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Światło na ikonie 

Ikona jest malowana światłem. “Ja Jestem światło-
ścią świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził 
w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12) 
Paul Evdokimov napisał: „na ikonach nigdy nie ma 
źródła światła, ponieważ światło stanowi ich temat, 
nikt nie oświetla słońca”. Dlatego na ikonie nie potrze-
ba zewnętrznego światła. Jest jak by lustrem, które 
odbija światłość Boga. Złote tło ikony emanuje świa-
tłem odbitym, który oświetla oblicze modlącego się 
przed nią chrześcijanina. 

Nimby wokół oblicza świętego wskazuje na dosko-
nałość, boską energię, łaski Ducha Świętego, które 
spływają ze świętego wizerunku na modlącego się 
przed nią wierzącego. Tak jak w Starym Testamencie 
jaśniała twarz Mojżesza, gdy schodził z góry Synaj, tak 
lśni oblicze świętego na ikonie[5]. Również w Nowym 
Testamencie znajdujemy słowa ewangelisty Mateusza: 
„Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce 
w królestwie Ojca swego” (Mt 13,43). Światło jest ży-
ciem ikony, zastąpienie go realistycznym światłocie-
niem powoduje utratę jej pierwotne 

Oblicza na ikonie 

Ikony ze swojej natury i powołanie ukazują tylko 
i wyłącznie świat przebóstwiony. Oblicza na ikonach 
są jakby pozbawione życia, ascetyczne, surowe i bez 
emocji. Mają wskazywać na piękno duchowe, a nie na 
piękno przemijające, cielesne. Nie znajdziemy na nich 
bólu i cierpienia, smutku i radości, ale powagę i dosto-

jeństwo. 
Oblicze świętego Ignacego jest pełne dostojeństwa, 

kontemplacji i łaski Bożej. Jest wpatrzony w nas, 
w każdego człowieka jako doskonały obraz Boga na 
ziemi. Pozostałe elementy oblicza które mogłyby 
wskazywać na emocje, cielesność są nieproporcjonal-
nie małe i uproszczone w swej formie. Jakby chciały 
nam powiedzieć, iż najważniejsze jest to co duchowe. 
Oblicze na ikonie zbudowane jest wg doskonałych pro-
porcji zaczerpniętych z antyku greckiego: na figurach 
geometrycznych: koło, trójkąt, kwadrat. Przykładem 

do namalowania oblicza świętego była ikona Pantokra-
tora z synajskiego klasztoru św. Katarzyny. 

Gesty i ruch na ikonie 

Postać świętego na ikonie jest statyczna. W lewej 
dłoni trzyma księgę – książeczkę Ćwiczeń Duchow-
nych jako symbol daru i zarazem charakterystyka du-
chowości ignacjańskiej. Zaś prawa dłoń trzyma drze-
wiec z białą flagą z czerwonym krzyżem – symbol Je-
zusa Chrystusa Zmartwychwstałego, która jest ułożone 
w gest błogosławieństwa. Nawiązując jednocześnie do 
kontemplacji o dwóch sztandarach zawartej w rekolek-

cjach św. Ignacego. 
Postać jest zwrócona do nas frontalnie. Wewnętrzna 

harmonia świętego stanowi odbicie bezruchu Boskiego 
spokoju. Święty jest ubrany w sutannę koloru czarnego 
przepasanej pasem, okryty jest peleryną tak zwaną pro-
fesorską oraz biretem na głowie. Jest to typowy strój 
prostego księdza z czasów świętego Ignacego z ele-

mentami tradycji jezuickiej. 

Napisy na ikonie 

Każda ikona musi posiadać swoje imię. Dlatego 
w górnej części kompozycji ikony znajduje się podpis: 
SANCTUS IGNATIUS DE LOYOLA w języku łaciń-
skim.  Podpis na ikonie jest symbolicznym powiąza-
niem słowa i obrazu. Ikona staje się wizerunkiem tego, 
kto został na niej przedstawiony, sięgając do pierwo-
wzoru – Jezusa Chrystusa i zarazem uczestniczy w je-

go łasce. 

Kolory na ikonie 

Kolorystyka ikony jest bardzo dynamiczna. Czer-
wień przeplata się z brązami i zieleniami. Chociaż każ-
dy kolor na ikonie posiada swoją własną symbolikę, to 
raczej mamy do czynienia z kompozycją kolorów niż 
kolorami w czystej postaci. To współbrzmienie kolo-
rów nadaje symboliczne znaczenie ikonie. Święty Piotr 
powiedział: „Ich ozdobą niech będzie nie to, co ze-
wnętrzne (…) ale wnętrze serca człowieka o nienaru-

szalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cen-
ny wobec Boga” (1P 3,3-4). Stąd na ikonie nie chodzi 
o naturalizm, o piękno materialne, ale o piękno ducho-
we, nieprzemijające i wiecznie. Kolor stanowi dopeł-
nienie i jest objawieniem się boskiego światła. 

Patrząc z przyszłości na teraźniejszość ikona tak na-
prawdę nie zna granic. tak samo w liturgii zacierają się 
granice pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przy-

szłością. Dlatego ikona jest miejscem kontemplacji 
Boga twarzą w twarz, której człowiek dostąpi w życiu 
przyszłym.  

OPIS SYMBOLIKI IKONY ŚW. IGNACEGO  
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SŁOWO PROBOSZCZA 

 

Pozdrawiam serdecznie wszystkich 
Parafian! Ślę Wam życzliwe i serdecz-

ne pozdrowienia.  
Okoliczności, w których wychodzi kolejny numer 

„Naszej Parafii” związany jest z okrucieństwem woj-
ny u naszych sąsiadów na Ukrainie. Chyba nigdy nie 
przyszłoby nam do głowy, że o takich okoliczno-
ściach będziemy mówić. A jeżeli już - to, że nigdy to 
do nas nie przyjdzie. Niestety, skutki tej wojny doty-
kają również nas z mieszanymi uczuciami smutku 
i radości, szoku i nadziei. Smutku bo Ukraińcy, szcze-
gólnie mamy z dziećmi musieli uciekać ze swoich 
domów; radości - bo znaleźli schronienie - w ogrom-

nej życzliwej solidarności serc, dzielenia mieszkania 
i wsparcia Polaków i innych osób dobrej woli. Na-
dziei, że wróci pokój i każdy wróci do swego domu, 
by budować świat pokoju i w nim żyć. Niech te wiel-
kie dzieło miłosierdzia co do ciała: podróżnych 
w dom przyjąć, głodnych nakarmić, spragnionych 
napoić, nagich przyodziać, itp.; i duszy: strapionych 
pocieszać, urazy chętnie darować, modlić się za ży-
wych i umarłych, itp., w tym szczególnym Wielkim 
Poście 2022 r. dadzą nam prawdziwy obraz życia 
ewangelicznego, życia według nauki Jezusa. Niech 
też będzie dla nas dumą i radością z bycia człowie-
kiem, który widząc nieszczęście drugiego człowieka, 
wyciąga pomocną dłoń i jest wsparciem. Każdy na 
miarę swoich zdolności, możliwości, darów i talen-

tów.  
Trwajmy w niestrudzonej modlitwie o pokój na 

świecie, a szczególnie w Ukrainie, Rosji i Białorusi. 
To kolejny Wielki Post z wyrzeczeniami, których 

nie planowaliśmy i nie zamierzaliśmy. Wielki Post, 
który służy oczyszczeniu serca człowieka z brudu 
grzechu, by móc podjąć podróż nadziei. Nadziei na 
pokój i zmartwychwstanie w Chrystusie. Jak bardzo 
namacalnie i jasno nam się to przedstawia. Jak wyraża 
nam to w Eucharystii wezwanie przed przekazaniem 

sobie Chrystusowego pokoju: 
„Panie Jezu Chryste, przez Twą 
krew przelaną na krzyżu, Bóg 
wprowadził pokój między nie-
bem i ziemią”. Niech te słowa 
będą dla nas zachętą do zjedno-
czenia, komunii z Chrystusem, 
bo dzięki temu, wierzymy, naj-
pierw zacznie się pokój w ludzkim sercu i potem 
przejdzie na relacje międzyludzkie. 

