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PRZEBACZENIE DROGĄ DO POKOJU 
– z Orędzia bł. Jana Pawła II na Wielki Post 2001 r. 

 

„Miłość nie pamięta złego” (1 Kor 13, 5) 

1.Wielki Post jest dla wierzących sposobnością do wnikliwej rewizji Ŝycia. We współczesnym świecie obok 

ofiarnych świadków Ewangelii nie brak teŜ ludzi ochrzczonych, którzy słysząc trudne wezwanie, by wyruszyć 

«w drogę do Jerozolimy», przyjmują postawę milczącego sprzeciwu, a czasem nawet otwartego buntu. Zdarza 

się to wówczas, gdy modlitwa jest przeŜywana raczej powierzchownie, a słowo BoŜe nie wpływa na Ŝycie. 

Nawet sakrament pokuty jest przez wielu uwaŜany za mało waŜny, zaś niedzielna Eucharystia traktowana je-

dynie jako powinność, z której trzeba się wywiązać. Jak naleŜy przyjąć wezwanie do nawrócenia, które Jezus 

kieruje do nas takŜe podczas obecnego Wielkiego Postu? Jak dokonać głębokiej przemiany Ŝycia? Musimy 

przede wszystkim otworzyć serce na przejmujące orędzie liturgii. Okres przygotowania do Paschy jest opatrz-

nościowym darem Boga i cenną sposobnością zbliŜenia się do Niego przez wejście w głąb samego siebie i 

wsłuchanie się w głos Jego wewnętrznych wskazań. 

2. Niektórzy chrześcijanie sądzą, Ŝe nie muszą podejmować tego 

nieustannego duchowego wysiłku, poniewaŜ nie odczuwają pil-

nej potrzeby zmierzenia się z prawdą Ewangelii. Słysząc słowa: 

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was 

nienawidzą” (Łk 6, 27), próbują je pozbawić sensu i „unieszko-

dliwić”, aby nie przeszkadzały im Ŝyć tak, jak chcą. Słowa te 

wydają się im bardzo trudne do przyjęcia i do konsekwentnego 

zastosowania w Ŝyciu. Wzięte bowiem na serio, zobowiązują one 

do radykalnego nawrócenia. Człowiek zaś, gdy zostanie obraŜo-

ny i zraniony, skłonny jest ulegać mechanizmom psychicznym, 

które kaŜą mu uŜalać się nad sobą i szukać odwetu, wbrew we-

zwaniu Jezusa, by miłować nieprzyjaciół. A przecieŜ codzienne 

ludzkie doświadczenie ukazuje bardzo wyraźnie, Ŝe przebaczenie 

i pojednanie jest nieodzownym warunkiem rzeczywistej odnowy 

osobistej i społecznej. Dotyczy to relacji między ludźmi, ale tak-

Ŝe między społecznościami i narodami. 

3. Liczne i krwawe konflikty nękające ludzkość, wywołane cza-

sem z fałszywie pojętych pobudek religijnych, wzniosły mury 

nienawiści i przemocy między narodami. Zdarza się, Ŝe mury te 

dzielą takŜe róŜne ugrupowania i społeczności w łonie jednego 

narodu. Niejednokrotnie obserwujemy z bolesnym poczuciem bezsiły, jak na nowo wybuchają konflikty, któ-

re uwaŜano za ostatecznie uśmierzone, i odnosimy wraŜenie, Ŝe niektóre narody wciągnięte zostały w prze-

moŜny wir przemocy, który będzie bez końca pochłaniać ofiary, oraz Ŝe nie ma Ŝadnej konkretnej moŜliwości 

rozstrzygnięcia tych konfliktów. Wołania o pokój, wznoszące się z wszystkich części świata, pozostają nie-

skuteczne: nie udaje się podjąć niezbędnych działań, które doprowadziłyby do upragnionego pojednania. Wo-

bec tej niepokojącej sytuacji chrześcijanie nie mogą pozostać obojętni.   

4. Jedyną drogą do pokoju jest przebaczenie. Przyjęcie i ofiarowanie przebaczenia umoŜliwia nadanie nowej 

jakości relacjom między ludźmi, przerywa spiralę nienawiści i zemsty, kruszy kajdany zła, krępujące serca 

przeciwników. Dla krajów dąŜących do pojednania i dla wszystkich, którzy pragną pokojowego współistnie-

nia ludzi i narodów, nie ma innej drogi niŜ przebaczenie – przyjęte i darowane. To wyzwanie staje przed kon-

kretnymi ludźmi, ale takŜe przed społecznościami, narodami i całą ludzkością. W szczególny sposób dotyczy 

rodzin. Nie jest łatwo nakłonić się do przebaczenia i pojednania. Pojednanie moŜe sprawiać trudność nawet 

wówczas, gdy konflikt powstał z naszej własnej winy. Jeśli zaś winien jest ktoś inny, moŜe ono wręcz być po-

strzegane jako nieuzasadnione upokorzenie. Aby uczynić krok ku pojednaniu, trzeba wpierw przejść drogę 

wewnętrznego nawrócenia; trzeba mieć odwagę, aby pokornie podporządkować się przykazaniu Jezusa. Jego 

słowo nie pozostawia wątpliwości: nie tylko ten, kto jest przyczyną wrogości, ale i ten kto jej doznaje, winien 

dąŜyć do pojednania (Mt 5, 23-24). Chrześcijanin winien zawrzeć pokój nawet wówczas, gdy czuje się ofiarą 

kogoś, kto go niesłusznie zniewaŜył i uderzył. Sam Chrystus tak postąpił. Oczekuje On, Ŝe uczeń pójdzie w 

Jego ślady, przyczyniając się przez to do odkupienia brata.  

