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Kościół ukazuje dziś światu Corpus Domini - Boże Ciało - i wzywa do uwielbienia go:
Venite adoremus - Pójdźmy z pokłonem! (…)
W świętej Eucharystii jest prawdziwie obecny Chrystus, który dla nas umarł
i zmartwychwstał. W konsekrowanym Chlebie i Winie pozostaje wśród nas ten sam Jezus
z Ewangelii, którego spotkali apostołowie i za którym poszli, którego widzieli ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. (…) Tym chlebem karmimy się, aby stać się prawdziwymi
świadkami Ewangelii. Tego chleba potrzebujemy, aby wzrastać w miłości, gdyż ona jest
niezbędna, byśmy mogli rozpoznać oblicze Chrystusa w twarzach braci.
Po zakończeniu Mszy św. my także wyruszymy w drogę (…), niosąc Ciało Chrystusa
ukryte w naszych sercach i wyraźnie widoczne w monstrancji. Poniesiemy Chleb nieśmiertelnego życia ulicami miasta. Będziemy Go adorować i wokół Niego zgromadzi się
Kościół, żywa monstrancja Zbawiciela świata.
Niech chrześcijanie (…), pokrzepieni Jego Ciałem i Krwią, ukazują wszystkim Chrystusa swoim świadectwem życia: swoją jednością, radosną wiarą i dobrocią!
Niech nasza wspólnota (…) odważnie rozpocznie na nowo od Chrystusa, Chleba nieśmiertelnego życia!
Św. Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 14 czerwca 2001

I KOMUNIA ŚWIĘTA

ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Fot. Z.Kubisiak
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Czerwcowe Święto
Dziękczynienia tak
mocno zaznaczone
w kościele warszawskim, jest piękną okazją, by dziękować
Opatrzności Bożej za
opiekę nad naszą Ojczyzną, za wszystkie dobre zmiany, jakie się dokonały na polskiej
ziemi. To także odpowiedni moment, by
z wdzięcznością spojrzeć na miniony czas
w naszej parafii – choćby od ubiegłej jesieni
aż do dziś, na pracę duszpasterską, na nasze
rodziny i podziękować Bogu za wszelkie
łaski i konkretne dobro. To święto przypomina nam jednocześnie o potrzebie stałej
wdzięczności wobec Boga, bo cóż mamy,
czego byśmy nie otrzymali?
Już czerwiec. Zbliża się lato, wakacje i dla
wielu czas odpoczynku. Minął kolejny rok
pracy szkolnej, katechezy, przygotowania do
I Komunii św. i przeżywania jej rocznicy,
przygotowania młodzieży do bierzmowania.
Jak ważny jest to odcinek posług! Jak potrzebne były i nadal będą ważne regularne
spotkania formacyjne z rodzicami. W trosce
o prawdziwe dobro dzieci i szczęście naszych rodzin.
Codzienne życie parafialne to wierne podążanie drogą Roku Liturgicznego. Koncentruje się ono wokół kościoła, sprawowania sakramentów – głównie Eucharystii i sakramentu pokuty, głoszenia Słowa Bożego. Odwiedzamy chorych w pierwsze piątki miesiąca. Chorzy czekają na Pana Jezusa, na Komunię św. Rzeczywistość parafialną tworzą
również liczne grupy i wspólnoty, które mają swoje spotkania formacyjne. Spotkania te
pogłębiają w człowieku ducha wiary
i miłości do kościoła, pomagają zrozumieć
sens bycia razem i usposabiają do apostolskiego zaangażowania, do służby i niesienia
pomocy. Czwartkowa całodzienna Adoracja
Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni – to możliwość zatrzymania się przed Panem, oddania mu wszystkiego, uciszenia ser-

ca i zaczerpnięcia Bożego Pokoju
na trudy codzienności.
Istotnym wydarzeniem minionego czasu było powstanie Parafialnego Zespołu Światowych Dni Młodzieży. Zespół ten
tworzą nasi parafianie, studenci, wolontariusze. Jest otwarty i czeka na nowe siły. Każdy
chętny jest mile widziany. Przygotowujemy
się na przyjęcie Gości ze świata w lipcu
przyszłego roku. Cieszy nas odzew parafian,
którzy chcą przyjąć i ugościć w swoim domu
naszych zagranicznych braci. Przez najbliższy rok, przygotowanie do ŚDM będzie naszym głównym zadaniem. Zapraszamy do
udziału wolontariuszy, w tym lekarzy, pielęgniarki, informatyków, tłumaczy. Każdego,
kto chce i może pomóc!
Kolejny, trzeci już numer Naszej Parafii,
przynosi kronikę wydarzeń, jakie miały
miejsce w naszej wspólnocie parafialnej.
Znajdziemy w niej też wiele cennych informacji i materiału do lektury i przemyśleń.
Dziękując Redakcji za wakacyjną edycję gazetki, ponawiam apel i zaproszenie do parafian i czytelników, by włączyć się z nowymi
pomysłami, by pisać teksty, przesyłać na
nasz adres ciekawe materiały, które przedstawimy w jesiennym numerze Naszej Parafii.
W tych letnich miesiącach pamiętajmy
o Bogu i modlitwie, o niedzielnej Eucharystii. Od września życie w parafii powróci
znowu do swego zasadniczego rytmu. A pod
koniec października będziemy przeżywać
wizytację kanoniczną, którą przeprowadzi
Kardynał Kazimierz Nycz. Na progu wakacji
pragnę podziękować wszystkim, którzy angażowali się w budowanie wspólnoty ducha:
naszym siostrom felicjankom, moim współbraciom jezuitom, katechetom, rodzicom,
naszym współpracownikom. Życzę wszystkim, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży dobrego wypoczynku i wytchnienia po trudach
pracy. Niech ten czas owocuje wzrastaniem
w nas wewnętrznego człowieka.
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SŁOWO PROBOSZCZA

OKIEM PROBOSZCZA

KOŚCIOŁA
OŁA
SKARBY NASZEGO KOŚCI

DZIEŁA PROFESORA GUSTAWA ZEMŁY
Droga Krzyżowa zapoczątkowała bardzo owocną współpracę z prof. Gustawem Zemłą. Autorstwa prof. Zemły jest płaskorzeźba na drzwiczkach tabernakulum. Scena przedstawia centralny
fragment Ostatniej Wieczerzy.
W podobnym stylu jak Droga Krzyżowa
i w linii stacji Drogi Krzyżowej jest profil Jana
Pawła II odlany w formie medalionu. Jest dyskretnym i dobrze harmonizującym się z otoczeniem wspomnieniem „naszego” Papieża.

W bocznej absydzie znalazła miejsce figura Matki Bożej autorstwa prof. Zemły,
przez niego wymodelowana,
a wykuta w białym marmurze w pracowni Pawła Pietrusińskiego, ucznia prof.
Zemły.
W prezbiterium mamy
jeszcze dwa ważne elementy wystroju każdego
kościoła: ołtarz i ambonę. W ołtarzu widzimy
postać św. Szczepana, który wzorem Chrystusa, modli się za prześladowców, podczas gdy
zbliża się już kamień, który przynosi mu aureolę męczeństwa. Autorem rzeźby jest Paweł
Pietrusiński.