W naszej parafii trwamy w modlitwie o pokój, 
wspólnie: w poniedziałek, wtorek i czwartek - Róża-
niec o godz. 18.00; w środę - Koronka do Bożego Mi-
łosierdzia o godz. 18.15. Po każdej Mszy św. 
w niedzielę śpiewamy Suplikację w intencji pokoju. 
Ofiarujemy też Nowennę do Bożego Miłosierdzia, 
która rozpocznie się w Wielki Piątek w naszej świąty-
ni o godz. 15.00. 

Każdy na miarę możliwości przyjmuje, tych którzy 
uciekają przed wojną z Ukrainy. Także w naszym do-
mu parafialnym, na miarę naszych możliwości, gości-
my trójkę Ukraińców. 

Piękne rekolekcje wielkopostne wygłosił rekolek-
cjonista o. Jarosław Kuffel SJ pod hasłem: WIELKA - 
NOC czyli Światło w ciemności. Możemy zapoznać 
się jeszcze z treścią nauk na naszej parafialnej stronie 
internetowej: www.szczepan.jezuici.pl 

Tajemnica Wielkiej Nocy, w której „łączą się spra-
wy ludzkie ze sprawami boskimi” niech uzdolnią nas 
do wiary Bogu i nadziei w Nim Zmartwychwstania 
i zaowocują POKOJEM, Jego POKOJEM. 

Spokojnych, Radosnych Świąt Wielkanocy przeka-
zuję od wszystkich moich współbraci Jezuitów dla 
Was. Wspólnie świętujmy ten czas Wielkiego Wyda-
rzenia.  

Z serdecznymi pozdrowieniami, świątecznymi ży-
czeniami, modlitwą i błogosławieństwem 

O. Marcin Gryz SJ, Proboszcz  

WIELKI TYDZIEŃ 
10 kwietnia – Niedziela Palmowa 

Spowiedź w Wielkim Tygodniu 

Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środa 

podczas Mszy świętych 

Wielki Czwartek i Wielki Piątek 

godz. 7.00 -13.00 

Wielka Sobota – godz. 7.00 - 14.00 

Nie spowiadamy 

W czasie Liturgii Triduum Paschalnego  
W czasie Świąt – Niedziela i Poniedziałek 

TRIDUUM PASCHALNE  
 

Wielki Czwartek, 14 kwietnia 

godz. 16.30 - Liturgia Wieczerzy Pańskiej – dla dzieci 
godz. 18.30 – Liturgia Wieczerzy Pańskiej - dla parafian 

Adoracja Pana Jezusa w „Ciemnicy” do godz. 21.00  
Wielki Piątek, 15 kwietnia  

godz. 15.00 - Nowenna do Bożego Miłosierdzia. 
godz. 16.30 - Liturgia Męki Pańskiej - dla dzieci 

godz. 18.30 - Liturgia Męki Pańskiej - dla parafian  
Adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 21.30  

Wielka Sobota, 16 kwietnia 

od godz. 7. 00 - Adoracja przy Grobie Pańskim 

od godz. 9.00 do 16.00 - Święcenie pokarmów  
godz. 15.00 - Nowenna do Bożego Miłosierdzia. 
godz. 16.30 - Liturgia Wigilii Paschalnej - dla dzieci 

godz. 20.00 - Liturgia Wigilii Paschalnej - dla parafian 

Na Liturgię przynosimy świece 

Serdecznie zapraszamy do udziału 

Naszych Parafian i Gości 

CZAS WIELKANOCNY 
Nowenna do Bożego Miłosierdzia 

do 15. kwietnia - godz. 15.00 

Niedziela Zmartwychwstania, 17 kwietnia  
godz.6.00 - Procesja i Msza św. Rezurekcyjna  

godz. 15.00 - Nowenna do Bożego Miłosierdzia 

24 kwietnia - Niedziela Miłosierdzia Bożego 
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26 grudnia – odbył się w naszej parafii odpust 
z okazji uroczystości św. Szczepana, patrona naszego 
kościoła. Mszy św. odpustowej przewodniczył pro-
wincjał jezuitów, ojciec Zbigniew Leczkowski SJ. 

31 grudnia – ostatni dzień roku 2021 pożegnaliśmy 
nabożeństwem dziękczynnym i uroczystym Te Deum, 
a 1 stycznia 2022 r. – obchodziliśmy uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.  

2 stycznia – w pierwszą niedzielę miesiąca odbyła 
się Msza św. dla członków Apostolstwa Modlitwy 
i Żywego Różańca, Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu oraz Godzina Miłosierdzia. 

3 stycznia – obchodziliśmy uroczystość Najświęt-
szego Imienia Jezus oraz święto tytularne zakonu To-
warzystwa Jezusowego.  

6 stycznia – w uroczystość Objawienia Pańskiego 
(Trzech Króli) tradycyjnie podczas każdej Mszy św. 
poświęcone zostały kreda i kadzidło, a taca była prze-
znaczona na misje. 

7 stycznia – w pierwszy piątek miesiąca po Mszy 
św. o g. 8.00 odbyło się Nabożeństwo do Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, przed południem Księża 
odwiedzili chorych parafian z Komunią św. 

8 stycznia – w sobotę po Mszy św. o g. 8.00 odbyło 
się Nabożeństwo do Niepokalanego Serca. 

9 stycznia – w niedzielę Chrztu Pańskiego zakoń-
czyliśmy w Kościele Okres Bożego Narodzenia. 

10 stycznia – rozpoczęła się Kolęda, tradycyjna wi-
zyta duszpasterska w tym roku z uwagi na pandemię 
miała formę wizyt parafian z poszczególnych ulic 
w naszym kościele, udział we Mszy św. o godz. 18.30 
i wspólną modlitwę o błogosławieństwo mieszkańców 
i mieszkań.  

17 stycznia – obchodziliśmy w Kościele katolickim 
XXV Dzień Judaizmu pod hasłem „Moje myśli nie są 
myślami waszymi” (Iz 55,8). 

18 stycznia – odbyło się spotkanie rodziców dzieci 
przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. o g. 
17.00 w Kościele, a po wieczornej Mszy św. spotka-
nie Duszpasterskiej Rady Parafialnej z Księdzem Pro-
boszczem. 

W dniach 18-25 stycznia – obchodziliśmy Tydzień 
Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: 
„Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie 
i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2). 

23 stycznia – w niedzielę poświęconą Słowu Boże-
mu modliliśmy się, aby wzrastała w nas znajomość 
Pisma Świętego, jak święty autor nauczał już 
w dawnych czasach: „Słowo to bowiem jest bardzo 
blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je 
mógł wypełnić” (Pwt 30, 14). Z racji 9. rocznicy 
śmierci Kardynała Józefa Glempa Arcybiskupa Me-
tropolity Warszawskiego, Prymasa Polski w bazylice 
archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela w War-
szawie o godz. 19.00 została odprawiona Msza św. 