W tej intencji proszę Matkę Miłosierdzia, aby opiekowała się całą wspólnotą wierzących, przeŜywającą do-

świadczenie Wielkiego Postu, i kaŜdemu z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.  
 

Bł. Jan Paweł II, Watykan, 2001. 
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Matka Miłosierdzia z Ostrej Bramy  
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Wywiad z Krzysztofem Krawczy-
kiem, piosenkarzem, wokalistą ze-
społu Trubadurzy.  
Redakcja: Prowadził Pan bardzo 
aktywne, bujne Ŝycie artystyczne 
– koncerty, podróŜe, miał Pan 
mnóstwo fanów, nagrane płyty, 
nagrody. Czy to Ŝycie w chwale 
nie odbiło się na Panu?  
Krzysztof Krawczyk:  
Oczywiście, kariera miała 
ogromny wpływ na moje Ŝy-
cie. W środkowej fazie mojej 
kariery zacząłem się zachwy-
cać sobą i wtedy spuchło mo-
je ego, ale Pan Bóg chyba o 
tym nie zapomniał, bo jest 
najlepszym, cudownym nau-
czycielem i przebił mnie tak, 
jak się przebija balon igłą i to 
powietrze pychy nagroma-
dzone przez lata zaczęło 
uchodzić. Przede wszystkim 
nie udało mi się małŜeństwo, 
byłem poligamistą, jak wielu 
artystów. To było zupełnie 
normalne, nie zastanawiałem 
się nad tym, Ŝe moŜe niszczę 
drugiego człowieka i tak 
zresztą było. Ale dzisiaj sta-
ram się zadośćuczynić tym 
grzechom. Na szczęście ni-
gdy nie wpadłem w jakiś nie-
okiełznany pęd do sławy, bo 
ja po prostu cięŜko pracowałem. 
Jeśli chodzi o zera na koncie, to 
teŜ nie myślałem, czy będzie wię-
cej czy mniej. Słabości w postaci 
takich uŜywek jak alkohol i narko-
tyki teŜ nie brakowało. Ale juŜ 
wtedy Pan Bóg mnie strzegł, Ŝe 
tak całkowicie nie uległem złu, 
tylko chwilowo, poniewaŜ z nieba 
została mi zesłana moja Ŝona – 
piękna i mądra, a wraz z nią po-
jawiło się odzyskanie wiary. 
Spędził Pan pięćdziesiąt lat w 
show-biznesie, dobrze Pan zna 
jego prawa. Czy zdaniem Pana 
ten świat rozrywki zabija duszę 
i ciało?  
W show-biznesie są ogromne po-
kusy, zresztą obecnie ludzie i 
świat idą w całkowicie destruk-
cyjnym kierunku. Mam katastro-

ficzne „wizje” na ten temat, bo 
uwaŜam, Ŝe na świecie dokonuje 
się upadek polityczny, społeczny, 
a nade wszystko moralny. Show-
biznes jest tylko odzwierciedle-
niem tego, co dzieje się na świe-
cie. Wystarczy tylko obejrzeć 
pierwszy lepszy teledysk zrobiony 

przewaŜnie dla młodych ludzi, w 
których choreografia jest Ŝywcem 
wzięta z wybujałego erotyzmu, a 
takŜe kostiumy. To, co widzimy 
porusza wyobraźnię i stwarza po-
kusy. Np. Ŝonaty piosenkarz, za 
którym jeŜdŜą dziewczyny, nawet 
grupy ludzi, całe rodziny – teŜ 
wywołują mocne pokusy, naraŜają 
na niewierność. Ta jazda za arty-
stą jest największą pułapką, po-
niewaŜ powoduje, Ŝe człowiek 
czuje się lepszy od innych i wtedy 
szybko pojawia się grzech. Ten 
styl Ŝycia kosztuje zdrowie, utratę 
honoru, wywołuje trudności w ro-
dzinie – np. moje nieudane ojco-
stwo. Zawsze na początku wydaje 
ci się, Ŝe zawojowałeś serca pu-
bliczności i Ŝe tak będzie wiecz-
nie. Gdy się temu poddasz, zaczy-

nają się dramaty. Pokusy w show-
biznesie są równie kuszące jak w 
polityce, w ekonomii. Wszędzie 
tam, gdzie jest ten boŜek, zielony 
diabeł, jak mówią Amerykanie, 
gdzie pojawia się sława za wszel-
ką cenę, wybujały erotyzm, i he-
donizm, i inne słabości – tzw. bo-

