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O KRÓLEWSKIEJ DRODZE KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
Wychodząc naprzeciw tym wszystkim uczestnikom 

„Medytacji”, którzy proszą nas o teksty towarzyszące 
naszym medytacjom dla tych, którzy chcą się z nami 
łączyć duchowo, a pozostają w domach, kontynuujemy 
drukowanie wybranych tekstów. 

Chcemy się uczyć jak nieść KRZYŻ w naszym codzien-
nym życiu razem z Jezusem Ukrzyżowanym i w ten spo-
sób lepiej świadczyć o Jego nieskończonej Miłości. 
Głównym celem naszych MEDYTACJI jest nieustanne 
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia. 

1.Ostre wydają się niektórym słowa: Zaprzyj się sie-
bie, weź swój krzyż i naśladuj Jezusa. Ale przecież 
ostrzejsze będą słowa ostateczne: Idźcie precz ode 
mnie, przeklęci, w ogień wieczny. 

Kto słucha bez sprzeciwu nakazu krzyża, ten nie boi 
się że usłyszy słowa potępienia. Gdy Pan przybędzie 
nas sądzić, na niebie pojawi się znak krzyża.Dlatego 
słudzy krzyża, ci którzy w ciągu życia upodobniają się 
do Ukrzyżowanego, zbliżą się do Chrystusa Sędziego 
z wielką ufnością. 

2. Czemu więc boisz się jeszcze podjąć ten krzyż, 
który jest drogą do Królestwa? W krzyżu zbawienie, 
w krzyżu życie, w krzyżu obrona, w krzyżu struga 
szczęścia nadprzyrodzonego, w krzyżu siła mądrości, 
w krzyżu radość duchowa, w krzyżu sama istota dobra, 
w krzyżu świętość doskonała. Zbawienie duszy, na-
dzieja życia wiecznego w krzyżu, tylko w krzyżu. 

Podnieś więc swój krzyż i idź za Jezusem, 
a dojdziesz do życia wiecznego. On idzie przodem 
dźwigając swój krzyż, umarł za ciebie na krzyżu, abyś 
i ty podjął swój krzyż i pragnął umrzeć na krzyżu. Bo 
kiedy z Nim umrzesz, z Nim razem żyć będziesz, a to-
warzysząc Mu w męce, staniesz się towarzyszem Jego 
chwały. 

3. Tak oto wszystko mieści się w krzyżu i wszystko 
zawiera się w śmierci, i nie ma innej drogi do życia 
i prawdziwego pokoju ducha, tylko droga krzyża 
i codziennego umierania. Idź gdzie chcesz, szukaj cze-
go chcesz, a nie znajdziesz w górze drogi wznioślej-
szej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę krzyża 
świętego. 

Ułożysz sobie wszystko i zaplanujesz według wła-
snej woli i chęci, a i tak zawsze, chcesz czy nie chcesz, 
znajdzie cię cierpienie, zawsze krzyż znajdziesz. Bo 
albo dotknie cię boleść ciała, albo znieść będziesz mu-
siał udręki ducha. 

4. A tu Bóg cię opuści, a tu bliscy zranią, a co gor-
sza, staniesz się sam sobie źródłem męki. A znikąd 
pomocy, znikąd nadziei uwolnienia i ulgi, i musisz 
przejść przez to wszystko, aż Bóg powie ci: Dość. 

Bóg bowiem chce, abyś uczył się cierpieć mękę bez 
ochłody, abyś cały Jemu się poddał, aż cierpienie uczy-

ni cię bardzo pokornym. 
Tylko ten może całym ser-
cem współcierpieć z Jezu-
sem, kto przeszedł podobną 
mękę. Krzyż jest gotowy 
zawsze i czeka wszędzie. 

Nie uciekniesz, choćbyś 
nie wiem gdzie odbiegł, bo 
gdziekolwiek się znajdziesz, 
wszędzie musisz nieść 
z sobą siebie – i zawsze sie-
bie odnajdziesz. Ty w górę, ty w dół, ty wgłąb, ty na 
zewnątrz, a wszędzie krzyż. I wszędzie potrzeba wiele 
cierpliwości, jeśli chce się osiągnąć pokój i zasłużyć na 
nagrodę wieczności. 

5. Jeżeli chętnie niesiesz krzyż, on cię poniesie 
i poprowadzi do upragnionego kresu, który będzie tak-
że kresem cierpienia, bo tu nie ma końca cierpieniu. 
Jeżeli dźwigasz go niechętnie, jeszcze więcej ci ciąży, 
jeszcze bardziej się obarczasz, a przecież donieść go 
musisz. Jednego krzyża się pozbędziesz, znajdziesz na 
pewno drugi, a może jeszcze cięższy. 

6. Zrozum, że musisz żyć umierając nieustannie. 
A im kto więcej umiera dla siebie, tym bardziej zaczy-
na żyć w Bogu. Ten tylko potrafi pojąć sprawy Boże, 
kto pochyli się nisko, aby dźwigać swe niedole dla 
Chrystusa. Nic nie jest milsze Bogu i nic dla ciebie 
bardziej zbawienne na świecie niż chętne znoszenie 
cierpienia dla Chrystusa. 

7. Gdyby była jakaś lepsza i skuteczniejsza droga 
zbawienia dla człowieka niż cierpienie, Chrystus uka-
załby nam ją słowem lub przykładem. A przecież idą-
cych za Nim uczniów i wszystkich, którzy chcieli po-
stępować za Nim, wyraźnie zachęca do niesienia krzy-
ża i mówi: Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze 
samego siebie i weźmie krzyż swój, i naśladuje mnie.  

Powinieneś pragnąć raczej cierpieć dla Chrystusa niż 
cieszyć się i radować, bo przez to upodobnisz się bar-
dziej do Niego i do wszystkich Jego świętych. Nasze 
zasługi i doskonałość nie zależą od szczęścia i radości, 
ale raczej od umiejętności przyjmowania ciężarów 
i nieszczęść. 

przygotowała Elżbieta Pańko  

Z przyjemnością informu-
jemy, że nasz Parafianin, 
pan Jerzy Żydkiewicz zo-
stał odznaczony medalem 
„Za zasługi dla Archidiece-
zji Warszawskiej”. Medal 
zostanie wręczony przez 
kardynała Kazimierza Nycz 
w archikatedrze warszaw-
skiej w sobotę 24 czerwca. 
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Na okładce naszego pisma widzimy 
galerię zdjęć przedstawiającą pik-
nik, dzień w parafii, radosne spo-
tkanie parafian. Pamiętamy dobrze 
serdeczny i gościnny ubiegłorocz-
nych Światowych Dni Młodzieży i 

klimat tamtych dni. Lipcowe niedzielne popołudnie 
spędzone na boisku sportowym, parafialne świętowa-
nie. Tamto spotkanie zrodziło w wielu z nas potrzebę 
podobnych chwil – radosnego bycia razem.  

Dlatego też na początku czerwca, pod patronatem 
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, zorganizowa-
liśmy Parafialny Piknik Rodzinny pod hasłem: 
„Dzielmy się talentami!” W przygotowaniu tego dnia 
bardzo pomogło nam doświadczenie zdobyte podczas 
ŚDM.  

Po odprawionej 
Eucharystii w koś-
ciele i tym razem 
zapełniło się para-
fianami i gośćmi 
boisko sportowe – 
Orlik. Na wszyst-
kich czekało wiele 
atrakcji – wspólny 
taniec poloneza, 
występy na scenie, 
śpiew naszej dzie-
cięcej scholi - Promyki Miłosierdzia 
oraz inny występ artystów, którzy za-
łożyli chór na potrzebę chwili. Były 
liczne gry i zabawy, zjeżdżalnie dla 
dzieci. Odbyła się degustacja ciast oraz 
konkurs na najlepsze z nich. Były na-
grody i upominki.  

Dopełnieniem świątecznego klimatu 
były liczne stoiska, na których nasi 
parafianie pokazywali swe prace -  
owoc talentów i umiejętności. To niedzielne, przy 
pięknej słonecznej pogodzie świętowanie zakończyło 
się jednogłośnym postanowieniem, by w przyszłym 
roku zorganizować kolejne i tak może już co roku… 
Jest w nas potrzeba wspólnoty, bycia razem, świętowa-
nia, zabawy. Wspólny cel bardzo nas angażuje, wy-
zwala siły, objawia talenty i zdolności. Po prostu widać 
ile możemy uczynić razem! Ileż to niesie radości! 

Razem też przeżyliśmy Uroczystość Bożego Ciała 
i procesję z Najświętszym Sakramentem. Przy czterech 
ołtarzach na trasie procesji czytana była Ewangelia. 
Częstym motywem Bożego Słowa było rozmnożenie 
chleba, dzielenie się, karmienie. Jest to wciąż aktualne 
wezwanie Chrystusa do troski jednych o drugich. Wo-
łanie o wzajemną pomoc, o bycie „dobrym jak chleb”. 
We wspólnocie kościoła, w parafii – dzielić się sobą 
z innymi. Być dla innych. Żyjemy oczekiwaniem na 
wakacje, na zasłużony wypoczynek, na dni wytchnie-

nia i nabrania nowych sił, po roku pra-
cy w szkole i duszpasterskim trudzie. 
Nie tylko dzieci żyją nadzieją pięknej 
pogody i słonecznych dni. 

Dziękowaliśmy w niedzielę Bogu za miniony rok 
szkolny. Bogu, od którego pochodzi wszelkie dobro 
i który kieruje naszym życiem. Jak ważna jest nasza 
codzienna wierność Panu.  Niechaj nie zabraknie jej 
również w wakacje. Niech dalej wyraża się ona 
w codziennej modlitwie, niedzielnej Eucharystii, miło-
ści bliźniego i wdzięczności za wszystko, co Pan nam 
przygotuje.  

Przed wakacjami trafia do naszych rąk nowy numer 
pisma – Nasza Parafia. Jej uważna lektura pomoże się 
nam zorientować, czym żyła nasza mokotowska para-

fia w ostatnich miesiącach. Kalendarium 
i liczne fotografie przynoszą cząstkę tego bo-
gactwa, do którego dokładamy się każdego 
dnia, każdy na miarę swych chęci 
i możliwości. Szczególnie owocna może oka-
zać się lektura tekstu na temat kościoła i jego 
misji głoszenia. Polecamy również tekst 
o polskich świętych z XII i XIII w. I tym ra-
zem znajdziemy refleksje dotyczące dobra 

dziecka; dziecka jako 
daru i zadania. A skoro 
dzieci, to i rodzice - 
rodzina. W tym kon-
tekście watro posłu-
chać dwóch świadectw 
na temat przeprowa-
dzonego w naszym 
ośrodku parafialnym 
kursu przedmałżeń-
skiego. Kim są i jacy 
są współcześni narze-
czeni? Godnym uwagi 
jest osobiste świadec-

two Brata Remigiusza Ruteckiego SJ o powołaniu bra-
ta zakonnego. Skoro powołanie – to również Jubileusz 
50-lecia życia zakonnego S. Estery, naszej Siostry Za-
krystianki. Echo Jej uroczystości w Wawrze.   Gazetka 
zawiera także informacje o grupach i wspólnotach, 
o godzinach nabożeństw w naszym kościele i kancela-
rii parafialnej w wakacje. Informujemy też, że na ryn-
ku księgarskim pojawiły się dwie książeczki O. Tade-
usza, poświęcone Bożemu Sercu i Jego miłości do nas. 
Krótkie rozważania mogą się stać inspiracją do osobi-
stej modlitwy i pokarmem dla ducha. Dziękując 
wszystkim za dotychczasową współpracę i troskę 
o wspólne dobro, życzę udanych wakacji i dobrego 
wypoczynku. Ufam, że najbliższe miesiące przyniosą 
nam wiele nowości, o których opowiemy sobie 
w następnym numerze Naszej Parafii.  

O. Wiesław Kulisz SJ, Proboszcz  
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SŁOWO PROBOSZCZA 
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W obliczu świata ogarniętego sekularyzacją, Kościół na-
wołuje wszystkich swoich członków do ożywienia 
i pogłębienia działalności apostolskiej, czyli misyjnej. 
Wezwani są do tego nie tyko księża i organizacje kościel-
ne, lecz także wszyscy świeccy wierzący, gdyż wszyscy 
jesteśmy uczniami-misjonarzami. 

Misyjny wymiar Kościoła 

W naszym świecie szerzy się obecnie ateizm, sekula-
ryzacja i tzw. dyktatura relatywizmu. W encyklice Ve-
ritatis splendor (pol. – „Blask prawdy”) św. Jan Paweł 
II pisze, że dechrystianizacja „nie tylko powoduje utra-
tę wiary, (…) ale nieuchronnie prowadzi też do rozkła-
du i zaniku zmysłu moralnego” (VS 106). Kościół na-
wołuje więc wszystkich swoich członków do ożywie-
nia i pogłębienia działalności apostolskiej, czyli misyj-
nej oraz przekonuje, że  „(…) nadszedł moment zaan-
gażowania wszystkich sił kościelnych w nową ewange-
lizację. (…) Nikt wierzący w Chrystusa, żadna instytu-
cja Kościoła nie może się uchylić od tego najpoważ-
niejszego obowiązku: głoszenia Chrystusa wszystkim 
ludom” (Redemptoris missio, 3). Papież Franciszek 
nawołuje silnie do tego, aby cały Kościół stawał się 
coraz bardziej misyjny, nie tylko księża i organizacje 
kościelne, ale każdy świecki wierzący, gdyż wszyscy 
jesteśmy uczniami-misjonarzami (por. Evangelium 
gaudium, 120). 