26 stycznia – po zakończeniu Tygodnia Modlitw 
o Jedność Chrześcijan, tradycyjnie w Kościele kato-
lickim obchodziliśmy XXII Dzień Islamu pod hasłem 
„Chrześcijanie i muzułmanie: świadkami nadziei”. 

29 stycznia – Klub Czytelniczy u Szczepana zorga-
nizował w sali św. Stanisława Kostki w Domu Para-
fialnym spotkanie poświęcone omówieniu książki bł. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Ojcze nasz. Niech 
Modlitwa Pańska stanie się naszym chlebem powsze-
dnim”.  

2 lutego – w święto Ofiarowania Pańskiego, trady-
cyjnie Matki Bożej Gromnicznej, przynieśliśmy świe-
ce na Msze św. oraz z okazji Dnia Życia Konsekrowa-
nego zbieraliśmy datki na wsparcie zakonów klauzu-
rowych.  

4 lutego – w pierwszy piątek miesiąca odbyła się 
poranna Msza św. i Nabożeństwo wynagradzające 
Najświętszemu Sercu Jezusa, a następnie Księża z ko-

munią św. odwiedzili w domach naszych chorych pa-
rafian. 

6 lutego – w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 
8.00 odbyła się Msza św. w intencji Apostolstwa Mo-
dlitwy i Żywego Różańca oraz spotkanie nt. intencji 
papieskiej na miesiąc luty: „w intencji zakonnic i in-

nych kobiet konsekrowanych ‐ dziękując im za ich 
misję i odwagę ‐ aby nadal odkrywały nowe odpowie-
dzi w obliczu wyzwań naszych czasów”. W kościele 
odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu i Go-

dzina Miłosierdzia, poprowadzona przez grupę modli-
tewną Odnowy w Duchu Świętym „Źródło miłości”. 

10 lutego – po wieczornej Eucharystii odbył się 
Wieczór z Maryją - Uzdrowienie chorych. Czuwanie 
zakończyło błogosławieństwo Najświętszym Sakra-
mentem. 

11 lutego – z okazji Światowego Dnia Chorego 
i wspomnienia liturgicznego Matki Bożej z Lourdes 
papież Franciszek wystosował specjalne orędzie pt.: 
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny 
(Łk 6,36), trwając na drodze miłosierdzia przy tych, 
którzy cierpią”.  

16 lutego – po Mszy św. wieczornej odbyło się spo-
tkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej. 

17 lutego – w Kaplicy św. Judy Tadeusza odbyło 
się spotkanie Rodziców dzieci rocznicowych po 
Pierwszej Komunii św.  

20 lutego – w naszym kościele gościliśmy misjona-
rza z Kirgizji, o. Adama Malinowskiego SJ, jezuitę, 
który podzielił się z nami doświadczeniem pracy mi-
syjnej w Kirgistanie oraz funkcjonowaniu Dziecięce-
go Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego nad 
jeziorem Issyk-kul (issykcenter.kg). Nasza zbiórka na 
misje wyniosła 6295 zł.  

22 lutego – w świątyni odbyło się spotkanie Rodzi-
ców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komu-
nii św. 

2 marca – Środa Popielcowa, rozpoczynająca 
w Kościele okres Wielkiego Postu, w związku z woj-
ną na Ukrainie, została wyznaczona przez papieża 
Franciszka na dzień modlitwy i postu w intencji poko-
ju: „Jak Jezus nas nauczał, że diabelskiemu szaleń-
stwu przemocy odpowiada się orężem Boga: postem 
i modlitwą”. Nasza zbiórka na pomoc uchodźcom wo-

ciąg dalszy na stronie 7 

WYDARZYŁO SIĘ… 
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Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby 
cię grzech nie opanował?”; „Kościół nas pyta nie tylko 
negatywnie czego się wyrzekamy, ale i pozytywnie w co 
wierzymy.”; „Czy wierzymy, że w imię Trójcy Świętej 
mogą być odpuszczone nam nasze grzechy”  

Kończy się kolejny Wielki Post, zbliżają kolejne 
święta Wielkiej Nocy. Przybliżamy się do tajemnicy 
naszego odkupienia, naszego przygarnięcia do Serca 
Bożego. Jesteśmy zaproszeni do przeżycia na nowo 
działalności apostolskiej Pana Jezusa, która rozpoczęła 
się od przyjęcia chrztu z rąk św. Jana, kiedy niebo się 
otwarło i rozległ się głos „to jest mój syn umiłowany”. 
My też jesteśmy zaproszeni, by przejść tę drogę. Usły-
szeć Boże potwierdzenie „Ty jesteś moim synem umi-
łowanym, córką umiłowaną” i rozważać je przez sześć 
niedziel, by wreszcie potwierdzić na nowo odnawiając 
przyrzeczenia chrzcielne podczas liturgii Wielkiej So-
boty. Przyrzeczeń jest łącznie sześć, trzy dotyczą tego 
czego się wyrzekamy i trzy tego w co wierzymy. 
Przyjrzyjmy się im bliżej.  

Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci 
Bożych? Tak brzmi pytanie do pierwszego przyrzecze-
nia. Czy jest ktokolwiek na ziemi kto nie chce żyć 
w wolności? Przymus zabiera nam godność, wol-
ność natomiast ją wyraża, dopeł-
nia. Piękna zatem to obietnica 
i jednocześnie instrukcja obsługi, 
bo mówi jeśli chcesz się cieszyć 
wolnością dziecka Bożego zrezy-
gnuj z grzechu. Odrzuć go. Bę-
dziesz wolny od wyrzutów sumie-
nia, od skomplikowanych relacji, 
od wszystkiego co obciąża Twoją 

duszę i szczęście. Będziesz też zdolny przeciwstawić 
się, gdy ktoś inny będzie przymuszał Cię do złego po-
zbawiając godności, podmiotowości. Dzięki temu bę-
dziesz mógł z godnością spojrzeć na siebie w lustrze 
i bratu w oczy. Nie flirtujmy z grzechem, nie pobłażaj-
my sobie, ale podejmijmy decyzję, żeby się wyrzec 
zła. Długofalowo będziemy szczęśliwsi i wolni.  

Trzeba jednak powiedzieć, że bywają sytuacje, gdy 
chcemy jak najlepiej, ale sprawy zaszły tak daleko, że 
jesteśmy jakby na równi pochyłej pchającej nas w zło. 
Jesteśmy tylko ludźmi, mamy swoje wady, ogranicze-
nia, więc oczekiwanie, że będziemy zawsze odporni na 

wpływy złego ducha jest nierealistyczne, stąd w mąd-

rości Kościoła jest drugie przyrzeczenie chrzcielne, 
które brzmi Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowa-
dzi do zła, aby cię grzech nie opanował? Moment de-
cyzji jest nie tylko w chwili próby, ale dużo wcześniej, 
kiedy podejmujemy świadome postanowienie, że nie 
będziemy się stawiać w sytuacjach, w których mogli-
byśmy zrobić coś złego, niewłaściwego. Potrzeba do 
tego trochę wyobraźni i przede wszystkim łączności 

z Bogiem poprzez niedzielną mszę, sakramenty. Z po-
mocą przychodzi też kultura, która bywa mocnym no-
śnikiem wartości duchowych. Przykładem może być 
zalecenie, żeby nigdy nie emanować na innych negaty-
wizmem, lub by nie podejmować trudnych tematów, 
gdy jesteśmy wzburzeni. To zasady savoir-vivre, 
a jakże przydają się w życiu duchowym! Pomagają nie 
reagować w sytuacjach, kiedy jesteśmy najbardziej 
narażeni na to, że zranimy innych i siebie. Trzeba 
umieć rozeznać, czy możemy poruszać z daną osobą 
trudne tematy i swoje rozterki czy nie. Czasem jest to 
możliwe i pożyteczne, czasem nie.  

Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym 
sprawcą grzechu? To kolejne pytanie wiodące do 
przyrzeczenia „wyrzekam się”. Jest bardzo zasadne, bo 
dotyczy naszej optyki, sposobu myślenia. Czy widzę 
zło jako integralną część innych ludzi, czy jako coś co 
nimi zawładnęło, ale nie jest zgodne z ich naturą istoty 
stworzonej na Boży obraz i podobieństwo? Trzeba so-
bie zadawać to pytanie, żeby umieć uzdalniać innych 
do zmiany. Nic tak nie motywuje jak zaufanie innych, 
okazywana wiara. Negatywna optyka i ocenianie w ka-

tegoriach „ktoś taki jest” nie uskrzydli, nie uzdolni do 
przekroczenia siebie.  

Odnawiając nasze wybranie przez Boga, które doko-
nuje się w chrzcie Kościół pyta nas nie tylko negatyw-

ciąg dalszy na stronie 7 

Misja apostolska Chrystusa zaczęła się od chrztu, peł-
nia naszego dziecięctwa Bożego również zaczyna się 
od chrztu i w każdą Liturgię Paschalną jesteśmy za-

proszeni by odnawiać świadomie przyrzeczenia zwią-
zane z tym sakramentem.  

PARĘ SŁÓW O … PRZYRZECZENIACH CHRZCIELNYCH  
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nie czego się wyrzekamy, ale i pozytywnie w co wie-
rzymy. Po co to wszystko i czyją mocą? A zatem usły-
szymy pytanie: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmo-
gącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz, że 
jesteś umiłowanym dzieckiem Boga stworzonym na 
Jego obraz, które Bóg 
mocno kocha i pragnie 
prowadzić szanując 
jednak jego wolność? 
Miłość jest tylko 
w wolności, więc Bóg 
daje wolność, żeby nas 
uzdolnić do prawdziwej 
miłości Jego i innych. 
Czy wierzymy w to? 
Czy wierzymy, że Bóg 
ukazuje się tym, którzy 
go szczerym sercem 
szukają, czy wierzymy 
w to, że jest dobry? 
Następnie jesteśmy py-
tani czy wierzymy we 
wcielenie. Czy wie-
rzysz w Jezusa Chry-
stusa, Syna Jego jedy-
nego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, 
umęczonego i pogrzebanego, który powstał 
z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzymy, 
że nasze usprawiedliwienie wynika z tego, że przez 
chrzest zostaliśmy zanurzeni w krwi i męce Chrystusa 
i w jego zmartwychwstaniu i w ten sposób uzyskali-
śmy nasze odkupienie? Czy wierzymy, że Bóg powo-

łując ludzi do istnienia zaplanował, że z jednym z nich 
podzieli się swoim bóstwem? Czy wierzymy również, 
że Bóg tak kocha ludzi, że wydał za nich Syna? Jedy-
nego sprawiedliwego.  

Na końcu zaś usłyszymy: Czy wierzysz w Ducha 
Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie 
Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie 

ciała i życie 
wieczne? Czy 
wierzymy, że 
w imię Trójcy 
Świętej mogą 
być odpusz-
czone nasze 
grzechy, jeśli 
je wyznamy 
i będziemy za 
nie żałować? 
Czy wierzymy, 
że Kościół jest 
strażnikiem 
depozytu wia-
ry i przez jego 
pasterzy pro-
wadzi nas do 
Boga? Czy 
wierzymy, że 

osoby, które żyły przed nami już mogą oglądać Boga 
i wstawiają się na nami, co i my możemy osiągnąć po 
naszej śmierci? Pobądźmy z tymi przyrzeczeniami, by 
móc potem z radością powiedzieć: 

Taka jest nasza wiara, to jest wiara Kościoła, której 
wyznawanie jest naszą chlubą!  

Aki 

PARĘ SŁÓW O ... ciąg dalszy ze strony 6 

jennym z Ukrainy z niedzieli 27 lutego i Środy Po-
pielcowej wyniosła 15.450,- zł. Dziękujemy. 

6 marca – w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu 
odbyła się Msza św. Apostolstwa Modlitwy i Żywego 
Różańca oraz spotkanie wyjaśniające intencje papie-
skie, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Godzina 
Miłosierdzia oraz o g. 15.30 Msza inicjacyjna dzieci 
przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. 

10 marca – po Mszy św. o 18.30 odbył się Wieczór 
z Maryją, Adoracja i Różaniec przed Najświętszym 
Sakramentem oraz błogosławieństwo indywidualne. 

12 marca – w związku z trwającym w zakonie jezu-
itów Jubileuszowym Rokiem Ignacjańskim na 400-

lecie kanonizacji św. Ignacego Loyoli, odbyła się 
Msza św. okolicznościowa z Litanią do św. Ignacego. 

13 marca – w drugą niedzielę Wielkiego Postu 
przypada Święto Papieskie i 9. rocznica wyboru pa-
pieża Franciszka na Stolicę św. Piotra i z tej racji 

w poniedziałek, 14 marca, w Świątyni Opatrzności 
Bożej w Warszawie-Wilanowie została odprawiona 
Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył 
Nuncjusz Apostolski w Polsce, Arcybiskup Salvatore 
Pennacchio. 

W dniach 20-23 marca odbywały się rekolekcje 
wielkopostne. W Wielkim Poście dodatkowo nawie-
dzamy kościoły stacyjne, uczestniczymy w piątki 
w Drodze Krzyżowej, w niedziele pamiętamy o nabo-

żeństwie Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. 
Pamiętajmy: pomagamy, otwieramy serca i domy 

dla uchodźców, składamy ofiary na utrzymanie 
i funkcjonowanie naszej świątyni, przy wypełnianiu 
deklaracji PIT przeznaczamy 1% swojego podatku na 
wsparcie naszej parafii. Za wszystkich Dobroczyńców 
parafii nasi Księża w każdą środę odprawiają Mszę 
świętą.  

Serdecznie zapraszamy do oglądania relacji foto-
graficznych i filmowych zamieszczonych na parafial-
nej stronie internetowej: www.szczepan.org.pl.  

Oprac. JW  

WYDARZYŁO SIĘ ... ciąg dalszy ze strony 5 



Nasza Parafia Nr 1/2022 8 

 
W

O
J

N
A

 N
A

 U
KR

A
IN

IE
 

MIGAWKI Z JEZUICKIEJ POMOCY DLA UKRAINY 

Wojna na Ukrainie trwa już ponad miesiąc. W pomoc 
naszym siostrom i braciom w Ukrainy włączają się wszy-
scy Polacy. Pomoc niesie również Kościół Katolicki. 
Swoje domy przed wojennymi uchodźcami otworzyli 
także Ojcowie Jezuici i parafianie z parafii jezuickich 
z całej Polski. 

Jezuici wraz z parafianami, we współpracy z wie-

loma instytucjami i organizacjami, spieszą z pomocą 
ofiarom wojny szukającym schronienia w bezpiecz-

niejszych miejscach Ukrainy (Lwów i Chmielnicki) 
oraz uchodźcom wojennym przybywającym do Polski. 
Warszawskie parafie prowadzone przez Towarzystwo 
Jezusowe zorganizowały zarówno pomoc doraźną jak 
i przygotowują się na długofalowe wsparcie Ukraiń-
ców. Działań jest tak wiele i są tak różnorodne, że 
trudno je wszystkie wymienić w krótkim artykule.  