Pan Pietrusiński jest także autorem
i wykonawcą ambony. Zaskakujący, a bardzo
trafny jest pomysł kamiennej księgi, na której
odczytujemy Słowo Boże.
Wchodząc do kościoła pierwszy elementem
zwracającym uwagę, choć wymienionym na
końcu, jest wejściowy portal kościoła. Całościowa koncepcja została stworzona przez architekt naszej świątyni Teresę Wyszyńską.
Tympanon został wykonany przez prof. Zemłę. Wykończeniem, montażem belki nad
wejściem i tympanonu zajęła się pracownia
Pietrusińskiego.
Kształt portalu związany jest z całą koncepcją kościoła, który choć ciepły i modlitewny
w klimacie ma nawiązywać do czasów męczeństwa i surowości pierwszych wieków
chrześcijaństwa. Ten efekt staramy się osiągnąć na dwa sposoby.
Po pierwsze poprzez prostotę wyposażenia:
niech będą rzeczy piękne, wartościowe, ale nie
nazbyt ozdobne, a przeładowanie obrazów,
figur czy roślin byłoby niemal grzechem
śmiertelnym.
Po drugie poprzez pokazywanie surowości
kamienia kościół św. Szczepana nie ma być
we wszystkim wygładzony i błyszczący. Z tej
racji pionowe płaszczyzny stopni nie są wyrównywane, zostaje warstwa kamienia nieobrobionego, w prezbiterium płaszczyzny pionowe, poza mensą,
nie są gładkie,
chrzcielnica jest na
słupie kamienia mało obrobionego, nie
jest także wygładzony portal przejścia z kościoła do
zakrystii.
W portalu głównego wejścia dzikie
głazy mają przechodzić w piękno klasycznych kolumn.
W ten sposób pani
architekt zamyślała oddać dynamikę powstającego kościoła. Natomiast w tympanon nad
ciąg dalszy na stronie 5
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DZIEŁA…

ciąg dalszy ze strony 4

wejściem prof. Zemła starał się pokazać realizm męki św. Szczepana w sposób, który by
nie uspokajał, ale niepokoił – była to śmierć
prawdziwa i brutalna. Podobieństwo do Chrystusa pokazane jest w kształcie twarzy – jest to
nieomal Chrystusowa twarz, ale twarz Chrystusa umęczonego w swoim uczniu. Scena nad
wejściem do kościoła stawia boleśnie szczere
pytania: czyim i jakim jesteś uczniem.
Z tekstów O. Kazimierz Wójta
wybrał Jerzy Żydkiewicz

PROFESOR GUSTAW ZEMŁA
Gustaw Zemła jest
jednym z najbardziej
cenionych i uznanych
artystów polskich. Jest
twórcą wielu pomników, z których najbardziej znanym jest Pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach (1967). Stworzył on też
wiele rzeźb o charakterze bardziej kameralnym, a wśród nich dzieła o tematyce sakralnej.
Artysta powiedział kiedyś, że „zawsze pragnąłem, aby rzeźby moje były piękne, harmonijne,
czułe”. Zdaniem wielu to pragnienie artysty
spełnia się stale. Jego rzeźby i płaskorzeźby są
precyzyjne i drobiazgowo wymodelowane.
Siła oddziaływania twórczości Zemły wynika m.in. z jego emocjonalnego napięcia. Z najszlachetniejszych tradycji romantyzmu wyrasta zawarta w rzeźbach Gustawa Zemły szlachetna pasja, żywiołowa chęć przekazania
swej wizji ludziom, porwania ich za sobą,
przekonania ich o słuszności tego, co się samemu za najbardziej słuszne uznało.
Gustaw Zemła urodził się w 1931 r. w Jasienicy. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie w latach 1953-1958. Od 1958 r.
pracuje w ASP. Pełnił funkcje dziekana na
Wydziale Rzeźby oraz funkcje Prorektora. Jest
profesorem zwyczajnym warszawskiej ASP.
Miał wiele wystaw indywidualnych, brał
udział w ok. 50 wystawach krajowych oraz
w wielu wystawach sztuki polskiej za granicą
i licznych wystawach międzynarodowych,

m.in. w 1962 r. w Międzynarodowej
Wystawie Ceramiki Szlachetnej w Pradze (gdzie otrzymał wyróżnienie),
w 1967 r. w Międzynarodowej Wystawie Sztuki Współczesnej, w 1993 r.
w Wystawie Sztuki Sakralnej CIAC
(Kraków). Zemła otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in. Nagrodę Brata
Alberta za rzeźbę Jezusa Chrystusa w Mistrzejowicach (1984). Został także odznaczony
Krzyżem Oficerskim Kawalerów Maltańskich
(1990) oraz Krzyżem Komandorskim
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (1997).
Wiele projektów Zemły została zrealizowanych, m.in. pomnik „Polegli Niepokonani” (Warszawa 1973), zespół rzeźb sakralnych
do kościoła w Mistrzejowicach (1980-1990),
pomnik Jana Pawła II (Mistrzejowice, 1991),
posąg Jana Pawła II (Płock, 1993-1994), pomnik Mojżesza (Łódź, 1995), pomnik Bitwy
o Monte Cassino oraz pomnik Ernesta Malinowskiego w Peru.
Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach
Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum
Niepodległości w Warszawie, a także w zbiorach za granicą: w Nowym Jorku, Londynie,
Paryżu, Kopenhadze, Mexico City, Bonn, Berlinie, Moskwie, Akwizgranie.
Dzieła tak wielkiego artysty znajdują się
w naszym kościele parafialnym i obok wspaniałego krucyfiksu są obiektem kultu.
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ŚWIAT IKONY

WAKACJE Z IKONĄ
Wyjeżdżając na letni wypoczynek i zabierając ze sobą potrzebne i mniej przydatne rzeczy, zabierzmy ze sobą medalik, krzyżyk,
święty obrazek, różaniec czy ikonę św. Andrzeja Apostoła, patrona podróżnych. Te małe
symbole naszej wiary przypominają nam kim
jesteśmy i dokąd zmierzamy, wszak podczas
wakacji też jesteśmy uczniami Chrystusa.
Podczas wakacji odwiedzamy nowe miejsca
i zwiedzamy zabytki, stajemy niekiedy pośrodku świątyni i patrzymy na piękno dzieła
budowniczych i artystów. Na szlaku naszych
wędrówek po wschodniej Polsce, na Podlasiu
czy w Bieszczadach, na pewno spotkamy cerkiew, do której wejdziemy, by pokłonić się
Chrystusowi i Jego Matce oraz wszystkim
świętym, spoglądającym z ikonostasu i fresków ubogacających wnętrze świątyni. Pamiętajmy, że ikona jest teofanią czyli Bożym objawieniem, a dla jej rozumienia potrzebna jest
modlitwa i kontemplacja.
Na włoskim szlaku
turystycznym z pewnością odwiedzimy
Asyż, a w nim mały
kościółek św. Damiana
i Bazylikę św. Klary,
w której znajduje się
duży bizantyjski krzyż
San Damiano, przed
którym zatrzymał się
św. Franciszek i z którego Chrystus przemówił do niego, wskazując mu drogę. Krzyż
wezwania Biedaczyny
z Asyżu to ikona z XII
wieku, zawierająca
wiele obrazów i bogactwo treści wiary,
która stała się ikoną
wszystkiego co franciszkańskie.
Jeśli wybierzemy wypoczynek w Egipcie,
w kurorcie Szarm-el-Szejk, warto pojechać na
wycieczkę na górę Synaj, będącą miejscem
pielgrzymek od IV wieku oraz do klasztoru
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św. Katarzyny, najstarszego z istniejących dziś
klasztorów chrześcijańskich. To niezwykłe
miejsce, przyciągające na przestrzeni wieków
ludzi należących do różnych Kościołów, tradycji i kultur, prowadzi do korzeni naszej wiary. Trzeba wyruszyć po zachodzie słońca, aby
po dwu godzinach dotrzeć na górę, świętą górę, na której Bóg objawił Mojżeszowi swoje
imię i nadał swoje prawo, Dziesięcioro Przykazań. Z góry można podziwiać wschód słońca, a następnie w klasztorze św. Katarzyny
niezwykły zbiór cudownych ikon, pośród których znajduje się najstarsza ikona Chrystusa
Pantokratora z VI wieku. Dzisiaj w tym muzułmańskim kraju żyją Kościoły chrześcijańskie: koptyjski, maronicki, ormiański, syryjski, chaldejski, grecki i łaciński.
Wczesne ikony są wyrazem wiary jedności
Kościoła. Wszystkich chrześcijan na świecie
łączy wiara w Chrystusa i jedna tradycja, wywodząca się od św. Piotra, a dopiero
w drugim tysiącleciu doszło do podziału
na Kościoły wschodni i zachodni, a kolejne schizmy dokonały dalszych rozłamów. Warto pamiętać, że patronem Kościołów wschodnich i prawosławnych
jest św. Andrzej, pierwszy uczeń Jezusa,
który przyprowadził do Niego swego
brata Piotra.
Święty Jan Paweł II podczas spotkań
ekumenicznych przypominał słowa modlitwy Jezusa w przeddzień męki
i śmierci na krzyżu, modlitwy o jedność
Jego uczniów: „Nie tylko za nimi proszę,
ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jego, jak Ty Ojcze, we Mnie, a ja
w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17, 20-21). Do tych słów Chrystusa z wieczernika, w jednej z majowych homilii nawiązał papież Franciszek, podkreślając, że rany Chrystusa są ceną,
jaką zapłacił Boży Syn, aby Kościół był zawsze zjednoczony z Nim i z Ojcem. Papież powiedział, że jedność jest łaską i zmaganiem na
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ziemi, dlatego należy modlić się o łaskę jedności i zwalczanie ducha podziałów w naszym
tak bardzo podzielonym świecie. Patrząc na
krzyż czy ikonę módlmy się również podczas
wakacji o jedność w Chrystusie.
Grupa Droga Ikony zaprasza w ostatnią niedzielę przed wakacjami, 28 czerwca, do naszego kościoła na wystawę ikon zatytułowaną
„Wierzę w Syna Bożego”, która zapoczątkuje
cykl prezentacji naszych prac; m.in. w dniach
22-31 lipca br. w podziemiach sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej na warszawskim Starym Mieście, czyli u OO.Jezuitów na Świętojańskiej.

