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Przez miniony miesiąc w naszej 

świątyni przebywał obraz Jezusa 

Miłosiernego. Podpisany po arab-

sku: Juzu ufam Tobie. Obraz ten 

powstał w podwarszawskiej pra-

cowni i zostanie przewieziony na 

Bliski Wschód, do Syrii, do jednego z kościołów 

w Aleppo. Tam w kościele, w ołtarzu zostanie na stałe. 

Jak wiemy na tamtych terenach od kilku lat trwa kon-

flikt zbrojny. Trwa wojna. Zginęło wielu ludzi. Wielu 

chrześcijan było i jest prześladowanych z powodu wia-

ry w Chrystusa. Wojna przyniosła niewyobrażalne 

wręcz zniszczenia pod każdym względem. Czas prze-

rwać ten konflikt i powoli zacząć odbudowę kraju 

i przywracać normalne życie. Jak nadrobić poniesione 

straty? Czy wystarczy tylko ludzki wysiłek? Potrzebna 

jest pomoc z Nieba. Dlatego pomyślano o obrazie Je-

zusa Miłosiernego. O Jezusie, z którego przebitego 

boku wypłynęła Krew i Woda – strumienie miłosier-

dzia. On jest naszym pokojem i pojednaniem. Tylko 

przy Jego sercu człowiek może doświadczyć ukojenia.  

Świat długo czekał na Zbawiciela. A gdy nadeszła 

pełnia czasów, Słowo stało się Ciałem i zamieszkało 

między nami. Przyszło do swoich, a swoi Go nie przy-

jęli. Tym zaś, którzy Je przyjęli, dało moc i stali się 
dziećmi Bożymi. W środku ciemnej nocy, ale nocy 

Narodzenia Jezusa, Aniołowie zaśpiewali: Chwała na 

wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej wo-

li! Bóg daje pokój, ale do jego zaistnienia potrzebna 

jest dobra wola człowieka. Oby nam nigdy nie brako-

wało dobrej woli. Obyśmy zawsze byli współpracow-

nikami Boga i budowniczymi pokoju. 

Trwa adwent. Przygoto-

wujemy się na Święta Bo-

żego Narodzenia. Groma-

dzimy się na roratach. Jest 

to piękny czas tęsknoty i ra-

dosnego oczekiwania. To 

zaiste miesiąc szczególnej 

mobilizacji w naszej para-

fii. Tworzymy kościół, 

wspólnotę uczniów Jezusa: 

my kapłani, wierni świeccy, 

rodzice, dzieci, starsi 

i młodzi. Wszyscy bez wy-

jątku, choć słabi i grzeszni, 

to jednak z pragnieniem, by 

i w naszym sercu narodził 

się Pan Jezus, by noc i ciemności ustąpiły miejsca 

światłu. By nastał już dzień. Ważnym akcentem 

w przeżywaniu adwentu będą rekolekcje w naszym 

kościele. Rekolekcje to szczególny 

czas słuchania Słowa Bożego, prosto-

wania życiowych ścieżek i dróg. Bóg 

ma moc, by zamienić pustynię 
w kwitnący ogród. Oby ożyły nasze serca i na nowo 

zakwitły nowym życiem. Niech tak się stanie na całym 

świecie. Niech w Syrii ustanie wojna.  

Na łamach najnowszej gazetki parafialnej, którą od-

dajemy do waszych rąk, znajdziemy dwa misyjne 

świadectwa misjonarek – wolontariuszek: Pauliny 

z Indii i Karoliny z Brazylii.  Karolina związana jest 

z naszą parafią św. Szczepana. Dzielą się przeżyciami, 

jakie im towarzyszą w spotkaniu z innym światem. W 

obu świadectwach uderza wielki pokój serca 

i doświadczenie Bożej obecności, tego, że Pan jest 

z nimi, że je wspiera i prowadzi. Pomimo oddalenia od 

Ojczyzny nie czują się samotne. Choć życie 

w międzynarodowej wspólnocie dla obu jest dużym 

wyzwaniem, to jednak obecność i pomoc podopiecz-

nym przynosi im wiele radości. Taki jest Pan! Zachę-
cam naszych parafian do lektury tych listów i do na-

wiązywania kontaktu pisemnego z misjonarkami. 

I proszę również o codzienną modlitwę za Nie. Bardzo 

tego potrzebują i czekają na nasze duchowe wsparcie.  

Już niedługo Święta Bożego Narodzenia. I odpust 

parafialny ku czci św. Szczepana. Nasz patron uczy 

wpatrywania się w oblicze Jezusa, miłości i służby 

ubogim, powierzania wszystkiego Bogu oraz przeba-

czenia tym, którzy rzucają kamieniami i zabijają. Św. 

Szczepan i w życiu i w śmierci podobny był do Chry-

stusa. Przygotowaliśmy piękne obrazki Św. Szczepana.  

Będą one pamiątką tegorocznej kolędy, wizyty duszpa-

sterskiej, którą roz-

poczniemy 28 grud-

nia. Obrazki, modli-

twę i błogosławieńs-

two, które chcemy 

zostawić w Waszych 

Rodzinach, będą 
jednocześnie zapo-

wiedzią jubileuszu 

70-lecia naszej para-

fii. Przypadnie on 

w 2019 roku. Jubile-

usz to nie tylko czas 

wspomnień ,  ale 

przede wszystkim 

niepowtarzalna oka-

zja do ożywienia naszej wiary i włączenia się, konkret-

nego zaangażowania w budowanie wspólnoty 

z Chrystusem. W tym  jubileuszowym kontekście, pod-

czas bliskich już świąt Bożego Narodzenia, możemy 

więc z nowym rozumieniem zaśpiewać Chwała na wy-

sokości Bogu! Chwała mu również za naszą parafię. 
To w niej mamy się stawać ludźmi dobrej woli. 

O. Wiesław Kulisz SJ, Proboszcz  
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SŁOWO PROBOSZCZA 
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COKOLWIEK 
Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili - mówi Jezus. (por. 

Ewangelia Mt. 25.40). 

Cokolwiek uczyniliśmy naszemu dziecku, ojcu, bratu, siostrze, koleżance, bezdomnemu... Jemu żeśmy 

uczynili. 

Gorzej jeszcze - cokolwiek uczyniliśmy naszemu wrogowi albo członkowi przeciwnej opcji politycz-

nej, raniąc go w słusznym oburzeniu, Jemu żeśmy uczynili. Trudne do przyjęcia? A jednak... 