gowie artysty. A Pan Bóg 
mówi – nie będziesz miał 
Bogów cudzych przede mną. 
Dlatego młodzi ludzie muszą 
mieć wewnętrzne przekona-
nie o tym, Ŝe trzeba ciągle 
nad tym pracować, aby arty-
ście wystarczyło tego talentu 
do dzielenia się przede 
wszystkim miłością. Potrze-
ba mieć oddanych ludzi, aby 
przetrwać w show-biznesie, 
takich jak ja mam w postaci 
Ewy i moich dwóch przyja-
ciół. Trzeba wiedzieć, Ŝe w 
show-biznesie jesteśmy na 
wojnie, to jest stan wojenny, 
poniewaŜ w środku kaŜdego 
człowieka odbywa się 
straszny bój miedzy dobrem 
a złem. My wiemy, na czym 
to polega. Ludzie nie wierzą 
w istnienie Boga, a co dopie-
ro w istnienie szatana, de-
monów. I trzeba uwaŜać na 
to puchnące ego, bo moŜe się 

to niedobrze skończyć. Ale wła-
śnie przez te trudne wydarzenia, 
pokusy, pułapki, Pan Bóg mnie 
hartował. A były to wypadki sa-
mochodowe, separacje w małŜeń-
stwach, śmierć rodziców, przyja-
ciół bliskich i dalekich. To była ta 
Jego twarda miłość – hartująca i 
edukująca.  
Szukał Pan spełnienia arty-
stycznego w Ameryce, gdzie za-
równo wiele Pan osiągnął, jak 
teŜ i doznał zawodu artystycz-
nego. Czy koniecznie artysta 
musi odnieść sukces w Stanach, 
aby czuć się spełnionym, czy ten 
american dream jest tak po-
trzebny do szczęścia? Czy Pol-
ska to za mało? 
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American dream jest głównie dla 
Amerykanów. Ci, którzy są spoza 
Ameryki będą zawsze tam obcy. 
Patriotyzm jest w tym narodzie 
bardzo mocny oraz ogromna, nie-
wyobraŜalna konkurencja. Pcha-
nie się do tego świata, jest wkła-
daniem palca między drzwi. śeby 
tam zaistnieć na chwilę, gdzie-
kolwiek, potrzeba na początek od 
1 do 5 mln dolarów. Mnie się uda-
ło zaistnieć tylko w jednym stanie, 
moŜe w dwóch. Koszt tego wyno-
sił 100 tys. dolarów, nagrałem 
takŜe dwie płyty. Ja raczej zachę-
cam dzieciaki, aby jechały na wa-
kacje do Stanów, a nie po karierę, 
bo to nie wychodzi. I to nie jest 
Ŝadna realizacja marzeń, bo ma-
rzenia na poziomie Polski są rów-
nie piękne. Tu mamy wspaniałych 
ludzi, cudowną publiczność. Nie-
stety mamy teŜ bardzo mało do-
brych managerów, dlatego młodzi 
ludzie, artyści szybko wschodzą i 
giną. Na szczęście są osoby, które 
wyłuskują młode talenty i poma-
gają im, bo dopływ młodej krwi 
jest potrzebny w kaŜdym fachu. 
Do american dream trzeba się tyl-
ko uśmiechnąć i jechać tam na 
wakacje, i zapomnieć o tym. 
Dwadzieścia cztery lata Ŝył Pan 
bez Boga, jakim był Pan wtedy 
człowiekiem? 
Nigdy nie byłem człowiekiem, 
który chciał kogoś skrzywdzić, al-
bo iść po trupach do celu. Jednak 
juŜ wiem, Ŝe nic dobrego nie wyj-
dzie, jeśli nie ma w tym Boga. 
Przekonałem  się o tym, Ŝyjąc 
dwadzieścia cztery lata w ciemno-
ściach duchowych, w których do-
minował styl Ŝycia – kobieta, wi-
no i śpiew. Była tzw. ciepła wód-
ka i wywijający się ze starości 
śledzik na prowincji. Były zagro-
Ŝenia, zmarnowane dwa małŜeń-
stwa przez moją niewierność i złe 
nawyki. Ale teŜ bez przesady, lu-
dzie zawsze stwarzają legendy. Na 
pewno nie myślałem źle o innych, 
a starałem się akceptować ludzi 
takimi, jacy są i znaleźć coś ser-
decznego w człowieku. Zadawa-
łam sobie teŜ pytanie, jak ulep-
szyć świat. Wtedy nie dałem rady, 
bo wszystko co robiłem, było 

podszyte egoizmem. Nie chodzi-
łem do kościoła tak jak inni, bo 
uwaŜałem, Ŝe wiele osób chodzi 
na Mszę tylko po to, by ją zali-
czyć i Ŝe jest taka tradycja. Jak 
miałem 16 lat, to pomyślałem, Ŝe 
Boga nie ma, bo mi zabrał ojca. 
Ojciec zmarł, a ja przestałem wie-
rzyć, bo to było bardzo wygodne: 
nie trzeba chodzić do kościoła, 
tylko szło się poświęcić jajeczka, 
choineczkę się stroiło i było dwa-
naście potraw na wigilii. NajwaŜ-
niejsza była tradycja a nie wiara.  