WARTO SIĘ MODLIĆ!
Zbliżającego się czasu wakacji i wypoczynku nie traktujmy jako czasu wypoczynku od
Boga, który przecież jest w każdej naszej
chwili. Bynajmniej nie dostrzegamy często, że
udany wyjazd na wakacje, udana praca, szczęście w rodzinie, kochający mąż czy żona
wspierająca męża w trudach codzienności to
też zasługa naszego Boga.
Warto pamiętać o Nim i zwracać się do Niego nie tylko w wielkim utrapieniu, ale też szukać Jego wsparcia kiedy dopada nas zwątpienie czy damy radę podołać wyzwaniom tej
szarej codzienności - opłaconych rachunków
na czas, dobrym wynikom w nauce, znalezieniu dobrej miłości.
To bynajmniej nie ściąga z naszych ramion
brzemienia odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ale właśnie Boża opieka dodaje
nam sił w pokonywaniu trudności, które dla
innych są górą nie do zdobycia. Kiedy mamy
podjąć ważną rozmowę, choćby w domu, czy
w pracy, gdy oczekuje się od nas odpowiedzi
na postawione pytanie, od którego zależy kariera zawodowa, warto zwrócić się do Ducha
Świętego by oświecił i rozjaśnił mój umysł, by

On przemówił moimi ustami. On jest wszędzie
i wie o mnie wszystko, a do tego kocha mnie;
warto więc Mu zaufać. Warto oddać siebie
w Jego ręce, by uwierzyć Mu, iż On wie lepiej
co dla mnie jest dobre. Kiedy mnie się wydaje,
że popadłem w klęskę, to właśnie dzięki Niemu mogę podążać ku zwycięstwu, właśnie
wierząc Jemu.
„Przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe
uschłe od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał
sobie i rzekł do Niego: «Rabbi patrz, drzewo
figowe, któreś przeklął, uschło.» Jezus im odpowiedział: «Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę powiadam wam: Kto powie tej górze:
„Podnieś się i rzuć się w morze!”, a nie wątpi
w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi,
tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam:
Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się
wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy
stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie
co przeciw komu , aby także Ojciec wasz, który
jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia
wasze.»” (Mk 11,20-26)
Warto się modlić, ja wierzę.
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MODLITWA

Jolanta Wroczyńska

MODLITWA

NOWENNA NIE DO ODPARCIA
Nie od dziś wiadomo, że modlitwa różańcowa ma wielką moc. Oczywiście nie jest to talizman, który zapewnia szczęście, a wypraszane
łaski pochodzą nie od Maryi, lecz za Jej wstawiennictwem od Boga. Maryja, gdy modlimy
się tą modlitwą, wyprasza dla nas u Boga
wielkie cuda. Mamy na ten temat wiele świadectw. Maryja wielokrotnie zachęcała wiernych do modlitwy różańcowej. Podczas objawienia w Pompejach Maryja obiecała swojej
czcicielce Fortunatinie Agrelli łaskę uzdrowienia z ciężkiej choroby, gdy odprawi w tej intencji trzy nowenny błagalne i trzy nowenny
dziękczynne tworzące nowennę zwaną obecnie pompejańską. Codziennie, przez 54 dni,
Agrelli odmawiała trzy części Różańca Świętego (bez nieznanych wtedy tajemnic światła)
wzywając wstawiennictwa Maryi jako Królowej Różańca Świętego, który jest ulubionym
tytułem Matki Bożej. Zwróćmy uwagę, że w czasie tej modlitwy nie tylko prosimy, ale
również dziękujemy za otrzymane łaski, choć odprawiający
nowennę rzadko otrzymują
łaski już w jej trakcie, lecz po
jej zakończeniu (jak mówią
liczne świadectwa).
Wiele osób modli się na różańcu. Jednak ilu z nas potrafi
się zdobyć na odmawianie
czterech czy nawet trzech części Różańca w ciągu dnia, i to
przez 54 dni pod rząd? A tak
robią ci, którzy podejmują Nowennę Pompejańską. I mówią,
że to wcale nie jest trudne.
A warto podjąć taki wysiłek,
bo ta nowenna daje wielkie
owoce. To modlitwa dla wytrwałych, wszyscy
inni zrezygnują zanim dojdą do połowy. Nowenna Pompejańska nie jest ani „innym”, ani
„lepszym” Różańcem. W tej formie jest natomiast bardziej wymagającą modlitwą, gdyż
trzeba dużego zaangażowania.
Jeśli jednak nam na czymś zależy to jesteśmy w stanie zrobić dużo. Czy, jeśli chcemy
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nauczyć się grać na jakimś instrumencie lub
mówić w obcym języku nie będziemy poświęcać dużo czasu, by osiągnąć nasz cel? A jeśli
mamy jakąś pasję, czy nie będziemy spędzać
wiele czasu na rozwijaniu jej, na zdobywaniu
wiedzy na ten temat? Jeśli naprawdę zależy
nam, żeby otrzymać łaskę zdrowia dla siebie
lub innych, czy znaleźć pracę to będziemy
w stanie „poświęcić” godzinę czy półtorej
w ciągu całego dnia na modlitwę różańcową.
Oczywiście nie znaczy to, że „tylko” się modlę i nic więcej. Ty, Panie Boże załatw to za
mnie, rozwiąż wszystkie moje problemy. Doskonałą wskazówką są słowa św. Ignacego
Loyoli: „Módl się tak, jakby wszystko zależało
od Boga, a działaj, jakby wszystko zależało
tylko od ciebie”.
Pamiętajmy jednak, że nie jest to „handel
wymienny”: ja Ci, Panie Boże różaniec - Ty
mi to czego, ja chcę. Nie zawsze dostaniemy to czego chcemy i wtedy kiedy my tego
chcemy. Dlaczego? To wie Pan
Bóg. My możemy tylko Mu
zaufać, że On naprawdę wie
czego nam potrzeba i kiedy jest
nam to potrzebne. To nie jest
łatwe i wymaga wiary i ufności.
Wyobraźmy sobie, że jesteśmy 3-letnim dzieckiem. Bardzo nam się podoba nóż, którym rodzice kroją chleb na kolacje. Taki duży, kolorowy ...
I bardzo byśmy chcieli się nim
pobawić. Czy kochający rodzic
da swojemu 3 letniemu dziecku
taką zabawkę? Przecież kocha
swoje dziecko i chętnie by mu
przychylił nieba, żeby tylko było szczęśliwe.
I choć dziecko będzie płakać i mówić „chcę …
daj ...” to na pewno kochający rodzic nie da
dziecku tego, czego ono w tym momencie pragnie. Choć dziecko tego teraz nie rozumie …
Albo gdy nasze nastoletnie dziecko spędza
całe godziny przed komputerem i wtedy jest
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wiedź na pytanie
o skuteczność tej
modlitwy.
Nie
wolno
traktować Nowenny jako magicznej modlitwy, która czyni cuda, która spełni NASZĄ
WOLĘ. Celem nowenny jest najważniejsza
sprawa: nawrócenie i uświęcenie. Bo dla Boga
najważniejsze jest nasze zbawienie wieczne
i wszystko na ziemi powinno służyć temu celowi. Bez życia sakramentalnego nie liczmy,
że Pan Bóg da nam dobra, o które prosimy.
Modląc się o dobra doczesne, czy to zdrowie
czy coś innego, a nie dbając o własne zbawienie nic nie osiągniemy.
Wszystkich, którzy odprawiali Nowennę
Pompejańską zachęcam do dzielenia się świadectwami otrzymanych łask. Bardzo chętnie
opublikujemy je na łamach „Naszej Parafii”.

