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Czcigodny Ojcze Proboszczu! 

 

Z wielką radością przyjmuję fakt, że już od 15 lat działa w Warszawie  

na Stegnach Parafia pw. św. Antoniego Marii Zaccarii. Cieszę się, że jej duszpasterzami są 

ojcowie barnabici. Przybyli oni z Italii do Archidiecezji Warszawskiej z całym bogactwem 

pięćsetletniej duchowej tradycji Zgromadzenia powołanego po to, by ewangelizować, 

wychowywać i uświęcać przez naukę i kulturę. Zbudowali tę Parafię od podstaw, tak  

w wymiarze materialnym, jak i duchowym. 

W krótkim czasie wzniesiony został kościół parafialny, którego forma 

architektoniczna nawiązuje do najlepszych tradycji budownictwa sakralnego. Jego 

usytuowanie przy Trakcie Królewskim ma głęboką wymowę i nie pozostawia nikogo 

obojętnym na tysiąc letnią tradycję chrześcijaństwa w Polsce i na przy wiązanie naszego 

narodu do Chrystusa. 

Wielkim dokonaniem było skonsolidowanie wspólnoty parafialnej z wiernych, którzy 

wcześniej należeli do kilku różnych parafii. Stało się to możliwe dzięki wysiłkowi ojców 

barnabitów - gospodarzy tej Parafii i niewątpliwemu wstawiennictwu jej Patrona -  

św. Antoniego Marii Zaccarii, który całe swe życie poświęcił przywracaniu współczesnym 

sobie żarliwości wiary i walce o radykalizm życia zgodnego z prze słaniem Ewangelii. 

Ogromne znaczenie miała też otwartość na ludzi, również na tych niechętnie przyznających 

się do Chrystusa, wychodzenie naprzeciw ludziom samotnym, zagubionym, pozbawionym 

nadziei, nie tylko tym, którzy kochają Boga, ale i tym, dla których jest On znakiem 

sprzeciwu. Szlachetny trud docierania z przesłaniem ewangelicznym także do takich osób 

owocuje tu wspaniałym i nawróceniami i wyzbywaniem się uprzedzeń wobec wyznawców 

Chrystusa i wobec Kościoła . 

Ta Parafia dobrze wpisała się w pejzaż stolicy. Spełnia tu bardzo ważną rolę, 

wprowadzając w życie naukę Chrystusa i uczestnicząc w budowaniu Królestwa Bożego  

na ziemi. 

Parafianie angażują się w różne formy działalności w Parafii. Aktywne są wspólnoty 

modlitewne i formacyjne. Praca nad kształtowaniem wspólnoty parafialnej skupionej wokół 

Eucharystii nie poszła na marne. Ta wspólnota staje się coraz bardziej uwrażliwiona  

na sprawy bliźnich, na los drugiego człowieka. Dlatego też świetnie rozwinęła  

się tu działalności charytatywna. Znajduje ona najbardziej widoczny i konkretny wymiar  

w postaci Domu Chleba. Został on zorganizowany i jest prowadzony w poczuciu troski  

 

 



o ludzi bezdomnych i biednych, głodnych i chorych - mieszkających w Warszawie  

i przybywających z innych miast. W ten sposób wspólnota parafialna wzrasta w wierze  

i w miłości do ludzi.  

W działających przy Parafii już dwóch przedszkolach katolickich swoje dzieło 

ewangelizacyjne realizują siostry ze Zgromadzenia Córek Bożej Opatrzności. 

Zgodnie z charyzmatem barnabitów w Parafii zwraca się uwagę na sprawy kultury. 

Wielką radością napawa kultywowanie tradycji narodowych i patriotycznych, także  

w wymiarze patriotyzmu lokalnego, czyli historii i teraźniejszości Warszawy. W Parafii 

bardzo często organizowane są różnego  rodzaju koncerty i inne występy artystów.  

Wszystko to pozwala ufnie patrzeć w przyszłość i wierzyć, że ojcom barnabitom nie 

zabraknie nowych pomysłów i inicjatyw służących duchowemu doskonaleniu się wiernych  

i wzrastaniu w poczuciu odpowiedzialności za Kościół, za wiarę, za rodzinę, w coraz 

dojrzalszym zjednoczeniu z Bogiem. 

 

Na dalsze lata życzę obfitych łask Bożych dla Duszpasterzy i Parafian, licznych  

i świętych powołań do Zgromadzenia Księży Barnabitów, i z serca błogosławię. 
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