Na pewno nie byłem złośliwcem, 
choć jak się zespół obijał, to 
warknąłem, na zasadzie, jak mówi 
mój menager, Ŝe jak lew nie ry-
czy, to linieje (śmiech). Czasem 
czytałem Pismo Święte, ale bez 
zastanowienia. Kiedyś pamiętam, 
przeraził mnie fragment Listu św. 
Jakuba, który pisze o grzechach 

języka, jak ludzie do siebie mó-
wią, Ŝe czynią sobie krzywdę, Ŝe 
język potrafi nawet wojnę wywo-
łać, a co dopiero inne rzeczy. Ten 
okres ciemności duchowych mimo 
wszystko był bardzo edukujący. 
Byłem w tym czasie bardzo za-
pracowany, za bardzo skoncen-
trowany na Trubadurach. Estrada 
bardzo nas eksploatowała. 
Czy w tych latach ciemności 
zwracał się Pan w jakiś sytua-
cjach do Boga? 
Ja nie zwracałem się do Boga,  

bo wszystko szło bardzo wspania-
le, nie czułem w ogóle takiej po-
trzeby. Wiara spadła na mnie jak 
jastrząb na ofiarę, jakby człowiek 
zamienił ciemne okulary na przej-
rzyste.  
Uległ Pan wypadkowi z całą ro-
dziną. Czy dokonał się wtedy 
powaŜny zwrot duchowy w Pana 
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Ŝyciu, czy nastąpiło pogłębienie 
wiary? 
Dokładnie tak było. Wypadek po-
głębił moją wiarę. Jak mówiłem, 
wiara spadła na mnie nagle, a do-
konało się to w kościele św. Jacka 
w Chicago. Do tego kościoła cho-
dziła moja małŜonka. W tym dniu 
po Mszy wyszedłem z kościoła 
jakiś inny, wzruszony, zamyślony. 
Zacząłem szukać ludzi, literatury 
do pomocy. Wtedy modliłem się 
bardzo o pogłębienie wiary. I po-
tem był wypadek. Teraz boję się 
modlić, Ŝebym znowu nie miał 
wypadku, bo czasami BoŜa edu-
kacja jest taka. Tak, jak stal hartu-
je się w ogniu, a potem w wodzie, 
tak Bóg chce nas hartować. Wiele 
było tych cierpień. Wypadek, bio-
dro, kłopoty z sercem – wtedy ca-
ły czas trzymałem się Jezusa za 
rękę, prosząc o przetrwanie. 
Wszyscy boimy się cierpienia, ale 
ja juŜ wiem, Ŝe czasami jest taka 
szkoła BoŜa, bo ludzie dopiero 
padają na kolana, gdy są w trwo-
dze. 
Gdy otworzył się Pan na Boga, 
to czy nastąpił powrót do sa-
kramentów? 
Tak, do wszystkiego. I pierwszą 
rzeczą jaką zrobiliśmy z Ŝoną, to 
wystąpienie o uniewaŜnienie po-
przedniego związku zawartego w 
kościele, aby Eucharystia była 
obecna w naszym Ŝyciu. I to trwa-
ło dwa lata. Potrafiliśmy jechać w 
Ameryce 1,5 godz. w jedną stro-
nę, Ŝeby być na Mszy polskiej. 
Miałem teŜ spowiednika chrystu-
sowca, dziś zaś oblata. Nadal je-

stem obłoŜony lekturą filozoficz-
no-duchową, a Nowy Testament 
dokładnie przerobiłem. Powalił 
mnie Hymn o miłości św. Pawła. 
Pismo Święte oświeca mi drogę 
Ŝycia, czytając je wiem, w jakim 
kierunku mam iść, co mogę zro-
bić. Wykorzystuję wszystkie moŜ-
liwości, aby wiara stała się dla 
mnie powszednim chlebem.  
Jan Paweł II jest Pana szczegól-
nym autorytetem. Zadedykował 
mu Pan aŜ trzy płyty. Czego się 
Pan od Niego nauczył? 
Od Jana Pawła II nie da się czegoś 
ot tak nauczyć, bo zostawił nam 
ogromny materiał. Ale to, co mó-
wił o sprawiedliwości na świecie, 
o chrześcijańskiej miłości, o wza-
jemnych ludzkich relacjach, aby-
śmy byli oparciem dla siebie – to 
właśnie czerpię od Niego. Miałem 
teŜ trzykrotne spotkanie z Janem 
Pawłem II. Mogłem na klęczkach 
przed Nim być i doznawać wiel-
kiego wzruszenia, które pozostało 
we mnie do dziś. Dla Polaków jest 
to wielki Nauczyciel, tylko szko-
da, Ŝe tak mało się od Niego 
uczymy, Ŝe nie wykorzystujemy 
Jego duchowej spuścizny, aby po-
głębić naszą wiarę i nadzieję. 
Czym jest dla Pana piękna mi-
łość? Mówi Pan wiele o miłości, 
doznaje jej Pan od swojej Ŝony, 
przyjaciół? 
Mam przed sobą kartkę świątecz-
ną, którą do prezentu dołączyła 
moja Ŝona Ewa. A treść jest taka: 
Rozświetlasz mój świat miłością i 
śmiechem, kaŜdego dnia przyno-
sisz ciepłą obietnicę wiosny  