Powołani do naśladowania Chrystusa 

W związku z tym Konferencja Episkopatu Polski 
wyznaczyła na rok 2017 hasło: „Idźcie i głoście”. 
Oparte jest ono na słowach Chrystusa zawarte 
w Ewangelii św. Marka: „Idźcie na cały świat i głoście 
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy 
i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, 
będzie potępiony” (Mk 16, 15-16). Podobne zalecenie 
Chrystusa jest w Ewangelii św. Mateusza i kończy się 
słowami: „A oto Ja jestem z wami aż do skończenia 
świata” (Mt 28, 16-20). 

Powyższe słowa Chrystusa skierowane były bezpo-
średnio do apostołów, którzy wtedy z Nim byli, ale 
z całą pewnością odnoszą się one do wszystkich wie-
rzących. Wszyscy jesteśmy powołani do naśladowania 
Chrystusa w swym życiu i do szerzenia Jego Ewange-
lii, do czego sam Chrystus wielokrotnie zachęcał. Przy-
pomnijmy sobie jeszcze inne Jego słowa: 

„Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, 
czymże ją posolą?” (Mt 5, 13). 

„Wy jesteście światłem świata” (…). Tak niech świe-
ci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze do-
bre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest 
w niebie” (Mt 5, 14, 16). 

„Kto wypełnia (przykazania) i uczy je wypełniać, ten 
będzie wielki w królestwie niebieskim” (Mt 5, 19). 

Hasło „Idźcie i głoście” dotyczy zarówno osób du-
chownych, a więc księży, zakonników i zakonnic, jak 
i osób świeckich, które przez sakrament chrztu święte-
go stały się „ludem Kościoła”. 

Sobór Watykański II orzekł: 
„Ludzie świeccy zaś szczególnie 
powołani są do tego, aby czynić 
Kościół obecnym i aktywnym 
w takich miejscach, gdzie jedynie 
przy ich pomocy stać się on może 
solą ziemi” (Konstytucja dogma-
tyczna o Kościele, 33). Oraz: świeccy są „ustanowieni 
jako Lud Boży i uczynieni na swój sposób uczestnika-
mi kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu 
Chrystusowego, ze swej strony sprawują właściwe ca-
łemu ludowi chrześcijańskiemu posłannictwo 
w Kościele i świecie” (KDK, 31). 

Zrozumieć potrójne posłannictwo Chrystusa 

Aby to potrójne posłannictwo Chrystusowe lepiej 
zrozumieć, przypatrzmy się – na podstawie Ewangelii 
– jak sam Chrystus realizował je w czasie swego ziem-
skiego życia: 

Chrystus jako kapłan – ustanowił sakramenty święte 
i zalecał je przyjmować, przebaczał grzechy, nawoły-
wał do nawrócenia i świętości, sam dużo się modlił, 
składał ofiary, spełniał wolę Boga-Ojca. 

Chrystus jako prorok (i nauczyciel) – nauczał, głosił 
Prawdę, wskazywał słuszną drogę życia, dawał przy-
kład swoim własnym życiem, przepowiadał. 

Chrystus jako król – dbał o swoich podwładnych, 
kochał ich, uzdrawiał z chorób i karmił, był dobry, 
sprawiedliwy, miłosierny i – jak sam to określił – słu-
żył… Ofiarował swe życie za podwładnych, aby ich 
uszczęśliwić. 

To swoje potrójne posłannictwo – kapłańskie, pro-
rockie i królewskie – przekazał Chrystus nie tylko hie-
rarchii Kościoła, ale całemu Kościołowi – Ludowi Bo-
żemu. Każdy chrześcijanin, członek Kościoła – mi-
stycznego Ciała Chrystusa – dzięki sakramentom 
chrztu i bierzmowania obdarzony zostaje przez Ducha 
Świętego tym potrójnym posłannictwem i powinien je 
według swoich możliwości wypełniać. 
Św. Piotr pisze: „Wy zaś jesteście wybranym plemie-

niem, królewskim kapłaństwem, (…)ludem na wła-
sność [Bogu] przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła 
potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do swego 
przedziwnego światła” (1 P 2, 9). 
Św. Jan z kolei zawiera w Księdze Apokalipsy nastę-

pujące słowa: „Jezus Chrystus (…) uczynił nas króle-
stwem i kapłanami dla Boga i Ojca swojego”(Ap 1, 6).

ciąg dalszy na stronie 5 

IDŹCIE I GŁOŚCIE 

Ewangelizacja jest najpierw dawaniem 
świadectwa Chrystusowi, a dopiero 

w konsekwencji głoszeniem wartości 
ewangelicznych 
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Św. Paweł zauważa, że: „Wy również niby żywe ka-
mienie jesteście budowani jako duchowa świątynia, by 
stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych 
ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystu-
sa” (1 P 2, 5) oraz: „On też wycisnął na nas swoją pie-
częć i zostawił zadatek Ducha” (2 Kor 1, 22). 

Apostolstwo, czyli nowa ewangelizacja 

Czym jest apostolstwo, zwane obecnie nową ewan-
gelizacją?  I Synod Biskupów ogłosił, że „ewange-
lizacja jest najpierw dawaniem świadectwa Chrystuso-
wi, a dopiero w konsekwencji głoszeniem wartości 
ewangelicznych”. 

Rozpatrzmy dalej te dwie główne zasady ewangeli-
zacji: świadectwo i głoszenie, w odniesieniu do osób 
świeckich, gdyż każdy ochrzczony, a więc każdy z nas, 
jest powołany do świadczenia swoim życiem oraz sło-
wami, że Jezus zmartwychwstał, żyje, jest obecny po-
śród nas i że posłuszeństwo Jego nauce daje wewnętrz-
ny pokój, radość i prowadzi do szczęścia wiecznego. 

Świadectwo 

Świadectwo składane jest przez świadka. Papież 
Franciszek wyjaśnia ciekawie, kim jest świadek: 
»Świadek to ten, kto widział, pamięta i opowiada. 
„Widzieć”, „pamiętać” i „opowiadać”, to trzy czasow-
niki opisujące tożsamość świadka oraz jego misję«. 
Mówi też: »Chrześcijanin jest świadkiem Jezusa Chry-
stusa, światłości Boga. I powinien to światło umieścić 
na świeczniku swojego życia«.  My wprawdzie nie 
widzimy samego Boga, ale widzimy skutki Jego mą-
drości, wszechmocy i miłości zarówno w świecie, 
w całej przyrodzie, jak i w naszych duszach oraz 
w naszym życiu, gdyż Bóg jest wszędzie, my „w Nim 
żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17, 28). Istotę 
świadectwa życia trafnie wyraził św. Paweł: „Teraz już 
nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Choć nadal pro-
wadzę życie w ciele, jednak obecnie życie moje jest 
życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie 
i samego siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucić 
łaski danej przez Boga” (Ga 2, 20-21). Tak więc świa-
dectwo życia zależy przede wszystkim od tego, czy 
Chrystus – Syn Boży – przebywa w  naszych sercach, 
czy w Niego wierzymy i Go kochamy. 

Aby kogoś kochać, trzeba go znać i mieć z nim kon-
takt. Coraz głębsze poznanie Chrystusa osiągać może-
my poprzez: 

• czytanie i rozważanie Ewangelii, która zaznajamia 
nas z Jego życiem i nauką, 

• słuchanie czytań i kazań w czasie mszy świętych, 
• czytanie religijnych książek i prasy katolickiej, 
• poprzez modlitwę i adorację oraz udział 

w sakramentach świętych, co zapewnia nam     
osobisty z Nim kontakt. 

Aby Chrystus przebywał w naszych sercach, musimy 
starać się żyć zgodnie z Jego nauką, czyli pamiętać 
o wysiłku pracy nad sobą i o samoopanowaniu, 

a zwłaszcza o miłości bliźnich, o pomaganiu im, towa-
rzyszeniu, wybaczaniu. Pomocą w tym wszystkim jest 
codzienny rachunek sumienia z postanowieniem po-
prawy, zastanawianie się, jaka jest wola Boża wobec 
mnie, korzystanie z przykładów życia świętych; dużą 
pomocą jest też udział w życiu parafii i we wspólno-
tach religijnych, które pomagają nam w dążeniu do 
świętości, zgodnie ze słowami św. Pawła: „Albowiem 
wolą Bożą jest uświęcenie wasze” (1 Tes 4, 3; Ef 1, 4). 

Ten, którego codzienne życie oparte jest na wymie-
nionych podstawach, daje otoczeniu świadectwo Chry-
stusa, jest Jego świadkiem. Taki przykład, czyli świa-
dectwo, ma duże znaczenie i wywiera wpływ nie tylko 
na osoby najbliższe w rodzinie, zwłaszcza rodziców na 
dzieci, lecz także na sąsiadów, na znajomych 
w środowisku pracy zawodowej i we wspólnocie para-
fialnej. 

„Doskonałym wzorem dawania świadectwa swym 
życiem jest Najświętsza Maryja Panna, Królowa Apo-
stołów, która w czasie swego życia ziemskiego, pełne-
go trosk rodzinnych i pracy, jednoczyła się zawsze 
najściślej ze swoim Synem i współuczestniczyła 
w całkiem szczególny sposób w dziele Zbawiciela; 
teraz zaś wniebowzięta dzięki swej macierzyńskiej 
miłości opiekuje się braćmi swego Syna” – mówi  De-
kret o apostolstwie świeckich, 4. 

Przejdźmy teraz do drugiego ważnego aspektu ewan-
gelizacji, jakim jest głoszenie. 

Głoszenie 

Głoszenie Chrystusa, to świadectwo słowa, czyli mó-
wienie o wierze w Niego, o Jego życiu, Jego miłości 
do ludzi, o Jego ofierze za nas i zmartwychwstaniu, 
a także o Jego nauce, czyli o obowiązujących nas zasa-
dach moralnych. Chrystus powiedział: „Kto wierzy we 
mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki 
wody żywej” (J 7, 38). Słowa te napełniają nas otuchą 
i budzą zapał do głoszenia Chrystusa, ale koniecznie 
potrzebna jest do tego głęboka wiara w Niego, miłość 
i życie zgodne z Jego nauką. 

Aby o kimś mówić, trzeba dużo wiedzieć o nim, 
o jego życiu, poglądach i działaniach. Starajmy się 
więc coraz głębiej poznawać Chrystusa, Jego naukę 
i Jego miłość i zastanówmy się, jak możemy to osią-
gać: 

IDŹCIE I … ciąg dalszy ze strony 4 

ciąg dalszy na stronie 6 

Nie martwmy się zatem, jeśli nie roz-
poznajemy w sobie jakichś szczegól-
nych, wymienionych wyżej talentów. 
Ważnym wzorem niech będzie dla 

nas Święta Rodzina, jej życie ukryte i 
skromne, a tak bardzo święte. 
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• przez częste czytanie Pisma świętego, możliwie 
codziennie, w tym medytację przeczytanych frag-
mentów; 

• czytanie książek i czasopism religijnych 
• uważne słuchanie tekstów mszalnych i głoszonych 

kazań 
• przez modlitwę i sakramenty święte, czyli osobisty 

kontakt z Chrystusem. 
Głoszenie Chrystusa, czyli świadectwo słowa, może 

sprawiać czasem trudności, toteż warto prosić Ducha 
Świętego o Jego światło i pomoc. 

Są cztery główne środowiska życia, w których nasze 
głoszenie Chrystusa jest nie tylko możliwe, ale bardzo 
pożądane. Są to: rodzina, sąsiedzi i znajomi, parafia 
oraz całe społeczeństwo. 

Omówimy krótko te cztery dziedziny naszego życia 

Rodzina: bardzo ważne jest przekazywanie wiary 
dzieciom. Rodzice powinni uczyć dzieci modlitwy, 
mówić im o Bogu-Ojcu, o Jego miłości i stworzeniu 
świata, czytać im religijne książeczki, prowadzić na 
mszę świętą oraz tłumaczyć jej przebieg i znaczenie. 
Słowem, wychowywać dzieci, dając im przykład swo-
im codziennym życiem. Ważne jest też porozumienie 
między małżonkami, warto razem się modlić, dzielić 
się myślami o Bogu oraz wrażeniami, np. ze słyszane-
go kazania czy przeczytanego tekstu religijnego. To 
zbliża męża i żonę, a także umacnia ich wiarę, jest 
więc też ewangelizacją. 