bardzo szczęśliwe. Czy pozwolimy mu na to?
Oczywiście, że nie. I choć dziecko będzie
uważało, że dzieje mu się krzywda - my jako
kochający rodzice nie pozwolimy dziecku robić tego, co w danej chwili daje mu szczęście.
Dlaczego? Bo mamy większe doświadczenie
i wiemy, że to nie jest dla naszego dziecka dobre.
I my jesteśmy trochę takimi dziećmi. Wydaje nam się, że wiemy najlepiej co będzie dla
nas dobre w danym momencie. Choć przecież
wierzymy, że Pan Bóg jest kochającym Ojcem, czyli chce dla nas wszystkiego co najlepsze, chce dla nas szczęścia nie tylko na ziemi,
ale także wiecznego szczęścia w niebie. Tak
samo jak my chcemy wszystkiego, co najlepsze dla naszych dzieci.
Podczas objawienia w Pompejach Maryja
obiecała: „Ktokolwiek pragnie otrzymać łaski,
Jolanta Pakulska
niech odprawi na moją cześć tę nowennę”. I rzeczywiście rozpoczęła się fala
łask i cudownych uzdrowień. Do dziś
Orędzie serca
z całego świata wciąż napływają piękWe śnie
ne świadectwa, dowody mocy wstaszedłem brzegiem morza
wiennictwa Maryi. Wiele z nich można
znaleźć na licznych stronach internetoz Panem
wych, w publikacjach, wiele pozostaje
oglądając na ekranie nieba
tylko w sercach obdarowanych.
całą przeszłość mego życia.
Modląc się nowenną upraszamy łaski
Po każdym z minionych dni
potrzebne dla rozwiązania spraw trudzostawały na piasku dwa ślady nych i beznadziejnych. Nowenna Pommój i Pana.
pejańska jest bowiem prawdziwym
Czasem jednak widziałem tylko jeden ślad
zdrojem łask Bożych, które za wstaodciśnięty w najcięższych dniach mojego życia.
wiennictwem Matki Przenajświętszej
I rzekłem:
zmieniają życie. Bo oprócz łask,
„- Panie, postanowiłem iść zawsze z Tobą,
o które prosimy w modlitwie, nowenna
Przyrzekłeś być zawsze ze mną; czemu zatem
przemienia duchowo osobę, która ją
zostawiłeś mnie samego
odprawia, prowadzi do Jezusa i do
wtedy, gdy było mi tak ciężko?”
prawdziwego i pełnego zawierzenia
Odrzekł Pan:
Bogu.
„- Wiesz, synu, że cię kocham
Co jest najważniejsze w nowennie
i nigdy cię nie opuściłem.
pompejańskiej? Odpowiedź znajdzieW te dni, gdy widziałeś jeden tylko ślad,
my w objawieniach Matki Bożej Foruja niosłem ciebie na moich ramionach”.
tuntinie Agrelli w Pompejach:
Margaret Fishback Powers
„ponieważ znosiłaś chorobę z poddaniem się woli Bożej, Bóg udzieli ci tej
łaski na Moją prośbę.” I to jest odpoNasza Parafia Nr 2 (3/150)/2015
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FELIETON

Zgodnie z informacją
zawartą w Księdze Rodzaju numeracja dni tygodnia została ustanowiona przez Boga, a żydowski szabat jest pamiątką siódmego dnia, gdy Bóg odpoczął po stworzeniu Świata. Ten siódmy, świąteczny dzień
kończył cykl siedmiu dni, który nazywamy
tygodniem. To nam się wydaje oczywiste, że
czas odmierzamy tygodniami i co sześć dni
jest dzień siódmy, świąteczny i wolny od pracy. Ale to jest tylko umowa. Na przykład fazy
księżyca istnieją obiektywnie, więc miesiące
„występują w przyrodzie”, lata też, bo dni są
najpierw krótsze, a potem dłuższe i raz jest
zimniej, a raz cieplej. Ale tygodni „nie ma”,
nie można ich zaobserwować naukowo. Tygodnie to umowa i kultura.
Można powiedzieć, że siedmiodniowy tydzień to rzecz święta, bo dowiedzieliśmy się
o nim z Biblii. Rewolucjoniści francuscy z 18.
wieku też chyba tak myśleli, bo zmienili siedmiodniowe tygodnie na dziesięciodniowe dekady. Podobno Babilończycy też uznawali tygodnie 7-dniowe, co mogłoby pośrednio
świadczyć, że opis stworzenia świata znali
z własnych, pozabiblijnych źródeł. Nie wiem,
czy potrafimy sobie wyobrazić cywilizację bez
wolnego siódmego dnia.
Do tej pory mówiliśmy o siódmym dniu tygodnia czyli o Bożym odpoczynku, szabacie.
Teraz zastanówmy się nad niedzielą. Zwróćmy uwagę na pewną ważną informację zapisaną przez czterech ewangelistów w sposób
zgodny, a dotyczącą czasu zmartwychwstania
Pana Jezusa. Mateusz pisze, że „po upływie
szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia
przyszła Maria Magdalena i druga Maria
obejrzeć grób” (Mt 28,1). U Marka są to słowa: „wczesnym rankiem w pierwszy dzień tyDzień ten stanowi samo centrum chrześcijańskiego życia.
(…) Dziś chciałbym z mocą wezwać wszystkich do ponownego odkrycia niedzieli: Nie lękajcie się ofiarować waszego
czasu Chrystusowi! Tak, otwórzmy Chrystusowi nasz czas,
aby On mógł go rozjaśnić i nadać mu kierunek. (…) Ponowne odkrycie sensu tego «dnia» jest łaską, o którą należy
prosić nie tylko po to, aby wypełniać w życiu nakazy wiary,
ale także by dać konkretną odpowiedź na prawdziwe
i głębokie pragnienia każdego człowieka. Czas ofiarowany
Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej
czasem, który zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom z innymi i naszemu życiu.
Św. Jan Paweł II, List Apostolski Dies Domini
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godnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło” (Mk 16,2). Łukasz
pisze: „w pierwszy dzień
tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc
przygotowane wonności” (Łk 24,1). Słowa
Jana to: „a pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria
Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu” (J 20,1).
Wszyscy czterej ewangeliści rozpoczynają
swoją relację na temat zmartwychwstania od
poinformowania nas o czasie tego wydarzenia:
miało ono miejsce rankiem pierwszego dnia
tygodnia, czyli pierwszego dnia po szabacie.
Chyba z troski o jednoznaczność przekazu nie
wymieniają nazwy tego dnia, ale określają ów
dzień jako pierwszy dzień tygodnia, czyli
w sposób „matematyczny”, żeby ewentualne
tłumaczenia nie wprowadziły błędu.
A zatem pierwszego dnia tygodnia zmartwychwstał nasz Pan, Jezus Chrystus i na pamiątkę tego wydarzenia świętujemy
w pierwszy dzień tygodnia. Ten dzień nazwaliśmy NIEDZIELĄ, co u nas oznacza także
„niedziałanie”, ale Rosjanie nazwali zmartwychwstaniem i co tydzień obchodzą pamiątkę zmartwychwstania. Południowa Europa nazwała ten dzień Dniem Pańskim, a północna
pozostała przy pogańskiej nazwie „dzień słońca”. Na szczęście, mimo rozdziału kościoła od
państwa, dzień jest wciąż świąteczny i tylko
zastanawiać może umieszczenie w kalendarzu
pierwszego dnia tygodnia na siódmym miejscu, choć w kalendarzach religijnych tydzień
zaczyna się od niedzieli.
Nie wiem skąd się to bierze i o co chodzi.
Pamiętam, że widziałem jeszcze przedwojenny kalendarzyk Babci z niedzielą na pierwszym miejscu, a i w internecie można takie
kalendarze znaleźć. Ale z kupieniem już trudniej. Czyli jednak rozdział kościoła od państwa działa: państwowy kalendarz ma niedzielę na „naukowym” i świeckim siódmym miejscu, a kalendarz religijny na pierwszym. Ale
dlaczego tak jest? Czy specjalistom od świeckiego państwa sprawia satysfakcję nawet tak
drobna ingerencja w tradycję kościoła jak
przeniesienie niedzieli na koniec tygodnia?
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Ciąg dalszy z poprzedniego numeru