i dzięki Tobie czuję się ciągle 
młoda. Kochanie, za wczoraj i za 
dziś, i za wszystkie przyszłe dni, 
przyjmij moją miłość i podzięko-
wanie. śona nie jest autorką tek-
stu, ale dała mi tak cudowną de-
dykację, która mnie bardzo wzru-
sza i nie wiem, czy jestem wart 
tych pięknych słów. Za jej miłość 
staram się odwdzięczyć i teŜ cały 
czas czuwam nad nią, nad jej bez-
pieczeństwem, staram się strzec 
spokoju w naszym domu i wpro-
wadzać go. Ten drugi człowiek, 
który ciebie umacnia jest dosko-
nałym narzędziem miłości, po to,  
aby nie upadać za często pod cię-
Ŝarem własnych myśli, grzechów, 
wątpliwości i pokus. I to oddanie 
się sobie nawzajem jest właśnie 
piękną miłością. 
Za co Bogu szczególnie Pan 
dziękuje?  
Za wiarę, która jest darem, który 
traktuję jako wielką łaskę z nieba. 
Za moją Ŝonę Ewunię, przyjaciół. 
Minęło teŜ 50 lat mojej pracy. Je-
stem Bogu wdzięczny, Ŝe ludzie 
tyle lat chcą mnie słuchać, za ta-
lent jaki otrzymałem. To są praw-
dziwe cuda. Staram się być w 
przyjaźni z Panem Bogiem, z 
Chrystusem, Matką BoŜą. To są 
osoby, które kocham jak własną 
rodzinę, mimo Ŝe ich oczywiście 
nie widzę. 

 Dziękuję za rozmowę. 
 
Julita Mendyka 

 
Fotografie z archiwum  
Państwa Krawczyków  

 
 
 
 

ROZWAśANIE NA WIELKI POSTROZWAśANIE NA WIELKI POSTROZWAśANIE NA WIELKI POSTROZWAśANIE NA WIELKI POST    
 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni  
i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bo-
żym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz On mu odparł: „Napisane jest: »Nie samym chle-
bem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych«”. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta 
Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest prze-
cież napisane: »Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził 
swej nogi o kamień«”. Odrzekł mu Jezus: „Ale jest napisane także: »Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, 
Boga swego«”.  

    
Gwiazdy są tylko na niebieGwiazdy są tylko na niebieGwiazdy są tylko na niebieGwiazdy są tylko na niebie 
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Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką 
górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata 
oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci to 
wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. 
Na to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, szatanie! Jest 
bowiem napisane: »Panu, Bogu swemu, bę-
dziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć 
będziesz«”. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto anio-
łowie przystąpili i usługiwali Mu (Mt 4, 1-11). 
 

Wielki Post to szczególny okres, w którym Bóg 
pragnie przeprowadzić nas przez pustynię. Pusty-
nia to z jednej strony miejsce geograficzne suro-
we, nieprzyjazne, bezowocne, jałowe. Z drugiej 
strony pustynia jest czasem szczególnym w histo-
rii naszej wiary, to etap naszej drogi prowadzącej 
do spotkania z Bogiem. Jezus na pustyni jest kuszony przez szatana. Zły Duch okazuje się tak zaciekły, Ŝe 
ośmiela się kusić samego Syna BoŜego. MoŜemy więc być pewni, Ŝe będzie teŜ kusił stworzenie, skoro nawet 
Boga samego wystawiał na próbę. Nie moŜemy jednak widzieć tylko negatywnych aspektów pustyni. Jest ona 
takŜe miejscem i czasem szczególnego działania Boga. Pokazuje to historia Izraela wędrującego do Ziemi Obie-
canej. Gdzie mamy szukać tej pustyni pośród bloków Tarchomina? Czy na hałdach piasku wiślanego? Oczywi-
ście nie.  Pustynia to przestrzeń w naszych sercach. Odłączonych od komórek, telewizorów, laptopów i całej tej 
elektronicznej aparatury, która pompuje nieustannie strumień myśli, spraw, ludzi. Jeśli chcemy wyjść na pusty-
nię, potrzebujemy odwagi zaryzykowania, aby to wszystko wyłączyć. Musimy zaufać Bogu, Ŝe nie zginiemy bez 
elektronicznego wyposaŜenia. A kiedy ustanie szum i zgiełk wielkiego miasta, przemówi Bóg, zadziała. I wyj-
dziemy z naszej pustyni umocnieni, pełni pokoju i sił do konfrontacji z tym światem. Czy jesteśmy gotowi pod-
jąć to ryzyko?                                                                                                                                              Ks. Artur 
 

TAJEMNICA WIELKIEGO POSTUTAJEMNICA WIELKIEGO POSTUTAJEMNICA WIELKIEGO POSTUTAJEMNICA WIELKIEGO POSTU    
 

Nie ma wątpliwości, Ŝe najwaŜ-
niejszymi wydarzeniami w Ŝyciu 
Pana Jezusa były Jego męka, 
śmierć i zmartwychwstanie. Dla-
tego Kościół w roku liturgicznym 
za najwaŜniejszy dzień uwaŜa 
Święto Paschy, czyli Zmartwych-
wstanie Pana Jezusa. A właściwie 
tym świętem jest całe Triduum 
Paschalne – święte dni, w czasie 
których Kościół przeŜywa na no-
wo te tajemnice. Stąd teŜ wielkie 

znaczenie ma czas przygotowania 
do świąt wielkanocnych, zwany 
Wielkim Postem. A poniewaŜ do 
właściwego przeŜycia rzeczy 
waŜnych i podniosłych potrzebny 
jest odpowiedni klimat, to i Ko-
ściół przez wieki „wypracował” 
odpowiednią atmosferę, która 
sprzyja owocnemu przejściu przez 
ten czas. Mamy więc w okresie 
Wielkiego Postu symbole, czyli 
pewne znaki, czynności i rzeczy, 

