uczestnictwo i misja”, w której wzięło
udział trzech delegatów z naszej parafii.
19 października – w naszym kościele o godz. 17.15
odbyło się spotkanie formacyjne Rodziców dzieci
przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej.
21 października – po Mszy św. wieczornej odbyło
się spotkanie Rady Parafialnej z Ojcem Proboszczem.
23 października – Klub Czytelniczy u Szczepana
zorganizował spotkanie na temat „Opowieści Pielgrzyma”, poświęcone autobiografii św. Ignacego Loyoli.

24 października – rozpoczął się Tydzień Misyjny
pod hasłem: „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli (Dz 4,20)”. Pamiętając w modlitwie
o misjonarzach, składaliśmy ofiary na tacę na cele misyjne.
1 listopada – w uroczystość Wszystkich Świętych
oraz 2 listopada – Dzień Zaduszny, wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych, odwiedzaliśmy groby
naszych bliskich i modliliśmy się w intencji zmarłych
poleconych w Wypominkach. Zgodnie z Dekretem
Penitencjarni Apostolskiej przez cały miesiąc listopad
można było uzyskać Odpust zupełny za zmarłych pod
zwykłymi warunkami, codziennie jeden raz.
7 listopada – w pierwszą niedzielę miesiąca o godz.
8.00 odbyła się Msza św. w intencji Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca oraz spotkanie w kaplicy św.
Judy Tadeusza i wyjaśnienie tajemnic różańcowych.
11 listopada – odbyła się uroczystość z okazji 14.
rocznicy konsekracji naszego kościoła parafialnego.
Dziękując Bogu za dar tej świątyni, modliliśmy się
z wdzięcznością za wszystkich, którzy mieli udział
w jej powstaniu i wyposażeniu, a obecnie troszczą się
o jej piękno.
14 listopada – obchodziliśmy V Światowy Dzień
Ubogich pod hasłem: „Ubogich zawsze macie u siebie” (Mk 14,7). To dzień pamięci, modlitwy i pomocy
ubogim.
21 listopada – w niedzielę podczas Mszy św.
o godz. 11.00 odbyło się poświęcenie książeczek komunijnych, a następnie spotkanie Rodziców dzieci
przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej.
21 listopada – w Uroczystość Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata, po Mszy św. o godz. 12.30 odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania
do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia. Za publiczne jego odmówienie można było zyskać odpust zupełny. Przeprowadzona została także
zbiórka na rzecz migrantów z granicy polskobiałoruskiej, która została przekazana przez Caritas
Polska.
27 listopada – o godz. 17.00 Klub Czytelniczy u
Szczepana zorganizował spotkanie na temat obecnego
Synodu w temacie: „Komunia – uczestnictwo – misja”.
28 listopada – przeżywaliśmy pierwszą niedzielę
Adwentu, rozpoczynającą Nowy Rok Liturgiczny
i nowy rok duszpasterski realizowany pod hasłem:
„Posłani w pokoju Chrystusa”. Oczekując na święta
Bożego Narodzenia można już było zaopatrzyć się
w opłatek wigilijny i złożyć datki do puszek na duszpasterstwo dzieci w parafii.
W czasie zwiększonej ilości zachorowań z powodu
covid-19 zachowujemy zasady bezpieczeństwa wobec
siebie i innych oraz składamy ofiary na konto bankowe
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…

W NASZEJ PARAFII

GRUPA DROGA IKONY
Grupa Droga Ikony powstała w 2001 roku
z inicjatywy o. Jacka Wróbla SJ w ramach duszpasterstwa akademickiego Ojców Jezuitów przy Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, które rozrosło się
w środowisko twórców. Od 2008 roku DI ma swoje
miejsce i pracownię przy parafii św. Szczepana Pierwszego Męczennika. Grupa włącza się czynnie w życie
parafii, uczestnicząc w uroczystościach i spotkaniach.
Z okazji jubileuszu 70-lecia
naszej parafii namalowaliśmy
ikonę św. Szczepana, która
znajduje się w kaplicy św. Judy Tadeusza w Domu Parafialnym. Podczas Światowych Dni
Młodzieży zaprezentowaliśmy
wystawę naszych prac i ofiarowaliśmy kilka ikon współczesnych uczestnikom z Rosji.
Dwa razy w roku, na zakończenie semestru, prezentujemy
nasze prace na wystawie
w kaplicy św. Judy Tadeusza.
Przed pandemią organizowaliśmy raz w miesiącu „Modlitwę
z Ikoną” razem z ojcem Zbigniewem, który przygotowywał rozważania tematyczne.
Mamy nadzieję, że niedługo
wrócimy do tej formy modlitwy.
Jesteśmy środowiskiem ikonopisarzy, dla których zainteresowanie ikoną jest sposobem
pogłębienia życia religijnego poprzez wspólną modlitwę i doskonalenie sztuki ikonopisania. W nawiązaniu
do wczesnochrześcijańskiej tradycji wykonywania
świętych wizerunków, nasza działalność skupia się na
organizowaniu warsztatów ikonopisania i pokrewnych
im zajęć z rzemiosła artystycznego, a także na organizacji spotkań służących popularyzacji ikony czerpiącej
z chrześcijańskiej tradycji Wschodu i Zachodu. W celu
rozwoju umiejętności praktycznych organizujemy:

warsztaty nauki i rozwoju w sztuce ikonopisania, kursy
rysunku i analizy kanonu ikonograficznego oraz warsztaty z technik pozłotniczych.
W naszej pracowni można nauczyć się pisania ikon.
Na kursie pierwszego stopnia uczestnicy malują zazwyczaj Mandylion, czyli oblicze Pana Jezusa na chuście. Uczą się podstaw tej sztuki, poznają tajniki kolorów i sposoby robienia tempery jajecznej, którą malo-

wane są ikony. Na kursach dla zaawansowanych uczymy malowania Matki Bożej z Dzieciątkiem, a podczas
zajęć w pracowni podejmujemy bardziej złożone tematy ikonograficzne, jak ikony świąteczne i wielopostaciowe. Na parapetach w naszej pracowni stoją słoiczki
z różnokolorowymi pigmentami. Korzystamy z nich,
aby nasze ikony zachwycały pięknem i zachęcały do
modlitwy.
„Nieustannie się módlcie” – zachęca św. Paweł
(1 Tes 5,17) do ciągłego poszukiwania kontaktu z Bogiem. Każde nasze zajęcia rozpoczynamy od czytania Pisma Świętego i modlitwy
ikonopisa, w której prosimy, aby Boski Mistrz
wszystkiego co istnieje oświecił nasze dusze
i prowadził nasze ręce, abyśmy mogli godnie
i doskonale przedstawić obraz Boga, Matki
Bożej i wszystkich świętych ku chwale, radości i upiększeniu Kościoła Chrystusowego.
Sztuka ikony poza odrobiną talentu i wielogodzinną pracą przede wszystkim wymaga od
nas pokory.
W celu pogłębiania duchowości ikony oraz
promocji wiedzy o ikonie jako obrazie religijnym organizujemy: wystawy ikon, dzieląc się
owocami swojej pracy; spotkania medytacyjne, służące praktyce modlitwy przed ikoną
oraz plenery ikonograficzne, będące miejscem
ciąg dalszy na stronie 5
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wę ikon maryjnych „Błogosławiona, któraś uwierzyła”
z katalogiem; „Wierzę w Syna Bożego” oraz „Ikona: Obraz – Tchnienie”.
Wystawy prezentowane były między
innymi w Warszawie, Białymstoku,
Radomiu, Poznaniu, Łomży, Stalowej Woli i Częstochowie. Ostatnia
nasza wystawa to „Droga Ikony –
Droga Spotkania” w Muzeum Ziemi
Mińskiej w 2019 roku. Byliśmy też
partnerem obchodów Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Radomiu,
a także uczestnikiem warszawskiej
Nocy Muzeów w Sanktuarium Matki
Bożej Łaskawej i w Galerii Anielskiej na Bemowie oraz częstochowskiej Nocy Muzeów. Przed laty Droga Ikony była współorganizatorem
trzech edycji Międzynarodowych
Warsztatów Ikonopisów w Nowicy
i dwóch edycji Międzynarodowego
Pleneru Ikonopisów na Ukrainie. Ponadto w ramach trzyletniego progra-

spotkań, wspólnej modlitwy i wymiany doświadczeń ikonopisarzy. Obecnie przez pandemię nasze działania są ograniczone, ale
dotychczas zorganizowaliśmy wiele wystaw
tematycznych: cykl prezentacji ogólnopolskich „Śladami Cyryla i Metodego od Moraw do Chorwacji” oraz „Idźcie i głoście
Ewangelię” z okazji 1150-lecia rozpoczęcia
misji Apostołów Słowian w Europie; wysta-

mu duszpasterskiego przygotowań do Jubileuszu 1050
-lecia Chrztu Polski zrealizowaliśmy inicjatywę
„Medytacji ikonograficznych”, których celem była
odnowa życia duchowego twórców oraz wspólnotowe
dzielenie się wartościami płynącymi z wiary wyrażanej przez ikony.
Zapraszamy
na
naszą
stronę
internetową
www.drogaikony.org.pl, na której DI prezentuje własną działalność, popularyzuje sztukę ikonopisania,
publikuje artykuły ukazujące duchową głębię ikony
oraz reportaże przybliżające kulturę krajów chrześcijańskiego Wschodu (m.in. na temat Ziemi Świętej,
Egiptu, Etiopii, Gruzji, Armenii i Rumunii). Ponadto
na stronie znajdują się artykuły o. Jacka Wróbla SJ na
temat warsztatu, technologii ikony oraz duchowości,
a także informacje na temat ikon świątecznych
i hagiograficznych.
Urszula Klimowicz, Jolanta Wroczyńska
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GRUPA ...