Komukolwiek na ulicy leżącemu bez przytomności nie pomogliśmy... Jemu żeśmy nie pomogli. 

Kogokolwiek na skutek pychy obraziliśmy, Jego żeśmy obrazili. 

Rzuciłeś kamieniem w psa? To w Niego rzuciłeś. 
Pomstowałeś na staruszkę, że zbyt wolno przechodzi przez przejście? To na Niego pomstowałeś... 
Wkurzyłeś się na swoją córeczkę i nazwałeś ją idiotką? To Jego tak nazwałeś. 
Ale jeśli ktoś bezpodstawnie, okrutnie, bezsensownie skrzywdził Ciebie - to Jego skrzywdził. 

Jeśli ktoś pobił Ciebie, to Jego pobił. 

Jeśli ktoś okradł Ciebie, to Jego okradł. 

A czasami ranią się obie strony, i wtedy On cierpi w nas podwójnie. I On kocha nas podwójnie, 

w tym cierpieniu, wiedząc jak bardzo jesteśmy słabi i skłonni do zła, choć pragniemy dobra. 

Na przykład wtedy, gdy kochając się, strasznie się pokłócimy. 

Tak, to może nam się nie podobać, ale właśnie taka jest nasza wiara. 

Prosto z Ewangelii. Na co dzień zbyt mocno problematyczne. Ale czy na pewno? 

Z tego właśnie będziemy rozliczeni. I na tym właśnie, jeśli ktoś nas skrzywdzi, możemy się oprzeć. 
Katarzyna Bohdanowicz, 1 listopada 2017 r. 

WIGILIA 
Dawno temu 

Światła promień 
stał się Ciałem 

I pokochał ludzi 

tych garbatych 

ślepych 

smutnych 

Który to już raz 

obchodzimy urodziny 

Kruszyny 

która miała odwagę iść na krzyż 
za parszywość świata 

I ten świat nic się nie zmienił 

Tylko nadzieja 

jak drżący przebłysk przedświtu 

ma odwagę spojrzeć nam prosto w oczy 

Dziecina płacze 

i nie ma żłobu 

pasterzy 

ani siana 

Tylko kropla ciepła w naszych sercach jak opłatek 
Katarzyna Bohdanowicz 

NASZ NAJCENNIEJSZY 
PREZENT 

Pięknie udekorowane witryny wabią nas świąteczną 
magią. Migocą, błyszczą, grają, śpiewają. Wszystkie 
walczą o naszą uwagę. Żadna nie ma w ofercie tego, 
czego naprawdę szukamy.  

Przed Wigilią wielu z nas zastanawia się, czym 

obdarować bliskich. Zestawy kosmetyczne to sztam-

pa, masowo kupowane elektroniczne gadżety prze-

stają cieszyć nawet najbardziej oddanych miłośni-

ków innowacji. Zaczynamy szukać czegoś wyjątko-

wego, nietuzinkowego, niestandardowego. Okazuje 

się, że jest taki prezent. Nasz czas podarowany bli-

skim ma większą wartość niż pieniądze i inne dobra 

materialne. Ten drogocenny skarb jest osobistą wła-

snością, którą dysponujemy wedle upodobań. 
Chciejmy naszym czasem podzielić się z bliskimi! 
Pomimo natłoku obowiązków i  stawianych celów 

znajdźmy chwilę, aby pobyć ze sobą nawzajem. Nie 

potrzeba tutaj intensywnych rozmów, wystarczy dać 
siebie, swoją obecność. Nie poprawiać, nie ulep-

szać, nie mnożyć. Tak zwyczajnie pobyć. Wykroić 
jakąś część swojego czasu dla bliskich, nie zała-

twiać żadnej sprawy, niczego nie kupować. 
To nasze naręcze, z którym idziemy na druga stro-

nę. Wierzę w to. 
Wojciech Zagrajek 
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SZLACHETNA PACZKA, projekt krakowskiego stowarzy-
szenia „Wiosna”, jest  jedną z najbardziej rozpoznawal-
nych akcji społecznych w Polsce. Polega ona jednak na 
czymś więcej, niż na zwykłym robieniu paczek.  

Akcja „Szlachetna Paczka” oparta jest na intensywnej 

pracy wolontariuszy, odwiedzających najbardziej po-

trzebujących, a także rodzin, które okazują zaufanie 

i dzielą się swoją, często niełatwą, historią z przy-

chodzącymi do ich domów obcymi wolontariuszami. To 

również praca darczyńców, którzy, po otwarciu bazy 

rodzin, przygotowują specjalnie dostosowaną dla po-

trzebujących pomoc. Twórcą całego zamieszania jest 

ksiądz Jacek Stryczek, duszpasterz akademicki, który 

koordynuje pracę Szlachetnej Paczki i czuwa, aby po-

moc dotarła do jak największej liczby potrzebujących. 

W Warszawie czuję się nieco obco, bo dopiero co 

spakowałam walizkę i przyjechałam z drugiego końca 

Polski, wierząc, że w stolicy ułożę swoje życie na no-

wo. Szukam inicjatyw, które wypełnią mi czas po go-

dzinach. Wtedy przypominam sobie o Szlachetnej Pacz-

ce: opowiadała mi o niej znajoma, którą poznałam jesz-

cze na studiach w Szczecinie. Wstukuję hasło 

w wyszukiwarkę internetową. Świetnie! Właśnie plano-

wane jest szkolenie wdrożeniowe dla chętnych wolonta-

riuszy. Z entuzjazmem zgłaszam się do koordynatora 

rejonu Mokotów Górny, zostaję mianowana na 

„SuperW” i zaczynam niesamowitą, choć niełatwą przy-

godę z paczkowymi historiami. A tych nie brakuje! 

Praca wolontariusza jest pracą odpowiedzialną. Kiedy 

decydujesz się na przejęcie kontaktu do rodziny, dzwo-

nisz, aby umówić się na spotkanie i wreszcie pukasz do 

drzwi, pełen obaw, czy to aby na pewno był dobry po-

mysł, czujesz w głębi serca, że dzieje się z tobą coś nie-

samowitego. Jednocześnie pytasz sam siebie: czy dam 

sobie radę?  