POSŁANNICTWO
PROROCKIE RODZINY

Prorocy w Starym Testamencie objawiali ludowi wolę, wymagania i plany Boga,
nawoływali do wiary i posłuszeństwa Bogu, oraz dawali
świadectwo swoim życiem.
W Konstytucji o Kościele czytamy: „Chrystus,
Prorok wielki, który zarówno świadectwem
życia, jak mocą słowa ogłosił Królestwo Ojca,
pełni swe prorocze zadanie aż do pełnego objawienia się chwały – nie tylko przez hierarchię, która naucza w Jego imieniu i Jego władzą, ale także przez świeckich, których po to
ustanowił świadkami oraz wyposażył w zmysł
wiary i łaskę słowa (por. Dz 2, 17-18), aby
moc Ewangelii jaśniała w życiu codziennym,
rodzinnym i społecznym” (Konstytucja Dogmatyczna o Kościele, 35).
Powołanie prorockie małżonków, zjednoczonych sakramentem małżeństwa, polega więc
przede wszystkim na tym, aby byli dla siebie
nawzajem i dla swych dzieci nauczycielami
oraz świadkami wiary i miłości do Chrystusa
i Jego Kościoła, aby wypełniali wolę Bożą
i budowali dobrą, chrześcijańską rodzinę, dając tym przykład i wzór otoczeniu. Rodzice,
a także dziadkowie, uczą dzieci znaku krzyża
i modlitwy i mówią o Panu Bogu, a ich postawa wobec religii i Kościoła daje dzieciom
wzór do naśladowania. Rola rodziny w tej
dziedzinie jest niezastąpiona. Dzieci powinny
być tak wychowywane, aby każde z nich odkryło i wypełniło swoje otrzymane od Boga
powołanie życiowe.
Równocześnie jednak rodzina, dla własnego
pogłębienia i wzbogacenia życia wewnętrznego, sama wymaga też stałej ewangelizacji, takiej jak: udział w liturgii i życiu parafialnym,
czytanie religijne, katechezy, rekolekcje.
W encyklice „Familiaris consortio” Ojciec
św. Jan Pawła II napisał: „Jako „mały Kościół”, rodzina chrześcijańska jest powołana
na podobieństwo „wielkiego Kościoła” do tego, ażeby być dla świata znakiem jedności
i w ten sposób pełnić swą rolę prorocką,

świadcząc o Królestwie i pokoju Chrystusowym, do którego zdąża cały świat” (48).
„Uczestnicząc w życiu i posłannictwie Kościoła, który słucha nabożnie Słowa Bożego i głosi
je z pełną ufnością, rodzina chrześcijańska
wypełnia swoje zadanie prorockie przyjmując
i głosząc Słowo Boże: w ten sposób staje się
z każdym dniem bardziej wspólnotą wierzącą
i ewangelizującą” (51). „Rodzina chrześcijańska, zwłaszcza dzisiaj, jest szczególnie powołana do świadczenia o przymierzu paschalnym
Chrystusa, poprzez ustawiczne promieniowanie radością miłowania i pewnością nadziei,
z których ma zdać sprawę” (52). „Kościół domowy jest posłany do tego, by był jaśniejącym
znakiem obecności Chrystusa i Jego miłości
także dla ludzi stojących „daleko” (...): jest
wezwaniem, ażeby przykładem i świadectwem
swoim oświecał tych, co szukają prawdy” (54).
POSŁANNICTWO
KAPŁAŃSKIE RODZINY

Sobór Watykański II w swej Konstytucji Dogmatycznej o Kościele mówi o posłannictwie
kapłańskim Ludu Bożego: „Chrystus Pan, Kapłan (…), nowy lud „uczynił królestwem
i kapłanami Bogu i Ojcu swemu” (Obj 1, 6).
Ochrzczeni bowiem poświęcani są przez odrodzenie i namaszczenie Duchem Świętym, jako
dom duchowy i święte kapłaństwo, aby przez
wszystkie właściwe chrześcijaninowi uczynki
składać ofiary duchowe i głosić moc Tego,
który wezwał ich z ciemności do swego przedziwnego światła (por. 1 P 2: 5, 9). (…) Kapłaństwo powszechne wiernych i kapłaństwo
urzędowe, czyli hierarchiczne, choć różnią się
istotą a nie stopniem tylko, są sobie jednak
wzajemnie przyporządkowane; jedno i drugie
bowiem we właściwy sobie sposób uczestniczy
w jednym kapłaństwie Chrystusowym. Kapłan
urzędowy mianowicie, dzięki władzy świętej,
jaką się cieszy, kształci lud kapłański i kieruje
nim, sprawuje w zastępstwie Chrystusa (in
persona Christi) Ofiarę eucharystyczną
i składa ją Bogu w imieniu całego ludu; wierni
zaś na mocy swego królewskiego kapłaństwa
współdziałają w ofiarowaniu Eucharystii; peł-
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nią też to kapłaństwo przez przyjmowanie sakramentów, modlitwę i dziękczynienie, świadectwo życia świątobliwego, zaparcie się siebie i czynną miłość” (Konstytucja Dogmatyczna o Kościele, 10).
W jednej z prefacji mszalnych są słowa
„Jesteśmy bowiem (…) królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem odkupionym
i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże” (por. 1 P, 9).
Rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa i Kościoła, gdyż w niej ludzie rodzą
się i są wychowywani, toteż jej posłannictwo
kapłańskie jest bardzo ważne. Zadanie kapłańskie rodziny chrześcijańskiej polega przede
wszystkim na uświęcaniu samej siebie, na dążeniu do zjednoczenia z Bogiem i oddawaniu
Mu czci, głównie przez modlitwę, przez udział
w mszy świętej, przyjmowanie sakramentów
świętych, zwłaszcza Eucharystii i pokuty, na
składaniu ofiar duchowych, wynikających
z trudów życia codziennego, na dawaniu świadectwa otoczeniu, a także – w miarę możliwości – na uświęcaniu bliskiego sobie społeczeństwa, czyli na apostolstwie. Ważne jest uczestnictwo wszystkich członków rodziny w jej
uroczystościach religijnych, takich jak chrzest,
I Komunia św., bierzmowanie, także wspólne
przeżywanie niedziel, świąt i rocznic rodzinnych. Ważny jest też udział rodziny w życiu
liturgicznym oraz wspólnotowym swojej parafii.
Jan Paweł II pisał „Modlitwa służy ugruntowaniu duchowej spoistości rodziny przyczyniając się do tego, że rodzina staje się silna
Bogiem” (List do rodzin, 4). „Na mocy swej
godności i misji kapłańskiej właściwej wszystkim ochrzczonym, rodzice chrześcijańscy mają
szczególne zadanie wychowania dzieci do modlitwy, wprowadzenia ich w stopniowe odkrywanie Bożego misterium i nauczenia osobistej
z Nim rozmowy” (Familiris consortio, 60).
„Eucharystia jest samym źródłem małżeństwa
chrześcijańskiego. Ofiara eucharystyczna bowiem uobecnia przymierze miłości Chrystusa
z Kościołem, przypieczętowane Jego krwią na
krzyżu. W tej właśnie ofierze Nowego
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i Wiecznego Przymierza małżonkowie chrześcijańscy znajdują korzenie, z których wyrasta,
stale się odnawia i nieustannie ożywia ich
przymierze małżeńskie. Jako uobecnienie ofiary miłości Chrystusa względem Kościoła, Eucharystia jest źródłem miłości. W darze eucharystycznym miłości rodzina chrześcijańska
znajduje podstawę i ducha ożywiającego jej
„komunię” i jej posłannictwo” (Familiaris
consortio, 57).
Warto jeszcze przypomnieć, że szafarzami
sakramentu małżeństwa są sami młodzi – kobieta i mężczyzna, a udzielanie sakramentu
jest czynnością kapłańską, jest udziałem
w kapłaństwie samego Chrystusa. Kapłan, jako przedstawiciel Kościoła, przyjmuje przy
tym ich przysięgę i udziela błogosławieństwa.
Tak więc posłannictwo kapłańskie młodych,
zapoczątkowane sakramentem chrztu i bierzmowania, zostaje przez sakrament małżeństwa
wzmocnione, co ma duże znaczenie dla ich
przyszłego życia rodzinnego.
POSŁANNICTWO KRÓLEWSKIE
KRÓLEWSKIE RODZINY