MARYJA—MATKA

MARYJA JAKO WZÓR MATKI
Dobra matka kocha swe wszystkie dzieci i uczy je
miłości, stara się być z nimi, zaspokajać ich potrzeby
i spełniać ich prośby, daje im poczucie bezpieczeństwa, a także jest dla nich wzorem życia. Cechy dobrej
matki pięknie opisuje pieśń Maryjna:
Matka, która wszystko rozumie,
Sercem ogarnia każdego z nas.
Matka zobaczyć dobro w nas umie,
Ona jest z nami w każdy czas.
Na te piękne i wartościowe cechy możemy u Matki
Bożej na pewno liczyć, Ona kocha nas wszystkich
i pragnie naszego zbawienia.
W czym szczególnie jest Maryja, nasza Matka, wzorem dla nas, w czym szczególnie powinniśmy Ją naśladować? Matka Boża jest święta, bezgrzeszna, przeniknięta Duchem Świętym, pełna łaski, błogosławiona
między niewiastami, Pan jest z Nią - posiada więc
wszelkie cnoty. My omówimy teraz tylko kilka, które
wydają się szczególnie dla nas ważne, a więc:
– wiara w Boga, ufność, modlitwa, stałe zjednoczenie
duchowe z Bogiem,
– dobroć, łagodność, służebność, wczuwanie się
w potrzeby drugich,
– pokora,
– mądrość i rozsądek.
O wierze Maryi w Boga, ufność,
modlitwa, stałe zjednoczenie duchowe z Bogiem świadczą tym słowa
Anioła przy Zwiastowaniu: „Bądź
pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą” (Łk 1, 28), a także Jej szybka
zgoda na zapowiedź Bożego wysłannika. Maryja żyła z oczyma utkwionymi w Ojca Niebieskiego i w Jezusa. Zawsze ufała Bogu, niczym się
nie zrażała i nigdy się nie buntowała,
choć sytuacje były nieraz trudne, np.:
– że zapowiedzianego przez Anioła
Syna Bożego musiała urodzić
w stajni
– gdy starzec Symeon przepowiedział Jej: „A Twoją duszę miecz
przeniknie” (Łk 2, 35)
– że Jej jedyny Syn tak bardzo cierpiał i umarł śmiercią krzyżową za
nasze grzechy
O Jej duchowym zjednoczeniu
z Bogiem i modlitewnym nastawieniu świadczy Jej hymn Magnificat wyśpiewany pod
natchnieniem Ducha Świętego. Pewien autor napisał
(ks. A. U. Fic): „Jest to pieśń dziękczynna i pochwalna,
pełna prostoty i wdzięku, improwizowana w chwili
wielkiej radości, kiedy serce ludzkie owładnięte niewysłowionym szczęściem niezdolne jest milczeć”.
W pierwszych słowach hymnu Magnificat Maryja
wielbi Boga oraz wyraża radość duszy, co wiąże się z
Jej dziękczynieniem. Elżbieta nazwała Maryję błogosławioną, a Maryja, natchniona przez Ducha Świętego,
potwierdza, że „błogosławioną zwać mnie będą odtąd
wszystkie pokolenia, bo wejrzał na uniżenie Służebni-
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cy swojej” (Łk 1, 48). Niezgłębiona pokora jej duszy całą tę chwałę
przypisuje wyłącznie Bogu i łączy
z Jego chwałą. W drugiej części
hymnu Magnificat Maryja wielbi
miłosierdzie Boga. Cały ten hymn
świadczy o znajomości tekstów
Pisma Świętego, zwłaszcza psalmów, a więc o dużej wiedzy i mądrości religijnej Maryi, a także o Jej modlitewnym nastawieniu, które potwierdzają dalsze opisy ewangeliczne: chodziła ze św.
Józefem do Świątyni Jerozolimskiej, aby się modlić,
stała – modląc się – pod krzyżem, modliła się z uczniami w wieczerniku.
Dobroć, łagodność, wczuwanie się w czyjeś potrzeby.

W Ewangelii św. Łukasza czytamy, że Maryja, wyniesiona do godności Matki Bożej, ofiarnie pomagała
przez trzy miesiące ciężarnej Elżbiecie, aż do czasu
rozwiązania (Łk 1, 39-56). Duży podziw i uznanie budzi reakcja Maryi po znalezieniu 12-letniego Jezusa
w Świątyni Jerozolimskiej. Nie okazała żadnego gniewu, ale spokojnie i łagodnie zapytała: „Synu, czemuś
nam to uczynił?” (Łk 2, 48).
W czasie wesela w Kanie Galilejskiej Maryja dostrzega ze współczuciem, że brakuje wina, a brak
wina w czasie uczty weselnej uważany był wówczas za hańbę dla
młodej pary. Maryja przedstawia
więc Jezusowi delikatnie swoją
prośbę o wino z ufną wiarą, że spełni On Jej prośbę - i On Ją wysłuchuje. Budzi to w nas duże zaufanie, że Maryja także w niebie przekazuje Swemu Synowi nasze prośby, które On przyjmuje z miłością.
Stojąc pod krzyżem w ciszy i skupieniu, Maryja łączyła swoje cierpienie z cierpieniem Syna za nasze
ludzkie grzechy. Nie pojawiła się
w Niej żadna niechęć do ludzi. Na
pewno rozumiała i jednoczyła się ze
słowami, wypowiedzianymi przez
Pana Jezusa z krzyża: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią” (Łk 23, 34). Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa przebywała
z uczniami w wieczerniku na modlitwie, nie wyrzucając im, że uciekli, gdy Go pojmano.
Dobroć Maryi przejawia się też współcześnie z nieba, czego wyrazem są liczne cudowne objawienia w
różnych częściach świata, wysłuchane modlitwy i
uzdrowienia. W czasie swych objawień Maryja zwraca
się zarówno do dzieci jak i do dorosłych z taką dobrocią i serdecznością, że to aż wzrusza, np. w Guadelupe
nazywała Indianina Juana Diego synkiem i kochanym
dzieckiem.
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Pokora i służebność Maryi

Pokora jest jedną z najważniejszych cnót. Pan Jezus
w swym nauczaniu nieraz podkreślał jej znaczenie,
(np. w przypowieści o celniku i faryzeuszu, modlących się w świątyni), a o sobie samym mówił, że przyszedł służyć. Maryję cechowała wielka pokora. Nazwała się służebnicą Pańską i rzeczywiście nią była.
Jej całe ziemskie życie było ciche, skromne i ukryte
w Bogu, nigdy nie szukała swego wywyższenia ani
rozgłosu, żyła w cieniu Syna Bożego.
Wspomnijmy jeszcze raz, że Ona, łaski pełna, przez
trzy miesiące pomagała ciężarnej Elżbiecie aż do czasu jej rozwiązania, a konieczność urodzenia swego
Bożego Syna w stajni przyjęła z ufnością i spokojem.
Później w ciszy i bez żadnego rozgłosu zajmowała się
rodziną i wychowaniem Syna, wykonywała wszelkie
prace domowe, przygotowywała posiłki, piekła chleb,
tkała płótna. Każda Jej najdrobniejsza czynność zgodna była z wolą Boga i spełniana była w duchowym
zjednoczeniu z Nim, każda miała więc na pewno wielką wartość w oczach Boga. Kiedy Pan Jezus dla spełnienia swej misji zbawczej pozostawił Ją samą, żyła
nadal w ciszy i ukryciu. Pod krzyżem swego Syna stała z pokorą, poddaniem i modlitwą, patrząc na Jego
mękę i bardzo cierpiąc.
Mądrość i rozsądek Maryi