Sąsiedzi, znajomi w miejscu pracy zawodowej: w tej 
dziedzinie życia trzeba być szczególnie uważnym 
i roztropnym. Warto przestrzegać zasad tak zwanej 
sztuki rozmawiania, czyli z uwagą słuchać drugiego, 
ale umieć też spokojnie wyrażać swoje poglądy na reli-
gię i Kościół, czasem też zachęcać, ale nigdy nie na-
rzucać, bo to przynosi skutki odwrotne. Należy zacho-
wać też spokój wobec innych poglądów drugiej osoby, 
nie krytykować, ale nie popierać.  Prowadzić rozmowy 
bez nadmiernych emocji i krótko, aby nie wywoływać 
sporów. 

Parafia i wspólnoty religijne, czyli aktywny udział 
w życiu parafialnym i wspólnotach, w których się ra-
zem modli, słucha i dyskutuje. Daje to możliwość dzie-

lenia się z innymi swoimi przeżyciami i myślami oraz 
stawiania pytań i znajdowania wyjaśnień, zwłaszcza, 
że z reguły obecny jest przy tym kapłan. Stąd udział 
we wspólnotach parafialnych nie tylko pogłębia nas 
osobiście, ale też zachęca i ułatwia nam głoszenie 
Chrystusa w naszym otoczeniu, czyli dawanie świa-
dectwa słowem. 

Społeczeństwo, w tym będące jego elementami kul-
tura, gospodarka, nauka, polityka – obszary szerokie 
i dość trudne. Chodzi tu nie tylko o rozmawianie, lecz 
także o aktywność wyrażającą się w różnych formach 
działania. 

Świętość – najcenniejszy talent 

Każdy człowiek otrzymuje od Stwórcy jakieś inne 
powołanie życiowe, warto więc zastanawiać się nad 
tym i modlić się do Ducha Świętego o dar rozeznania, 
czego Pan Bóg ode mnie oczekuje, jakie mam wrodzo-
ne skłonności i zainteresowania, jaki kierunek życia 
powinienem wybrać. Jeżeli ktoś odczuwa w sobie dar 
pisania, wypowiadania się lub zdolności i zaintereso-
wania gospodarcze, naukowe czy polityczne, to praw-
dopodobnie tego Pan Bóg od niego oczekuje dla dobra 
społeczeństwa. Duże znaczenie mają też w tym wybo-
rze warunki i okoliczności, w jakich życie nas stawia. 
Wymienione działalności dają wiele okazji do ewange-
lizacji społeczeństwa, zarówno przykładem życia jak 
i słowem, czyli głoszeniem Chrystusa.  Pamiętajmy 
jednak, że za najważniejsze dla prawidłowego funkcjo-
nowania społeczeństwa uznane jest istnienie zgodnych 
i dobrych rodzin. 

Nie martwmy się zatem, jeśli nie rozpoznajemy 
w sobie jakichś szczególnych, wymienionych wyżej 
talentów. Ważnym wzorem niech będzie dla nas Świę-
ta Rodzina, jej życie ukryte i skromne, a tak bardzo 
święte. 

Nie zapominajmy też słów Chrystusa: „Jeśli ktoś 
pragnie, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie 
i pije! Jak mówi Pismo: Strumienie wody żywej popły-
ną z jego wnętrza” (J 7, 37). 

Na zakończenie przypomnijmy sobie jeszcze raz sło-
wa posłania wypowiedziane przez Jezusa: „Idźcie na 
cały świat i głoście…” (Mk 16, 15). Na świecie wielu 
ludzi w ogóle jeszcze o Chrystusie nie słyszało. Są 
wśród nas wybrane przez Boga osoby, które odkrywają 

w sobie powołanie do wyjazdu na misje 
i spełniają je, poświęcając swe życie dla 
głoszenia umiłowanego Chrystusa w da-
lekich, niezbyt bezpiecznych krajach. 
My, ludzie świeccy, możemy mieć w tym 
wielkim dziele posłannictwa swoją małą 
cząstkę, zwłaszcza w postaci modlitwy 
o łaskę Bożą dla misjonarzy, a niekiedy 
także przez pomoc materialną, oczywi-
ście w miarę możliwości. 

Króluj nam Chryste, 
zawsze i wszędzie! 

oprac. Elżbieta Wójcik 

IDŹCIE I … ciąg dalszy ze strony 5 
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W czwartej części przeglądu świętych polskich 
i związanych z Polską chciałbym przybliżyć pokaźne gro-
no osób wyniesionych na ołtarze z dość mało znanego 
okresu historii Polski, czyli z XII i XIII wieku. W tej części 
przedstawię postaci biskupów, w kolejnych numerach: 
zakonnic i zakonników oraz wyniesionych na ołtarze 
władczyń.  

Po latach udanego panowania Bolesława Krzywo-
ustego w 1138 roku Polska uległa podziałowi pomię-
dzy jego synów. Rozbicie dzielnicowe kojarzy się nam 
często z okresem upadku. Kraj nadal stanowił przez 
jakiś czas jedność polityczną na zewnątrz, ale już po 
czterdziestu latach więzi polityczne łączące dzielnice 
osłabły, a po kolejnych pięćdziesięciu latach właściwie 
zanikły. Od drugiej ćwierci XIII wieku każde z coraz 
liczniejszych księstw prowadziło własną politykę, tak-
że zagraniczną, niejednokrotnie wchodząc w sojusze 
z obcymi organizmami politycznymi. Nazwa „Polska” 
stała się określeniem kulturowym, historycznym, 
a jedyną właściwie instytucją, która ją spajała, pozostał 
Kościół – archidiecezja gnieźnieńska. Podzielony kraj 
nie był w stanie przeszkodzić sąsiednim władcom 
(Brandenburgii, Czech, Krzyżakom i Rusi Halickiej) 
w odrywaniu całych prowincji, a obcym ludom 
(Prusom, Litwinom i najgroźniejszym z nich Mongo-
łom-Tatarom) w urządzaniu niszczących najazdów.  

Był to też jednak okres wielkich przemian społecz-
nych, gospodarczych i kulturowych. Wzrastała liczba 
ludności i gęstniała sieć osadnicza. Na do niedawna 
mocno izolowany kraj coraz mocniej wpływała Euro-
pa. Do Polski w większej liczbie zawitali przybysze 
z Zachodu. Byli to przede wszystkim Niemcy, sprowa-
dzani przez książąt jako pracowici chłopi, mieszczanie 
i kupcy, a na dworach książąt wierni (gdyż zależni tyl-
ko od władcy) rycerze; w mniejszej grupie przybysze 
z Walonii (dziś część Belgii). Były to grupy z bardziej 
rozwiniętego kręgu cywilizacyjnego. W Europie Za-
chodniej częściej posługiwano się pieniądzem, istniały 
rozwinięte miasta cieszące się osobnym prawem, na-
wet chłopi mieli ustalone na piśmie prawa i obowiązki. 
Nowi mieszkańcy przywozili ze sobą nowe techniki 
uprawy roli czy rzemiosła, na większą skalę wyspecja-
lizowane narzędzia (używane do dzisiaj polskie nazwy 
wielu z nich mają niemieckie pochodzenie, jak hebel, 
kielnia czy pędzel). Najważniejsze w tej kolonizacji 
niemieckiej było powstawanie samorządnych tak zwa-
nych lokacyjnych miast, wkrótce ważnych nie tylko 

z gospodarczego, ale i politycznego punktu widzenia. 
Do tych szybko rozwijających się ośrodków miejskich 
przybywali także Żydzi, prześladowani w krajach za-
chodnich (mimo ochrony, jaką dawał im Kościół). 
Uciekali w poszukiwaniu lepszego życia do Polski, 
której książęta już wtedy otoczyli ich ochroną 
(przywilej kaliski Bolesława Pobożnego), czerpiąc 
zresztą zyski z tej zamożnej społeczności dzięki podat-
kom i pożyczkom. 

Zmiany nie mogły nie objąć polskiego Kościoła. 
Przeciwnie, najczęściej widzimy biskupów, księży 
i zakonników w awangardzie przemian. Następowały 
i w Polsce stopniowo zmiany wprowadzone w Koś-
ciele powszechnym przez reformy gregoriańskie, które 
uniezależniły w dużym stopniu Kościół i duchownych 
od władzy świeckiej. Wzrastała liczba kościołów 
i parafii. Ustaliła się też na kolejne wieki lista polskich 
diecezji. Do XI-wiecznych doszły Włocławek na Kuja-
wach i Lubusz na zachodzie (nie licząc osobnego bi-
skupstwa w Wolinie, przeniesionego potem do Kamie-
nia, oraz biskupstw na terenach krzyżackich). Powsta-
wały nowe, murowane katedry. W XII wieku pojawili 
się na naszych ziemiach cystersi – odnowiciele życia 
mniszego – przynosząc zapowiedź sztuki gotyckiej. 
Bardzo szybko, namaszczeni przez samego założyciela 
zakonu, pojawili się w Polsce dominikanie, nieco tylko 
później franciszkanie. Były to ważne zgromadzenia 
w obliczu pojawienia się miast w Polsce, gdyż były 
wyspecjalizowane w pogłębianiu wiary nowoczesnej, 
„wielkomiejskiej” ludności. Przybyły wreszcie na zie-
mie polskie zakony rycerskie. Poza ogólnie znanym 
Zakonem NMP Domu Niemieckiego (Krzyżakami) 
byli to joannici, templariusze, bożogrobcy… 

Najbardziej interesująca nas tutaj jest wzrastająca 
liczba polskich świętych i błogosławionych, świadczą-
ca o dojrzałości naszego Kościoła. „Okres polityczne-
go niedołęstwa Polski wielu nazywa »wiekiem świę-
tych«, a Polskę »matką świętych«” – pisał w przedwo-
jennym podręczniku historii Kościoła błogosławiony 
ksiądz rektor Roman Archutowski.  

ciąg dalszy na stronie 8 

ŚWIĘCI POLSCY W CZASACH 
ROZBICIA DZIELNICOWEGO (XII—XIII WIEK). 

CZĘŚĆ 1. BISKUPI I ZAKONNICY 

Rozbicie dzielnicowe kojarzy 
się nam często z okresem 

upadku. 

Był to okres wielkich przemian spo-
łecznych, gospodarczych  

i kulturowych. 

Zmiany nie mogły 
nie objąć polskiego Kościoła. 
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Krótki przegląd polskich świętych i błogosławionych 
tego okresu zacznę nietypowo: od postaci niemieckie-
go świętego, działającego jednak także w Polsce krót-
ko przed rozbiciem dzielnicowym. Święty Otton 
z Bambergu to kolejny, po Brunonie z Kwerfurtu, du-
chowny z Niemiec, który zżył się z naszym krajem, 
znał język polski i – podobnie jak Brunon – służył pol-
skim książętom. Należał on do świty Judyty, żony 
Władysława Hermana – zapewne drugiej z dwóch żon 
tego księcia o tym samym imieniu, czyli Judyty Marii 
z dynastii salickiej. Po latach syn Władysława, wspo-
mniany już Bolesław Krzywousty, zwrócił się do niego 
o pomoc w chrystianizacji podbijanego wówczas Po-
morza. Właśnie poprzednia misja zakonnika Bernarda 
Hiszpana skończyła się klęską. Ów ascetyczny mnich 
przybył boso do bogatego grodu Wolina, żeby, niczym 
święci Wojciech czy Brunon, bez obstawy i przepychu 
nauczać o Chrystusie. Zapewne zgadzał się w duchu na 
ewentualne męczeństwo. Stało się jednak inaczej: zo-
stał wyśmiany, pobity i wyrzucony z powrotem do Pol-
ski. Otton okazał się świętym nowych czasów. Wybrał 
zupełnie inne narzędzia: wkroczył do miast pomor-
skich na czele budzącego respekt bogatego orszaku 
zbrojnych. Dla pogańskich Pomorzan był to bardziej 
przekonujący argument o potędze Boga chrześcijan niż 
praktyka ubóstwa, której nie rozumieli. Wkrótce, choć 
nie bez oporu i politycznych zawirowań, Pomorze zo-
stał schrystianizowane, a święty Otton biskup Bamber-
gu jest czczony nie tylko w Niemczech, ale i w Polsce 
jako Apostoł Pomorza.  

 Kolejnym biskupem był błogosławiony Bogumił, 
z kolei niewątpliwie Polak. To tajemnicza postać, nie 
mamy pewnych informacji na jego temat. Ciekawe, że 
nie ma nawet pełnej zgody historyków, które biskup-
stwo i kiedy mu podlegało. Najczęściej jednak identy-
fikowany jest z Piotrem, arcybiskupem gnieźnieńskim 
z końca XII wieku. Część życia miał spędzić na życiu 
pustelniczym: według tradycji w wielkopolskim Do-
browie. Zmarł w opinii świętości, a jego kult szybko 
się rozszerzał. Dziś jest między innymi współpatronem 
archidiecezji gnieźnieńskiej, a także opiekunem wier-
nych odbywających rekolekcje i dni skupienia. Jego 
żywy kult istnieje zwłaszcza w Wielkopolsce. 