Chrystus, zapytany przez Piłata, czy jest królem, odpowiedział „Tak, jestem królem” (J 18,
37). „Królestwo moje nie jest z tego świata” (J
18, 36). O Królestwie Bożym Chrystus mówił
często, np.: „Królestwo Boże pośród was
jest” (Łk 17, 21). Tak więc dzięki ofierze
Chrystusa Królestwo Boże jest wśród nas, ale
niestety nie wszyscy je dla siebie wybierają
i nie wszyscy do niego należą.
Konstytucja Dogmatyczna o Kościele mówi:
Chrystus „również przez wiernych świeckich
pragnie rozszerzać swoje królestwo, mianowicie królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju”. (36).
Zastanówmy się, jakie są atrybuty króla, co
powinno go cechować i jakie jest jego główne
posłannictwo. Na pewno należą tu: panowanie
i utwierdzanie swego królestwa, wymagania
co do przestrzegania praw, działania dla dobra
podwładnych, sprawiedliwość i miłosierdzie,
a także – osobista wolność.
W czym powinno się więc wyrażać królewskie posłannictwo rodziny?
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W duchowym panowaniu nad sobą każdego
członka rodziny, czyli w samoopanowaniu,
gdyż aby siebie dawać, trzeba siebie mieć. Rodzice powinni swym dzieciom dawać przykład
i zachęcać je do pracy nad swoim charakterem, w czym dużą rolę pełnić mogą również
dziadkowie. Pokonując w sobie słabość
i grzech, członkowie rodziny dochodzą do coraz większego panowania nad sobą, a przez to
do coraz większej wewnętrznej wolności
i dojrzałości, co sprzyja pogłębianiu
i umacnianiu więzi rodzinnej, a tym samym
przyczynia się do trwałości rodziny.
Do posłannictwa królewskiego rodziny należy też dążenie do sprawiedliwości i pokoju,

pełnienie dobra, miłosierdzie, pomoc drugim,
a wiec wszelkie dobre uczynki, czyli służba
człowiekowi na wzór Chrystusa-Króla, który
powiedział o sobie: „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać
życie swoje na okup za wielu” (Mk 10, 45; Mt
20, 28).
Mówi też o tym Ojciec św. Jan Paweł II
w swej encyklice Redemptor Hominis:
„Uczestniczyć w królewskim posłannictwie
Chrystusa, to znaczy odnajdywać w sobie
i w drugich tę szczególną godność Bożego powołania, którą można określić jako
„królewskość”. Godność ta wyraża się
w gotowości służenia na wzór Chrystusa, który
nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby On służył” (21).

RODZINA

POSŁANNICTWO ...

PORADNIA RODZINNA
W Liście do Rodzin z roku 1994, św. Jan Paweł II napisał, że „spośród wielu dróg do Kościoła, rodzina jest drogą pierwszą i z wielu
względów najważniejszą. Rodzina jest wartością. Drogą, od której nie można się odłączyć.
Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat. To w rodzinie każdy z nas staje się człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na
świat oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom
i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który
potem ciąży nad całym życiem. Rodzina bierze
swój początek w miłości Boga.” Sakramentalny związek małżeński jest sposobem związania się z Bogiem, formą pójścia za Chrystusem
- jednym słowem właściwą małżonkom drogą
do świętości.
Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie do tego doniosłego wydarzenia, jakim jest
zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego. Przygotowanie to ma kilka etapów:
dalszy, bliższy i bezpośredni. Z etapem bezpośrednim wiąże się uczestnictwo w katechezach
dla narzeczonych, rozmowa z kapłanem,
udział w dniu skupienia oraz spotkania w Parafialnej Poradni Rodzinnej.
Spotkania w Poradni Rodzinnej dotyczą naturalnych metod planowania rodziny. Nie

można jednak mówić o planowaniu rodziny
i metodach, które miałyby temu pomóc bez
podkreślenia godności człowieka, która wypływa z faktu, że jesteśmy stworzeni na „obraz
i podobieństwo Boga”, że poprzez ten fakt jesteśmy wyniesieni ponad inne stworzenia.
Wreszcie, że Stwórca obdarzając nas wolną
wolą i możliwością dokonywania wyborów
zaufał nam, że podejmiemy zadania związane
ze współuczestniczeniem w przekazywaniu
życia, a więc współpracowaniu z samym
Stwórcą w największym z Jego dzieł, jakim
jest życie człowieka.
Trzeba tutaj też pamiętać, że sprawa rodzicielstwa wypływa już w przysiędze małżeńskiej w pytaniu „Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?” Młodzi zawierając
sakramentalny związek małżeński odpowiadają na to pytanie w ramach przysięgi małżeńskiej, przyrzekają to sobie nawzajem, przyrzekają to przed Bogiem i samemu Bogu. Nie
można z małżeństwa wykluczyć rodzicielstwa,
gdyż jest ono wpisane w nie w sposób naturalny, bo człowiek z natury jest płodny i tą płodność wnosi do małżeństwa.
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Ważne, żeby rodzicielstwo było podejmowane i przeżywane odpowiedzialnie. Jak je przeżyć odpowiedzialnie? Pisał o tym papież Paweł VI w Encyklice „Humanae Vitae”:
„Odpowiedzialni rodzice to tacy, którzy stwarzają każdemu dziecku godne warunki wzrostu
i rozwoju przy jednoczesnym zachowaniu godności własnej, współmałżonka i potomstwa,
które mogłoby być poczęte.’ To stwierdzenie
papieża wyklucza stosowanie antykoncepcji,
a więc działań skierowanych przeciwko poczęciu i życiu dziecka.
Jednocześnie możemy stwierdzić, że małżonkowie mają prawo kierować się w swoich
działaniach cyklem płodności kobiety przy zachowaniu otwartości serca na dar poczęcia
i pamięci o słowach wypowiadanych
w przysiędze małżeńskiej. By móc kierować
się cyklicznością płodności, kobieta musi
umieć odczytywać i interpretować sygnały,
jakie wysyła jej organizm. Jeżeli pozna te zależności to małżonkowie bezbłędnie będą mogli określić,
kiedy
ich
małżeństwo
jest płodne
i mogą zostać rodzicami, a kiedy
jest to niemożliwe.

Tej tematyce poświęcone są trzy spotkania
w poradni - pokazanie wielkości powołania do
rodzicielstwa i nauczenie jednej z metod naturalnego planowania rodziny (w Archidiecezji
Warszawskiej jest to Metoda prof. J. Rötzer).
Benedykt XVI w czasie swojej pielgrzymki
do Brazylii powiedział: „Dla podejmowania
decyzji w sposób wolny i świadomy trzeba
wzmocnić rodzinę jako wspólnotę, w której
odbywa się przekaz wartości. Wartości chrześcijańskie, takie jak szacunek dla życia
i promocja osoby ludzkiej jako osi solidarności nigdy nie zostaną wymazane.” Szczególne
przesłanie skierował Papież do młodych:
„Bądźcie ludźmi wolnymi i odpowiedzialnymi;
połóżcie szczególny nacisk na rodzinę, niech
rodzina stanie się centrum, z którego promieniują pokój i radość; bądźcie promotorami życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci;
opiekujcie się starszymi, dlatego że im należy
cię szacunek i podziw za dobro, które wam
pozostawiają.” Ojciec Święty wezwał też młodzież do uczciwego wykonywania powierzonej im pracy oraz do szacunku dla sakramentu
małżeństwa.
Nasza Parafialna Poradnia Rodzinna czynna
jest w poniedziałki od godz. 16.00 do 18.30.
W pierwszej kolejności nastawieni jesteśmy
na spotkania z narzeczonymi, ale gdyby któreś
małżeństwo chciało poznać albo przypomnieć
sobie Naturalne Metody Planowania Rodziny
to serdecznie zapraszamy.
Joanna Człapska