Pierwszą osobą, którą odwiedzam, jest samotny Pan 

Rysio*, który nie ufa mi w takim stopniu, że prosi 

o telefon księdza, poręczającego, że na pewno nie je-

stem oszustką, pragnącą okraść jego dom. Na spotkanie 

idę z drugim wolontariuszem, Arturem, który w Paczce 

jest już od lat i nie czuje tak intensywnego stresu jak ja. 

Pan Rysio otwiera nam drzwi z uśmiechem na twarzy, 

wita nas serdecznie i od tamtej chwili już wiem, że nie 

warto się martwić. To tylko drugi człowiek: taki sam 

jak ja, który potrzebu-

je chwili uwagi 

i otwartego serca.  

Każda rodzina jest 

inna – każda historia 

jest inna. Za jedną 
kryje się poważna 

choroba, za inną po-

tknięcia życiowe, któ-

re niefortunnie dopro-

wadziły rodzinę do 

biedy. Na każdą histo-

rię trzeba spojrzeć bez 

uprzedzeń. Paczka to 

nie miejsce na oceny, 

na subiektywne osądy 

i opinie. Paczka to 

miejsca dla otwartych 

serc, które łączy jed-

no: chęć pomocy. 

A pomóc może każdy! Wolontariusz, odwiedzający 

rodzinę za rodziną, walczący z tworzeniem opisów hi-

storii, które zostaną umieszczone na stronie interneto-

wej Szlachetnej Paczki, czekający niecierpliwie na dar-

czyńców. Darczyńca, który wychodzi naprzeciw potrze-

bom rodziny. To on wybiera rodzinę, której opis jest mu 

najbliższy i decyduje się na stworzenie paczki, dostar-

czanej do rodziny przez wolontariuszy podczas Wiel-

kiego Finału (w tym roku w weekend 9-10 grudnia). 

W paczkowej rodzinie wszyscy są ważni, a jedni nie 

mogą istnieć bez drugich. Potrzebująca rodzina to serce 

wszystkich wysiłków, starań, chęci i poświęceń. To tak-

że trudne historie, często pełne siły i wytrwałości opo-

wieści, zachęcające wolontariuszy do ciężkiej pracy i do 

walki, aby to właśnie odwiedzona przez nich rodzina 

znalazła wymarzonego darczyńcę. Akcję wspierają me-

dia, znane osoby: najlepszym przykładem jest reprezen-

tacja Polski w piłce nożnej, która ofiarnie włączyła się 
do paczkowej akcji. Paczkę wspierają duże firmy, które 

mogą zostać inwestorami społecznymi. Paczka to zbiór 

wszystkich tych, którzy lubią ludzi: tu zawiązują się 
przyjaźnie, kiełkuje miłość, leją się łzy szczęścia 

i wzruszenia.  

Z podekscytowaniem wykręcam numer telefonu do 

Pani Ani i z radością w głosie krzyczę: „Dzień dobry 

Pani! Znalazł się darczyńca! Damy radę! Jest ktoś, kto 

chce Państwu pomóc!” „Pani Natalio, bardzo dziękuję” 

– słyszę drżący głos po drugiej stronie słuchawki i już 
wiem, że warto lubić ludzi. I grzać na ideałach!  

* Imiona bohaterów zostały na potrzeby artykułu 

zmienione.  
Natalia Zabojszczyk  

LUBIMY LUDZI — GRZEJEMY NA IDEAŁACH! 

Paczka to miejsca dla otwar-
tych serc, które łączy jedno: 

chęć pomocy. 

Pomóc może każdy! 

W paczkowej rodzinie wszyscy są 
ważni, a jedni nie mogą istnieć bez 

drugich. 



Nasza Parafia Nr 4/2017 10 

 
W

 N
A

S
Z

E
J

 P
A

R
A

F
I
I
 

ADWENT I RORATY 
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Fot. Z.Kubisiak  
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AKCJA KATOLICKA W NASZEJ PARAFII 
Akcja Katolicka to ruch, który ma za zadanie wspierać 
proboszcza w jego działaniach. Nasz oddział parafialny 
podejmuje wiele inicjatyw służących naszej parafialnej 
społeczności 

W zeszłym tygodniu przeżywaliśmy uroczystość 
Chrystusa Króla Wszechświata, która jest świętem pa-

tronalnym Akcji Katolickiej. W nawiązaniu do tej uro-

czystości chciałbym zdać krótką relację jakie działania 

podejmował nasz Parafialny Oddział Akcji w tym ro-

ku. 

W ramach naszej działalności w parafii staramy się 
wpisywać w ogólne cele stawiane przed Akcją Katolic-

ką, a są to między innymi: 

• Współpraca z hierarchią Kościoła 

• Widzenie i ocenianie otaczającej nas rzeczywisto-

ści, a następnie działanie w Duchu Ewangelii 

• Odrodzenie życia według zasad katolickich 

w rodzinie i społeczeństwie 

• Odpowiedź na trendy sekularyzacji, wypierające 

wartości chrześcijańskie z życia społeczeństwa 

• Apostolstwo indywidualne 

W ramach działań regularnych organizujemy raz 

w miesiącu Spotkanie Seniorów, gdzie przy poczęstun-

ku proponujemy naszym Seniorom prelekcje na tematy 

wiary, ale również historii, kultury czy istotnych spraw 

społecznych. 

Co miesiąc przygotowujemy oprawę Mszy św 

w intencji Ojczyzny oraz przed samą Mszą odczytuje-

my cytaty wielkich Polaków i przypominamy wydarze-

nia o charakterze patriotycznym z danego miesiąca. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do włączenia się do 

tej wspólnej modlitwy za Ojczyznę. Msze za Ojczyznę 
odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca. 

Poza działaniami regularnymi angażujemy się 
w aktualne wydarzenia i akcje wspierane przez nasze 

struktury diecezjalne lub krajowe. Organizujemy lub 

czynnie uczestniczymy w zbiórkach środków na różne 

cele, jak na przykład wsparcie poszkodowanych wojną 
w Syrii, na zdolną młodzież w ramach dnia papieskie-

go czy na pomoc ubogim w naszej parafii. 

Niedawno nasz oddział razem z innymi grupami pa-

rafialnymi przeprowadził zbiórkę podpisów za obywa-

telskim projektem przeciwko aborcji eugenicznej, czyli 

przeciwko zabijaniu dzieci obciążonych schorzeniami 

typu zespół Downa lub Turnera. 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej był również 
współorganizatorem drugiej już edycji pikniku para-

fialnego, tym razem pod hasłem "Dzielmy się talenta-

mi". Piknik ten staje się okazją do integracji społeczno-

ści parafialnej, ale również okolicznych mieszkańców 

wokół parafii. 