Dużo bardziej znaną postacią jest błogosławiony 
Wincenty Kadłubek, biskup krakowski i kronikarz. 
Kształcony zapewne w Paryżu lub Bolonii (to najważ-
niejsze ówcześnie chrześcijańskie uniwersytety), wiel-
ki erudyta, i to na skalę europejską, związany był 
z kancelarią Kazimierza Sprawiedliwego. To z zachęty 

tego władcy napisał kronikę Polski. Dzieło to było nie-
zwykle popularne w średniowieczu, później zaś kryty-
kowane i niemal zapomniane ze względu na zawarte 
w nim „baśniowe” opowieści. Starożytni Polacy 
w kronice mistrza Kadłubka mieli bowiem walczyć 

z Aleksandrem Macedońskim czy Juliuszem Cezarem, 
na pamiątkę którego polskie grody nosiły swe nazwy 
(np. Lublin to według Kadłubka pierwotny Julin). Kry-
tyczne ostatnie stulecia odrzuciły te pomysły jako 
w oczywisty sposób niezgodne z prawdą historyczną. 
Jednak, jak pisze znakomity współczesny historyk pro-
fesor Andrzej Nowak, autor monumentalnych Dziejów 
Polski: „jesteśmy »Kadłubkowym plemieniem«, my 
wszyscy z niego. Polska, bez tego, jak ją mistrz Win-
centy wymyślił, nie mogłaby przetrwać, a nawet gdyby 
jej się to udało – to byłaby zupełnie inna niż była 
w kolejnych wiekach swej historii”. Konstatuje następ-
nie, że to, co najważniejsze było dla uczonego biskupa, 
to podkreślanie moralnego porządku w dziejach Polski. 
Zapewne dlatego przez kilka stuleci było to najchętniej 
czytane kompendium wiedzy o historii ojczystej. Trze-
ba też pamiętać, że metodologia historii z czasów peł-
nego średniowiecza inna była od naszej. Wolno było 
domysłami wspartymi wiedzą o historii powszechnej 
uzupełniać niewiedzę o przeszłości; niejeden inny kro-
nikarz tak czynił. Dla naszego tematu ważne jest, że 
biskup-kronikarz ożywił kult biskupa Stanisława, dając 
w kronice obszerny (i właściwie pierwszy) opis jego 
konfliktu z królem, śmierci oraz świadectw świętości. 
Wincenty Kadłubek jest dzisiaj patronem diecezji san-
domierskiej oraz Jędrzejowa, gdzie po ustąpieniu 
z katedry krakowskiej spędził w klasztorze cystersów 
ostatnie lata życia i zmarł w opinii świętości.  

Do początku XIX wieku żywym kultem błogosła-
wionego cieszył się Iwo Odrowąż, następca mistrza 
Wincentego na krakowskiej stolicy biskupiej. Także 
propagował kult świętego Stanisława: zaczął oficjalne 
starania o kanonizację, a w jego otoczeniu działał Win-
centy z Kielczy, hagiograf biskupa-męczennika. Spo-
śród licznych innych osiągnięć Iwona wybija się spro-
wadzenie dominikanów do Polski. Spora ich grupa – 
w tym krewni biskupa – osiągnęła ołtarze jeszcze 
w XIII wieku. Biskup Iwo planował ustąpić z posługi 
biskupiej i osiąść w klasztorze. Ostatecznie nie udało 
mu się zrealizować tego planu, ale żył życiem mnicha, 
pozostając biskupem.  

Jeszcze jeden XIII-wieczny biskup krakowski został 
błogosławionym: Prandota, także z rodu Odrowążów. 
Sprawował swoje biskupie rządy w czasach Bolesława 

ŚWIĘCI POLSCY … ciąg dalszy ze strony 7 

ciąg dalszy na stronie 9 

Wzrastająca wówczas liczba polskich 
świętych i błogosławionych świadczy 

o dojrzałości naszego Kościoła. 

Polscy święci i błogosławieni byli 
w tym okresie związani przede 

wszystkim z Małopolską,  
Wielkopolską i Śląskiem. 
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Wstydliwego. To za jego czasów i przy jego wydat-
nym poparciu biskup Stanisław został kanonizowany. 
Tak oto trzech biskupów krakowskich zasłużonych dla 
propagowania postaci ich wielkiego poprzednika Sta-
nisława dostąpiło podobnego mu zaszczytu. 

Nieco zapomnianym błogosławionym z połowy XIII 
wieku jest Wit – biskup misyjny Litwy po chrzcie 
Mendoga, wybitnego władcy i króla Litwy. W wyniku 
nacisku Krzyżaków musiał wkrótce Litwę opuścić. 
Następnie był sufraganem, czyli biskupem pomocni-
czym wrocławskim, później poznańskim. Nic ponadto 
o nim nie wiemy, poza znamiennym faktem, że był 
dominikaninem. 

Przegląd świętych i błogosławionych biskupów 
związanych z Polską chciałem zakończyć na postaci, 
której świętość nie została oficjalnie potwierdzona. 

Kult XII-wiecznego biskupa płockiego (może też 
wcześniej kujawskiego) Wernera szerzył się w wieku 
XIII na Mazowszu; powstał tam nawet żywot święte-
go. Biskup sprowadził do Płocka relikwie, między in-
nymi bardzo popularnego w średniowieczu świętego 
Zygmunta. Zginął śmiercią męczeńską zamordowany 
przez ludzi możnowładcy, z którym toczył spór 
o ziemię. Poparcie przez Wernera antypapieży 
(wysuwanych przez cesarzy w dobie sporu z papiest-
wem) przekreśliło prawdopodobnie możliwość oficjal-
nego kultu, który też z czasem wygasł. Nie bez znacze-
nia jest też pewnie słabość polityczna Mazowsza od 
połowy XIII wieku. Polscy święci i błogosławieni byli 
w tym okresie związani przede wszystkim z Mało-
polską, Wielkopolską i Śląskiem. 
Święci biskupi XII i XIII wieku szerzyli i umacniali 

chrześcijaństwo, nie było już jednak wśród nich mę-
czenników (wyjąwszy nieoficjalnie czczonego Werne-
ra). Przejawiali raczej wielkie talenty organizacyjne, 
ciężką pracą służąc Bogu i Kościołowi. Nad władzę 
biskupią przekładali dążenie do świętości: stąd rezy-
gnacje z urzędu i życie mnisze bądź pustelnicze. 
Wszyscy też zmarli w powszechnej opinii świętości, 
najczęściej potwierdzonej oficjalnie już w średnio-
wieczu.  

Zbigniew Pawłowski 

ŚWIĘCI POLSCY … ciąg dalszy ze strony 8 

Wielu uważa, że dzisiejsza młodzież jest zdecydowanie 
gorsza od tej dwadzieścia, trzydzieści czy pięćdziesiąt lat 
temu. Czy jednak na pewno? I jaką rolę mają w życiu 
młodych do odegrania seniorzy?  

Niedawno Ojciec Święty Franciszek kanonizował 
w Fatimie dwójkę portugalskich dzieci: Franciszka 
i Hiacyntę Marto. Przy tej okazji wypowiadał się na 
temat dzieci i apelował o to, abyśmy o nie dbali. 

Rzeczywiście, kiedy narodzi się dziecko, jego bli-
skich ogarnia wielka radość. Wszyscy wokoło zachwy-
cają się niemowlęciem: jakie śliczne, milutkie, jak 
szybko się rozwija… Rodzice i dziadkowie prześcigają 
się w kupowaniu ubranek, zabawek i zapewnianiu ma-
luchom różnorakich atrakcji. Nawet jeśli matka jest 
samotna, w dzisiejszej obyczajowości i kulturze jej 
macierzyństwo nie jest potępiane ani nie powoduje u 
niej samej wstydu. 

Po kilku latach sytuacja dziecka nie jest już jednak 
taka bajkowa. Na ulicy, na placach zabaw lub 
w środkach komunikacji miejskiej, a nawet w rodzinie 
i wśród znajomych, można często usłyszeć komentarze 
pod adresem dzieci i młodzieży: „źle wychowane”.  
Zdumiewające jest w szczególności, gdy pochodzi to 
od osób, które same nie miały dzieci. 

Tymczasem z tym wychowaniem to nie jest taka pro-
sta sprawa. Żadna matka, nawet z marginesu społecz-
nego, nie stara się przecież wychować swoich pociech 
na złych ludzi, ale zajmuje się nimi tak, jak sama umie 
lub jak ją nauczono. Niejednokrotnie samotna matka, 
a nawet samotny ojciec, nie radzi sobie wychowawczo, 
bo nie ma wsparcia ze strony drugiego rodzica 
i nadmiar obowiązków ją/go przytłacza. Problemy wy-
chowawcze i edukacyjne pojawiają się też w rodzinach 
ludzi kulturalnych i wykształconych, gdy na przykład 
rozpada się związek rodziców, z czym młody człowiek 
po prostu nie radzi sobie emocjonalnie, bo chciałby 
nadal pozostać z obydwojgiem, a jego postawa jest 
wyrazem buntu. Jeszcze gorzej dzieje się, gdy małżon-
kowie walczą ze sobą podczas sprawy rozwodowej, 
traktując dziecko przedmiotowo, albo gdy rodzicie 
wejdą w nowe, tak zwane patchworkowe związki. Jeśli 
nawet nastąpi rozpad rodziny, rodzice powinni oddzie-
lić sprawy małżeńskie od rodzicielskich, nie wciągać 
dzieci w konflikt okołorozwodowy, lecz mimo wszyst-
ko wypracować porozumienie wychowawcze, kierując 
się wyłączenie dobrem dziecka. Co więcej, rodzice nie 
mogą wciągać dziecka w rozgrywkę między sobą 
o majątek czy pieniądze – i to bez względu na wiek 
dziecka – ani tym bardziej szukać sprzymierzeńca 
w osobie małoletniego przeciwko drugiemu rodzicowi. 
Wręcz przeciwnie, matka i ojciec, pomimo rozłąki 
i własnych problemów, nie powinni okazywać przed 

ciąg dalszy na stronie 10 

DOBRO DZIECKA 

Święci biskupi XII i XIII wieku szerzyli 
i umacniali chrześcijaństwo, nie było 

jednak wśród nich męczenników. 

Do prawidłowego wychowania dziecka 
potrzebni są oboje rodzice. 
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dzieckiem słabości, bo to dla niego muszą być opar-
ciem, nigdy odwrotnie. Do prawidłowego wychowania 
dziecka już od maleńkości potrzebni są oboje rodzice; 
żadna matka ani ojciec sami nie dadzą sobie rady. Na-
wet jeśli bez problemów przebrną z dzieckiem okres 
szkolny, to w dalszym życiu ich pociecha może mieć 
poważne problemy w nawiązaniu prawidłowych relacji 
międzyludzkich, szczególnie damsko-męskich. W ta-
kiej sytuacji kłopoty wychowawcze i szkolne pojawią 
się szybko i spotęgują wraz z dojrzewaniem. Wówczas 
rodzicie, zamiast obwiniać się nawzajem o ten stan 
rzeczy, powinni razem współdziałać w interesie dziec-
ka i ono ma to widzieć. Nie dość jednak na tym: włą-
czyć się powinny całe rodziny, tak, aby pomóc dziecku 
oraz jego rodzicom wyjść z kryzysu. Powinno się oka-
zać zainteresowanie i zaoferować konkretną pomoc, 
a nie krytykować albo wstydzić się problemów wycho-
wawczych bądź edukacyjnych swoich bliskich. 
Wprawdzie w dzisiejszych czasach słabnie wpływ do-
mu rodzinnego, dziadków i nauczycieli na jakość wy-
chowania, natomiast duży wpływ wywiera otoczenie 
rówieśników, rozmaite pokusy i wszystko, co wiąże się 
z szeroko pojętymi mediami, ale nie można się podda-
wać ani wszystkiego zrzucać na innych. 

Zdarza się też, wcale nierzadko, że dzieci są po pro-
stu chore, na przykład cierpią na autyzm albo zespół 
Aspergera, co powoduje zaburzone relacje społeczne 
i komunikację, a z pozoru wygląda jak brak wychowa-
nia. Do niedawna te choroby nie były trafnie diagnozo-
wane i na rodziców spadały oskarżenia, że mają nie-
grzeczne dzieci albo chowają je bezstresowo. Tymcza-
sem takie dzieci nie mogą zostać w domu, ale muszą 
integrować się z innymi. Wszak nie wszyscy jesteśmy 
piękni, zdrowi i bogaci. 

Starsze osoby lubią dokonywać porównania zacho-
wania młodych ze swoim pokoleniem, a tego nie da się 
zrobić, ponieważ te grupy wiekowe wzrastały 
w skrajnie różnych czasach i okolicznościach. Zresztą 
dochodzi do pewnego paradoksu: gdy dziecko jest ma-
łe chcemy, aby było grzeczne, ale gdy dorośnie wyma-
gamy, aby było zaradne i przebojowe… 

Jak zatem zadbać o dobro dziecka? Bliskie relacje 
dziadów z wnukami trwają zazwyczaj dopóki dzieci są 
małe, a gdy dorastają, więzi te zaczynają zanikać, gdyż 
seniorzy mentalnie i technicznie nie nadążają za mło-
dymi oraz ich towarzystwo przestaje być atrakcyjne. 
W polskich rodzinach jednak dziadkowie zazwyczaj 
angażują w pieczę nad wnukami. Jest to bardzo dobre, 
nawet jeśli twierdzą, że są od rozpieszczania, 
a wychowywanie pozostawiają rodzicom.  Niech i tak 
będzie jak najdłużej, bo wiadomo, że dziadkowie jako 

emeryci mają nie tylko więcej czasu, ale przede 
wszystkim cierpliwości dla dzieci. 