W litanii loretańskiej nazywamy Maryję „Stolicą
Mądrości”, wyrażając przez to nasz podziw i uznanie

dla Niej. Pełne mądrości i rozsądku jest Jej zachowanie w czasie zwiastowania anielskiego. Po usłyszeniu
od Anioła tak bardzo pochwalnych słów oraz zapowiedzi poczęcia Syna Bożego, Maryja nie uległa jakiemuś
oszołomieniu, lecz rozsądnie zapytała: „Jakże się to
stanie?” (Łk 1, 34). Po wyjaśnieniu powiedziała Aniołowi: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie
według twego słowa” (Łk 1, 38). Odpowiedź ta, wypowiedziana bez długiego zastanawiania się, świadczy
o pokorze i mądrości Maryi, a także o poddaniu się
woli Boga i o duchowym zjednoczeniu z Nim.
O mądrości Maryi świadczy też Jej hymn Magnificat
(Łk 1, 46). Jak już wspominaliśmy, hymn ten ukazuje,
że Maryja znała dobrze Pismo Święte, zwłaszcza Psalmy. Papież Benedykt XVI w swej adhortacji Verbum
Domini pisze, że Magnificat Maryi „jest w całości
utkany z nici Pisma Świętego, z nici Słowa Bożego;
Słowo Boże staje się Jej słowem, a Jej słowo rodzi się
ze Słowa Bożego”, oraz, że pieśń Maryi można określić mianem „portretu Jej duszy” (VD 28).
W Ewangelii św. Łukasza czytamy: „Maryja zachowywała wszystkie te rzeczy i rozważała je w swoim
sercu” (Łk 2, 15) oraz: „A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu” (Łk 2,
51). Pamiętała wszystko i rozważała, była więc osobą
myślącą i uważną. Później wsłuchiwała się w nauczanie Jezusa i na pewno też je rozważała, dlatego rozumiała mękę Syna, łączyła się duchowo z Jego ofiarą za
ludzi, wierzyła w Jego zmartwychwstanie oraz z wiarą
oczekiwała na Zesłanie Ducha Świętego, podtrzymując uczniów w wieczerniku w modlitwie.
Tematu o potrzebie naśladowaniu Maryi Matki nie
da się przedstawić całkowicie dokładnie, gdyż cechuje
Ją wielka głębia świętości i pełnia łaski, warto więc w
Nią się wpatrywać i do Niej się zwracać. Ona dzieli
w pełni miłość Chrystusa do ludzi i Jego pragnienie
zbawienia świata, toteż nadal nas wszystkich bardzo
kocha i pragnie doprowadzić do Jezusa i do nieba.
W modlitwie „pod Twoją obronę” prosimy Ją: „Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj”.
Ciche i ukryte życie ziemskie Maryi pozostawało
całkowicie w cieniu misji zbawczej Chrystusa, Syna
Bożego i Jej Syna, co na pewno rozumiała jako wolę
Boga. Ale po Jej śmierci Ojciec Niebieski zabrał Ją do
nieba z duszą i ciałem, a tam ustanowił Ją Królową
nieba i ziemi, czyli nasza Matka, wraz z Królem świata Jezusem Chrystusem, Synem Bożym, jest też naszą
Królową. Pan Jezus powiedział: „Oto królestwo Boże
pośród was jest” (Łk 17, 21). A Boże królestwo, to
przede wszystkim miłość, bo „Bóg jest miłością” (1J
4. 16), On przenika wszystko. Od nas samych zależy,
czy wybierzemy drogę miłości, czy zechcemy być
członkami Bożego Królestwa, które jest blisko, jest
wśród nas, czy zechcemy być poddanymi Króla Chrystusa i Królowej Maryi. Maryja kieruje nas ku Chrystusowi i ku Bożemu Królestwu, oraz zachęca do pełnienia zawsze woli Ojca ukazanej nam przez Chrystusa. Jej słowa wypowiedziane do sług w Kanie Galilejskiej stanowią dla nas ważną wskazówkę i mają znaczenie dla każdego pokolenia chrześcijan: „Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5).
Elżbieta Wójcik
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MARYJA—MATKA

MARYJA JAKO ...

SYNOD

SYNOD 2021-2023: DLA KOŚCIOŁA SYNODALNEGO
KOMUNIA, UCZESTNICTWO, MISJA
"Synod" oznacza podążanie razem... Papież Franciszek
jest przekonany, że właśnie droga synodalności jest drogą, której Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia. W tym Synodzie zaangażowanie Ludu Bożego ma
fundamentalne znaczenie.

Rozpoczęliśmy XVI Synod Biskupów Kościoła Powszechnego „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia,
uczestnictwo i misja“. Papież Franciszek podkreśla, że
synod oznacza podążanie razem. Mówi o tym znaczenie samego wyrażenia „synod“, co przetłumaczone
z języka greckiego oznacza „podążanie razem“, „przemierzanie drogi razem“ Papież Franciszek prosi nas,
abyśmy nie potraktowali tego Synodu jako jednorazowego zdarzenia, to nie chwilowe lub jednorazowe doświadczenie.
Celem Synodu jest wypracowaniem takich metod
duszpasterskich, które pozwolą na przekonujące głoszenie światu Boga w Trójcy Jedynego. Zdaniem Papieża Franciszka, aby wypełnić swoją misję Kościół

Czy jesteśmy wspólnotą sióstr i braci
zwołanych „podążających razem“
drogą ziemską do domu Ojca
Niebieskiego? Czy w tym podążaniu
pomagamy sobie nawzajem?
powinien powrócić na drogę synodalną. Synod Kościoła jest namysłem nad nim samym, nad jego istotą.
W trakcie Synodu powinnyśmy sobie zadać pytanie
jakim jesteśmy Kościołem ? Czy jesteśmy wspólnotą
sióstr i braci zwołanych w Duchu Świętym i przez Ducha Świętego i „podążających razem“ drogą ziemską
do domu Ojca Niebieskiego? Czy w tym podążaniu
pomagamy sobie nawzajem? Czy bierzemy na siebie
odpowiedzialność ? Czy dajemy się prowadzić Duchowi Świętemu? Czy Kościół traktujemy jako swój dom,
swoją wspólnotę, w która jesteśmy zaangażowani, jesteśmy w niej aktywni, bierzemy za nią odpowiedzialność, umacniamy ją, kiedy trzeba bronimy jej i włączamy się w niezbywalny mandat tej wspólnoty– mandat misyjny?
Konstytucja dogmatyczna II Soboru Watykańskiego
„Lumen Gentium“ już od pierwszych numerów zwraca
uwagę na synodalny charakter Kościoła. Duch Święty
obecny w Kościele obdarza go rozmaitymi darami hierarchicznymi i charyzmatycznymi i za ich pomocą kieruje nim oraz jednoczy go we wspólnocie i posłudze.
Obecny Synod jest zgromadzeniem nie tylko biskupów, ale jest drogą wszystkich wiernych. Sobór Watykański II ożywił poczucie, że wszyscy ochrzczeni, zarówno hierarchia, jak i świeccy, są powołani do aktywnego uczestnictwa w zbawczej misji Kościoła.
Papież Franciszek jest przekonany, że właśnie droga
synodalności jest drogą, której Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia. W tym Synodzie zaangażowanie Ludu Bożego ma fundamentalne znaczenie.
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Dlatego istotne jest, aby każde spotkanie synodalne
w parafii kierowało się zasadami: komunii, uczestnictwa i misji, które inspirują drogę synodalną. Papież
Franciszek w adhortacji „Evangelii gaudium“ podkreśla, iż każdy ochrzczony, niezależnie od swej funkcji
w Kościele i stopnia wykształcenia w wierze jest aktywnym podmiotem ewangelizacji i czymś niestosownym byłoby myślenie o schemacie ewangelizacji prowadzonej przez wykwalifikowanych pracowników,
podczas, gdy reszta wiernego ludu byłaby tylko odbiorcą ich działań.
W Konstytucji Apostolskiej „Episcopalis communio“
papież Franciszek stwierdził, iż biskup jest zarówno
nauczycielem, jak i uczniem. Jest nauczycielem, gdy
obdarzony specjalną pomocą Ducha Świętego przekazuje wiernym słowo prawdy w imieniu Pana Jezusa
głowy i pasterza. Zdaniem papieża Franciszka biskup
jest także uczniem kiedy wiedząc, że każdy ochrzczony został obdarzony Duchem Świętym, słucha głosu
Chrystusa mówiącego przez cały Lud Boży, czyniąc go
nieomylnym "in credendo". Chrzest jest najważniej-