Z początkiem kwietnia jezuicka 
grupa "Bobola dla Ukrainy" i Chrześ-

cijańskie Przedszkole „Daniel” otwo-
rzyły w Warszawie przy ul. Rako-
wieckiej punkt przedszkolny dla 
ukraińskich dzieci. Podobny punkt 
działa przy Kolegium Księży Jezui-
tów w Gdyni. Większość jezuickich 
wspólnot zakonnych zaprosiło do 
siebie po kilka, a nawet kilkanaście 
osób. W drugiej połowie marca szes-
nastu uchodźców zamieszkało w Ko-

legium przy ul. Rakowieckiej, 
a przez jezuickie centrum w War-
szawie Falenicy przewinęła się już 
ponad setka uciekających przed woj-
ną. Zatrzymują się w Falenicy na kil-
ka dni, by następnie wyruszyć dalej 
na Zachód. Wśród nich były dwie 
grupy osób niesłyszących. 

W domu zakonnym w Łodzi dwie 
rodziny z Ukrainy. Przywiozła ich 
straż z hali sportowej, gdzie nocowa-
ły dwa dni. Dwie mamy, czwórka 
dzieci i babcia. Poruszające spotkanie 
od samego początku. Łzy zalęknio-
nych kobiet, krępujących się przekro-
czyć próg domu zakonnego. A po-
tem, po wejściu do dużego pokoju, 
łzy szczęścia, że będą mogły tu zo-
stać na dłużej – piszą jezuici ze 
wspólnoty Łodzi. 
Ojciec Rektor z warszawskiego Kole-
gium Jezuitów na Rakowieckiej mó-
wi, że cały dom żyje teraz gośćmi 
z Ukrainy. Jest ich szesnastka, w tym 
czworo dzieci i dwie osoby z niepeł-
nosprawnością. Na tablicy ogłoszeń 
wisi lista, na którą wpisują się jezuici 

ciąg dalszy na stronie 9 
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do dyspozycji uchodźców w danym dniu. Naszym go-
ściom trudno jest uwierzyć, że są bezpieczni, rzadko 
wychodzą z pokojów. Bardzo ich także krępuje, gdy 
widzą jezuitów przynoszących z własnych pokojów 
różne rzeczy, które mogłoby im się podczas pobytu 
w naszym domu przydać. 

Pierwsze osoby, jakie u nas zamieszkały to rodzice 
z trójką dzieci – opowiada o. Michał Gutkowski 
z Kolegium Jezuitów w Gdyni. Synek leczy się hema-
tologicznie i został z mamą w szpitalu w Gdańsku. Oj-
ca zwolniono ze służby wojskowej z powodu choroby 
syna i opieki nad dwoma córkami. Nowicjusze poma-
gają im w zaaklimatyzowaniu się. Niedługo pokoje 
w koronie kościoła będą gotowe na kolejne rodziny. 
Także nasz punkt przedszkolny zostanie powiększony, 
aby do grupy polskich dzieci 
mogły dołączyć dzieci ukraiń-
skie. Tym bardziej że mamy 
wychowawczynię z językiem 
ukraińskim. W tej chwili mamy 
już w punkcie czwórkę ukraiń-
skich dzieci. Ponadto czterech 
ukraińskich uczniów zostało 
przyjętych do naszego gdyń-
skiego Zespołu Szkół Jezuitów. 

W naszym domu w Gliwicach 
jest już 20 uchodźców z Uk-

rainy – piszą jezuici ze wspól-
noty w Gliwicach. Wśród nich 
trójka 15-miesięcznych dzieci: 
dwóch chłopczyków i dziew-

czynka. Goście sami gotują po-
siłki. Co jakiś czas jezuici 
umieszczają na facebookowej 
stronie ogłoszenia o bieżących 
potrzebach: kołyska dla dziecka, 
pampersy nr 4, poduszki, trzy 
miski plastikowe okrągłe (żeby 
się zmieściły do brodzika), trzy 

miski podłużne (żeby się zmieściły do wanny), laptopy 
do nauki zdalnej… Odpowiedź wiernych jest tak hoj-
na, że często muszą ogłaszać, by już nic więcej nie 
przynosić. 

W parafii w Nowym Sączu przyjęliśmy ponad 20 
uchodźców: mam z dziećmi. W naszym domu zakon-
nym zamieszkało 5 osób, pozostali zostali ugoszczeni 
przez naszych parafian. Parafia wspiera również grupę 
przebywająca w Rytrze koło Nowego Sącza. Pomaga-
nie potrzebującym jednoczy, a hojność, jaką widzimy 
pośród wszystkich parafian, buduje nas wszystkich. 

To tylko kilka przykładów rozgrzewających serca 
i świadczących, że Chrystus żyje pośród nas. Inne je-
zuickie domy także mogły doświadczyć, że „gość 
w dom”, to rzeczywiście „Bóg w dom”. Za zgodą na-
szych gości dzielimy się zdjęciem ukraińskiej rodziny, 
która zamieszkała w naszym domu w Toruniu (na zdję-

ciu w towarzystwie przełożo-
nego wspólnoty O. Lesława 
Ptaka SJ). 
Wspólnota przy ul. Szczepana 
przygotowała pokoje dla kilku 
osób. Trzy osoby są już z nami 
i pozostaną na dłużej.  
Działalność jezuitów na tere-
nie Ukrainy i Polski koordynu-
je zespół powołany przez Pro-
wincjałów i kierowany przez 
ukraińskiego jezuitę o. Vita-
liya Osmolovskiego SJ. Mieli-
śmy okazję gościć go w naszej 
parafii podczas Mszy św. 
w połowie marca. Brat Jerzy 
Zadwórny SJ (na zdjęciu po-
wyżej) zawozi na Ukrainę 
wszelką pomoc, jakiej potrze-

MIGAWKI Z ... ciąg dalszy ze strony 8 
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ba w dwóch stworzonych przez jezuitów schroniskach 
dla przesiedleńców.  

Absolwenci jezuickich szkół we współpracy 
z przedsiębiorcami różnych branży dostarczyli już na 
Ukrainę kilkanaście tirów pomocy humanitarnej.  

W Jezuickim Centrum Społecznym „W Ak-
cji” (JCS), mieszczącym się w Warszawie przy ul. Ra-
kowieckiej, od rana do późnej nocy trwa przyjmowanie 
zgłoszeń od Ukraińców i ich opiekunów - mówi o. Łu-
kasz Lewicki, dyrektor JCS.  

Otrzymują tam pomoc w transporcie, zakwaterowa-
niu, tłumaczeniu dokumentów, szukaniu pracy. Mogą 
zwrócić się o poradę prawną, medyczną i psycholo-

giczną. Zgłaszają się setki osób a ich historie przeraża-
ją i wzbudzają podziw, nieraz trudno wolontariuszom 
powstrzymać łzy ze wzruszenia.  

W poszukiwaniu mieszkań Jezuickie Centrum Spo-
łeczne otrzymuje wsparcie ze strony wolontariuszy 
i wspólnot działających przy Parafii pw. św. Andrzeja 
Boboli przy ul. Rakowieckiej. Niektórzy uciekinierzy 
trafiają także do wspólnot jezuickich rozsianych po 
całej Polsce.  