Kontakt seniorów z młodymi może przynieść obu 
stronom ogromne korzyści. Starsze osoby mogłyby ten 
czas efektywniej wykorzystać, na przykład czytając 
dzieciom religijne książeczki albo klasykę polskiej lite-
ratury, prowadzać do kościoła na msze i inne uroczy-
stości, bądź też uczyć dziecko języka polskiego, jeśli 
zamieszkuje ono na stałe za granicą. Z drugiej strony, 
taki bezpośredni kontakt odmładza, bo zmusza star-
szych do wzmożonego ruchu fizycznego i sprawności 
intelektualnej, aby nadążyć za rozbrykanymi dziećmi. 
Poza tym znacznie odciąży zapracowanych rodziców. 
Apeluję więc do babć i dziadków, nawet jeśli mają du-
żo własnych zajęć, aby poświęcali jak najwięcej czasu 
– na przykład stałe dni i godziny w tygodniu – na pod-
trzymywanie więzi z wnukami właśnie w opisany wy-
żej sposób, tworząc własne rytuały rodzinne. Nie daj-
cie się tylko sprowadzić do sprzątania, gotowania 
i noszenia tornistrów albo finansowania wnuków. 
A jeśli ktoś nie ma własnych dzieci ani wnucząt, powi-
nien angażować się w darmową pomoc dzieciom sąsia-
dów, gdy na przykład nie mają na miejscu własnych 
krewnych. Można też udzielać się w ramach wolonta-
riatu na rzecz chorych dzieci przebywających 
w szpitalach i hospicjach, aby nieść im pokrzepienie 
i odciążyć ich rodziców. Przecież mówi się, że wszyst-
kie dzieci są nasze. 

Wezwanie Papieża Franciszka skierowane na ŚDM 
w Krakowie do młodych, aby podnieśli się z kanapy, 
powinno trafić także do świadomości starszych osób, 
albowiem zbyt wiele czasu emeryci spędzają przed 
telewizorem, skupiają się na narzekaniu na własny zły 
stan zdrowia albo krytyce młodego pokolenia. Długość 
życia wzrosła znaczenie i ten ostatni etap życia można 
spędzić aktywnie i z pożytkiem, angażując się 
w rozmaite inicjatywy społeczne na rzecz dzieci lub 
zwyczajnie dzieląc z nimi bezinteresownie czas. Sama 
spotkałam w dzieciństwie bezdzietnych sąsiadów, któ-
rych nazywałam ciociami i wujkami, bo poświęcali mi 
swój czas i uwagę, zanim moi rodzice wrócili z pracy. 
Mam poczucie, że ci ludzie wywarli znaczący wpływ 
na moje dalsze życie. Oni zaś odeszli w poczuciu nie-
zmarnowanej okazji do wychowania kolejnego pokole-
nia. Pozostaje mi więc tylko życzyć wszystkim dzie-
ciom, zarówno młodszym jak i starszym, aby doświad-
czyły takiego dobra.  

Małgorzata Sachajczuk-Puławska 

DOBRO ... ciąg dalszy ze strony 9 

Kontakt seniorów z młodymi może 
przynieść korzyści obu stronom . 

Z tym wychowaniem to nie jest 
taka prosta sprawa. 

Starsze osoby lubią porównywać 
zachowania młodych ze swoim 

pokoleniem. 
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Jestem bratem zakonnym w Towarzyst-
wie Jezusowym. Do Jezuitów wstąpiłem 9 
lat temu. Na początku odbyłem dwu letni 
nowicjat w Gdyni, który zakończył się 
ślubami zakonnymi – czystości, ubóstwa 
i posłuszeństwa. A od września 2010 po-
sługuję w naszej Kurii zakonnej i przy 
tutejszej Parafii Świętego Szczepana, 
mam nadzieję, że większość z Was już 
mnie kojarzy. Chciałbym się dzisiaj po-
dzielić drogą mojego powołania, 
a w szczególności niektórymi myślami 
o powołaniu brata zakonnego. 

Pochodzę z małej miejscowości 
Lubnowy Wielkie leżącej niedaleko 
Iławy. Do Zakonu Jezuitów wstąpiłem na 
brata zakonnego mając 32 lata. Przed 
wstąpieniem ukończyłem studia z polityki 
samorządowej i politologii. Pracowałem 
na różnych stanowiskach: w cegielni przy 
produkcji cegieł, w masarni przy wyrobie wędlin, 
w koncernie Philipsa przy montażu telewizorów, 
byłem również kierownikiem działu przyjęcia towaru 
w dużej hurtowni spożywczej w Gdańsku. Wiodłem 
ciche i spokojne  życie, byłem bardzo związany ze 
swoją rodziną. Jednak w tym wszystkim „czegoś” bli-
żej nie określonego mi brakowało. Dążenie do 
samorealizacji, praca, studia, mieszkanie, szukanie 
przyszłej małżonki, nie dawały wszystkiego. 

Zacząłem zadawać sobie pytanie co dalej robić? 
Analizowałem swoje dotychczasowe życie, co tak 
naprawdę w nim robiłem i do czego dążyłem. 
Wówczas przy tych rozmyślaniach na pierwszy plan 
wysunął mi się Bóg, Jezus, Kościół. Te rozważania 
o życiu doprowadziły mnie do zadania sobie pytania 
„Kiedy i gdzie w swoim życiu spotkałem Jezusa?”. 
Refleksja nad tym pytaniem przeniosła mnie do szkoły 
podstawowej. Kiedy to w ósmej klasie ksiądz 
proboszcz podczas kolędy zapytał mnie co będę robił 
po podstawówce i mimochodem dodał pytanie – czy 
nie został byś księdzem? Bardzo mnie poruszyło to 
pytanie, utkwiło mi ono gdzieś w sercu i głowie, ale ja 
wtedy stanowczo odpowiedziałem, że nie.  

Teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to 
właśnie w tym zapytaniu proboszcza dostrzegłem 
światło od Pana Boga. Wcześniej byłem chłopakiem, 
który chodził do kościoła, modlił się, ale tak naprawdę, 
nie czułem bliskiej obecności Boga w swoim życiu. 
Wyobrażałem Go sobie gdzieś daleko. Moja relacja 
z Bogiem była jednostronna – tak wtedy czułem. Na 
wspominanej kolędzie poczułem, że w słowach 
proboszcza przemówił do mnie Jezus. Od tego 
momentu inaczej zacząłem patrzeć na Boga. Czułem 
Go zawsze blisko siebie, widziałem Go jako 
towarzysza mojego życia, rozmawiałem z Nim jak 
z najlepszym przyjacielem. Cieszyłem się z takiej 

relacji z Bogiem, jednak w tych 
rozmowach, zaczęło powracać pytanie 
z kolędy – czy nie chcesz zostać 
księdzem?. Wystraszyłem się tego. 
Zapytanie to zaczęło mnie przerastać. Nie 
odwracałem się od kościoła, ale zacząłem 
od tego pytania uciekać, najpierw 
w szkołę, później w  studia i pracę. Wtedy 
było znacznie trudniej ze znalezieniem 
pracy i środków na studia. Z Bożą 
pomocą zawsze jednak miałem pracę, 
która pozwalała mi się utrzymać 
i kontynuować naukę. W tym czasie nie 
angażowałem się w żadne wspólnoty czy 
grupy przy kościele. Byłem niedzielnym 
chrześcijaninem, który na urlopach 
zwiedzał kościoły i sanktuaria. Nie 
zagłębiałem się w też w modlitwie, aby 
nie powracało dręczące mnie, jak wtedy 
myślałem -pytanie z kolędy. 

Tak mijał czas. Angażowałem się całym sercem 
w pracę, szkołę i bycie dla rodziców i rodzeństwa. 
Często jednak powracało nękające mnie pytanie, 
przeważnie przy zmianie pracy, ślubach rodzeństwa, ja 
wówczas starałem się zagłuszyć je nowymi pomysłami 
na życie. Kiedy tak naprawdę „ustawiłem” się w życiu: 
skończone studia, dobra praca, mieszkanie, samochód 
coraz bardziej zaczęło nękać mnie pytanie o sens 
mojego życia – po co to wszystko?, „czegoś” mi ciągle 
brakowało. 

Zrozumiałem po długich przemyśleniach i rozmo-
wach z Bogiem, że czas od tego pierwszego zapytania 
księdza proboszcza – czy nie chcesz zostać księdzem, 
był dla mnie wielkim darem Bożej miłości. Był to czas, 
w którym tak naprawdę poznawałem siebie, swoje 
możliwości i pragnienia, a także pogłębiałem relację 
z Panem Bogiem, aby teraz ze świadomością tego co 
przeżyłem w swoim życiu być narzędziem w jego 
rękach. 

Zacząłem szukać informacji o kapłaństwie i o zako-
nach. Nie było mi łatwo. Nie działałem w żadnych 
wspólnotach religijnych, nie znałem tak naprawdę 
żadnego księdza czy zakonnika, aby móc swobodnie 
z nim porozmawiać. Nie chciałem też niepokoić 
swoich bliskich moją decyzją. Zacząłem przeglądać 
strony internetowe. Natrafiłem tam na zakon 
franciszkanów. Umówiłem się na rekolekcje 
powołaniowe w Elblągu. Tam po raz pierwszy mogłem 
otwarcie porozmawiać o tym co czuję, przeżywam i co 
chcę robić w związku z moim powołaniem. Mogłem 
też porozmawiać o nękających mnie pytaniach 
z ludźmi myślącymi o podobnej drodze życiowej 
z Jezusem. Tak naprawdę to w Elblągu utwierdziła się 
we mnie myśl, aby zostać bratem zakonnym, a nie 
księdzem. Nie widziałem siebie przed ołtarzem, ale 

ciąg dalszy na stronie 13 

ŚWIADECTWO BRATA REMIGIUSZA 
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gdzieś z boku w pełnej gotowości bycia i służenia 
innym ku większej chwale  Pana Boga. 

Z tych rekolekcji wyjechałem bardzo spokojny 
i zadowolony, mimo, że tak naprawdę „czegoś” bliżej 
nieokreślonego dalej mi brakowało. Naładowałem się 
jednak energią do działania w kwestii mojego 
powołania brata zakonnego i znalezienia czegoś dla 
siebie. Po powrocie ponownie usiadłem do Internetu 
i przeszukując strony internetowe natrafiłem na Zakon 
Jezuitów. Czytając już na początku o Towarzystwie 
Jezusowym i jego założycielu – Ignacym Loyoli – 
poczułem, że to coś dla mnie. Chciałem dowiedzieć się 
czegoś więcej. Umówiłem się na rozmowę z powoła-
niowcem i już tak naprawdę po tej rozmowie 
i zaproponowanej lekturze - w której spotkałem się 
z opisem życia i posługi w zakonie brata Kazimierza, 
który w tamtym czasie mieszkał w Warszawie na 
ul. Rakowieckiej, byłem pewien, że chcę się przyłą-
czyć do Jezuitów i służyć Jezusowi pod sztandarem 
krzyża. Później były rekolekcje powołaniowe, gdzie 
też słowa „Pójdź za Mną” – zaproszenie Jezusa do 
towarzyszenia Mu w drodze, odczytałem jako skiero-
wane do mnie. Następnie były jeszcze rozmowy 
kwalifikacyjne i decyzja Ojca Prowincjała o przyjęciu 
mnie do Nowicjatu Towarzystwa Jezusowego. 

Mając decyzję na piśmie dopiero wówczas 
powiedziałem o wszystkim swojej rodzinie. Wszyscy 
byli zaskoczeni. Uszanowali jednak mój wybór, siostra 
nawet powiedziała, że czegoś się domyślała. Przerażał 
ich jednak Zakon. Wyobrażali go sobie jako stary 
budynek, małe ciemne cele i zakonników ciągle 
modlących się. Kiedy jednak zaprosiłem ich do Gdyni 
i pokazałem im swój przyszły dom, trochę się uspoko-
ili. Teraz moja rodzina wie co  robię i czym żyję. Są 
o mnie spokojni, a  ja modlę się do Boga, aby 
wypełniał pozostawioną pustkę po mnie w ich sercach. 

Jestem już 9 lat bratem zakonnym w Towarzystwie 
Jezusowym i patrząc z tego miejsca w przeszłość na 
swoje dotychczasowe życie i myśląc o swoim 
powołaniu widzę Jezusa jako Dobrego Pasterza 
dbającego o swoje stado, dbającego także o mnie – 
pozwolił mi zdać maturę, pracować, studiować, zdoby-
wać doświadczenie życiowe, zawsze mi towarzyszył 
w moich wolnych wyborach.  

Może późno dojrzałem do decyzji, aby odpowiedzieć 
na zaproszenie Jezusa, ale Bóg nikomu lat nie liczy, 
a do pracy w jego kościele, każda para rąk się przyda, 
a tym bardziej tych doświadczonych. 