Powrót do źródeł to ożywienie w sobie
łaski chrztu świętego i sakramentu
bierzmowania.
szym dokumentem tożsamości chrześcijańskiej
i źródłem synodalności Kościoła. Powrót do źródeł to
ożywienie w sobie łaski chrztu świętego i sakramentu
bierzmowania, na mocy których każdy z członków
Kościoła jest jego pełnoprawnym obywatelem, mającym prawa i obowiązki.
Dokument przygotowawczy XVI Zwyczajnego
Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów stwierdza:
„W pierwszym tysiącleciu podążanie razem, czyli
praktykowanie synodalności, było zwyczajnym sposobem postępowania Kościoła rozumianego jako lud
zjednoczony jednością Ojca i Syna i Ducha Świętego".
Podczas Synodu powinniśmy na nowo przeżyć prawdę, że Kościół nie istnieje dla samego siebie, ale ma
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W okresie Adwentu warto przypomnieć młodzieży ich go, opadającego, unoszonego wiatrem lub rozsypywanepatrona św. Stanisława Kostkę, którego wstawiennictwo go. Gdy Duch Święty prószy chwyćmy się choćby jedmoże pomóc odnaleźć w nauce szkolnej i czytaniu ksią- nej prószyny spadającej z nieba. Sami bowiem prochem
jesteśmy, zlepieni z ulotnych prószyn przez Stworzycieżek głęboki chrześcijański sens.
W dniu wspomnienia tego wyjątkowego świętego, la. Jeśli w jakiejś książce znajduje się choćby okruszek,
w jezuickich parafiach odbywała się niegdyś uroczy- pyłek prawdy, warto tę książkę przewertować, wczytać
stość święcenia szkolnych podręczników.
W modlitwie, jaką posługiwali się
wtedy jezuici i którą odnalazłem
w archiwum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego, czytamy:
„Święty Stanisławie Kostko, uproś
nam łaskę dobrych studiów. Niech
ona będzie dla nas tym, czym była
dla Ciebie: realizacją planów Bożych. Niech gorycz chwilowych niepowodzeń nie zniechęca nas ani na
moment. Uproś nam dar systematyczności w pracy, abyśmy zdobywając wiedzę, znajdowali Prawdę
i Miłość”.
Pod koniec modlitwy, w inwokacji
skierowanej do Pana Jezusa, modlący się prosili, „aby poprzez to po- Dziennik św. Ignacego Loyoli znajdujący się w Archiwum Towarzystwa
święcenie książek za wstawiennicJezusowego w Rzymie
twem św. Stanisława, Duch Święty
tak nas oświecał i umacniał, abyśmy umieli znaleźć się w nią, by go odnaleźć i dostrzec w nim swoje odbiw nich prószynę prawdy, gdziekolwiek się ona znajduje, cie, Bożą iskrę. Wtedy łatwo nam przyjdzie zaprószyć
przyswoić ją sobie i przemienić w miłość w Twojej służ- ogień, który Pan Jezus przyniósł na ziemię po to, aby
zapłonął.
bie”.
Czyż nie w książce św. Ignacy Loyola odnalazł swoje
Przemienianie wiedzy w miłość, w służbie Jezusowi,
to pięknie sformułowany cel edukacji każdego chrześci- powołanie? Doprowadzony do desperacji z powodu włajanina. Warto go przypomnieć uczniom w okresie Ad- snej porażki, wczytywał się w życiorysy świętych
wentu, szczególnie tym, którzy przygotowują się do i dostrzegł w nich to, co umykało większości współczebierzmowania. Czasem jedno słowo odnalezione snych mu ludzi. Od czytania rozpoczął się w życiu Ignaw szkolnej lekturze może ich zainspirować, zachęcić do cego proces nawrócenia.
Niech Duch Święty tak nas oświeca i umacnia, abyspojrzenia na świat oczami Boga. Czasem jedno słowo
może także nas dorosłych zachęcić, abyśmy powrócili śmy mimo chwilowych niepowodzeń, a nawet wśród
do szukania Boga w książkach, nie tylko w podręcz- pogorzeliska porażki, odnaleźli w uważnej lekturze książek iskrę, która rozpali nasze serce, tę prószynę prawdy,
nikach ale także w poezji i prozie.
Użyte w cytowanej modlitwie zapomniane już słowo która nada życiu sens, ten okruch świętości, niepozorny
PRÓSZYNA wzięło się prawdopodobnie od czasownika i kruchy, jaki odnalazł św. Ignacy i św. Stanisław.
Wojciech Żmudziński SJ
„prószyć”, czyli od czegoś drobnego, sypkiego, miałkie-
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prowadzić wszystkich ludzi do zbawienia i przekształcać świat w kierunku Królestwa Bożego.
Synod zachęca nas do znalezienia najbardziej skutecznych sposobów dotarcia do wszystkich wiernych
świeckich. Czasami będzie konieczne osobiste zaproszenie tych, którzy odeszli z Kościoła, tych, którzy nie
praktykują wiary, tych, którzy doświadczają ubóstwa
lub marginalizacji. Każde synodalne spotkanie w parafii kierowało się będzie zasadami: komunii, uczest-

nictwa i misji, które inspirują drogę synodalną Owocem pisemnym tych spotkań będzie parafialny dokument syntetycznie przedstawiający podejmowane tematy i wnioski. Dokument ten zostanie przekazany księdzu dziekanowi, który wraz z dekanalnym duszpasterzem dzieci i młodzieży przygotuje syntezę dekanalną
konsultacji synodalnych. Następnie, na podstawie tego
dokumentu, przeprowadzone będą konsultacje podczas
kolędowego spotkania z biskupami w dekanatach.
oprac. Anna Rotter
na podstawie materiałów przesłanych przez Sekretariat Synodu
w Archidiecezji Warszawskiej
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ROK IGNACJAŃSKI

Z ARCHIWUM JEZUITÓW
Szukajmy w książkach iskry, która rozpali nasze serca

MEDYTACJE POD KRZYŻEM

JĄDRO CIEMNOŚCI
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.

Bóg w swoim Synu przyjmuje niepowodzenia
i zawody człowiecze.
Oto Jego niepojęte zniżenie się do człowieka.
Ukrzyżowany jest realnym znakiem,
że Bóg nie cofa się na tym świecie nawet przed
klęską.
Ogarnia przepaść ludzkich dramatów.
A ponieważ Bóg cierpi z cierpiącymi,
nie jest i nie może być sprawcą cierpienia.
„Jezus przepowiada z krzyża Boga,
który z nami cierpi,
wchodzi w nasze cierpienie,
przyjmuje je aż do końca,
i w ten sposób je przemienia”.
Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił.
Są słowami wykrzyczanymi przez Jezusa do Ojca.
Wykrzyczanymi także do najbardziej zrozpaczonych
i dalekich.
Do tych, którzy mówią, że moje życie nie ma sensu,
„jest cięższe niż to jedno popołudnie na krzyżu”.
Pod osłoną ciemności
Jezus jest właśnie Bogiem także takich ludzi.
Oto milczenie przerywa dominujący krzyk:
Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił.
Odsłania on dno rozpaczy i samotności.
Bóg opuścił Boga.
Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?
Inne słowa, wypowiedziane z krzyża,
wydobywał słabnącym głosem.
Ale te słowa woła donośnie.
Jest to krzyk.
Krzyczał po aramejsku,
bowiem posługiwał się tym językiem.
Jezus nie pogrąża się w śmierci jak we śnie.
Całym sobą doświadcza tragedii.
Czy wykrzykując, sądził,
że Bóg rzeczywiście Go porzucił?
Z krzyża
tkwiącego niedaleko wysypiska śmieci miasta,
rozlega się przejmujący
krzyk Boga, którego opuścił Bóg.
W wołaniu przebija się ból i lęk,
zawarte opuszczenie jak głęboka noc,
rozpacz i paradoksalnie... nadzieja.
Relacje ewangelistów są lakoniczne, powściągliwe.
Nawet gdyby było inaczej, to możliwość poznania
tego,
co działo się w Jezusie, gdy tkwił na krzyżu,
jest bardzo ograniczona.
Tajemnica męki Jezusa zawiera się
w Jego zwierzeniach,
jakie wypowiada w ostatnim momencie,
otwierając przed nami serce.
W ostatnich chwilach życia
nie przestawał mówić
o Bogu i do Boga.
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Mówił o Nim tak,
jakby znajdował się w Jego
obecności,
jakby Go widział żywego
i działającego.
A jednak doświadcza opuszczenia
ze strony Tego, którego mocy
ufał bez reszty.
Widzi ciemność.
W zdaniu Boże mój, Boże
mój, czemuś mnie opuścił,
zawarta jest otchłań samotności.
Krzyż całym swoim ciężarem przygniata Skazańca.
„Oto Bóg dochodzi aż do dna opuszczenia przez
Boga...
Bóg dźwiga ciężar braku Boga”.
Krzyk pozostawionego samemu sobie
i tajemnica konania są niepojęte.
Zastrzeżone tylko dla Jezusa.
Ukrzyżowany wielkim głosem woła przed śmiercią
o swym opuszczeniu,
a Jego krzyk powtarzają wieki.
Śmierć nie przerywa Jego życia,
które uznawać by można za szczęśliwe i pełne
sukcesu.
Zrazu wydaje się jako absolutny kres,
który niszczy wszystko.
Wołanie: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił,
odsłania, jak blisko tej śmierci
było doświadczenie bezsensu.
Jezus ogołocił samego siebie – rozważa św. Paweł.
Owo ogołocenie
dochodzi do doświadczenia pustki śmierci.
Bóg nie jest Bogiem silnych,
tych, którym się powiodło.
„Chrześcijaństwo nie jest religią głoszącą
Boga, jako gwaranta ludzkiej pomyślności –
pisze Lehmann.
Chrystus tę otchłań,
na której dnie człowiek jest najsmutniejszy,
zgłębia na równi ze wszystkimi nieszczęśliwymi,
płaczącymi, z ludźmi, którzy są w ciemności,
w bólu, nie do zniesienia.
„Na jakiejkolwiek płaszczyźnie cierpienia
człowiek się znajdzie
- czy na sterylnie zimnym oddziale intensywnej
terapii w szpitalu,
czy przed kamerami nadzorującymi pojedyncze cele
więzienia,
czy na jednym z wielu obszarów na ziemi dotkniętych
głodem i wojną – zawsze zastanie tam Jezusa.
Na Golgocie Jezus włączył się
do nieskończenie długiego łańcucha cierpiących
i uczynił się towarzyszem wszystkich samotnych,
ciemiężonych i dręczonych.
Ponadto z modlitwy Jezusa Jego uczeń wywnioskuje,
że pełna emocji skarga jest równoprawna
z modlitwą.
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Kto skarży się Bogu na swą biedę,
kto oskarża Go wręcz o swe cierpienie,
nie odwraca się bynajmniej od Niego.
Skarżący zmaga się raczej z Bogiem
w twardym i wypełnionym emocjami dialogu...
Od czasu Golgoty (każdy z nas) z Jezusem u boku
znajduje się w najlepszym towarzystwie”.
Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił
woła Jezus z otchłani cierpienia.
To ostatni krzyk
nędzarzy znajdujących się na dnie.
Ta skarga
jest streszczeniem wszystkich ludzkich skarg.
Uczucie, że jest się opuszczonym przez Boga,
bywa najbardziej rozdzierającym bólem.