Wszystkie te działania nie udałyby się bez zaangażo-

wania członków naszego oddziału, którym chciałbym 

serdecznie podziękować za ofiarną pracę na rzecz pa-

rafii oraz Akcji Katolickiej w diecezji i na forum krajo-

wym. 

Specjalne podziękowania chciałbym jednak skiero-

wać do O. Proboszcza, który jako asystent kościelny 

naszego oddziału nieustannie wspiera nas we wszyst-

kich działaniach. Dzięki jego otwartości i wielkiej ser-

deczności jest nam zdecydowanie łatwiej angażować 
się we wszelkie inicjatywy w parafii i diecezji. 

Na zakończenie chciałbym wszystkich zachęcić do 

zaangażowania w pracę w naszej parafii właśnie 

ciąg dalszy na stronie 13 
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w strukturach Akcji Katolickiej. Czekają 
nas kolejne ambitne zadania jak między 

innymi wsparcie przygotowań obchodów 

70. rocznicy powstania naszej parafii, ko-

lejny piknik parafialny w roku 100 jubile-

uszu odzyskania niepodległości. 

Bądźmy widomym znakiem obecności 

Chrystusa w życiu społecznym, kultural-

nym i gospodarczym. Spotkania naszego 

oddziału odbywają się w pierwszą środę 
miesiąca po wieczornej Mszy św. Wszyst-

kich serdecznie zapraszam do współpracy. ! 
Karol Zakroczymski 

AKCJA KATOLICKA ... ciąg dalszy ze strony 12 

Boże wezwanie często nie odpowiada naszym życiowym 
zamierzeniom i marzeniom. Jednak zawsze warto za nim 
podążyć.  

Powołanie Mateusza 

Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mate-

usz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za 

Mną!» On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu 

za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli 

wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili 

do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie 

z celnikami i grzesznikami?» On usłyszawszy to, rzekł: «Nie 

potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie 

i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia 

niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale 

grzeszników». Mt 9,9-13 

Jakże często czujemy się rozbici, kiedy nasze plany 

upadają i wbrew naszym zamysłom nie możemy się 
realizować tak, jak nam się wydaje, że będzie to dla nas 

korzystne. Nie bierzemy pod uwagę, że to, co my do-

strzegamy ze swej perspektywy, jest czymś innym od 

tego, co widzi nasz Ojciec. Dopiero, kiedy zniechęceni 

niezrealizowanymi pomysłami możemy z dystansu 

spojrzeć na ten bieg zdarzeń, zauważamy, że to nie była 

ta praca czy ta partia małżeńska, bo Bóg miał dla nas 

dobre rozwiązanie, które daje nam więcej zadowolenia 

i jest czymś lepszym od naszych planów. 

Warto pamiętać o tym, że Ignacy Loyola, zanim zajął 
sie tworzeniem zakonu Towarzystwa Jezusowego, był 

rycerzem światowego mocarstwa, jakim była wtedy 

Hiszpania i dopóki nie został ranny w 1521 roku pod-

czas obrony Pampeluny, miał inne życiowe plany 

i cele… 

Wszystko jest po coś. Tak jak rekonwalescencja Igna-

cego Loyoli, który został ranny w trakcie obrony twier-

dzy, spowodowała to, że mógł on zmienić swoje życie 

dla Boga. Warto dla Niego zmieniać swoje życie. 

W końcu nasze życie jest drogą do Boga, a nasze doko-

nania tutaj są wianem, które zaniesiemy naszemu Ojcu, 

by widział, ile przynieśliśmy talentów spośród wcze-

śniej nam danych.  
Wojciech Zagrajek 

BOŻY PLAN  

To, co my dostrzegamy ze swej per-
spektywy, jest czymś innym od tego, 

co widzi nasz Ojciec. 

Wszystko jest po coś. 
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MODLITWA Z IKONĄ 
Do czego jesteśmy wezwani jako chrześcijanie? Co jest 
istotą Bożej misji? Dlaczego poganie stawiani są za 
wzór? Opowieść o św. Judzie Tadeuszu pomaga znaleźć 
odpowiedzi na postawione pytania. 

Grupa „Droga Ikony” zaprasza na spotkania modlitewne z ikonami 

świętych, aby poprzez kontemplację obrazu i modlitwę otwierać 

serca na Bożą Ewangelię. Tematem ostatniego spotkania był Apo-

stoł Juda Tadeusz, którego piękny obraz znajduje się w kaplicy jego 

imienia w Domu Parafialnym. Tryptyk w typie zachodniego malar-

stwa ołtarzowego składa się z części środkowej, przedstawiającej 

Apostoła z wizerunkiem Jezusa i dwóch ruchomych skrzydeł na 

zawiasach, opowiadających historię życia Apostoła, które po za-

mknięciu ukazują scenę jego męczeńskiej śmierci. 

Sądzę, że do tego 

typu modlitwy, jaką 
jest medytacja ikony, 

możemy podejść na 

różne sposoby. Mając 

niezbędną wiedzę na 

temat tradycji pisania 

ikon, możemy kontem-

plować kształty i kolo-

ry, zwracając uwagę 
na ich kompozycję 
i harmonię albo przy-

pominając sobie ich 

symbolikę. Jeśli potra-

fimy ikonę odczytać 
w ten sposób, to 

z pewnością możemy 

wyciągnąć też z tego jakiś duchowy pożytek. Niestety 

dla kogoś, kto jest laikiem w tej dziedzinie, tego rodza-

ju kontemplacja mogłaby okazać się dość jałowa. 

Oczywiście, każda osoba wrażliwa na sztukę może 

zatopić się po prostu w niemym podziwie dla piękna 

malowidła – z pewnością Duch Święty przemawia do 

nas, posługując się także naszym zmysłem estetycz-

nym, choćby tylko pospolitym. Dotyczy to może 

szczególnie wschodnich ikon, które poprzez swoją ze-

wnętrzną formę z reguły emanują głęboką ciszą 
i duchowym pokojem. 