Teraz może kilka zdań o pracach braci w Towarzyst-
wie Jezusowym. Obecnie w naszej prowincji jest 18 
braci. Czym się zajmujemy? Pracujemy w kościołach, 
w zakrystii, opiekujemy się chorymi, pracujemy 
w bibliotece i z uchodźcami, współpracujemy 
z telewizją i pielęgnujemy ogrody, zajmujemy się za-
opatrzeniem oraz sprawami finansowymi i administra-
cyjnymi. 

Wachlarz prac jest bardzo szeroki, ale dostosowany 
do możliwości i zdolności poszczególnych braci, a tym 
co nas odróżnia od Ojców-kapłanów, jest to, że nie 
mamy święceń kapłańskich i nie sprawujemy sakra-
mentów. 

Jednak w Towarzystwie Jezusowym mamy tylko 
jedno powołanie – nieważne czy braterskie czy kapłań-
skie. To powołanie jest zawsze apostolskie, i jak mówi 
Formuła naszego Instytutu – to powołanie pobudza 
każdego by „walczyć dla Boga pod sztandarem krzyża 
i służyć samemu Panu oraz Jego oblubienicy, Kościo-
łowi pod kierownictwem Biskupa Rzymu”. 

To jedno powołanie, można bardziej obrazowo przy-
równać do życia rodzinnego. W rodzinie, każdy ma 
różne obowiązki czy to matka, ojciec, dziadek czy bab-
cia, ale wszystkich łączy jeden cel, czyli dbałość 
o dobro całej rodziny, o wychowanie dzieci i wnuków, 
nie ważne co robią w pojedynkę jednoczy ich cel. 

Z ufnością więc patrzę w przyszłość i moje życie we 
wspólnocie zakonnej Towarzystwa Jezusowego, bo 
tylko z Bożą pomocą mogę wszystko w Tym, który 
mnie umacnia, a swoje „czegoś”, które mnie wcześniej 
nurtowało, zamieniłem na konkretne Magis - czyli wię-
cej, w służbie dla Boga, Kościoła i bliźniego. 

Dziękuję Wam, że zechcieliście mnie wysłuchać, 
proszę Was o modlitwę w intencji powołań do naszego 
Zakonu, bo żniwo wprawdzie wielkie a robotników 
mało. 

Br. Remigiusz Rutecki SJ 

ŚWIADECTWO ... ciąg dalszy ze strony 12 

Módlmy się w intencjach Brata Re-
migiusza – niech Bóg utwierdza 
i umacnia go w Jego Świętym 

i szczególnym powołaniu, bo reali-
zuje się w działaniach cichych, nie-
widocznych z początku, a potem 
błyszczy anonimowym blaskiem, 

przybliżając nas do Stwórcy.  
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Dnia 30 kwietnia 2017 roku siostra M. Estera, nasza 
zakrystianka, wraz z siostrą M. Bonawencją i siostrą 
M. Justicją, przeżywały złoty jubileusz życia zakonne-
go. Uroczystość odbyła się w Domu Prowincjalnym 
Sióstr Felicjanek w Wawrze. Była na niej obecna mat-
ka Maria Celestyna, przełożona generalna, oraz siostry 
z zarządu generalnego. 

Po życzeniach i błogosławieństwie siostry Marii 
Wirginii, Przełożonej Prowincjalnej, wszystkie siostry 
procesjonalnie udały się z furty klasztornej do kaplicy. 
Uroczystej mszy świętej przewodniczył ksiądz Józef 
Warzeszak, kapelan w domu prowincjalnym. 
W homilii podkreślił wartość życia konsekrowanego 
i współpracy człowieka z łaską. Ksiądz kapelan od-
niósł się między innymi do aktu stwórczego Boga, 

w którego zamyśle było powołanie człowieka do 
wieczności, do trwania w szczęściu, którego doświad-
cza już tu na ziemi. 

Wśród zaproszonych gości obecni byli ojciec pro-
boszcz Wiesław Kulisz SJ i brat Remigiusz Rutecki SJ 
oraz siostra Katarzyna M. i siostra M. Wirginetta. 
Przybyli także bliscy z rodzin sióstr jubilatek oraz sio-
stry ze wspólnot lokalnych. 

Po zakończonej eucharystii zostały wykonane pa-
miątkowe zdjęcia. Następnie wszyscy udali się do re-
fektarza na dalsze świętowanie podczas uroczystego 
obiadu. 

Dziękczynienie Bogu i ludziom siostry wyraziły na 
zakończenie obiadu pięknym słowem i kwiatem. Deo 
Gratias za 50 lat pięknej drogi z Panem!  

s. Katarzyna Maria Pigul 

JUBILEUSZ SIOSTRY ESTERY 

30.IV.2017r. w niedzielę modliliśmy się 
na sumie w intencji Siostry Estery – na-
szej Zakrystianki, która w swoim Zgro-
madzeniu Zakonnym w Wawrze – ob-
chodziła Jubileusz 50-lecia życia zakon-
nego – niech wszyscy święci umacniają 
ją w powołaniu i dawaniu przykładu 

świętości życia, która swoimi talentami ukazuje tajem-
nice miłości Bożej, przybliżając nam piękno 
i harmonię stworzenia. 

Piękno zrodzone z wiary, jest najwyższą warością. 
Można je wyrażać także w kompozycjach kwiato-
wych. Błogosław Jej Panie! 

Jan Paweł II cytował kiedyś myśl z jednego z dzieł 
Dostojewskiego: „Piękno zbawi świat”. Siostra Estera 
ma w tym swój udział. 

J.Ż. 

Powołaj Panie nowych pasterzy i osoby konsekro-
wane, aby z odwagą odpowiadali na głos Twojego 
powołania i pozwól im cieszyć się otrzymanym darem, 
który prowadzi ludzkość do Ojca w niebie.  

Fot. dostarczone przez 
s. Katarzynę Marię Pigul 
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Małżeństwo to wielki dar, ale także zadanie. Jak przygo-
towują się do niego uczestnicy parafialnego kursu mał-
żeńskiego „Wieczory dla narzeczonych”?  

W naszej parafii prowadzone są spotkania dla osób 
pragnących przygotować się do sakramentu małżeń-
stwa. Spotkania noszą nazwę „Wieczory dla narzeczo-
nych” i organizowane są przez ojca Romualda Doma-
gałę SJ i grupę małżeństw związaną z Małżeńskimi 
Drogami. Wieczory te mają charakter skupienia, re-
fleksji i upływają na intensywnej współpracy między 
narzeczonymi. Każde spotkanie posiada odrębny tytuł 
i temat. Prowadzący mają specjalne podręczniki, 
w których znajdują propozycje i wskazówki związane 
z każdym kolejnym zagadnieniem. Istotą tych wieczo-
rów jest dochodzenie narzeczonych do jak najgłębszej 
relacji w bardzo konkretnych sprawach, dziedzinach, 
sytuacjach, jakie może przynieść późniejsze wspólne 
życie. Oczywiście podczas tych dziewięciu spotkań nie 
sposób dowiedzieć się wszystkiego o sobie, wyuczyć 
potrzebnych nawyków, czy zapamiętać hasła i potem 
w razie potrzeby je powtarzać… Jest to jednak począ-
tek koniecznej, szczerej postawy wobec siebie, przed-
stawienia siebie bez maski, bez iluzji, które i tak 
w niedługim czasie zostałyby usunięte. To zainscenizo-
wana okazja do poruszenia najtrudniejszych tematów, 
jakimi są porozumienie w miłości, wzajemne oczeki-
wania, wiara nie tylko w niedzielę… 

Po tych kilku godzinach pierwszych spotkań, kiedy 
mogłam przyglądać się trochę z boku, w jakim zakresie 
poruszane są przygotowane tematy, jak potem pracują 
w parach narzeczeni, nasunęło mi się pytanie: co oni 

noszą w sobie? Z czym przyszli? Co takiego mogą 
w sobie mieć, aby dać to kochanej osobie od razu, bez 
treningu, bez przygotowania? 

To chyba banalne, jeśli powiem, że tylko miłość. Ale 
tak jest. Wszystko inne będą musieli zaplanować, dać 
sobie z mniejszym lub większym poświęceniem, wcze-
śniej czy później. Na teraz i od razu mają tylko miłość. 
I to nie miłość jakąś wyszukaną, romantyczną, wy-
uczoną, ale tę, którą mają od zawsze, pierwotnie, bez 
ograniczeń: od Boga.  

Przyszła mi do głowy jeszcze taka myśl, że człowiek 
tak długo będzie szukał miłości poza sobą i tęsknił za 
nią, jak długo nie odkryje jej w sobie. Nosimy 
w naszym wnętrzu nieograniczone pokłady miłości, bo 
zostaliśmy stworzeni z miłości i po to, żeby kochać. 
Bóg tchnął w każdego z nas tyle miłości, że mamy jej 
w nadmiarze na całe życie i tu, i w wieczności. Pozo-
staje nam tylko dzielenie się nią, bo nic lepszego nie 
mamy. Rozwijanie tematu o wzajemnych relacjach, 
sztuka rozumienia się, wiedza, czego unikać, do czego 
dążyć, to technika wspólnego życia pod jednym da-
chem. Jakże trudna i wymagająca empatii, szacunku, 
kultury, wymagająca wielu lat treningu… 

Jedynie zakorzeniona w nas miłość jest na wycią-
gnięcie ręki i jest lekarstwem na całe zło. Nie szukajmy 
jej gdzieś u innych ludzi, szukajmy jej w sobie. 

Warto tę prostą prawdę przypomnieć sobie właśnie 
teraz, w czasie Wielkiego Postu, kiedy mamy zbliżyć 
się przez Boga do drugiego człowieka i do siebie sa-
mych.  

Paulina Dzieduszycka-Martusewicz 

CO MASZ W SOBIE? 

Niedługo rozpoczyna się czas wakacji – letniego wypo-
czynku. Jak zwykle w tym okresie wielu z nas ma swe 
plany, jednak znamy z doświadczenia sytuacje, 
w których wielokrotnie tylko część naszych zamysłów 
udaje się zrealizować.  

Kiedy spojrzymy na to z perspektywy, mamy szansę 
dostrzec sens właśnie w tym, że jedynie ułamek z tego, 
co sami zaplanowaliśmy staje się faktem. 

Warto zawierzyć Jezusowi siebie i swe plany, ponie-
waż On znacznie lepiej wie, co dla nas dobre, często 
nawet wbrew naszym zamysłom. Dla przykładu, z bólu 
po doznanej krzywdzie, w skrajnej rozpaczy niejeden 
gotów biegać między tramwajami, by doprowadzić do 
wypadku, a w swych myślach do ukojenia po doznanej 
stracie. Jezus jednak w swej dobroci czuwa i w swej 
dobroci nie pozwala na taki finał. Śmierć czy krzywda 
urażonego człowieka to nie to, czego oczekuje Bóg. 

Znalezienie innej drogi może być trudne, ale tym bar-
dziej warto największe trudności zawierzyć Bogu. Ta-
kich ludzi, słabych i pełnych sprzeczności, kocha Bóg. 

Wymownie okazał to Syn Boży Jezus Chrystus Pio-
trowi, późniejszemu pasterzowi Kościoła. 

Gdy będziemy korzystać z wakacji, starajmy się da-
wać przykład innym swoją postawą. Naszym postępo-
waniem pokazujmy, że katolicy to ludzie kochający 
Boga, którzy nie zawsze podążają od sukcesu do suk-
cesu, ale zawsze z wiarą i oddaniem Bogu mają miłość 
i szacunek dla siebie nawzajem. 

J 21, 20-23, Łk 5, 1-11, Mt 5, 13-16 
Wojciech Zagrajek 

WBREW LUDZKIEJ LOGICE 

Ludzi, słabych i pełnych 
sprzeczności, kocha Bóg. 

Wieczory upływają na intensywnej 
współpracy między narzeczonymi. 

To okazja do poruszenia 
najtrudniejszych tematów. 



Nasza Parafia Nr 2/2017 16 

 
W

 N
A

S
Z

E
J

 P
A

R
A

FI
I 

Kurs przedmałżeński w naszej parafii prowadzony jest 
metodą dialogową. Na czym ona polega, jakie niesie 
szanse i wyzwania, opowiada nam o. Romuald Domagała 
SJ, który od dwóch lat odpowiada za kurs przedmałżeń-
ski w naszej parafii. Rozmawiają Katarzyna Jaworska 
i Karolina Jóźwiak.  