W kościołach organizowane są zbiórki darów rzeczo-
wych, które udało się już przetransportować do Droho-
bycza, Lwowa, Dorohuska, Żółkwi, Chmielnickiego, 
Fastowa. Wolontariusze JCS prężnie działają w przy-

granicznym punkcie prowadzonym wspólnie z Caritas 
w Zosinie, a o. Łukasz Lewicki, dyrektor JCS, organi-
zuje lekcje nauki języka polskiego i serię szkoleń ma-

jących na celu przygotowanie społeczeństwa na przyję-
cie większej liczby uchodźców. Natomiast Wspólnota 
„DOM w ramionach Ojca” spotykająca się w Parafii 
pw. św. Andrzeja Boboli rozwija szeroką i komplek-

sową działalność pomocową we współpracy z organi-
zacjami innych wyznań chrześcijańskich.  

Nie brakuje także modlitwy. Ojciec Jakub Szelka SJ 
pisze na Facebooku, że w kościele św. Ignacego Loyoli 
w Jastrzębiej Górze zgromadzili się katolicy obrządku 
greckokatolickiego, łacińskiego oraz chrześcijanie pra-
wosławni. Większość stanowili uchodźcy, którzy na 
Pomorzu znaleźli schronienie. „Śpiewaliśmy wspólnie 
Akatyst do Najświętszej Maryi Panny. Polacy 
i Ukraińcy. Mieszkańcy Jastrzębiej Góry, Tupadeł 
i Rozewia, oraz nasi Bracia i Siostry z Ukrainy. Dzisiaj 
wspólnie modliliśmy się o pokój. Gdy, w trakcie mo-
dlitwy, patrzyłem na kościół pełen ludzi, to pojawiły 
mi się z jednej strony smutek a z drugiej strony nadzie-
ja. Smutek, bo widziałem ludzi, którzy są oderwani od 
swojej ziemi, którzy musieli uciekać przed wojną, któ-
rych bliscy pozostali w Ukrainie i walczą. Oczy dzieci 
pełne smutku. A z drugiej strony nadzieja. Bo widzę, 
miłość naszych parafian, którzy otworzyli swoje domy 
dla potrzebujących i przyjęli ludzi, których nie znali. 
To jest Ewangelia zapisana w sercach. Ta nadzieja, 
pozwala mi ufać, że wszystko ułoży się dobrze”.  

Przedstawiłem jedynie migawki z tego, co udaje się 
nam robić w sytuacji, której nikt nie przewidział i na 
którą nikt nie był przygotowany. Dobry Bóg nam to-
warzyszy i uczy jak naśladować Chrystusa.  

Wojciech Żmudziński SJ  
Zdjęcia dostarczone przez Autora 

MIGAWKI Z ... ciąg dalszy ze strony 9 
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RANA OSTATNIA  

Wychodząc naprzeciw tym wszystkim uczestnikom 
„Medytacji”, którzy proszą nas o teksty towarzyszące 
naszym medytacjom, dla tych którzy chcą się z nami łą-
czyć duchowo, a pozostają w domach, kontynuujemy 
drukowanie wybranych tekstów. 

Jeden z żołnierzy włócznią przebil Mu bok 

i natychmiast wypłynęłą krew i woda (J 19,34). 
Przebite serce kończy akt dramatu. 
„Rana serca ukazuje duchową ranę... 
Przez tę widzialną ranę 

oglądajmy niewidzialną ranę miłości”. 
Odsłania ona totalne oddanie Jezusa ludziom, 
jak jest w nich rozmiłowany. 
 

Ostatnia rana w sercu Chrystusa, 
„rana post mortem, 
jest jedyną, z powodu której nie cierpiał”. 
Z niej wypływają Kościół 
oraz sakrament chrztu i Eucharystii. 
 

„Liczni lekarze sądowi badali otwarcie boku 

na podstawie krwawego odbicia 

na Całunie Turyńskim... 
Odtworzyli drogę włóczni. 
Żołnierz stanął z boku na trzy czwarte. 
Włócznia przebiła ciało skośnie przez prawy bok, 
dokładnie ponad siódmym żebrem, 
w piątym odstępie śródkostnym. 
Lekarze uważają, że po śmierci rana była łagodna. 
Mierzyła 1,5x4,5 centymetra. 
Przy końcu wznoszącego się podejścia 

włócznia przebiła serce. 
I tak – konkludują – wypłynęła krew i woda. 
 

W tym miejscu dowiadujemy się, 
jak wysoki był krzyż. 
Aby dosięgnąć ciała Skazańca, przebić Jego bok, 
Longinus musiał posłużyć się włócznią. 
 

„Świat musi o tym wiedzieć, 
owo objawienie Miłości burzy wszystko, 
co człowiek mógł sobie pomyśleć o Bogu. 
Męka Syna Bożego z powodu rozpętania 

złych potęg ciemności, 
zmusza nas do zobaczenia tego, 
czego nigdy nie moglibyśmy przypuszczać, 
o czym nigdy nie śmielibyśmy myśleć: 
„Włócznia w w ręku setnika pokazała, 
że rana była głębsza 

i sięgała dalej niż do serca Chrystusa. 
Ta włócznia przebiła Boga, 
przeszła przez sam środek Trójcy”. 
 

Miłość Boga jest nie tylko duchowa. 
On kocha ludzkim sercem. 
Niech zatem Cor loquitur 
- serce mówi do Serca. 
Panie, 
patrząc na Twe Najświętsze Serce, 
które do końca umiłowało, 
pragnę w pełnym oddaniu wyrazić  

Tobie cześć i miłość. 
 

Niech Twoja miłość wyciśnie Cie-
bie 

w moim sercu tak głęboko, 
abym nigdy nie mógł zapomnieć 

o Tobie, 
ani odłączyć się od Ciebie. 
Serce pełne miłości, 
pokładam w Tobie ufność moją, 
poniważ obawiam się oddalenie z powodu 

moich grzechów i słabości, 
natomiast spodziewam się wszystkiego 

z Twojej dobroci. 
 

Bądź przebłaganiem wobec Ojca i Ducha Świętego. 
 

Raczyłeś wezwać mnie do przyjaźni. 
Mam świadomość, 
że jestem człowiekiem niegodnym. 
Jednak ośmielony przez Ciebie, 
Zawierzam Ci całego siebie, 
moje życie, czyny i troski, 
zdolności i siły, cierpienia. 
Pragnę należeć do Ciebie całkowicie. 
 

Pozwól, 
niech będzie w Twoim Przebitym Sercu 

zapisane imię moje. 
 

Rozpalaj ustawiczny ogień we mnie, 
ogień miłości ku Tobie, Ojcu, Duchowi, 
ku ludziom. 
Pragnę bowiem 

miłością odpowiedzieć na Miłość.  
Ks. W. Niewęgłowski, Co Jezus widział z krzyża? 

Oprac. EP 

 

MATKA BOŻA 
 

Matko Boża Nieustającej Pomocy 

Módl się za nami 
Bo upadamy na co dzień 

Pod ciężarem grzechu 

Pod ciężarem smutku 

Pod ciężarem rozpaczy 

Bezradności 
Beznadziei 
Błędów 

Złudzeń 

Zwątpień 

My jesteśmy tutaj 
Słabi 
Smutni 
A jednak wierzący 

Pomóż nam 

Katarzyna Bohdanowicz 
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PASTERKA 

Pasterka 2021 roku była bardzo wzruszają-
ca. Rodzice, a przede wszystkim dzieci  zo-
stały  zachęcone do tego, aby przebrać się za 
owieczki, pasterzy, Maryję, Józefa itd. i sko-

rzystały z tej możliwości - co widać na zdję-
ciach. Dziękujemy Rodzicom za pomysło-
wość i wszelką pomoc. Dzieci przyniosły 
również dzwoneczki i inne instrumenty, któ-
rymi wtórowały scholi podczas śpiewu ko-
lęd.  Atmosfera była świąteczna i rodzinna. 
Dziękujemy promykom Miłosierdzia oraz 
Panu  Sławkowi, Pani Marcie i Asi  za rado-
sne kolędowanie. 