MEDYTACJE POD KRZYŻEM

JĄDRO ...

To koniec nadziei.
Droga do rozpaczy,
do nicości.
Gdy wiemy, że Bóg jest z nami,
możemy wiele znieść.
Ale jeśli Boga przy nas nie ma,
jeśli czujemy się odrzuceni,
to ciężar miażdżący jest za wielki, aby go znieść
(Hume).
Jednak od tej pory nie ma już takiej samotności,
w której Chrystus nie wyszedłby
na spotkanie człowiekowi samotnemu,
opuszczonemu,
skrzywdzonemu, zostawionemu sobie.
Ks. W. Niewęgłowski, Co Jezus widział z krzyża?
Oprac. EP

KS. JÓZEF WÓJCIK
Bo kto pełni wolę Ojca mojego który jest w niebie ten
Mi jest bratem siostrą i matką (Mt 12,46-50).
Kiedy ksiądz Józef Wójcik w 1958 roku objął swą
pierwszą parafię w Ożarowie koło Ostrowca Świętokrzyskiego stał się świadkiem akcji dekrucyfikacyjnej
wprowadzonej na podstawie okólnika Ministerstwa
Oświaty z dnia 4.08.1958 r.
O tym zarządzeniu ksiądz dowiedział się od dzieci.
Wskutek tego w szkole podstawowej w Ożarowie
wybuchł bunt rodziców i dzieci przeciw zdejmowaniu
krzyży i kierownik szkoły zmuszony był ponownie
zawiesić w klasach symbole religijne, ale kierownik
ten wraz z jedną z nauczycielek doniósł do milicji
o tym wydarzeniu.
Po tym księdza Wójcika aresztowano oskarżając go
o nawoływanie do nieposłuszeństwa wobec władzy
państwowej a dokładnie o złamanie zasady świeckości
szkoły. Sąd w Ostrowcu Świętokrzyskim 11.10.1958 r.
skazał księdza Wójcika na miesiąc więzienia.

Kiedy w styczniu1962 r. ksiądz Wójcik zorganizował wyjazd parafian na zamknięte rekolekcje, przeprowadzono z nim tzw. rozmowę ostrzegawczą.
Później został przeniesiony do Radomia, gdzie wsławił się uwolnieniem kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Peregrynacja obrazu wyzwalała przeżycia
religijne jak choćby masowe przystępowanie do komunii świętej, nawrócenia, scalanie rozbitych rodzin, śluby kościelne, deklaracje trzeźwości czy nawet porzucanie legitymacji partyjnych.

Na skutek szykan władz, obraz Matki Bożej Częstochowskiej został przewieziony do Warszawy, gdzie
został umieszczony w zakratowanym oknie katedry
św. Jana, dokąd zaczęli przychodzić wierni modlić się
przed uwięzionym obrazem.
Po uroczystościach w Warszawie gdzie doszło do
konfrontacji wiernych z milicją, postanowiono zatrzymać obraz w Warszawie. Kiedy we wrześniu ikona
miała zostać przewieziona do diecezji katowickiej,
władze szantażując Episkopat, wymusiły umieszczenie kopii ikony w klasztorze na Jasnej Górze.
W obawie przed potajemnym wywiezieniem obrazu,
milicja wystawiła przed klasztorem posterunki, które
kontrolowały każdy wyjeżdżający samochód.
Nie zatrzymało to jednak peregrynacji obrazu, bo
dalej po kraju puste ramy obrazu przepasane kirem,
biało czerwonymi szarfami, a także drutem kolczastym. W latach 70. zamiast pustych ram symbolem
nawiedzenia była Ewangelia i świeca.
W czerwcu 1972 r. księdzu Wójcikowi udało się wykraść kopię ikony z Jasnej Góry i przewieźć ją do Radomia, do swej parafii.
Pomimo działań Służby Bezpieczeństwa kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej nie zabrano
z kościoła i stamtąd z Radomia peregrynował obraz
dalej po kraju.
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OPOWIEŚCI S. KLAUDII

NIE ZAPOMNIJCIE O PRZYTULANIU!
Stała jak sopel lodu,
po czym wymknęła
się z maminych objęć, myśląc: „O nie,
nie! Nikt nie będzie
teraz jej przytulał
i próbował ugłaskać, skoro jej
gniew jest słuszny!”
I tak nadąsani, podenerwowani wyszli na Roraty. Marta już widziała
oczami wyobraźni,
jak wchodzą do kościoła: Oto wszyscy
z zapalonymi lampionami stoją przy
ołtarzu, a ona jesz-

Jak mamy dobre pragnienia, to całe niebo nam sprzyja,
jeżeli chcielibyście się dowiedzieć w jaki sposób zapraszamy do lektury!

Marta już miała łzy w oczach, bo wiedziała, że znowu spóźnią się na Roraty. Choćby nie wiem jak szybko
wstała, zmówiła pacierz, wypiła ciepłe kakao i umyła
zęby, ich rodzina nigdy nie może wyjść o dobrym czasie z domu, bo Marysia i Jaś zawsze się ociągają, mimo starań mamy, pomocy taty. Tym razem też jest za
późno, a przecież ona dzisiaj śpiewa psalm i potrzebuje
choćby krótkiej próby z panem Mikołajem - Organistą.
- Cóż robić… Zawsze na ostatnią chwilę – rzuciła
przez zęby do młodszego rodzeństwa. Nie mogła powstrzymać swojej złości.

Już po chwili stała z innymi dziećmi
w procesji z lampionami.
Mama, widząc zdenerwowaną najstarszą córkę, podeszła, żeby ją przytulić, bo wiedziała, że taki gest rozładowuje wiele złych emocji. Niestety, bezskutecznie.
Marta najwyraźniej nie była gotowa na taką czułość.

cze
musi
wbiec na chór
do pana Mikołaja. Ech! Co
za los!
Kiedy dotarli na miejsce,
było już 5 minut po czasie,
ale cóż to?
Widać jakieś
zamieszanie
i nie słychać
roratniego
śpiewu. Czy
coś się stało?
Ano stało, od
samego rana
była
awaria
oświetlenia
właśnie w tej
części Warszawy, gdzie
znajduje się
kościół i wszystko przesunęło się w czasie. Marcie
szybko przemknęło przez głowę: „To znaczy, że mimo
spóźnienia nie jesteśmy spóźnieni … hura, co za szczęście!” Popatrzyła w niebo i uśmiechnęła się: „Ta awaria to dla mnie”. Ale nie bardzo wiedziała, komu powinna podziękować. Błyskawicznie wyskoczyła
z samochodu i pobiegła na chór. Tam szybka próba
i już po chwili stała z innymi dziećmi w procesji
z lampionami. „Teraz możemy zaczynać” – pomyślała.
Dźwięk dzwonka… i Msza święta o świcie właśnie się
zaczęła.
ciąg dalszy na stronie 13
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NIE ZAPOMNIJCIE ...
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Marta nie przypuszczała wówczas, że to nie koniec
niespodzianek.
Każdego dnia w czasie Rorat dzieci i ich rodziny
poznawały kolejnych świętych. Wprawdzie Marta
zawsze z zainteresowaniem słuchała ich życiorysów,
to nie spodziewała się, że dzisiaj będzie wyjątkowe
spotkanie nie tylko z Maryją, ale także z Helenką.
Dziewczyną o pięknym uśmiechu i przecudnych
oczach, taką świętą ze szkolnego korytarza