KJ: Opiekuje się Ojciec kursem przedmałżeńskim 

w naszej parafii. Jakie ma Ojciec wrażenia? Podobało 

się? 
RD: Jak najbardziej. Na razie odbyły się dwa kursy, 
jeden na jesieni i jeden na wiosnę. 
KJ: Jaką metodą jest prowadzony kurs? 
RD: Metodą dialogową, prowadzoną przez ruch Spo-
tkania Małżeńskie. 
KJ: Na czym ona polega? To prawda, że nie jest po-

wszechnie stosowana? 
RD: Nie jest tak zupełnie wyjątkowa: w samej Warsza-
wie ta wspólnota prowadzi równocześnie kilka kursów. 
Ich nietypowość polega jednak na tym, że 
w odróżnieniu od tradycyjnego kursu parafialnego 
w formie wykładu, którego wszyscy biernie słu-
chają, tutaj ksiądz nie ma prawie żadnego za-
dania. Czuwa jedynie, aby wszystko odby-
wało się zgodnie z nauką Kościoła, pod-
czas gdy właściwymi prowadzącymi 
kurs są pary małżeńskie. Natomiast 
istota takiego kursu leży w tym, że 
główny ciężar pracy spoczywa na sa-
mych zainteresowanych, czyli na 
narzeczonych.  
Zatem, jak sama nazwa wskazuje, 
spotkania małżeńskie są prowa-
dzone metodą dialogową, co oznacza, 
że większość spotkania polega na dialo-
gu między przyszłymi małżonkami. 
KJ: Jak wygląda takie pojedyncze spotka-

nie? 
RD: Każde spotkanie składa się z trzech części, trzech 
bloków tak zwanych „randek”. Na początku każdego 
bloku para małżeńska wprowadza w dane zagadnienie, 
podając podstawowe informacje na jego temat i często 
dzieląc się własnym doświadczeniem w tym wzglę-
dzie. Etap drugi „randki” stanowi praca w parach na-
rzeczonych. Najpierw każda osoba otrzymuje materia-
ły, z którymi ma się zapoznać indywidualnie. Następ-
nie, po chwili samodzielnej pracy, narzeczeni spotyka-
ją się, aby omówić to, co wynotowali w danym zagad-
nieniu: porównują swoje odpowiedzi, dyskutują, cza-
sem się spierają. Słowem, poznają swoją wizję danego 
aspektu życia małżeńskiego. 

KJ: Jakie konkretnie zagadnienia są poruszane? 
RD: Dla przykładu: pierwsze spotkania są poświęcone 
poznawaniu samego siebie, skoncentrowane na pracy 
z własnymi emocjami, uczuciami i oczekiwaniami 
w stosunku do małżeństwa. 

KJ: Jak Ojciec ocenia przydatność tego kursu 

w stosunku do formy tradycyjnej, także z punktu widze-

nia Ojca wiedzy psychologicznej? Jest lepszy, gorszy, 

może po prostu inny? 
RD: Z pewnością jest lepszy! 
KJ: Dlaczego? 

RD: To oczywiste: na zwykłym 
kursie po prostu się słucha. General-
nie rzecz biorąc, z tego, czego się 
słucha, przyswajamy i zapamię-

tujemy mniej więcej 10%. Do-
dajmy jeszcze, że narzeczeni 
przychodzą na spotkania po 
całym dniu pracy, na przykład 
po 10 godzinach. To naturalne, 
że nie są w stanie efektywnie 
słuchać w takich warunkach. 
Natomiast w sytuacji, kiedy 
muszą się zaangażować, naj-
pierw sami przemyśleć pewne 

sprawy, a następnie o nich po-
rozmawiać z narzeczonym/
narzeczoną, jest to dużo bar-
dziej owocne. 
Zwłaszcza, że pierwsze dwa, 

trzy spotkania są czysto psychologiczne. Oczywiście 
dzieje się to w kontekście sakramentu małżeństwa, ale 
tematyka dotyczy poznawania swojej osobowości, 
swoich cech charakteru, swoich postaw życiowych 
oraz stosunku do związku małżeńskiego. 
KJ: Jak Ojciec ocenia reakcje uczestników? Czy są 
one spontaniczne? Czy może są pary, które rezygnują 
właśnie wskutek tak wymagającej zaangażowania for-

my spotkań? Może są tacy, którzy dzięki temu zdają 
sobie sprawę, że małżeństwo to nie dla nich? 

RD: Trzeba podkreślić, że narzeczeni bynajmniej nie 
wypowiadają się publicznie, na forum grupy. Cała pra-
ca dokonuje się wewnątrz danej pary, o tym się nie 
dyskutuje w szerszym gronie. Uczestnicy na ogół nie 
zadają pytań w czasie tych spotkań, chociaż oczywiście 
jest taka możliwość, jeśli coś jest niejasne. To, co dzie-
je się na kursie, dzieje się w obrębie narzeczonych. 
Porównałbym to do rekolekcji ignacjańskich, podczas 

ciąg dalszy na stronie 17 

MAŁŻEŃSTWO JAKO WYZWANIE I POWOŁANIE 

Istota kursu leży w tym, że głów-
ny ciężar pracy spoczywa  

na samych zainteresowanych, 
czyli na narzeczonych. 

Większość czasu spotkania  
polega na dialogu między  
przyszłymi małżonkami. 
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których w domu rekolekcyjnym może przebywać gru-
pa pięćdziesięcio-, sześćdziesięcioosobowa. Jednak tak 
naprawdę to, co najważniejsze, dokonuje się w bardzo 
osobistej relacji między nimi samymi a Panem Bo-
giem. Podobnie jest tutaj. 

KJ: Ojciec może zapewne te reakcje narzeczonych 

podczas dialogowania podpatrywać. Jakie wnioski pły-

ną z tych obserwacji? 

RD: Po pierwsze, trzeba jasno powiedzieć, że więk-
szość przychodzących na taki kurs, jeśli nie wszyscy, 
to są osoby świadome celu i kształtu spotkań, 
w których wezmą udział. One już na początku zakłada-
ją, że są gotowe poświęcić czas: przychodzą kurs od-
być, a nie zaliczyć. 
Po drugie, tradycyjny kurs również obejmuje 9-10 spo-
tkań, ale na ogół trwają one mniej więcej półtorej go-
dziny. Tymczasem w naszym przypadku każda 
„randka” to minimum dwie i pół do trzech godzin. Wy-
maga przy tym nie tylko więcej czasu, lecz także oso-
bistego zaangażowania, a nie drzemania, jak to bywa 
na wykładach. 
KJ: Metoda wykładowa w ogóle się nie pojawia? 
RD: Tylko jedno spotkanie ma taką formę; dotyczy 
ono naturalnych 
metod planowania 
rodziny. 
KJ: Jakie są zatem 

skutki tak świado-

mego wyboru kursu 

i gotowości do peł-

nego zaangażowa-

nia? 

RD: W efekcie 
uczestniczące pary 
stanowią pewną 
wyselekcjonowaną 
grupę, która wie, 
czego się może 
spodziewać. Przy-
szli małżonkowie 
czerpią zwykle in-
formacje z Internetu, dowiadują się więc, że spotkania 
polegają na prowadzeniu dialogu, są intensywne i dużo 
dłuższe. 
KJ: Czy to powoduje, że nie zdarzają się przypadki par 

rezygnujących z udzielenia sobie sakramentu małżeń-
stwa?  
RD: Podobno, zgodnie z obiegową opinią, wartość 
konkretnego kursu przedmałżeńskiego jest wprost pro-

porcjonalna do liczby par, które po jego zakończeniu 
rezygnują z zawarcia sakramentalnego związku mał-
żeńskiego. Jak dotąd, zasada ta nie znajduje potwier-
dzenia: po jesiennym kursie nikt nie przerwał przygo-
towań do małżeństwa, w sesji wiosennej na samym 
początku spotkań jedna para zrezygnowała z udziału. 
KJ: A czego z kolei Ojciec nauczył się podczas tego 

kursu? Czy było to wzbogacające doświadczenie? 
RD: Przede wszystkim miałem możliwość towarzysze-
nia uczestnikom w całości kursu. Przekonałem się 
o tym, że pomimo wszystko są jeszcze młodzi ludzie, 
którzy oczekują od małżeństwa sakramentalnego cze-
goś więcej, niż się przeciętnie uważa. I są w stanie 
sprostać większym wymaganiom, uczestnicząc 
w intensywnym kursie. 
KJ: Na zakończenie, pytanie ogólne: o to jak Ojciec 

ocenia dojrzałość osób przystępujących do sakramentu 

małżeństwa i przygotowujących się do niego? Jest go-

rzej czy lepiej? 

RD: Trudno rzetelnie porównywać jedynie na podsta-
wie czterech kursów, w których brałem udział. Mówiąc 
najogólniej, dojrzałość się zdecydowanie obniża: widać 
to chociażby po wieku par narzeczeńskich. Jak dotąd 
nie pojawiła się żadna para w wieku lat dwudziestu 
trzech czy dwudziestu czterech. Zwykle przyszli mał-
żonkowie mają 30 lat i więcej. 

KJ: Czy będzie Oj-

ciec prowadził kurs 

w przyszłości? 
RD: Jestem otwarty 
na taką perspekty-
wę. Dodam jeszcze, 
że jest różnica mię-
dzy kursem jesien-
nym i wiosennym. 
Na ten ostatni zgła-
sza się więcej kan-
dydatów, bo ślub 
jest tuż-tuż. Tym-
czasem pary przy-
chodzące na jesieni 
są ewidentnie pod 
mniejszą presją cza-
su, co też pozwala 

im wejść bardziej w głąb; są bardziej otwarte 
i dojrzalsze. 
KJ: Rekomenduje zatem Ojciec udział w jesiennych 

spotkaniach? 
RD: Jak najbardziej! Przede wszystkim: nie na ostatni 
moment! 
KJ: Dziękujemy za rozmowę. 

MAŁŻEŃSTWO JAKO  ... ciąg dalszy ze strony 16 

Są jeszcze młodzi ludzie, którzy 
oczekują od małżeństwa  

sakramentalnego czegoś więcej. 

Na każdym spotkaniu narzeczeni 
poznają swoją wizję danego 
aspektu życia małżeńskiego. 
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WYDARZYŁO SIĘ… 
Nie tak dawno przeżywaliśmy największe święto chrześci-
jańskie jakim jest Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa – 
naszego Zbawiciela, a już nadeszła wiosna, a za chwilę 
wakacje… 

Podczas Oktawy Wielkanocy codziennie o godz. 15.00 
odmawialiśmy w naszej świątyni Koronkę do Bożego Mi-
łosierdzia.  

23 kwietnia obchodziliśmy Niedzielę Miłosierdzia, 
podczas której w naszej świątyni Mszę św. o godz. 12-
12.30 młodzież otrzymała sakramentu bierzmowania. 

W ramach akcji Pomocy Rodzina Rodzinie nasz Para-
fialny Oddział Akcji Katolickiej i Caritas przeprowadzi-
li zbiórkę ofiar do puszek na pomoc potrzebującym ro-
dzinom w Aleppo, w Syrii. Zebraliśmy 8260 zł i 55 Eu-
ro, które zostały wpłacone na stosowne konto. Dzięku-
jemy ofiarodawcom za hojne serce. 

Parafialny zespół Caritas podziękował także serdecz-
nie młodzieży – wolontariuszom z Zespołu Szkół 
Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych przy ul. 
Madalińskiego, wraz z katechetką p. Agnieszką Ol-
szewską – za kolejną zbiórkę żywności, która została 
przekazana potrzebującym naszej parafii. 

25 kwietnia po Mszy św. o godz. 18.30 odbyło się 
spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej z Księdzem 
Proboszczem, w której uczestniczyli liderzy poszcze-
gólnych grup i wspólnot. 

27 kwietnia Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zor-
ganizował kolejne spotkanie seniora, podczas którego 
o godz. 12.00 w kaplicy św. Judy Tadeusza swoimi pa-
sjami życia podzielił się z uczestnikami pan Wiesław 
Winkler – nasz parafianin. 

28 kwietnia w piątek po wieczornej Mszy św. wzno-
wione zostało po świątecznej przerwie nabożeństwo 
Medytacje pod Krzyżem. 

30 kwietnia nasza Zakrystianka – siostra Estera – 
świętowała w Wawrze Jubileusz 50-lecia życia zakon-
nego, a parafianie z tej okazji wspierali Siostrę modli-
twą i składali najlepsze życzenia. 

5 maja w pierwszy piątek miesiąca Księża udali się 
przed południem z Komunią św. do chorych parafian. 

6 maja po Mszy św. o godz. 8.00 odprawiliśmy mo-
dlitwę do Niepokalanego Serca Maryi, a następnie dzie-
ci przygotowujące się do I Komunii św. przystąpiły do 
sakramentu pojednania i podczas nabożeństwa odnowi-
ły przyrzeczenia Chrztu św. 

7 maja w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 8.00 
odprawiona została Msza św. w intencji Apostolstwa 
Modlitwy i Żywego Różańca. 

W Niedzielę Dobrego Pasterza podczas Mszy św. 
o godz.10.00 odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii 
Świętej, a kościół został zarezerwowany i przystrojony 
specjalnie dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin. 
Ksiądz Proboszcz życzył Dzieciom, aby nieustannie 
wzrastały w miłości do Pana Jezusa i by stale towarzy-
szyła im opieka Matki Bożej. 

Z okazji rozpoczynającego się w Kościele Tygodnia 

Modlitw o Powołania kapłańskie i zakonne oraz do ży-
cia konsekrowanego pn. „Proście Pana żniwa, aby wy-
prawił robotników na swoje żniwo” nasz brat Remi-
giusz podzielił się z parafianami swoim świadectwem 
powołania zakonnego. 

13 maja Kościół świętował setną rocznicę Objawień 
Fatimskich i z tej racji papież Franciszek kanonizował 
Hiacyntę i Franciszka – dzieci, które widziały Maryję. 
A w naszej parafii na zakończenie Białego Tygodnia 
odbyła się pielgrzymka Dzieci do Kodnia, do sanktu-
arium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia. 