S. M.Zacharia 

Zdjęcia dostarczone przez s. M. Zacharię 
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Zdjęcia dostarczone przez s. M. Zacharię 

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 

Eucharystia rozpoczęła się długim, procesjo-
nalnym wejściem, w którym obok Ojca Mie-
czysława Jóźwiaka  i  ministrantów podążali 
również Trzej Królowie czyli: Mikołaj, Mate-
usz i Natan- chłopcy z klasy III.  Na początku 
cała asysta skierowała się w stronę żłóbka, 
gdzie Królowie złożyli swoje dary. Na gło-
wach bardzo wielu dzieci lśniły "złote" korony 
- wykonane ręcznie.  Dziękujemy Wam za 
waszą kreatywność  i chęci.  

S. M.Zacharia 
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WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA 
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UROCZYSTOŚĆ ŚW. SZCZEPANA 

Fot. Z.Kubisiak  
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ŚRODA POPIELCOWA 

Fot. Z.Kubisiak  
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DROGA KRZYŻOWA 

Fot. Z.Kubisiak  
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Gęsta, przypominająca mleko mgła lekko osiadała na 
łąkach, kładąc się na nich jak aksamitny koc otulający 
podczas mroźnych wieczorów wszystkich spragnio-
nych ciepła. Malwina lubiła obserwować te białe dy-
wany ścielące się przed jej oknami wychodzącymi na 
pejzaż pól i pastwisk zagospodarowanych przez oko-
licznych rolników. 

Dzisiaj jak w każdy piątek wracała do wydarzeń Gol-
goty. To tam, na drzewie krzyża dokonało się jej zba-
wienie. Czuła wdzięczność i zobowiązanie. Od dziecka 
była uczona szacunku do tego znaku hańby i zwy-

cięstwa. Nie przyswajała tylko teorii. Bynajmniej! Jej 
rodzice, starsza siostra, babcia, dziadziuś zawsze z sza-

cunkiem i miłością kreślili ten znak na swojej piersi. 
Mama, zanim ukroiła kromkę chleba, robiła znak krzy-
ża na bochenku. Przed wyjściem z domu dostawali 
krzyż zarysowany na czole jej palcami. Tata z sza-

cunkiem całował to święte drzewo…Właśnie te małe 
gesty pokazywały i uczyły miłości do krzyża. Potem, 
kiedy Malwina była już nastolatką, dużo słyszała 
o „noszeniu krzyża”, nie przypuszczając wcale, że sa-
ma doświadczy tej tajemnicy w swoim życiu… 

Malwina rosła we wspólnocie Kościoła, to było dla 
niej naturalne środowisko kontaktu z Bogiem i drugim 
człowiekiem. Zaczy-
nając od rodziny, 
a kończąc na licznych 
koleżankach i kole-

gach. Niejednokrotnie 
słyszała katechezę 
o krzyżu. Lubiła po-
znawać historie świę-
tych, którzy ten szcze-
gólny znak rozpozna-
wali jako łaskę i do-

wód miłości. Nie mo-
gła wtedy zrozumieć, 
jak ciężkie, bolesne 
i co najgorsze, długo-
trwałe, niemal prze-
wlekłe doświadczenia 
można przeżywać 
w kategoriach „łaski”. 
Myślała: „Wielka mi 
łaska z nieba pt. Ból 
i cierpienie w pakiecie 
na stałe. Spoko, bez 
takiej łaski też się 
obejdę, dziękuję, po-
stoję.” Im dłużej przy-
słuchiwała się tym 
"ukrzyżowanym" hi-
storiom, tym bardziej 
nie mogła zgodzić się 
na takie łatwe dopaso-
wywanie siebie, swo-
ich przeżyć do życio-
rysów wielkich świę-
tych, którzy mieli 
własną drogę, a dwóch 
jednakowych przecież 

nie ma. „Mogę czerpać z ich doświadczenia, ale nie 
jestem ich kopią” – powtarzała sobie często. Najbar-
dziej irytowało ją stwarzanie gotowego szablonu 
w związku z pełnioną funkcją. Tak jakby z góry było 
wiadomo, że zostając, np. nauczycielem, mam włożo-
ny na ramiona wielki i ciężki krzyż. Ponadto, jeśli mo-
je najbliższe otoczenie z góry wie o moim krzyżu, za-
czyna to moje rzekome cierpienie niejako gloryfiko-
wać: „Jaka jesteś dzielna, tylko ciebie stać na takie 
cierpienie.” Albo: „Ty już dorosłaś i jesteś godna krzy-
ża, Bóg niedojrzałych krzyżem nie obdarowuje.” Ile 
wtedy zostaje krzyża w krzyżu? 

Malwina niejednokrotnie wspominała swoje do-
świadczenie bycia nauczycielem (wprawdzie krótko, 
bo zaledwie cztery lata) i uważa je za jedno z najpięk-

niejszych. Pamięta to poruszenie środowiska, kiedy 
dostała posadę w elitarnej szkole w mieście, a była to 
jej pierwsza praca. Wielu mówiło o krzyżu, wielu po-
dziwiało, wielu zazdrościło, ale niewielu dawało prze-
strzeń do wzrastania na tej drodze, którą Pan wtedy jej 
podarował. Nigdy nie postrzegała tamtych doświad-
czeń w kategorii krzyża. Wręcz przeciwnie! Była to 
dla niej ścieżka rozwoju, nowych doświadczeń. Pamię-
ta zaledwie jedną trudność, która szybko stała się jej 

atutem i miejscem 
nowych umiejętno-
ści. Kiedy większość 
roztkliwiała się nad 
rzeczywistością 
krzyża, ona święto-
wała swój najwięk-
szy sukces. Zadawała 
sobie ważne pytania: 
„Gdzie jest naprawdę 
mój krzyż? Jak go 
rozpoznać?” Zauwa-
żyła, że to nie opinia 
publiczna decyduje, 
kiedy doświadczamy 
krzyża, to nie są wy-
bory większości, jeśli 
jest to łaska z nieba, 
musi pochodzić od 
NIEGO i na pewno 
przychodzi bez roz-
głosu… Patrzyła na 
krzyż niesiony przez 
Jezusa: „Wzgardzo-

ny i odepchnięty 
przez ludzi, Mąż bo-
leści, oswojony 
z cierpieniem, jak 
ktoś, przed kim się 
twarze zakrywa, 
wzgardzony tak, iż 
mieliśmy Go za 
nic” (Hbr 53, 5). 
Wszechmogący, po-
zbawiony blasku 

przechodził, jakby 
ciąg dalszy na stronie 27 

ZAPROSZENIE…  

Rysunek: Julia Karnikowska 
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niezauważony, między straganem z owocami 
a zmęczonym Szymonem. Ten strudzony mężczyzna 
nawet nie wiedział, co się działo. Zobaczył skazańca. 
Nie chciał mu pomóc. Kto wtedy rozpoznał JEGO 
krzyż? Trudno doszukać się tam godności, splendoru, 
pochwał, akceptacji i uznania innych z powodu zasługi 
i dojrzałości, by nieść założoną na barkach kłodę. Ile 
tam cierpienia i samotności? Tak! Malwina wtedy od-
kryła klucz do rozpoznania krzyża. 