Przytulenie to jak dotyk dobrego Boga,
Jego uśmiech do nas
i wspólnych wycieczek w gronie przyjaciół. To niezwykłe! Jeszcze całkiem niedawno była wśród nas.
Miała marzenia, plany na przyszłość. Pan jednak tak
nagle przeciął nić jej życia i zabrał do siebie. Helenka
Kmieć zachwyciła Martę. Zdolna, ambitna, utalentowana muzycznie, zaangażowana w wiele działań, żyjąca z pasją - taka była Helena. „Taka była Helena” –
brzmiały w uszach Marty te słowa. I od razu pomyślała: „A jaka ja jestem? Jaka byłam dzisiaj rano przed
przyjściem tutaj?” Popatrzyła na swoich zmęczonych
rodziców, zasłuchanych: Marysię i Jasia. Zachowała
się egoistycznie i stwierdziła, że była dla nich niedobra. Nie dała się przejednać, żeby mimo spóźnienia
mogli wyjść z domu w zgodzie i radości. „Jeśli Helena
teraz na mnie patrzy z nieba, to na pewno nie jest zadowolona. Czy ta awaria to nie zasługa kogoś, kto widział dzisiaj moje zniechęcenie i sam doświadczył nie
raz sytuacji prawie bez wyjścia, kiedy musiał ścigać
się z czasem, żeby wszędzie zdążyć… No tak, to Helenka. To, co niemożliwe, staje się realne. Dobrze
mieć przyjaciół od zadań niemożliwych. Przyjaciół,
którzy są już w miejscu, do którego my dopiero mamy
dojść. Tym miejscem jest Niebo. Tam jest nasz prawdziwy dom” – zrozumiała Marta.
Ale to nie koniec lekcji na dzisiaj.
Marta właśnie dowiedziała się, że Helena bardzo
lubiła się przytulać. Sama czerpała z tego siłę, ale też
innych chętnie obdarowywała tym prezentem ciepła,
serdeczności i dobra. Marta szybko wróciła myślą do
poranka w domu, kiedy to odrzuciła uścisk mamy. A
przecież przytulenie to jak dotyk dobrego Boga. Jego
uśmiech do nas. Rodzice często nas przytulają,
zwłaszcza jak jest nam smutno, a ona dzisiaj odtrąciła
ten znak miłości. Dziewczynka miała w sercu tyle
skruchy i wiedziała już, że po skończonych Roratach
pierwszą czynnością, której się odda będzie przytulanie, bo ono leczy nasze rany, pomaga iść dalej. Jeszcze
raz popatrzyła więc w niebo i powiedziała w sercu:
„Dziękuję Helenko, za awarię i lekcję o dotyku Pana
Boga.”
Zatem! Pamiętajcie o przytulaniu!
s.M. Klaudia Gutowska, felicjanka
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ADWENT - CZAS PRZYGOTOWANIA DO BOŻEGO NARODZENIA
Adwent
– wyraża przyjście Chrystusa w sensie Narodzenia
– jak również powtórnego przyjścia w chwale
– czas przygotowania do Narodzenia Pańskiego
Ten czas przygotowania to:
– zjednoczenie w radości oczekiwania (tęsknoty)
z brzemienną Maryją, Mamą Jezusa, bo to właśnie
Jej towarzyszymy w tym czasie oczekiwania, dzieląc z Nią jej radość oczekiwania narodzenia syna
pomimo trudności (m.in. ze znalezieniem miejsca
w drodze na spis powszechny w Betlejem).
– postawa czuwania i zasłuchanie w Słowa obietnicy
Boga przekazanych przez proroków i Archanioła
Gabriela, że urodzi Syna Bożego - „Dlatego Pan
da wam znak. Oto panna pocznie i porodzi syna
i nazwie go imieniem Emmanuel [tzn. Bóg
z nami]” (Iz 7,14).
– uczestnictwo przez Liturgię: msza roratnia - ku
czci NMP - tzw. Roraty, modlitwa osobista, tradycyjne (nie pod grzechem) zachowanie postu
w dzień wigilijny
Towarzyszą temu przygotowaniu symbole:
Świeca adwentowa - roratka - symbolizuje
Najświętszą Maryję Pannę jako Jutrzenkę
„przed przyjściem” Słońca - Jezusa Chrystusa
Wieniec adwentowy - w całości wieniec jest
obrazem wspólnoty oczekującej w miłości
i radości swego Pana. Na wieńcu umieszcza się
4 świece (symbol czterech niedziel Adwentu).
Światło, zieleń i forma (krąg) wieńca posiadają
swoją wymowę - światło, nadzieja, życie, Bóg.
Lampion adwentowy - symbol czuwania
i oczekiwania Pana jak „panny roztropne”
z przypowieści. Ale także oświetlał drogę dla
udających się na Roraty.

Mistycy średniowiecza (IX w.) upatrywali w tych
Mszach św. znaczenie „potrójnych narodzin Chrystusa”:
– Pierwsza Msza św. - narodziny Chrystusa z Ojca
Niebieskiego;
– Druga Msza św. - narodziny Chrystusa w ciele;
– Trzecia Msza św. - narodziny w sercu człowieka
przez łaskę i wiarę.

Zwyczaje związane
z Bożym Narodzeniem:
Żłóbek
Najbardziej czcigodnym jest żłóbek w Betlejem. Cesarzowa Helena grotę otoczyła bazyliką, która istnieje
do dziś (przechodziła oczywiście pewne przebudowy).
„Bardzo silnym impulsem w rozwoju zwyczaju budowania żłóbka była pamiętna noc 1223 r. W Greccio
(100 km od Rzymu) w okolicach Rieti, Franciszek
z Asyżu polecił swym braciom zbudować żłób, przyprowadzić woła i osła. Greccio przemieniło się
w drugie Betlejem. Podczas Mszy św. Franciszek ubrany w stój lewity odśpiewał Ewangelię. Ten drama sacrum przywędrował do krakowskich klarysek, czego
dowodem są XIV-wieczne figurki jasełkowe zachowane w klasztorze przy romańskim kościele św. Andrzeja.

Choinka
Drzewko bożonarodzeniowe. Przywędrowała do nas
z Zachodu. Nawiązuje do rajskiego drzewa i drzewa
życia. Była symbolem życia. Świece umieszczone na
drzewku były nawiązaniem do wielkanocnego paschału.

Świętowanie Bożego Narodzenia
Wspólnota Kościoła rozpoczyna to świętowanie tzw.
Wigilią - czuwaniem, przygotowaniem otwierającym
uroczystość.
W Liturgii celebruje się następujące Msze św.:
– Mszę św. w nocy - tzw. Pasterka - o północy wprowadzenie tego zwyczaju wiązało się
z naśladowaniem liturgii jerozolimskiej, która
sprawowała taką Mszę św. o północy w Betlejem.
– Msza św. o świcie.
– Msza św. w dzień.
ciąg dalszy na stronie 15
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Wręczenie prezentów
Obdarowywanie dzieci i siebie nawzajem przeniesione ze wspomnienia św. Mikołaja na uroczystość Narodzenia Pańskiego. Pomaga zrozumieć Słowo Wcielone
jako dar od Boga Ojca.
Opłatek
Dzielenie
opłatkiem
wyraz
pojednania
i wzajemnego wyrażenia sobie życzliwości. Jest nawiązaniem do Chleba Eucharystycznego - źródła jedności i miłości.

Wolne miejsce przy stole dla niespodziewanego
gościa sięga zwyczaju stale obecnej przy wigilijnym
stole pamięci o zmarłych. Wincenty Pol pisał: „A trzy
krzesła polskim strojem, koło stołu stoją próżne i
z opłatkiem każdy swoim idzie do nich spłacać dłużne
i pokłada na talerzu Anielskiego Chleba kruchy, bo
w tych krzesłach siedzą duchy”.
Kolędy
Specjalne pieśni na ten czas. Specyfika kolęd polskich, wyraża radość z Narodzenia Chrystusa, swoiste
pełne szacunku spoufalenie z Bożym Dzieciątkiem,
Jego Matką i starym Józefem.
„Uznanie jakim cieszyła się uroczystość Bożego Narodzenia, spowodowało „rozciągnięcie” tego święta na
8 dni. Zjawisko takie nazywamy - oktawą. Oktawa - 8
dni - oznacza i pełnię i wejście w nowy wymiar wieczność. Oktawa jest obrazem wieczności”.
Warto zaznaczyć, że piątek w oktawie święta Bożego
Narodzenia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, inaczej jak piątek w oktawie uroczystości Wielkanocy. Niektórzy biskupi ordynariusze
mogą udzielić na ten dzień dyspensy.
Oprac. O. Marcin Gryz SJ. opracowane na podstawie ks. Nadolski
Bogusław TChr, Liturgika t.2, Liturgia i czas, Pallotinum, Poznań,
1991

ROZWAŻANIA ŚWIĄTECZNE
Maria została specjalnie wybrana, aby nosić Jezusa
w swoim łonie. Dzięki życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa wszyscy możemy nosić Jezusa
w naszych sercach. Niech posłuszeństwo Maryi zainspiruje nas, aby dać Bogu naszą zgodę na sprowadzenie Chrystusa na świat. Niesienie
Chrystusa w świat to nie tylko odpowiedzialność Maryi, ale również
odpowiedzialność każdego chrześcijanina. Mamy obowiązek wprowadzić Chrystusa do naszego życia
i być świadkami jego życia
i zmartwychwstania oraz planu zbawienia Boga dla wszystkich,
których spotkamy.
Pismo Święte i tradycje bożonarodzeniowe są pełne radości, śpiewu aniołów, gromadzenia się
i świętowania z tymi, których kochamy. Co to oznacza dla nas
w tym roku, kiedy wielu z nas
opłakuje straty, świętuje z dala od
bliskich i walczy o znalezienie
gruntu pod nogami w obliczu co-

dziennej niepewności? Z uwagi na to, że liczba zgonów
związanych z COVID jest wciąż wysoka możemy czuć
się dalecy od pieśni uwielbienia i świątecznej radości.
Jednak Jezus nie czekał na idealny czas narodzin. Słowo stało się ciałem w najtrudniejszych warunkach, przyszło do rodziców, którzy byli daleko od domu, oddzieleni od swoich bliskich. I
właśnie w chwili, gdy Jezus narodził się do
życia, jego życiu groziła śmierć ze strony Heroda. Wydaje się, że przesłaniem historii Bożego Narodzenia jest to, że radość ma niewiele wspólnego z tym, co moglibyśmy uznać za
szczęśliwe okoliczności. Radość Bożego Narodzenia jest nierozerwalnie spleciona
z ludzką wrażliwością i tkwi w samym Jezusie. To maleńkie, delikatne dziecko jest dosłownie
ucieleśnioną
„dobrą
nowiną
o wielkiej radości”. Nie jakąś koncepcją teologiczną, ale „prawdziwym światłem Bożym,
które oświeca.

Nasza Parafia Nr 4/2021

Denise Mercado,
uczestniczka ŚDM w 2016 r. u Szczepana

15

ADWENT

ADWENT - CZAS ...