Poza tym jednak, wydaje się, że każda ikona powin-

na przywodzić na myśl wydarzenia z życia tego, kogo 

przedstawia oraz sposób, w jaki poprzez te wydarzenia 

Bóg działał w życiu tej postaci. Skoro ikony się pisze, 

to może tworzy się w ten sposób nie tylko traktaty teo-

logiczne, ale także historyczne albo lepiej, teologiczno-

historyczne? A zatem, w ikonie możemy medytować 
pewną historię albo opowieść o osobie, która na nas 

z niej spogląda. Muszę przyznać, że wydaje mi się to 

szczególnie aktualne w przypadku ikony św. Judy Ta-

deusza, za którą kryje się opowieść o jego niecodzien-

nym apostolskim przedsięwzięciu.  

Specyficzna ikona tego świętego niemal automatycz-

nie przywołuje na myśl niezwykłą legendę o Abgarze, 

pogańskim królu Edessy, który zwrócił się do Jezusa 

z prośbą o sporządzenie i przyniesienie sobie Jego wi-

zerunku, wierząc, że spotkawszy w ten pośredni spo-

sób żydowskiego Mistrza i Uzdrowiciela, zostanie ule-

czony z trądu. Tym, który jako posłaniec miał zanieść 
królowi ikonę oraz uzdrowić go mocą Chrystusa, był 

właśnie Apostoł Juda Tadeusz. Historia nietypowej 

prośby Abgara jest zarazem legendarnym wyjaśnie-

niem genezy Mandylionu, ikony oblicza Jezusa Chry-

stusa, wykonanej ręką nie ludzką, lecz samego Zbawi-

ciela. Możemy uznać tę legendę za zmyśloną, wzrusza-

jącą bajkę, ale możemy potraktować ją poważniej, jako 

przypowieść, która niesie w sobie duchowe przesłanie 

Ewangelii. Jaką więc naukę zawiera w sobie legenda 

o św. Judzie, jaki du-

chowy pożytek można 

by z niej wyciągnąć, 
gdy medytujemy jego 

ikonę? Św. Juda Tade-

usz był apostołem, któ-

ry w bardzo nietypowy 

sposób zaniósł Dobrą 
Nowinę o Synu Bożym 

do pogan, a opowieść 
o jego [czyt. św. Judy 

Tadeusza] misji po-

zwala nam zgłębić 
przede wszystkim 

prawdę o apostolskim 

powołaniu każdego 

chrześcijanina. Dlatego 

też chciałbym wydobyć z tej legendy trzy punkty, które 

wydają mi się owocne z tego właśnie punktu widzenia, 

a które mogą też okazać się pomocne w zagłębieniu się 
w medytację ikony Judy Tadeusza: 

1. Obraz Boga w nas 

Biblia mówi, że Bóg stworzył człowieka na Swój 

obraz i podobieństwo. Potem jednak człowiek uległ 

pokusie Szatana i popadł w grzech pierworodny. Teo-

logia interpretuje ten stan rzeczy w taki sposób, że 

grzech zniekształcił w człowieku Boże podobieństwo, 

ale nie mógł zatrzeć w nim całkowicie obrazu Boga. 

Pod tym względem zbawcza misja Jezusa polega wła-

śnie na Wcieleniu Boga w człowieka. Wcielenie nie 

jest niczym innym jak nowym aktem stwórczym, 

w którym Syn Boży przywraca człowiekowi podobień-
stwo do Siebie, zagubione z powodu grzechu, oczysz-

cza i ponownie ukazuje nam obraz Boga w nas. Ikona 

Judy Tadeusza jest wyjątkowa przez to, że zawiera 

w sobie także ikonę Jezusa, trochę jak rosyjska ma-

trioszka albo jak szkatułkowa opowieść – opowiada 

o Apostole, którego życie oraz którego osoba snuje 

inną opowieść, mianowicie tę o Jezusie. To nietypowe 

przedstawienie uświadamia nam, że ikona Judy Tade-

usza jest ikoną nowego człowieka, który nosi w sobie 

obraz Boga i ukazuje go innym. W ten sposób staje się 

ciąg dalszy na stronie 15 
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także ikoną każdego chrześcijanina, który odkrywając 

w swym człowieczeństwie nasienie Boskości, nie tylko 

odzyskuje godność Bożego dziecka, ale również innym 

ludziom ukazuje i pomaga odkryć, że noszą w sobie 

obraz Boga i że są powołani, aby do tego obrazu coraz 

bardziej się upodabniać. 

2. Misja uleczenia 

Król Edessy wierzył, że spotkanie z ikoną Jezusa 

Chrystusa, obrazem Boga w człowieku, uzdrowi go. 

Istotnie, Jezus nie raz w czasie swego ziemskiego ży-

cia wybawiał z przeróżnych chorób osoby, które się do 

Niego z wiarą o to zwracały. Zawarta w ikonie Judy 

Tadeusza historia prośby Abgara uzmysławia nam, że 

Jezus Chrystus objawia się ludziom od początku jako 

Boski Lekarz, a Jego zbawcze dzieło polega 

w pierwszej kolejności na uzdrowieniu. Ten terapeu-

tyczny sens zbawienia doskonale wyraża język łaciń-
ski, w którym zbawienie (ocalenie) i zdrowie wyraża 

się jednym słowem salus (względnie salvatio), nato-

miast słowo salvator oznacza zarówno uzdrowiciela, 

jak i zbawiciela. Zbawienia potrzebujemy przede 

wszystkim dlatego, że jesteśmy chorzy, a nie źli lub 

niemoralni. Grzech to nie tylko przestępstwo, ale 

przede wszystkim choroba, która nas zabija. Dlatego – 

to prawda – Jezus jest Mistrzem, Nauczycielem, Pa-

nem, Sędzią, ale najpierw i przede wszystkim jest Le-

karzem, Terapeutą. Grzesznego człowieka, który się do 

Niego nawraca, Bóg nie wita listą moralnych warun-

ków wstępnych, ale najpierw uśmierza ból, goi rany, 

przynosi ulgę, usuwa chorobę. Czyni to po to, aby po-

tem mógł zostawić w nim swoją naukę jako szczepion-

kę przed ponownym popadnięciem w tę chorobę, 
z której go uleczył. Dlatego głoszenie Jego Dobrej No-

winy nie jest niczym innym jak misją terapeutyczną, 
nakładaniem leczniczej maści Ewangelii na rany ludz-

kich serc, ciał i dusz – Juda Tadeusz niesie Abgarowi 

Ewangelię i zdrowie, i te dwie rzeczy są od siebie nie-

rozdzielne. 