Przypatrując się Jezusowi, czytała swoją drogę. W 
rozpoznaniu krzyża jej otoczenie było podobne do 
Szymona. Nikt nie zauważył ciężaru, który niosła od 
lat. W tej wędrówce doświadczyła więcej niż trzy 
upadki. Za każdym razem trudniej jej było wstać po 
kolejnych ciosach nieprzyjemnych uwag, plotek, po-
mówień. Kto wtedy widział, że niesie krzyż? Zapew-
niam was - niewielu. Czuła strach, przejmującą samot-
ność i nieodpartą chęć, by porzucić to niewygodne 
miejsce. Oj tak! Na krzyżu jest szorstko, obco, ciemno, 
niekomfortowo, nieludzko, niehumanitarnie, nieekolo-
gicznie i niemodnie. Trudno nie mieć pragnienia 
opuszczenia takiego miejsca. Nieraz chciała wtedy 
odejść, ale została, bo paradoksalnie w tej głuszy spo-

tkała JEGO, w tym zdeformowanym miejscu, opusz-
czonym przez jej przyjaciół ON na nią czekał. KRZYŻ 
TO DOŚWIADCZENIE NAJWIĘKSZEJ MIŁOŚCI. 
Trzeba dużo odwagi, aby nie zdezerterować. Dopóki 
masz wokół siebie ludzi, którzy ciągle poklepują cię po 
ramieniu twoich zasług, nie mów z typową łatwością 
o krzyżu, bo nie wiesz, o czym mówisz. Kto przeżył 
tajemnicę krzyża długo milczy, zanim powie choćby 
słowo. Malwina zrozumiała, co to za łaska…wielka, bo 
bez niej nie mogłaby choć chwili trwać, gdy wszystko 
zdawało się zmierzać do egzystencjalnej i duchowej 
śmierci. Doświadczasz krzyża nie wtedy, kiedy jesteś 
najbardziej gotowy, dojrzały, przygotowany, ale wów-
czas, gdy ON popatrzy na ciebie z miłością. Właśnie 
po tym spojrzeniu przyjdzie doświadczenie krzyża. 
Dzisiaj, w ten piątkowy wieczór, kiedy Malwina wraca 
myślami na Golgotę, zabiera ze sobą nie tylko wycho-
wanie w szacunku i miłości do krzyża, ale swoje do-
świadczenie spotkania z MIŁOŚCIĄ, właśnie tam, 
w tym nieludzkim miejscu. 

I chce nam wszystkim coś bardzo ważnego powie-
dzieć: „Nie przykładajcie szablonów, pozwólcie 
w ciszy dojrzewać do TAJEMNICY MIŁOŚCI. To 
tajemnica… Zatem kto ją pozna i zgłębi? Ten, kogo 
ON zaprosi.” 

s.M. Klaudia Gutowska, felicjanka 

ZAPROSZENIE... ciąg dalszy ze strony 26 
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Biblioteka Parafialna 

niedziela, godz. 10.30 - 12.15  
Poradnictwo Rodzinne  

poniedziałek godz. 17.00 - 19.30 

kontakt: p. Małgorzata Lipecka; tel. 503 531 471 

Akcja Katolicka 

asystent kościelny: O. Marcin Gryz SJ 

po mszy św. o godz. 18.30 po ogłoszeniu 

sala św. Stanisława Kostki 
Koło Przyjaciół „Radia Maryja” 

opiekun: O. Marcin Gryz SJ 

2. poniedziałek miesiąca, godz. 16.00 

kaplica św. Judy Tadeusza 

Apostolstwo Modlitwy i Żywy Różaniec 

opiekun: O. Marcin Gryz SJ 

1. niedziela miesiąca po mszy św. godz. 8.00 

sala św. Judy Tadeusza 

(wyjaśnienie intencji Apostolstwa Modlitwy) 
Odnowa w Duchu Świętym „Źródło miłości” 

opiekun: O. Bogdan Leśniak SJ 

czwartki, godz. 19.15 

kaplica św. Judy Tadeusza 

Wspólnota Mężczyzn w Pół Drogi 
opiekun: O. Krzysztof Dorosz SJ 

prowadzi: Zbigniew Rykowski 
poniedziałek, godz. 19.00 

sala św. Rodziny 

Parafialny Oddział Caritas 

opiekun O. Marcin Gryz SJ 

1. środa miesiąca 

Chór parafialny 

opiekun: O. Marcin Gryz SJ 

kierownik chóru: Ewa Wawrzyniak 

środa, godz. 19.30 

sala św. Rodziny 

Grupy AA 

1. grupa: wtorki godz. 17.00, sala św. Rodziny 

2. grupa: piątki godz. 17.00, sala św. Rodziny 

Kurs przedmałżeński 
Małżeńskie Drogi i O. Andrzej Kiełbowski SJ 

kaplica św. Judy Tadeusza 

Wspólnota św. Jana Apostoła 

opiekun: O. Marcin Gryz SJ 

wtorek, godz. 20.00 

kaplica św. Judy Tadeusza 

Katecheza do bierzmowania 

O. Andrzej Kiełbowski SJ 

kaplica św. Judy Tadeusza 

Schola dziecięca „Promyki 
Miłosierdzia” 

opiekunki: S. M. Zacharia i S. M. Karolina, felicjanki 
niedziela, godz. 9.30 

sala „Promyki” 

Liturgiczna Służba Ołtarza 

opiekun: O. Bogdan Leśniak SJ i O. Marcin Gryz SJ 

sobota 

sala św. Stanisława Kostki 

 

NABOŻEŃSTWA I MSZE ŚWIĘTE 
 

Msze św. w Niedziele i święta 
7.00; 8.00; 9.30; 11.00 (z udziałem dzieci); 12.15 (z 
przedszkolakami w domu parafialnym - poza wakacja-
mi); 12.30 (suma w intencji parafian) 17.00 (poza wa-
kacjami); 18.30 (dla młodzieży); 20.00 (akademicka) 
 

Msze św. w pierwszy piątek miesiąca 
7.00; 7.30; 8.00 (msza św. i nabożeństwo do Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa); 18.30 

 

Msze św. w Dni powszednie 
7.00; 7.30; 8.00; 18.30 

środa godz. 8.00 (w intencji dobroczyńców parafii 
i domu zakonnego); 

1. sobota miesiąca godz. 8.00 (msza św. i nabożeństwo 
do Niepokalanego Serca Maryi); 

2. czwartek miesiąca godz. 18.30 (w intencji Ojczyzny) 
 

Nabożeństwa 
Koronka do Miłosierdzia Bożego: środa godz. 18.15 

Medytacje pod Krzyżem:  
piątek: godz. 19.00 (maj, czerwiec, październik) 
piątek: godz. 18.15 (pozostałe miesiące z wyjątkiem 
wakacji i Wielkiego Postu) 
Adoracja Najświętszego Sakramentu:  
Pierwsza niedziela miesiąca: po sumie - od godz. 
13.30 do 17.00; godz. 15.00 - Godzina Miłosierdzia 

Czwartki: od godz. 8.30 do godz. 18.30 

(poza wakacjami) 
Spowiedź: 1. piątek miesiąca od godz. 16.30 do 19.00 
oraz w czasie każdej mszy św. 

KANCELARIA PARAFIALNA 
mieści się na parterze Domu Parafialnego 

O. Proboszcz dyżuruje w kancelarii 
we wtorki i piątki (oprócz 1. piątku miesiąca) 

wtorek i czwartek 16.00 do 18.00 

środa i piątek 10.00 do 12.00 

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.; S. M.Zacharia (Spotkania 
z Fruzią) smzacharia@wp.pl 
Zdjęcia: dostarczone przez autorów tekstów (jeśli nie zaznaczono 
inaczej), Zbigniew Kubisiak 

Asystent kościelny: O. Marcin Gryz SJ, proboszcz 

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. 