BOŻE NARODZENIE

PARĘ SŁÓW O … BOŻYM NARODZENIU
Zbliżają się kolejne święta Bożego Narodzenia i jak co
roku jesteśmy zaproszeni, by na nowo zastanowić się
nad historią Świętej Rodziny u zarania życia Pana Jezusa, rozważyć ich radości oraz troski, a także wyciągnąć
wnioski które z tego płyną. Poniżej krótka lista moich
osobistych bożonarodzeniowych refleksji.

Wystarczająco, nie znaczy typowo
lub tak jak sobie to wyobrażaliśmy

Zastanawiające w historii pojawienia się na świecie
Pana Jezusa jest to, że jego rodzice zostali zaproszeni
do przyjęcia na świat wyjątkowego dziecka, ale nie
dostali na ten cel wydawałoby się adekwatnych środków. W momencie narodzenia Pana Jezusa nie mieli
miejsca dla siebie w żadnym ludzkim domu, ani nawet
łóżeczka dla dziecka. Bóg ich do czegoś wezwał, ale
nie sprawił, że wszystko było proste. Zapewnił jednak,
że przy ich otwartym sercu, aktywnej postawie
i pokorze dostali to co było niezbędne. Znaleźli zadaszoną szopę, żłób z sianem, byli razem, mieli intymność i jak się potem również okazało przestrzeń do
przyjęcia gości. Jest to dla mnie niesamowitym przypomnieniem, że pewne rzeczy w naszym życiu wymagają naszej współpracy, kreatywności i wysiłku. Ile to
razy słyszy się „gdybym miał lepszą pracę, rodzinę,
okoliczności itp., to podjąłbym się tego wyzwania, zacząłbym realizować swoje pasje, gdyby…”. Prawda
jest taka, że nie wiemy co by było, gdyby. Wiemy natomiast, że zacząć można zawsze i jak Pan Bóg poprzez nasze dobre pragnienia nas do czegoś wzywa, to
pomoże nam znaleźć środki do realizacji tego celu,
choć mogą nie być wcale typowe czy zgodne
z naszymi wyobrażeniami.
Pan Bóg przychodzi na świat bezbronny i nagi

To kolejny frapujący fakt. Pan Bóg wcielając się
w ludzką postać pojawił się w ubogiej rodzinie, bezbronny, bez okrycia, zależny od innych. My, skoro
jesteśmy wezwani, żeby być „na obraz i podobieństwo
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Boga” też jesteśmy zaproszeni by zaakceptować naszą
kruchość. Tylko w naszej małości i czułości jesteśmy
w stanie dotrzeć do cudzego serca, przyjść do innego
człowieka jak przychodzi Bóg. Ma to też swoją drugą
stronę, jestem przekonana, że jak ktoś otwiera przed
nami swoje serce bez upiększeń, dodatków, po prostu
prawdziwe wnętrze z jego bólami i radościami, to powinniśmy przed tym doświadczeniem uklęknąć, bo
w tym spotkaniu przychodzi do nas również Bóg, który
właśnie tak objawił się na świecie jako małe dziecko
powierzające się innym.
Pan Bóg nie zostawia bez opieki tych,
którzy go szukają

Święty Józef zapewnił bezpieczeństwo swojej rodzinie poprzez wspólną ucieczkę do Egiptu. Ale skąd wiedział, że czyha na nich niebezpieczeństwo? Sąsiedzi
mu donieśli? Usłużni Trzej Królowie, a może pastuszkowie? Nie, nie dowiedział się o tym ludzką mocą,
tylko poprzez Boskie ostrzeżenie we śnie, w sposób
zupełnie metafizyczny i niewytłumaczalny. Przypomina to nam, że tak jak Bóg zostawia przestrzeń na naszą
kreatywność, zaradność gdzie to możliwe, to jak zachodzi taka potrzeba to interweniuje i pomaga wprost
i to w sposób wymykający się ludzkim wytłumaczeniom. Pan Bóg trzyma tych, którzy go szukają
w swoich dłoniach, nie pozostawia ich samym sobie.
Pan Bóg mówi do nas w taki sposób
w jaki jesteśmy w stanie zrozumieć

Ludzie są różni, mamy różne doświadczenia, różny
poziom inteligencji, używamy różne języki, pochodzimy z różnych kultur i kręgów społecznych. Często sami dla siebie przez te różnice jesteśmy obcy, nawet
w tym samym kraju. Pan Bóg jednak potrafi do każdego z nas dotrzeć w taki sposób w jaki my jesteśmy
w stanie Go zrozumieć i rozpoznać. Ciężko mi się czasem czyta dzienniki świętych z minionych wieków, bo
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Pan Bóg przychodził do nich w taki sposób, jaki wówczas był im najbliższy i najbardziej zrozumiały, co nie
oznacza, że do mnie współcześnie przychodzi w taki
sposób. Ale tak jak warto się uwrażliwiać na sposoby
na które u innych osób w przeszłości przychodził Bóg,
tak warto być uważnym jak do mnie przychodzi, bo On
przychodzi do każdego z nas
w wyjątkowy sposób, sposób dla
nas najbardziej zrozumiały. Do
Św. Józefa przyszedł przez sny,
do Najświętszej Maryi Panny
przez Anioła Gabriela. Ze mną
najczęściej Bóg komunikuje się
przez pokój serca lub jego brak,
przez innych ludzi, przez humor,
przez doświadczenie Jego miłującej obecności, przez sny oraz różne zdarzenia. Kilka miesięcy temu
jechałam rowerem po ścieżce rowerowej i narzekałam w duchu, że
Bóg mnie nie kocha i mój los jest
mu zupełnie obojętny. Proszę sobie wyobrazić moje zdziwienie jak
spojrzałam dokładnie w tym samym momencie na chodnik
i wszędzie tam były wysprey’owane farbą serca! Dokładnie w tym
momencie jak pojawiła się ta
myśl, taka odpowiedź! Nie sądzę, żeby ktokolwiek
inny dzielił ze mną to doświadczenie, one było unikalne, jak unikalny jest każdy człowiek.
Możemy być twarzą Pana Boga dla innych ludzi

Pan Jezus, jak wyznajemy w Credo, jest Synem Boga, ale trzeba zauważyć, że w dzieciństwie poznawał
swojego niebieskiego Ojca przez ojca ziemskiego –
św. Józefa. To poprzez św. Józefa uczył się być posłuszny woli Ojca, uczył się, że Bóg go kocha, że się
o niego troszczy. Tak, my też możemy być dla innych
twarzą samego Boga!

Szczere serce i dobra wola potrafią zaprowadzić
do Boga niezależnie od naszego pochodzenia

To kolejna rewelacja z historii bożonarodzeniowej.
Przyjście Boga na świat rozpoznali ludzie prości – pastuszkowie – oraz osoby obce, z innego kraju i kręgu
kulturowego, ale reagujące szczerym sercem i dobrą
wolą na zdarzenia, w których brali udział. Uczy to nas,
że jeżeli będziemy wrażliwi na rzeczywistość, będziemy ją szczerym i czystym sercem analizować, to do-

prowadzi nas to do samego Boga niezależnie, gdzie
wcześniej byliśmy. W tym kontekście warto również
przyjrzeć się św. Józefowi, gdyż dzięki czystemu
i otwartemu sercu jest w stanie wznieść się poza oczekiwania kulturowe, które inaczej by go popchnęły
w błędne decyzje.
„Maleńka miłość zbawi świat, maleńką miłość
chrońmy z lękiem, dziś całe niebo i ziemia drży dla tej
miłości maleńkiej.”
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PRZY WIGILIJNYM STOLE