które wskazują nam głębszą rze-
czywistość, pomagają nam prze-
nieść się w przestrzeń przeŜywa-
nych prawd wiary. 
Liczba „40”.  Czas Wielkiego 
Postu trwa 40 dni (od Środy Po-
pielcowej do Wielkiej Soboty 
mamy 46, od których odejmujemy 
sześć niedziel, które nawet w tym 
czasie są dniami uroczystymi i 
post nas wtedy nie obowiązuje). 
W Piśmie Świętym liczba ta po-
jawia się kilka razy i moŜna po-
wiedzieć, Ŝe oznacza ona czas 
szczególnego, zbawczego działa-
nia Pana Boga lub oczekiwania na 
to działanie, przy czym towarzy-
szą temu najczęściej takie stany 
jak: ucisk, kara, wyrzeczenie.  
I tak: 40 dni padał deszcz w czasie 
potopu za Noego; 40 dni i 40 nocy 
MojŜesz przebywał na górze Sy-
naj; 40 lat Izrael przebywał na pu-
styni zanim wszedł do Ziemi 
Obiecanej; 40 dni i 40 nocy wę-
drował prorok Eliasz do góry Ho-
reb, gdzie objawił się mu Bóg;  

Pustynia Judzka, na której kuszony był Pan Jezus  
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po upływie 40 dni miało nastąpić 
zniszczenie Niniwy po zapowiedzi 
proroka Jonasza; w Nowym Te-
stamencie Pan Jezus 40 dni pościł 
na pustyni przed rozpoczęciem 
swojej działalności. Gdy więc 
wchodzimy z wiarą w Wielki 
Post, to podobnie jak Izrael wy-
chodząc z Egiptu, podejmujemy 
coś trudnego, mamy wtedy prawo 
oczekiwać, Ŝe Bóg widząc nasze 
starania zbliŜy się do nas.  
Popiół. Rozpoczynając czas Wiel-
kiego Postu, jesteśmy zachęceni do 
wzięcia udziału w obrzędzie posy-
pania głów popiołem w Środę Po-
pielcową. Co oznacza popiół? Ła-
two się domyślić, Ŝe chodzi tu o 
pokazanie, Ŝe istnienie całego ma-
terialnego świata stworzonego 
przez Boga jest ograniczone w 
czasie. Ten świat kiedyś przeminie. 
Cały czas przemija. Tylko Bóg jest 
odwieczny i niezmienny. I nie-
śmiertelna jest dusza ludzka. Ciało 
natomiast musi zniszczeć i umrzeć 
(konsekwencja grzechu pierwo-
rodnego), aŜ w końcu stanie się 
prochem. Świat zapomina na co 
dzień o tym oczywistym i nieod-
wracalnym fakcie, dlatego popiół 

na mojej głowie ma przypomnieć 
mi, Ŝe wszystko do czego dąŜę i o 
co zabiegam, poza Bogiem, rozsy-
pie się.  
Kolor fioletowy. Jest to kolor 
smutku i powagi. Człowiek wie-
rzący, widząc kolor fioletowy w 
liturgii wielkopostnej, powinien 
rozwaŜyć swój grzech przed Bo-
giem, zrozumieć, Ŝe tym grze-
chem rani miłość Boga, a więc za-
smuca Go, powinien teŜ sam od-
czuwać smutek z powodu rany 
zadanej Bogu. Oczywiście ma to 
być smutek zwrócony nie ku so-
bie, ale ku miłości Boga. Dzięki 
temu będzie mogła zrodzić się w 
jego sercu skrucha i pragnienie 
nawrócenia. Od dawnych czasów 
fioletowy kolor był równieŜ zwią-
zany z Ŝałobą.  
KrzyŜ. Dla chrześcijan krzyŜ 
oczywiście symbolizuje cierpienie 
i zbawczą śmierć na krzyŜu Pana 
Jezusa. Ale jeszcze przed męką 
Jezusa był znakiem największych 
tortur. Pozioma belka krzyŜa mó-
wi nam, Ŝe ofiara Chrystusa 
obejmuje cały świat, ogarnia 
wszystkich ludzi wszystkich cza-
sów. Pionowa belka oznacza połą-

czenie nieba z zimą. Jezus jest po-
średnikiem między Bogiem Oj-
cem a ludźmi. Przez krzyŜ łaska 
zbawienia zstępuje na nas z nieba, 
a my biedni grzesznicy dzięki tej 
łasce mamy dostęp do skarbów 
niebieskich juŜ tu na ziemi. KrzyŜ 
ponadto przypomina nam, Ŝe kaŜ-
de nasze cierpienie ma sens, bo 
łączy nas ze zbawczym cierpie-
niem Jezusa. 
„Uboga” Msza Święta. W czasie 
Wielkiego Postu podczas nie-
dzielnej Mszy Świętej nie śpiewa 
się hymnu „Chwała na wysokości 
Bogu” i „Alleluja” przed Ewange-
lią. To teŜ pewien symbol. Rezy-
gnacja z tych radosnych momen-
tów Eucharystii to rodzaj ducho-
wego postu. Tak jakby Kościół 
chciał nam powiedzieć: „Będzie-
my we Mszy Świętej cieszyć się 
Bogiem w pełni, gdy Jezus zmar-
twychwstanie”. I rzeczywiście, w 
czasie Wigilii Paschalnej śpiewy 
te brzmią wyjątkowo radośnie. 
Zresztą wszystkie nasze ofiary 
podjęte przez cały wielkopostny 
okres owocują łaską BoŜą i rado-
ścią.  