WYDARZYŁO SIĘ ...
Podczas Oktawy Wielkanocy i Nowenny do
Bożego Miłosierdzia codziennie o godz. 15.00
odmawialiśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
12 kwietnia w Uroczystość Miłosierdzia Bożego, które ustanowił św. Jan Paweł II, centralne uroczystości odbyły się w krakowskich
Łagiewnikach. Modliliśmy się w tym dniu do
św. Faustyny i bł. Ks. Michała Sopoćko, Apostołów Bożego Miłosierdzia na polskiej ziemi.
W tym dniu swoje święto patronalne obcho-
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dziła kościelna organizacja „Caritas”, która na
całym świecie niesie pomoc potrzebującym.
W Kościele katolickim rozpoczął się 71. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem „Caritas dla
Rodziny”.
18 kwietnia odbyła się pierwsza spowiedź
dzieci przed majową uroczystością I Komunii
Świętej, w której uczestniczyły dzieci
z rodzicami i opiekunami.
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19 kwietnia rozpoczął się VII Tydzień Biblijny pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię”, którego celem jest poznawanie
nauczania Jezusa przez codzienne czytanie
i rozważanie Pisma Świętego.
Po wszystkich niedzielnych Mszach św. Parafialny Zespół Światowych Dni Młodzieży
2016 przeprowadził przed kościołem kampanię informującą o idei ŚDM oraz przygotowaniach naszej parafii do przyjęcia zagranicznych gości, zapraszając chętnych parafian
m.in. do zgłaszania możliwości przyjęcia pielgrzymów na noclegi.
26 kwietnia w Niedzielę Dobrego Pasterza
rozpoczął się Tydzień Modlitw o Powołania
Kapłańskie i Zakonne. W trwającym Roku Życia Konsekrowanego modlitwa ta wpisała się
w apel Chrystusa: „Proście Pana żniwa, aby
wyprawił robotników na swoje żniwo”.
Dzieci ze Scholi wraz z Siostrami katechetkami po każdej Mszy św. zapraszały parafian
na „Kiermasz Ciast”, z którego dochód przeznaczony zostanie na dofinansowanie wyjazdu
wakacyjnego do Karpacza.
27 kwietnia, w pierwszą rocznicę kanonizacji papieży św. Jana XXIII i św. Jana Pawła II,
dziękowaliśmy Bogu za wielki dar dla Kościoła powszechnego i dla naszej Ojczyzny.
W ostatnim tygodniu kwietnia w Domu
Parafialnym udzielaliśmy pomocy Parafianom
w przygotowaniu rocznych rozliczeń podatkowych.
1 maja rozpoczęły się nabożeństwa majowe.
Pierwszo-piątkowa Msza św. wieczorna połączona została z uczczeniem relikwii św. Krzyża oraz czuwaniem przy Krzyżu. Przed południem duszpasterze udali się z Komunią św.
do chorych Parafian.
9 maja dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej przystąpiły do sakramentu pojednania i podczas nabożeństwa odnowiły
przyrzeczenia Chrztu św.
10 maja w niedzielę podczas Mszy św.
o godz. 10.00 dzieci z naszej parafii przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej. Dzieląc radość dzieci i ich rodzin, modliliśmy się za
nich, aby nieustannie wzrastały w miłości do
Pana Jezusa i by stale towarzyszyła im opieka

Matki Bożej. Podczas Białego Tygodnia dzieci
uczestniczyły w nabożeństwie majowym
i wieczornej Mszy św., a na jego zakończenie
udały się w pielgrzymkę na Jasna Górę.
W związku z trzęsieniem ziemi w Nepalu
w niedzielę trwała w polskich kościołach
zbiórka pieniędzy na pomoc poszkodowanym,
w której nasi Parafianie okazali współczucie
i hojne serce, ofiarowując na ten cel 6350 złotych.
16 maja we wspólnej modlitwie z okazji
wspomnienia św. Andrzeja Boboli, męczennika jezuity, Patrona Polski i Metropolii Warszawskiej, w Sanktuarium Świętego przy Rakowieckiej w uroczystej Mszy św., której
przewodniczył ksiądz kardynał Kazimierz
Nycz, udział wzięli nasi duszpasterze
i parafianie.
23 maja wieczorem, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, w naszej świątyni rozpoczęło
się czuwanie modlitewne, zainicjowane przez
Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym, połączone z Mszą św. o północy.
24 maja w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, podczas Mszy św. dzieci z naszej parafii
wraz z rodzicami przeżywały Rocznicę I Komunii Świętej, a 30 maja wybrały się
w pielgrzymkę autokarową na Święty Krzyż.
26 maja z okazji Dnia Matki w kaplicy św.
Judy Tadeusza odbyła się Msza św. dla Mam
z dziećmi i dla Mam w stanie błogosławionym, po której odbyło się spotkanie przy herbacie w Domu Parafialnym.
31 maja gościliśmy w naszej parafii grupę
wolontariuszy z Jezuickiego Centrum Społecznego, którzy po każdej Mszy św. zbierali ofiary na budowę kościoła dla ubogiej wspólnoty
w Indiach. Zebrano 7.900 zł. Dziękujemy za
okazaną hojność i solidarność.
Dzieci ze scholi i ministranci także zbierali
datki na potrzeby duszpasterskie Liturgicznej
Służby Ołtarza. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za otwarte serca i włączenie się
w te dzieła pomocy.
Serdecznie zapraszamy do oglądania relacji
fotograficznych i filmowych zamieszczonych
na parafialnej stronie internetowej:
www.szczepan.org.pl.
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SCHOLA „PROMYKI MIŁOSIERDZIA”
W naszej parafii od kilku lat istnieje dziecięca schola „Promyki Miłosierdzia”, która liczy
około czterdziestu dziewcząt. Scholę prowadzą siostry felicjanki, S.M. Wirginetta i S.M.
Katarzyna. Głównym zadaniem grupy jest
przygotowanie oprawy liturgicznej mszy św.
w niedzielę o godz. 11.00. Schola prowadzi
również śpiew podczas mszy św. roratnich
i nabożeństwach drogi krzyżowej dla dzieci.
W tym roku poprowadziła także śpiew kolęd
przed Pasterką.
i Rostkowa. Uczestniczyły w warsztatach muzycznych w Łodzi prowadzonych przez zespół
Mocni w Duchu. Niezapomnianą atrakcją była
także wycieczka do Cyrku Zalewski przy ul.
Górczewskiej oraz do jezuickiego Domu Rekolekcyjnego w Falenicy.

Repertuar pieśni jest różnorodny i bogaty,
uzupełniany systematycznie o nowe utwory.
Podczas prób i śpiewu w kościele, swoją pomocą służą: p. Sławomir Nowak i p. Renata
Wytrykowska. Oboje grają na gitarach.

Podczas ostatniego roku organizowane były
dla dzieci różnorodne wyjazdy. Podczas ferii
zimowych i wakacji dzieci były w Zakopanem
i Karpaczu. Brały także udział w pielgrzymce
do Sokółki, miejsca cudu eucharystycznego.
Udały się śladami św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży, do Przasnysza

Ważnymi wydarzeniami były oczywiście
konkursy organizowane na terenie Warszawy.
Dzieci brały udział w V Warszawskim Festiwalu Pieśni Chrześcijańskiej „Zaufaj Panu”,
pod patronatem Jego Eminencji Kazimierza
Kardynała Nycza. W grupie przedszkolaków
zajęły I miejsce w kategorii zespół;
w kategorii zespół w grupie „Młodsza schola”
zajęły III miejsce, podobnie jak „Starsza schola”. Trzy dziewczynki z klas II-III otrzymały
wyróżnienie, natomiast w grupie starszej
dziewczynki wyśpiewały solo dwa pierwsze
miejsca i jedno trzecie. W IV Mazowieckim
Festiwalu Piosenki z Dobrym Tekstem
„Muzyczna Jesień” młodsza schola zajęła III
miejsce. Natomiast w IX Wojewódzkim Konkursie Kolęd i Pastorałek starsza schola wyśpiewała wyróżnienie.
S. Katarzyna