Na stole nakrytym białym obrusem kładziemy Pismo Święte i opłatek oraz ustawiamy świecę (najlepiej Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom). Jedno miejsce przy stole pozostaje wolne jako znak pamięci o bliskich,
którzy nie mogą razem z nami zasiąść do wigilii (np. o zmarłych z rodziny). Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy modlitwą. Najlepiej jeśli prowadzi ją ojciec.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
ZAPALENIE ŚWIECY: Ojciec lub matka zapala świecę na stole.
Ojciec lub matka: Światło Chrystusa.
Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.
Najstarsze dziecko zapala światełka na choince.
CZYTANIE EWANGELII (Łk 2,1-14)
Ojciec: Ponad dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, oczekiwany Zbawiciel.
Opowiada o tym ewangelia św. Łukasza.
Tekst odczytuje na przykład najstarsze dziecko:
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie.
Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządca Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby
dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta
Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubiona
sobie Maryja, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła
swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca
w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocna nad swoja trzoda. Naraz
stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł
rzekł do nich „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielka, która będzie udziałem całego narodu: dziś
w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów
niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego
upodobania”.
Po wysłuchaniu fragmentu Ewangelii wszyscy śpiewają kolędę, np. „Bóg się rodzi”.
WSPÓLNA MODLITWA
Ojciec lub matka odmawia prośby, wszyscy odpowiadają: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Ojciec lub matka: Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której
posłałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela i prosimy Cię:
Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały. Ciebie prosimy, wysłuchaj
nas Panie.
Wszyscy odmawiają „Ojcze nasz”.
Ojciec lub matka: Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna Twojego, spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła w naszym codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM:
Ojciec lub matka: A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem - chlebem miłości.
Otwierając serca nasze w miłości wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana. Niech On będzie zawsze z nami.
Ojciec pierwszy składa wszystkim życzenia i przełamuje się opłatkiem.
MODLITWA PO WIECZERZY: Odmawia ojciec lub matka.
Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Syna Twego Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi, za ten błogosławiony wieczór i dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki. Amen.
https://liturgia.wiara.pl/doc/419510.Modlitwa-przy-wigilijnym-stole
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Uroczystość Objawienia Pańskiego - Epifania (gr.
„ukazanie się, objawienie”). Według jednego
z najwybitniejszych znawców historii liturgii J. A.
Jungmann’a (+1975) Boże Narodzenie i Epifania świętują ten sam temat: Boże Narodzenie akcentuje uniżenie Syna Bożego podkreślając ziemskie narodziny Syna Bożego. Epifania akcentuje Boską wielkość nowo
narodzonego Dziecięcia, która to wielkość zaczyna być
widoczna w świecie.
Podróż Mędrców (Magów, Królów) podyktowana
była poszukiwaniami w starych księgach, badaniem
nieba oraz wewnętrznemu natchnieniu. Oddanie pokłonu Dzieciątku Jezus, złożonemu na sianie,
i ofiarowanie Mu darów było wyrazem uznania Jego
wielkości i godności królewskiej.
Złoto ofiarowuje się osobom najbogatszym, samemu
królowi, przez co mędrcy w bezbronnym dziecku
uznali króla.
Kadzidło – używano wówczas podczas obrzędów
religijnych w świątyniach – symbol modlitwy i ofiary
oddawanej Bogu. W starożytności jego wartość czasami przewyższała nawet złoto, ponieważ sprowadzano
je z południowej Arabii czy z Afryki. To pokazuje, że
mędrcy uznali w Jezusie Boga. Kadzidło – to żywica
z różnych drzew, z domieszką aromatów wszystkich
ziół. Drzew wonnych, balsamów jest ponad 10 gatunków. Rosną głównie w Somalii, Etiopii i w Arabii Saudyjskiej.
Mirra – to rodzaj żywicy używanej w starożytności
do namaszczania ciała przed złożeniem do grobu. Według ojców Kościoła poprzez ten dar mędrcy uznali
w Chrystusie człowieka – prawdziwego władcę. Mirra
to żywica drzewa commiphora myrra - w dawnych
czasach również była cenna jak złoto lub drogocenne
kamienie.
Gwiazda jest signum magni Regis - znakiem wielkiego Króla. Na wschodzie znak boskości. Wolą Ojca
Niebieskiego jest dotarcie zbawienia do wszystkich

ludów. Chrystus Światłość - Gwiazda - staje przed wierzącym jako wezwanie do pójścia za Nim, do poszukiwania Go wzorem Mędrców (Magów, Królów), aż do
finalnego momentu drogi - „oglądania twarzą w twarz
blasku Boskiego majestatu” (kolekta).
Świąteczne zwyczaje

Od XV/XVI w. w świątyniach upowszechnił się
w czasie liturgii obrzęd poświęcenia kadzidła i kredy,
którą oznacza się drzwi na znak, że w mieszkaniu
przyjęto prawdę o wcieleniu Syna Bożego. Wierni piszą na drzwiach litery K+M+B, oznaczające imiona
mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara, lub C+M+B
– będące pierwszymi literami łacińskiego zdania:
(Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi (Christus
Mansionem Benedicat). Zwykle dodaje się jeszcze aktualny rok.
W dawnej Polsce w domach pod koniec obiadu świątecznego roznoszono ciasto. Kto otrzymał ciasto
z migdałem, był królem migdałowym. Dzieci chodziły
po domach z gwiazdą i śpiewem kolęd o trzech królach, otrzymując od gospodyń szczodraki czyli rogale.
Czas od Bożego Narodzenia do Trzech Króli uważano za święty i nie wykonywano w nim żadnych ciężkich prac, np. młocki.
Orszak Trzech Króli

W 1960 r. władze komunistyczne PRL zniosły święto Trzech Króli jako święto państwowe i dzień wolny
od pracy. Przywrócono je w roku 2011 r. uchwałą Sejmu RP. W związku z nowymi możliwościami w wielu
miastach w kraju uroczystość Objawienia Pańskiego
świętowana jest w formie Orszaku Trzech Króli –
barwnego pochodu, w czasie którego przedstawiane są
sceny biblijne, a wierni dają wyraz wiary i przywiązania do życia zgodnego z chrześcijańskimi wartościami.
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AKT ZAWIERZENIA NARODU POLSKIEGO I KOŚCIOŁA
W POLSCE SWIĘTEMU JÓZEFOWI
W imię Trójcy Przenajświętszej: Ojca i Syna,
i Ducha Świętego, w tej godzinie dziejów naszego zbawienia wspólnie przyzywamy Ciebie, Święty Józefie
i Tobie się zawierzamy!
O mężny Józefie, idąc za Tobą, którego Pisma nazywają sprawiedliwym, pragniemy kroczyć, jak Ty
z Maryją, drogą wiary, posłuszeństwa i ufności Bogu.
Mężu słuchania i działania, stań przy nas w walce
z mocami ciemności! I jak wielokrotnie ratowałeś swoją Rodzinę od niebezpieczeństw, tak teraz broń naszych rodzin, narodu i Kościoła na polskiej ziemi
przed
Szatanem,
wprowadzającym
podziały
i kłamstwo. Niech Duch Święty prowadzi nas do prawdy, abyśmy naśladując Ciebie, podejmowali współodpowiedzialność za Boży plan zbawienia.
O dobry Józefie, tak uważny na głos Boga
i wypełnianie Jego woli, pomagaj nam rozpoznawać
znaki czasu i angażować się w przemianę naszego
świata. Miej w opiece naszą Ojczyznę, abyśmy odpowiedzialnie troszczyli się o jej rozwój. Pokaż nam, jak
być wiernymi obietnicom chrzcielnym i wrażliwymi na
cierpienia i potrzeby sióstr i braci.
Wspaniały Wzorze wielkiej wiary, niezachwianej
nadziei i serca płonącego miłością! Pomóż nam czu-

wać nad osobami starszymi, słabymi i chorymi, chroń
nasze dzieci i młodzież, wspieraj tych, którzy służą
społecznemu dobru.
Pokorny Sługo Zbawienia! Pomóż nam żyć Ewangelią, abyśmy tak z naszej kościelnej wspólnoty, jak
z własnego życia potrafili usuwać zło i grzech oraz żyć
w pełni łaską. Pobudź nas do dzieła ewangelizacji
w naszych rodzinach, parafiach i świecie.
Współczujący Pielgrzymie wiary, który znasz ciężary przytłaczające serca, wstawiaj się za nami u Boga
w naszej ziemskiej wędrówce ku Królestwu Niebieskiemu, abyśmy już tu - jak Najświętsza Maryja uwielbiali Boga Ojca za ogrom Jego miłosierdzia, słuchali i naśladowali Bożego Syna oraz doświadczali
radości w Duchu Świętym.
Święty Józefie, Opiekunie Świętej Rodzin i Kościoła
Powszechnego, pociągnięci przykładem Twoich cnót
i ufni w Twoje wsparcie, zawierzamy się Tobie, abyś
był naszą inspiracją i przewodnikiem w prowadzeniu
życia godnego chrześcijan. Dlatego obieramy Cię dziś
za naszego Obrońcę i szczególnego Patrona tak
w życiu, jak i w śmieci. Amen.
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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 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, Kasmina Gwozdz
Zdjęcia: dostarczone przez autorów tekstów, Zbigniew Kubisiak
Asystent kościelny: O. Marcin Gryz SJ, proboszcz
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MSZE ŚWIĘTE
Niedziele i święta
7.00; 8.00; 9.30; 11.00 (rodzinna z udziałem dzieci);
12.15 (z przedszkolakami w domu parafialnym - poza
wakacjami, uroczystościami i świętami); 12.30 (suma
w intencji parafian) 17.00 (poza wakacjami); 18.30
(dla młodzieży); 20.00 (akademicka)
Dni powszednie
7.00; 7.30; 8.00; 18.30
Msza św. w intencji dobroczyńców: środa, godz. 8.00
Msza św. w intencji Ojczyzny:
drugi czwartek miesiąca, godz. 18.30

ADORACJA
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Pierwsza niedziela miesiąca:godz. 13.30 do 17.00
godz. 15.00 - Godzina Miłosierdzia
Czwartki:(poza wakacjami) godz. 8.30 do 18.30

NABOŻEŃSTWA
Litania do św. Józefa:środa po mszy św. o godz. 8.00
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa:
pierwszy piątek miesiąca po mszy św. o godz. 8.00
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi:
pierwsza sobota miesiąca po mszy św. o godz. 8.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: środa, godz. 18.15
Medytacje pod Krzyżem: piątek
godz. 19.00, maj, czerwiec, październik, listopad
godz. 18.15, pozostałe miesiące z wyjątkiem wakacji
i Wielkiego Postu

SAKRAMENT POKUTY
Zalecamy spowiedź poza Mszą świętą, w której uczestniczmy, ponieważ jesteśmy wezwani do pełnego
uczestnictwa we Mszy św. oraz poza niedzielą, która
ze swojej natury powinna mieć charakter świąteczny,
a nie pokutny.
Możliwość spowiedzi św. w godzinach Mszy św. oraz
w pierwszy piątek miesiąca w godz. 16.30-19.00

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 4/2021

16.00 do 18.00
10.00 do 12.00