3. Wyjście ku temu co obce 

Juda Tadeusz niesie ikonę Jezusa królowi Edessy, 

poganinowi, który sam o nią prosi. Ta historia przywo-

dzi na myśl wiele analogicznych sytuacji z Ewangelii, 

w których poganie przychodzą do Jezusa, prosząc Go 

o uzdrowienie siebie lub swoich bliskich. Tytułem 

przykładu można wskazać takie epizody jak spotkanie 

z Syrofenicjanką (Mk 7) albo z setnikiem z Kafarnaum 

(Mt 8), nie wspominając już innych momentów, 

w których misja Jezusa przełamuje schematy religijno-

narodowych podziałów. W ten sposób poganie stają się 
wzorem wiary dla córek i synów Izraela. Ukazują, że 

Duch Boży działa także poza widzialnymi granicami 

ludu Bożego, a zarazem otwiera te granice, burzy mur 

wrogości i włącza w obręb tego ludu tych, którzy dotąd 

byli obcymi i przybyszami, z całym bogactwem, które 

ze sobą przynoszą. Najbar-

dziej chyba jednak historia 

prośby Abgara i misji Judy 

Tadeusza przypomina proś-
bę Greków do Apostoła 

Filipa z Ewangelii św. Jana: 

„Panie, chcemy ujrzeć Jezu-

sa” (J 12,21). Głoszenie 

Ewangelii polega właśnie 

na ukazywaniu Jezusa tym, 

którzy Go jeszcze nie znają, 
ale szukają Prawdy i mają 
w sercu nieokreślone jesz-

cze pragnienie spotkania 

Boga – jest zrywaniem 

z twarzy zasłony niewiedzy. 

Dlatego też nie ma innej 

drogi głoszenia Ewangelii 

niż poprzez wyjście do tego 

co po ludzku obce, poprzez 

burzenie murów wrogości, 

przełamywanie stereotypów 

i uprzedzeń – najpierw wła-

snych, a potem być może 

także cudzych.  
O. Zbigniew Jałbrzykowski SJ 

MEDYTACJA Z ….  ciąg dalszy ze strony 14 
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Na początku listopada najmłodsi parafianie wraz 
z rodzicami i opiekunami pojechali na wycieczkę. Zwie-
dzanie klasztoru w Niepokalanowie i dworku w Żelazowej 
Woli było dla nich bardzo ciekawe i pouczające. Oto rela-
cja z tego wyjazdu.  

Sobota, 4 listopada, na długo pozostanie w naszej 

pamięci i bardzo radosnych wspomnieniach. Tego dnia 

rześki poranek przywitał naszą pielgrzymkową grupę, 
w której nie zabrakło parafialnej scholi Promyki Miło-

sierdzia, naszych animatorów muzycznych, rodziców 

i dzieci z naszej wspólnoty parafialnej. Nad całością 
wyjazdu czuwał ojciec Tomasz i nasze siostry felicjan-

ki S.M. Klaudia i S.M. Florentyna. Na szczęście nikt 

nie zapomniał zapakować do plecaka dobrego humoru. 

Po wspólnej modlitwie wyruszyliśmy w drogę.  
Pierwszym punktem naszej wyprawy był Niepokala-

nów i spotkanie ze świętym Maksymilianem. Wizytę 
w tym wyjątkowym miejscu rozpoczęliśmy mszą świę-
ta w kaplicy, w której modlił się sam święty Maksymi-

lian. Brat franciszkanin opowiedział nam o życiu 

i powołaniu Rajmunda i dalszych je-

go losach w zakonie, aż po męczeń-

ską śmierć w obozie w Auschwitz. Po 

mszy świętej mieliśmy możliwość 
ucałowania relikwii świętego Maksy-

miliana, wielkiego czciciela Niepoka-

lanej, oraz obejrzenia jego celi zakon-

nej i pamiątek z nim związanych. 

Każdy z nas otrzymał medalik 

z Matką Bożą Niepokalaną. Piękna 

pogoda, którą cieszyliśmy się przez 

cały dzień, sprawiła nam wiele rado-

ści. Nie zabrakło również pamiątko-

wego zdjęcia przy figurze świętego 

Franciszka.  

Kolejnym punktem naszej piel-

grzymki były odwiedziny w straży 

pożarnej ojców franciszkanów. Jeden 

z braci strażaków oprowadził nas po 

remizie i części muzealnej, opowiada-

jąc o różnego rodzaju akcjach ratow-

niczych, w których brali udział fran-

ciszkańscy strażacy. Natomiast przed 

remizą spotkaliśmy grupę w mundu-

rach, ale… nie strażackich. To Skauci 

Króla ćwiczyli tego dnia musztrę. 
Bardzo spodobała się ona naszym 

Promykom, które błyskawicznie dołą-
czyły do ćwiczeń. Po zakończeniu 

iście wojskowych manewrów ruszyli-

śmy w dalszą drogę.  

Następnym punktem naszej wyprawy była wizyta 

w Żelazowej Woli: miejscu narodzin Fryderyka Chopi-

na. Zrobiło ono na nas bardzo duże wrażenie. Piękny 

dworek-muzeum jest położony w malowniczym parku, 

gdzie utwory skomponowane przez naszego wybitnego 

rodaka wydobywają się dosłownie z zakamarków 

ukrytych pod ziemią. Niestety nasz dzień powoli do-

biegał końca i trzeba było wracać. Zmęczeni, ale pełni 

wrażeń i radosnych przeżyć wróciliśmy szczęśliwie do 

Warszawy.  
zdjęcia i tekst S. M. Florentyna 

Z WARSZAWY DO NIEPOKALANOWA I ŻELAZOWEJ WOLI … 

Pierwszym punktem naszej 
wyprawy był Niepokalanów.  

Jeden z braci strażaków 
oprowadził nas po remi-
zie ojców franciszkanów.  

Muzeum w Żelazowej Woli zrobiło 
na nas bardzo duże wrażenie.  
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Nikt nie zapomniał za-
pakować do plecaka 

dobrego humoru.  
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WYDARZYŁO SIĘ… 
W każdy czwartek w naszej świątyni trwa całodzien-

ne wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu – 

można przyjść i się pomodlić. W piątki, po wieczornej 

Mszy św. odbywają się Medytacje pod Krzyżem. Za-

praszamy parafian i wspólnoty duszpasterskie. 