Ks. Roland Białas 
 
 

ŚWIĘCI NA MARZECŚWIĘCI NA MARZECŚWIĘCI NA MARZECŚWIĘCI NA MARZEC    
 

4 marca – św. Kazimierz Jagiellończyk 
 

 Syn króla Kazimierza Jagiellończyka, patron Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Urodził się 3 października 1458 r. w Krakowie, zmarł 4 marca 1484 r. w Grodnie. 
„Był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu” – 
zapisał Długosz o Kazimierzu, który juŜ za Ŝycia odznaczał się świętością i 
poboŜnością. Brat Kazimierza, król Zygmunt Stary, rozpoczął starania kanonizacyjne, 
a zakończono je za panowania króla Zygmunta III Wazy. Kanonizacja odbyła się w 
1604 r. w Wilnie. Swoim współczesnym św. Kazimierz imponował modelem i 
poziomem człowieczeństwa, wielką chrześcijańską wraŜliwością i miłosierdziem, 
zniŜaniem się z pokorą i miłością do potrzeb najbiedniejszych. Dzisiaj św. Kazimierz 
jest przykładem dla tych, którzy podejmują słuŜbę publiczną, przykładem łączenia 
Ŝycia religijnego, kontemplacyjnego z działalnością polityczną i słuŜbą człowiekowi.  

Św. Kazimierz jest głównym patronem Litwy oraz litewskiej młodzieŜy, a takŜe wspomoŜycielem osób 
poświęcających się słuŜbie publicznej.  
 
7 marca – św. Perpetua i św. Felicyta 
 

śyły w II w. w północnej Afryce. Perpetua pochodziła z bogatej rodziny. Jej ojciec był 
poganinem, a matka chrześcijanką. Perpetua przekonała do chrześcijaństwa swoich 
niewolników – w tym Felicytę. Obydwie kobiety zostały oskarŜone o bycie 
chrześcijankami i wtrącone do więzienia w Kartaginie. Felicyta była w tym czasie w ciąŜy 
i w więzieniu urodziła córkę. Obydwie kobiety wraz z innymi niewolnikami zostały 
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skazane na rozszarpanie przez dzikie zwierzęta. Przed wyjściem na arenę, wszyscy otrzymali chrzest, poniewaŜ 
w czasie aresztowania byli katechumenami. Warto podkreślić, Ŝe obie święte nie zostały rozszarpane przez 
zwierzęta, tylko dobite mieczami. Wyrok wykonano 7 marca 202 r. Perpetua i Felicyta są patronkami 
bezpłodnych kobiet. 

 
9 marca – św. Dominik Savio 
 
Urodził się w 1842 r. w Piemoncie. Był wychowywany w religijnej rodzinie. JuŜ jako 
dziecko słuŜył do Mszy Świętej mimo tego, Ŝe była odprawiana bardzo wcześnie. W 
wieku 12 lat wstąpił do oratorium św. Jana Bosko. Św. Dominik swoim postępowaniem  
i zachowaniem dawał przykład innym chłopcom oraz pomagał tym, którzy gorzej się 
uczyli. W młodym wieku otrzymał mistyczne dary kontemplacji i ekstazy. Zmarł 9 marca 
1857 r., mając 15 lat. Jego relikwie znajdują się w Turynie. Jest patronem ministrantów, 
dzieci i młodzieŜy.  
 

                                 18 marca – św. Cyryl Jerozolimski  
 
Urodził się około 315 r. w Jerozolimie. Pochodził z rodziny chrześcijańskiej. W 344 r. 
otrzymał święcenia kapłańskie, a później został biskupem Jerozolimy. Z powodu walki 
z herezją arianizmu trzykrotnie był zsyłany na wygnanie. Jest autorem dwóch serii 
katechez dla katechumenów i dla ochrzczonych, które wyjaśniają całokształt prawd 
wiary chrześcijańskiej. W roku 381 brał udział w Soborze Konstantyno-politańskim. 
Zmarł 18 marca 386 r. PapieŜ Leon XIII ogłosił go w 1882 r. Doktorem Kościoła.  

 
26 marca – św. Dyzmas, Dobry Łotr 
 
To jeden z łotrów ukrzyŜowanych razem z Jezusem. Przekaz o nim znajduje się 
w Ewangelii według św. Łukasza. Dobry Łotr jest symbolem BoŜego Miło-ier-
dzia i przykładem tego, Ŝe moŜna nawet w ostatniej chwili nawrócić się. Stano-
wi wzór doskonałego Ŝalu za grzechy. Jest patronem więźniów, umierających, 
skazanych na śmierć, kapelanów więziennych, pokutujących i nawróconych 
grzeszników. Jego atrybutami są krzyŜ, łańcuch, maczuga, miecz lub nóŜ. Epis-
kopat Polski zdecydował, Ŝe dzień wspomnienia Dobrego Łotra obchodzony 
jest w Polsce jako Dzień Modlitw za Więźniów.   