Wieczorem o godz. 19.00 w Sanktuarium Matki Bo-
żej Łaskawej – Patronki Warszawy, u Jezuitów przy ul. 
Świętojańskiej 10, odbyła się Uroczystość Odpustowa 
połączona z procesją, w której wzięli udział nasi para-
fianie. 

16 maja we wspomnienie św. Andrzeja Boboli, jezu-
ity, męczennika – Patrona Polski i Metropolii Warszaw-
skiej, w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warsza-
wie o godz. 19.00 odprawiona została uroczysta Msza 
św. pod przewodnictwem Księdza Kardynała Kazimie-
rza Nycza. 

18 maja Parafialny Oddział Akcji Katolickiej o godz. 
18.30 zaprosił parafian na Mszę św. w intencji Ojczy-
zny. 

21 maja podczas Mszy św. o godz. 11.00 dzieci 
z naszej parafii i ich rodzice świętowali Rocznicę I Ko-
munii św.  

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego i Jezuickie Cen-
trum Społeczne „W Akcji” zorganizowały tradycyjny 
już Kiermasz Misyjny przy sanktuarium św. Andrzeja 
Boboli, ul. Rakowiecka 61, z którego dochód wspoma-
ga pracę misjonarzy.  

23 maja po Mszy św. o godz. 18.30 liderzy poszcze-
gólnych grup i wspólnot parafialnych spotkali się 
z Księdzem Proboszczem na zebraniu Parafialnej Rady 
Duszpasterskiej. 

25 maja Parafialny Oddział Akcji Katolickiej na ko-
lejne spotkanie seniora zaprosił o godz. 12.00 w kaplicy 
św. Judy Tadeusza p. Elżbietę Cyganek z Drogi Ikony, 
która wygłosiła prelekcję nt. „Maryja Niepokalana – 
arcydzieło stworzenia w myśli Bożej”, opowiadając 
o pięknie Bożym zawartym w ikonach. 

28 maja w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
z okazji 36. rocznicy śmierci Sługi Bożego Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, który przez 33 lata stał na czele 
Kościoła w Polsce jako Prymas i przewodniczący Kon-
ferencji Episkopatu, modliliśmy się o rychłą beatyfika-
cję. 

2 czerwca w pierwszy piątek miesiąca Księża przed 
południem odwiedzili z Komunią św. naszych chorych 
parafian. 

3 czerwca po Mszy św. o godz. 8.00 modliliśmy się 
do Niepokalanego Serca Maryi. 

ciąg dalszy na stronie 19 



Nasza Parafia Nr 2/2017 19 

 

W
 N

A
S

Z
E

J
 P

A
R

A
FI

I 

4 czerwca w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 8.00 
Msza św. w intencji Apostolstwa Modlitwy i Żywego 
Różańca. 

W X Święto Dziękczynienia o godz. 8.00 – z Placu 
Piłsudskiego wyruszyła procesja do Świątyni Opatrzno-
ści Bożej, gdzie o godz. 12.00 odprawiona została uro-
czysta Msza św. z udziałem Episkopatu Polski, w której 
uczestniczyli nasi parafianie. 

Co nas czeka… 

11 czerwca w niedzielę odbędzie się Parafialny Pik-
nik Rodzinny na obiekcie sportowym przy ul. Kazimie-
rzowskiej. Zapraszamy do wspólnego świętowania oraz 
włączenie się w przygotowania. 

 

24 czerwca w sobotę organizujemy jednodniową, au-
tokarową pielgrzymką do Częstochowy.  

W ostatnim czasie ukazała się drukiem książeczka 
z rozważaniami poświęconymi Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa, autorstwa naszego ojca wikarego Tadeusza 
Drozdowicza. Publikację tę można nabyć w zakrystii. 

Parafia św. Andrzeja Boboli w Warszawie, organizuje 
pielgrzymkę autokarową śladami św. Andrzeja Boboli, 
męczennika (Litwa, Białoruś), w dniach od 2 do 7 wrze-
śnia tego roku. Zapraszamy do udziału. Szczegółowe 
informacje na plakatach. 

Serdecznie zapraszamy do oglądania relacji fotogra-
ficznych i filmowych zamieszczonych na parafialnej 
stronie internetowej: www.szczepan.org.pl.  

Oprac. JW.  

WYDARZYŁO SIĘ… ciąg dalszy ze strony 18 

W kwietniu ukazała się pierwsza publikacja o. Tade-
usza Drozdowicza SJ, Żar Miłości. Medytacje o Sercu 

Bożym, a w czerwcu druga Poznaj Serce Jezusa. Obie 
ksiązki pomagają w odkrywaniu piękna i głębi tradycyj-
nej  Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Stano-
wią dwie całości i dwa różne podejścia do tematu, jedno 
z nich jest bardziej metodologiczne, drugie ascetyczne. 

Pierwsza z nich, Poznaj Serce Jezusa, ma kształt prze-
wodnika po litanii, a więc w koniecznym zarysie przy-
bliża czytelnikowi kontekst jej powstania oraz przedsta-
wia postaci i fakty, które miały wpływ na ukształtowa-
nie się współczesnej formy litanii. W drugiej części 
opracowania autor podejmuje próbę interpretacji we-
zwań litanii. Pozwala to z kolei spojrzeć na litanię jako 
na mini-traktat teologiczny streszczający najważniejsze 
argumenty naszej wiary. Analiza poszczególnych we-
zwań dokonuje się po śladach chrystologicznej refleksji, 
wychodzącej od tajemnicy Jezusowej tożsamości wyra-
żanej w Jego zaangażowaniu się w świat, a prowadzącej 
do obietnicy eschatologicznej chwały, którą możemy 
odczytać w Jezusowym Sercu. 

Publikacja druga, Żar Miłości, może być rozumiana 
jako synteza pierwszej, z tym jednak, że w swojej war-
stwie treściowej jest to propozycja przewodnika pomoc-
nego do odprawienia rekolekcji w duchu ignacjańskim; 

zawiera bowiem trzydzieści 
medytacji o Najświętszym 
Sercu Jezusa. Od strony pa-
storalnej książeczka ta została 
też tak skomponowana, aby 
w bezpośredni sposób mogła 
posłużyć do animacji nabo-
żeństw i adoracji związanych 
z kultem Jezusowego serca. 
Medytacje nad Sercem Jezu-
sa, to przede wszystkim po-
znawanie tajemnic Boga. 
Wezwania litanii, mimo swo-

jej lakoniczności, mają wiele 
wspólnego z przewodnikiem 
po Biblii, bo odwołują się do 
konkretnych śladów Objawie-
nia. Przypominają je i zachę-
cają do aktualizacji czyli do 
ponownego doświadczenia 
działającego Boga. Analogicz-
nie przecież dzieje się podczas 
Eucharystii, w czasie której 
przypominane są wielkie dzie-
ła Boga oraz jesteśmy konse-
krowani Jego świętością. Me-
dytacje, jak na tego typu modlitwę przystało, są galerią 
obrazów czyli ikon pomocnych w opisaniu Niewyrażal-
nego. 

Poza wątkiem osobistej refleksji autora nad Litanią 
gdzieś w tle rysuje się nadzieja na inspiracje, czyli za-
proszenie czytelnika do modlitwy oraz zamyśleń nad 
tajemnicą Bożego Serca. A modlitwa to proces formacji 
serca – długi, żmudny i często niezrozumiały, podobnie 
jak praca zbierania nektaru przez pojedynczą pszczołę 
w odniesieniu do dobrodziejstwa miodu, końcowego 
produktu wielu pszczelich usiłowań. Chodzi więc o to, 
aby skarbiec dawnych modlitw na nowo przemówił, 
dodał otuchy i ożywił serce. Nie wydaje się, aby możli-
we było zacząć lepiej żyć bez wspomnianej transforma-
cji serca. Piękniejsze życie to nie kwestia decyzji, ale 
większe nasycenie życia Bogiem. Chodzi więc ostatecz-
nie o to, aby jakoś pobrudzić się boskim pyłem, bo zda-
niem św. Gertrudy z Helfty, równie niemożliwe jest 
pozostać czystym przy mieleniu mąki, co nie odnieść 
żadnego duchowego pożytku przy podejmowaniu mo-
dlitwy. 

Książki o. Tadeusza można kupić w zakrystii naszego 
kościoła (przez cały czerwiec) oraz w księgarni interne-
towej Wydawnictwa RHETOS: www.rhetos.pl. 

Redakcja  

ABY LEPIEJ POZNAĆ SERCE BOŻE 
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Biblioteka Parafialna 
niedziela, godz. 10.30 - 12,30  
I i III wtorek, godz. 17.30 - 19.00 

Poradnictwo Rodzinne  
poniedziałek godz. 17.00 - 19.30 
kontakt: p. Joanna Człapska; tel. 607 036 592 

Klub Seniora 
opiekun: O. Wiesław Kulisz SJ 
wybrany czwartek miesiąca, godz. 12.00 
kaplica św. Judy Tadeusza 

Akcja Katolicka 
asystent kościelny: O. Wiesław Kulisz SJ 
1. środa miesiąca po mszy św. o godz. 18.30 
kaplica św. Judy Tadeusza 

Koło Przyjaciół „Radia Maryja” 
opiekun: O. Wiesław Kulisz SJ 
2. poniedziałek miesiąca, godz. 16.00 
kaplica św. Judy Tadeusza 

Apostolstwo Modlitwy i Żywy Różaniec 
opiekun: O. Wiesław Kulisz SJ 
1. niedziela miesiąca po mszy św. godz. 8.00 
sala św. Judy Tadeusza 
(wyjaśnienie intencji Apostolstwa Modlitwy) 

Odnowa w Duchu Świętym „Źródło miłości” 
opiekun: O. Romuald Domagała SJ 
czwartki, godz. 19.15; kaplica św. Judy Tadeusza 

Grupa Modlitewna „Wierni Małżeństwu” 
opiekun: O. Andrzej Kuszyński SJ 
wtorki godz. 19.15, kaplica św. Judy Tadeusza 
1. wtorek msza św. w kościele o godz. 18.30  

Grupa charytatywna (Stowarzyszenie Pań 

Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo)  
czwartki godz. 9.30 do 10.30 

Parafialny Oddział Caritas 

opiekun O. Wiesław Kulisz SJ 
z okazji świąt wydawanie paczek potrzebującym 

Katecheza do bierzmowania 
O. Andrzej Kiełbowski SJ 
poniedziałek godz. 13.30, 14.30, 15.30 i 19.00 
środa godz. 19.00 
kaplica św. Judy Tadeusza 

Ministranci 
opiekun: O. Tadeusz Drozdowicz SJ  
wtorki, godz. 17.00; sala św. Stanisława Kostki 

Chór parafialny 
opiekun: O. Wiesław Kulisz SJ 
kierownik chóru: Ewa Wawrzyniak 
środy lub piątki, sala św. Rodziny 

Duszpasterstwo Akademickie 
opiekun: O. Romuald Domagała SJ 
sala Duszpasterstwa Akademickiego; raz w miesiącu 
spotkania par narzeczeńskich i młodych małżeństw 
 

Grupy AA 
1. grupa: wtorki godz. 17.00, sala św. Rodziny 
2. grupa piątki godz. 17.00, sala św. Rodziny 

Schola akademicka 
kontakt: O. Romuald Domagała SJ 

Spotkania z medytacją ignacjańską 
prowadzi: Damian Krawczyk SJ  
środa godz. 19.30 
sala Duszpasterstwa Akademickiego 
Schola dziecięca 

„Promyki 

Miłosierdzia” 
opiekunki:  
S. Wirginetta i 
S. Katarzyna 
niedziela,  
godz. 10.00,  
sala „Promyki” 

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: 40 1030 0019 0109 8503 0013 2152 

 

NABOŻEŃSTWA I MSZE ŚWIĘTE 
Msze św. w Niedziele i święta 

7.00; 8.00; 9.30; 10.45 (w jęz. hiszpańskim w domu 

parafialnym - poza wakacjami); 11.00 (z udziałem 

dzieci); 12.15 (z przedszkolakami w domu parafialnym 

- poza wakacjami); 12.30 (suma w intencji parafian) 
17.00 (poza wakacjami); 18.30 (dla młodzieży); 20.00 
(akademicka) 

Msze św. w pierwszy piątek miesiąca 
7.00; 7.30; 8.00 (msza św. i nabożeństwo do Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa); 17.00 (dla dzieci 

i młodzieży - poza wakacjami); 18.30 
Msze św. w Dni powszednie 

7.00; 7.30; 8.00; 18.30 
środa godz. 8.00 (w intencji dobroczyńców parafii 

i domu zakonnego); 
1. sobota miesiąca godz. 8.00 (msza św. i nabożeństwo 

do Niepokalanego Serca Maryi); 
2. czwartek miesiąca godz. 18.30 (w intencji Ojczyzny) 

Nabożeństwa 
Koronka do Miłosierdzia Bożego: środa godz. 18.15 
Medytacje pod Krzyżem: piątek ok. 19.15, po mszy 
św,, (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  16.00 do 18.00 
piątek 10.00 do 12.00 