1 października podczas niedzielnej sumy odbył się 
obrzęd posłania na misje do Brazylii – Karoliny 

Jóźwiak oraz Dominiki Dudkowskiej na Filipiny 

i Pauliny Nycz do Indii. Po wspólnej modlitwie misjo-

narkom życzyliśmy błogosławieństwa Bożego i opieki 

Maryi. 

2 października rozpoczęła działalność Wspólnota 

Mężczyzn w Połowie Drogi, która spotyka się 
w poniedziałki o godz. 19.00 w sali świętej Rodziny 

w Domu Parafialnym. 

4 października, po Mszy św. o godz. 18.30, odbyło 

się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej 

z Księdzem Proboszczem. 

7 października – włączając się w trwającą w całej 

Polsce akcję modlitewną „Różaniec do Granic”, roz-

ważania różańcowe i modlitwę poprowadzili przedsta-

wiciele grup parafialnych, a ponaddwugodzinne nabo-

żeństwo zgromadziło w kościele wyjątkowo dużo para-

fian. 

8 października w naszej ojczyźnie obchodzony był 

XVII Dzień Papieski pod hasłem: „Idźmy naprzód 

z nadzieją” i z tej racji zbieraliśmy przed kościołem 

ofiary na stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich 

środowisk. Na Dzieło Nowego Tysiąclecia uzbierali-

śmy sumę 4318 zł, która została wpłacona na konto 

Fundacji. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za 

hojne serca oraz naszej Akcji Katolickiej za zorganizo-

wanie i przeprowadzenie zbiórki. 

17 października – w liturgiczne wspomnienie bło-

gosławionej Marii Angeli Truszkowskiej, założycielki 

Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, modliliśmy się wspól-

nie z naszymi Siostrami podczas wieczornej Mszy 

świętej. 

19 października – z racji 33. rocznicy męczeńskiej 

śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, 

w sanktuarium na Żoliborzu została odprawiona uro-

czysta Msza św. w intencji jego kanonizacji, w której 

udział wzięli także nasi starsi parafianie. 

22 października rozpoczął się w kościele Tydzień 
Misyjny pod hasłem: „Idźcie i głoście” jako czas po-

mocy i modlitwy za misjonarzy i misje katolickie na 

całym świecie. W modlitwach szczególnie pamiętamy 

o wolontariuszkach, świeckich misjonarkach z naszej 

parafii: Karolinie, Dominice i Paulinie.  

26 października Parafialny Oddział Akcji Katolic-

kiej zorganizował spotkanie seniora, o godz. 12.00 

w kaplicy św. Judy Tadeusza, którego temat „Jezus 

Chrystus naszym Królem – co to znaczy dla nas?” 

przedstawił prof. Włodzimierz Bojarski. 

28 października po wieczornej Mszy świętej, wspól-

nota Droga Ikony zorganizowała Modlitwę z ikoną Św. 

Judy Tadeusza. Comiesięczne spotkania modlitewne 

odbywają się w kaplicy w Domu Parafialnym. 

30 października – przed kościołem dzieci ze scholi 

i ministranci zbierali dobrowolne datki do puszki na 

potrzeby duszpasterskie Liturgicznej Służby Ołtarza, 

a także zbierane były podpisy pod obywatelską inicja-

tywą ustawodawczą pn. „Zatrzymaj aborcję”, której 

celem jest wyeliminowanie z polskiego prawa możli-
wości zabijania w fazie prenatalnej dzieci 

z podejrzeniem choroby. Dziękujemy za wsparcie obu 

inicjatyw. W kościele pojawił się nowoczesny rzutnik 

mutlimedialny, na który składaliśmy ofiary na tacę. 
1 listopada – razem z całym Kościołem Katolickim 

przeżywaliśmy Uroczystość Wszystkich Świętych. 

2 listopada – obchodziliśmy Dzień Zaduszny, dzień 
pamięci, refleksji i modlitwy za zmarłych. Modlitwy za 

naszych zmarłych poleconych w wypominkach, Księża 

odprawiali od 1 listopada codziennie do końca miesią-
ca o godz. 18.00 na różańcu oraz w każdy czwartek 

listopada, podczas Mszy św. o godz. 8.00. Ponadto do 

8 listopada można było uzyskać odpust zupełny za 

zmarłych, pod warunkiem stanu łaski uświęcającej, 

przyjęcia komunii świętej, pobożnego nawiedzenia 

cmentarza i modlitwy w intencji zmarłych. 

Na początku listopada do naszej parafialnej wspólno-

ty jezuitów dołączył brat Romuald, który będzie odby-

wał swoją formację zakonną oraz pomagał w zakrystii. 

Witamy serdecznie! 

5 listopada – tradycyjnie w pierwszą niedzielę mie-

siąca o godz. 8.00 odbyła się Msza św. w intencji Apo-

stolstwa Modlitwy i Żywego Różańca, po której nastą-
piło wyjaśnienie tajemnic różańcowych. Grupa zapra-

sza nowych chętnych, młodych i starszych, do wspól-

nej modlitwy – to tylko jeden dziesiątek różańca dzien-

nie w intencjach wyznaczanych przez papieża Fran-

ciszka. 

7 listopada, po wieczornej Mszy świętej, zebrała się 
Parafialna Rada Duszpasterska złożona z liderów po-

szczególnych grup i wspólnot na spotkaniu z Księdzem 

Proboszczem. 

W Święto Niepodległości 11 listopada – z okazji 99. 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 

główne uroczystości miały miejsce w Świątyni Opatrz-

ności Bożej w Wilanowie, a w naszej parafii została 

odprawiona dodatkowa Msza święta w intencji Ojczy-

zny. W tym dniu świętowaliśmy także 10. rocznicę 
konsekracji naszego kościoła: dziękując Bogu za dar 

tej świątyni, modliliśmy się za wszystkich, którzy mieli 

udział w jej powstaniu i wyposażeniu, a teraz troszczą 
się o jej piękno. 

12 listopada – zgodnie z decyzją Konferencji Epi-

skopatu Polski, obchodziliśmy IX Dzień Solidarności 

z Kościołem Prześladowanym, pod hasłem: „Ocalmy 

chrześcijan na Bliskim Wschodzie”. Modliliśmy się 
o pokój na Bliskim Wschodzie, a do skarbony pod chó-

ciąg dalszy na stronie 19 
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rem zebraliśmy 2130 zł na pomoc prześladowanym za 

wiarę. Pieniądze te zostały wpłacone na konto pomocy 

Kościołowi na Bliskim Wschodzie. W ramach akcji 

humanitarnej, znajdujący się w naszym kościele Obraz 

Jezusa Miłosiernego, będzie już wkrótce zawieziony na 

Bliski Wschód, do Syrii, do kościoła w Aleppo. 