16

Nasza Parafia Nr 2 (3/150)/2015

Niedziela 14 czerwca 2015 r. to parafialny
dzień Światowych Dni Młodzieży. W tym
dniu w naszej parafii będziemy gościć koordynatorów z diecezji warszawskiej, którzy podzielą się z nami swoimi doświadczeniami,
opowiedzą o tym, co już zostało przygotowane
przez diecezję warszawską i przybliżą nam
metody działania omawiając program przebiegu Światowych Dni Młodzieży.
W skład parafialnego zespołu Światowych
Dni Młodzieży wchodzą:
• O. Wiesław Kulisz SJ
• O. Jarosław Kuffel SJ
• O. Waldemar Kobyliński SJ
• Paulina Dzieduszycka-Martusewicz - koordynator
• Urszula Pietras - sekcja współpracy
z samorządami
• Magdalena Zakroczymska - sekcja współpracy z samorządami
• Karol Zakroczymski - sekcja językowa
• Marta Szelągowicz - sekcja językowa
• Zofia Ryśkiewicz - sekcja językowa
• Jolanta Wroczyńska - sekcja językowa
• Marek Lepianka - sekcja wyżywienia, sekcja
turystyczno-kulturalna
• Anna Kapczyńska - sekcja liturgiczna
• Katarzyna Jaworska - sekcja liturgiczna
• Karolina Jóźwiak - sekcja liturgiczna
• Agata Błaszczyk - sekcja wyżywienia
• Marika Kossowska - sekcja turystycznokulturalna
• Bartek Kossowski - sekcja informatyczna
• Marek Gryz - sekcja zakwaterowania

Zadaniem zespołu jest opracowanie planu przebiegu dnia
parafialnego, aby jak najpełniej
przedstawić parafianom to, co do tej pory udało się nam zrealizować. Tego dnia, na każdej
Mszy św. począwszy od godz. 8.00 rano będziemy pełnić dyżury w różnych składach,
prezentując nasze sekcje, opowiadając, na
czym będą polegać nasze obowiązki w trakcie
ŚDM. W dolnej salce Domu Parafialnego będzie można obejrzeć film o Światowych
Dniach Młodzieży z komentarzem głównego
koordynatora diecezji – ks. Zapertym.
Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych z całego świata, którzy gromadzą się
w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Wyrosły one z troski świętego Jana Pawła II,
który niestrudzenie przemierzał ziemię, by szukać
młodych ludzi i z ojcowską miłością wychodził im naprzeciw. „Szukałem was, a wy przyszliście do mnie”.
Ta wędrówka wspólnoty Kościoła przez miasta
i kontynenty trwa nieprzerwanie od trzydziestu lat.
Włączają się w nią kolejne pokolenia młodych całego
świata.
W trosce o to, by przygotowania do Światowych
Dni Młodzieży były dla każdego czasem odkrywania
swojego miejsca we wspólnocie Kościoła, już dziś
zachęcamy młodych ludzi w całej Polsce do osobistego zaangażowania w to dzieło i służące mu programy
duszpasterskie.
Z Listu Episkopatu Polski
o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży

Po Każdej Mszy św. w ramach diecezjalnej
akcji „bilet dla brata” będą rozprowadzane cegiełki w postaci gier integracyjnych, w cenie
20 zł. Aby zagrać w tę grę nie potrzebna jest
znajomość języka, ani przynależność do konkretnej kultury i rasy. Projekt sprzyja integracji i dobrej zabawie bez względu na wiek! Grę
można zabrać na wakacje i na rodzinne spotkanie. Kupując ją umożliwimy najbiedniejszym pielgrzymom ze wschodu dotarcie do
Polski na Światowe Dni Młodzieży. Cały dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony właśnie na ten cel.
Zapraszamy serdecznie do nas po każdej
Mszy św. Jeśli pogoda pozwoli będziemy czekać przed wejściem do kościoła i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania związane ze
Światowymi Dniami Młodzieży.
Paulina Dzieduszycka-Martusewicz
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W NASZEJ PARAFII

PARAFIALNY ZESPÓŁ ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

W NASZEJ PARAFII

Biblioteka Parafialna
wtorek, godz. 17.00 - 19.00
Poradnictwo Rodzinne
poniedziałek godz. 17.00 - 19.30
kontakt: p. Joanna Człapska; tel. 607 036 592
Chór parafialny
opiekun: O. Wiesław Kulisz
kierownik chóru: Ewa Wawrzyniak
środy lub piątki, sala św. Rodziny
Akcja Katolicka
asystent kościelny: O. Wiesław Kulisz
1. środa miesiąca po mszy św. o godz. 18.30
kaplica św. Judy Tadeusza
Koło Przyjaciół „Radia Maryja”
opiekun: O. Waldemar Kobyliński
2. wtorek miesiąca, godz. 16.00
kaplica św. Judy Tadeusza
Apostolstwo Modlitwy i Żywy Różaniec
opiekun: O. Wiesław Kulisz
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. Waldemar Kobyliński
czwartki, godz. 19.15; kaplica św. Judy Tadeusza
Grupa Modlitewna „Wierni Małżeństwu”
opiekun: O. Andrzej Kuszyński
wtorki godz. 19.15, kaplica św. Judy Tadeusza
1. wtorek msza św. w kościele o godz. 18.30
Wspólnota 12 kroków
formacja biblijno-pastoralna
opiekun: O. Waldemar Kobyliński
2. i 4. środa miesiąca, spotkania po mszy św. o godz.
18.30, sala św. Stanisława Kostki
Mamy z dziećmi
opiekun: O. Jarosław Kuffel SJ
wtorki, godz. 11.00
sala św. Stanisława Kostki;
spotkania są okazją do wspólnej modlitwy oraz dyskusji na tematy związane z rodziną i wychowaniem dzieci
Ministranci
opiekun: O. Waldemar Kobyliński
wtorki, godz. 17.00; sala św. Stanisława Kostki
Schola dziecięca „Promyki Miłosierdzia”
opiekunki: S. Wirginetta i S. Katarzyna
niedziela, godz. 10.00, sala „Promyki”

KANCELARIA PARAFIALNA
mieści się na parterze Domu Parafialnego
wtorek i czwartek
16.00 do 18.00
środa i piątek
10.00 do 12.00
O. Proboszcza dyżuruje w kancelarii we wtorki
i piątki (oprócz 1. piątku miesiąca)
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Szczepana pierwszego
Męczennika, ul. św. Szczepana 1,
02-568 Warszawa, tel. 22 848 22 79; 22 542 10 26
http://www.szczepan.org.pl/; szczepan@jezuici.pl
Konto: 15 1500 1272 1212 7002 4034 0000
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NABOŻEŃSTWA I MSZE ŚWIĘTE
Msze św. w Niedziele i święta
7.00; 8.00; 9.30; 10.45 (w jęz. hiszpańskim w domu
parafialnym - poza wakacjami); 11.00 (dla dzieci);
12.15 (dla przedszkolaków w domu parafialnym - poza
wakacjami); 12.30 (suma w intencji parafian) 17.00
(poza wakacjami); 18.30 (dla młodzieży); 20.00
(akademicka)
Msze św. w pierwszy piątek miesiąca
7.00; 7.30; 8.00 (msza św. i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa); 17.00 (dla dzieci
i młodzieży); 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
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
Spowiedź: 1. piątek miesiąca od godz. 16.30 do 19.00
oraz w czasie każdej mszy św.
Duszpasterstwo Akademickie
opiekun: O. Jarosław Kuffel SJ
sala Duszpasterstwa Akademickiego
spotkania z medytacją ignacjańską: środa godz. 19.30
spotkania par narzeczeńskich i młodych małżeństw, raz
w miesiącu
Schola akademicka
kontakt: O. Jarosław Kuffel SJ
czwartki godz. 19.00, niedziele godz. 18.30
sala Duszpasterstwa Akademickiego
Klub Seniora
opiekun: O. Wiesław Kulisz
wybrany czwartek miesiąca, godz. 12.00
kaplica św. Judy Tadeusza
Grupa charytatywna (Stowarzyszenie Pań
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo)
czwartki godz. 9.30 do 10.30
Parafialny Oddział Caritas
opiekun O. Wiesław Kulisz, proboszcz
1. środa miesiąca wydawanie produktów potrzebującym naszej parafii
Grupy AA
1. grupa: wtorki godz. 17.00, sala św. Rodziny
2. grupa piątki godz. 17.00, sala św. Rodziny
Redaguje Zespół : Jolanta Pakulska jp@dataline.pl;
Jacek Drachal jacek.drachal@gmail.com;
Jolanta Wroczyńska jola.wroczynska@gmail.com;
Wojciech Zagrajek wojtek.zzzz@wp.pl;
Jerzy Żydkiewicz; Zdjęcia: Zbigniew Kubisiak
Asystent kościelny: O. Wiesław Kulisz S.I., proboszcz
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Fot. Z.Kubisiak
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SKARBY NASZEGO KOŚCIOŁA

Fot. Z.Kubisiak
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