19 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Ubo-

gich pod hasłem „Nie miłujmy słowem, ale czynem”, 

ustanowiony przez papieża Franciszka, jako dzień pa-

mięci, modlitwy i pomocy ubogim żyjącym pośród 

nas. 

23 listopada Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 

zorganizował kolejne spotkanie seniora pt. „Historia 

Ruchu Odnowy w Duchu Świętym”, które poprowa-

dziła Małgorzata Zawadzka. 

26 listopada – w Niedzielę Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata, podczas Mszy świętej o godz. 12.30 

wspólnie odnowiliśmy akt wyboru Jezusa Chrystusa za 

Króla i Pana, a z okazji święta patronalnego Akcji Ka-

tolickiej modliliśmy się także za nasz Parafialny Od-

dział AK. Przed kościołem dzieci ze scholi 

i ministranci po każdej Mszy św. zbierali dobrowolne 

ofiary do puszki na potrzeby duszpasterskie Liturgicz-

nej Służby Ołtarza oraz dofinansowanie wypoczynku 

zimowego. 

1 grudnia – w pierwszy piątek miesiąca odbyły się 
odwiedziny u chorych parafian oraz wieczorna Msza 

św. z uczczeniem relikwii Krzyża Świętego, a po niej 

Medytacje pod Krzyżem. 

3 grudnia – początek Adwentu: poranne Roraty, Re-

kolekcje adwentowe i oczekiwanie na Święta Bożego 

Narodzenia.  

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 

ZOBACZĄ, TO UWIERZĄ 
Zaawansowany technologicznie rezonans magne-

tyczny pozwala na pokazanie o wiele lepszego, bar-

dziej dokładnego niż za pomocą ultrasonografu obrazu 

dziecka w łonie matki. Dzięki nowej metodzie można 

zobaczyć wszystkie ruchy 20-tygodniowego dziecka – 

to, jak się obraca pod sercem matki, jak się przeciąga, 

a nawet jak się bawi pępowiną. Nowa technologia jest 

wspólnym dziełem kilku ośrodków brytyjskich 

i włoskich. Na razie skorzystało z niej niewiele kobiet 

w ciąży, ale już dała asumpt do dyskusji nad obniże-

niem progu aborcji na Wyspach Brytyjskich. Obecnie 

jest ona tam dopuszczalna do 24 tygodnia ciąży. Obraz 

z zaawansowanego MRI pozwoli uświadomić opinii 

publicznej, jak już od początków istnienia wygląda 

mały człowiek. 
Przeczytane w „Niedzieli” 

Parafialna wspólnota modlitewna Żywego Różańca bar-
dzo potrzebuje nowych chętnych, aby modlitwa różańco-
wa nadal ożywiała naszą wiarę. Na czym polega ta forma 
oddawania czci Bogu?  

Żywy Różaniec składa się z żywych róż. Na czele 

jednej róży stoi zelatorka, a na czele wszystkich róż 
główna zelatorka. Każda osoba odmawia codziennie 

jedną dziesiątkę różańca, czyli rozważą jedną tajemni-

cę różańcową. Dzięki temu każdego dnia w jednej róży 

odmawiany jest cały różaniec. 

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 

ósmej mamy mszę świętą za żywych i za zmarłych 

członków Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca. 

Po mszy świętej jest krótkie spotkanie w salce św. Ju-

dy Tadeusza, na którym dokonujemy wymiany tajem-

nic różańcowych oraz wyjaśnienia intencji na dany 

miesiąc, wyznaczonej przez 

Ojca Świętego Franciszka. 

Koło Różańcowe jest za-

pleczem modlitewnym we 

wszystkich potrzebach para-

fii: modli się za kapłanów, za nowe powołania, za do-

bre rodziny, za Polskę. 
Różaniec to skarb, który trzeba odkryć. Modlitwa tak 

łatwa, a jednocześnie tak bardzo bogata. Zasługuje, by 

wspólnota chrześcijańska ponownie ją odkryła. 

Dołączcie do nas! 

Czekamy na każdego: na wszystkich parafian, którzy 

kochają tę modlitwę. 
M. Gmiter 

APOSTOLSTWO MODLITWY I ŻYWY RÓŻANIEC: 
NAJSTARSZA GRUPA MODLITEWNA W NASZEJ PARAFII  

Koło Różańcowe jest zapleczem 
modlitewnym we wszystkich 

potrzebach parafii.  

Bardzo potrzebujemy 
nowych chętnych do 

modlitwy.  

Różaniec to skarb, 
który trzeba odkryć.  
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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. Tomasz Rakowski 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  

Kurs przedmałżeński 
O. Andrzej Kiełbowski SJ 

prowadzą Małżeńskie Drogi 

Terminy: 21.02, 28.02, 7.03, 14.03, 21.03, 4.04,11.04, 

18.04, 25.04, 9.05 

Zapisy: szczepan.md@gmail.com 

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

prowadzi: Zbigniew Rykowski 

poniedziałek, godz. 19.00, sala św. Rodziny 

Grupa charytatywna (Stowarzyszenie Pań 

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

Parafialny Oddział Caritas 

opiekun O. Wiesław Kulisz SJ 

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 

Chór parafialny 
opiekun: O. Wiesław Kulisz SJ 

kierownik chóru: Ewa Wawrzyniak 

środy lub piątki, sala św. Rodziny 

Schola dziecięca „Promyki 

Miłosierdzia” 
opiekunki: S. M. Klaudia i S. M. Florentyna, felicjanki 

niedziela, godz. 10.00, sala „Promyki” 

Ministranci 
opiekun: O. Tomasz Rakowski SJ  

wtorki, godz. 17.00; sala św. Stanisława Kostki 

Schola akademicka 
kontakt: O. Zbigniew Jałbrzykowski SJ 

Spotkania z medytacją ignacjańską 
prowadzi: O. Zbigniew Jałbrzykowski SJ  

środa godz. 19.30, sala Duszpasterstwa Akademickiego 

Duszpasterstwo Akademickie 
opiekun: O. Zbigniew Jałbrzykowski 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 

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 i czwartek 16.00 do 18.00 

środa i piątek 10.00 do 12.00 