Katarzyna śak, Katarzyna Rzeplińska 
 

 

SAKRAMENT POKSAKRAMENT POKSAKRAMENT POKSAKRAMENT POKUUUUTY I POJEDNANIATY I POJEDNANIATY I POJEDNANIATY I POJEDNANIA    
 

Otwierając się na tajemnicę wła-
snej grzeszności, nie moŜemy 
stracić pewności, Ŝe Bóg nas ko-
cha. Prawda o BoŜej miłości ma 
zawsze być na pierwszym planie. 
Ma dominować nad naszym po-
czuciem grzeszności i jej odkry-
waniem. Świadomość grzechu nie 
moŜe nas oddzielać od prawdy o 
BoŜym Miłosierdziu, które przyj-
muje kaŜdego grzesznika. 
Co to jest święty sakrament po-
kuty i pojednania? 
Jest to Sakrament, w którym ka-
płan w zastępstwie Boga odpusz-
cza grzesznikowi popełnione 
grzechy, jeŜeli ten za nie Ŝałuje, 
szczerze się z nich spowiada i jest 

gotowy za nie zadośćuczynić.  
W sakramencie pokuty Bóg obja-
wia nam w przedziwny sposób 
swoje miłosierdzie. 
Jakich łask dostępujemy w sa-
kramencie pokuty i pojednania? 

Sakrament ten odpuszcza grzechy 
popełnione po chrzcie; odpuszcza 
karę piekła; przywraca lub po-
mnaŜa łaskę uświęcającą, uzdra-
wia rany duszy zadane przez 
grzech. 
Jakich warunków naleŜy dopeł-
nić aby godnie przyjąć ten sa-
krament? 
 
NaleŜy spełnić pięć warunków 
spowiedzi: 
1. Rachunek sumienia. 
2. śal za grzechy, czyli skrucha. 
3. Mocne postanowienie poprawy. 
4. Spowiedź. 
5. Zadośćuczynienie. 
 

Zapytajcie Jezusa Chrystusa 
dlaczego ponosi tak haniebną  
i okrutną śmierć, a odpowie: 
Synu Mój, grzech tego powo-

dem. Cierpię by uczynić zadość 

sprawiedliwości Bożej. O, gdyby 

za to ludzie przestali mnie przy-

najmniej na nowo obrażać.  
 

Św. Jan Maria Vianey 
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Rachunek Sumienia 
Jest to przypomnienie sobie grze-
chów, poznanie samego siebie, 
swojego sumienia. Jest modlitwą, 
czyli rozmową z Bogiem.  
śal za grzechy 
Najpotrzebniejszym warunkiem 
sakramentu pokuty jest Ŝal za 
grzechy, gdyŜ bez skruchy nie ma 
odpuszczenia grzechów. śal jest 
doskonały, gdy Ŝałujemy za grze-
chy z miłości ku Bogu, dlatego Ŝe 
obraziliśmy Boga, który jest naj-
wyŜszym i najdoskonalszym Do-
brem. On wziął nasze grzechy na 
siebie, naprawił zniszczone przy-
mierze z Bogiem i otworzył nam 
niebo. Są to wielkie tajemnice na-
szej wiary. 

Mocne postanowienie poprawy 
Postanowienie poprawy to szczera 
wola poprawienia Ŝycia i zerwania 
z grzechem. NaleŜy modlić się o 
silną wolę, aby unikać popełniania 
grzechów, zwłaszcza cięŜkich. 
Spowiedź 
Spowiedź to wyznanie grzechów 
przed kapłanem w celu otrzyma-

nia rozgrzeszenia. Nie powinni-
śmy się wstydzić i obawiać wy-
znania grzechów przed kapłanem, 
jeśli nie wstydziliśmy się grzeszyć 
przed Bogiem, który wszystko 
widzi. Kapłan jest pośrednikiem 
między Bogiem a człowiekiem na 
mocy udzielonej łaski w sakra-
mencie kapłaństwa. 
Zadośćuczynienie 
Przez zadośćuczynienie rozumie-
my odprawianie pokutnych uczy-
nków zadanych przez spowiedni-
ka oraz wynagrodzenie wyrządzo-
nej bliźniemu krzywdy. 
 

Maria Undra 

 
 

ANTYBIOTYK ANTYBIOTYK ANTYBIOTYK ANTYBIOTYK ––––    MIŁOSIERDZIEMIŁOSIERDZIEMIŁOSIERDZIEMIŁOSIERDZIE    
 

Wywiad z ks. dr. Robertem Skrzy-
pczakiem, doktorem teologii do-
gmatycznej.  
Redakcja: Czym róŜni się spo-
wiedź powszechna od spowiedzi 
indywidualnej w konfesjonale? 
Ks. dr Robert Skrzypczak:  
Spowiedź powszechna jest spo-
wiedzią Kościoła, który przyznaje 
się do swoich grzechów przed 
Chrystusem po to, by poczuć się 
grzesznikiem i by doświadczyć 
piękna spotkania z miłością Boga, 
który kocha grzesznika. Często 
grzesznik, to nie jest zły człowiek, 
tylko człowiek bezsilny, nieszczę-
śliwy, nie umiejący znaleźć spój-
ności między tym czego pragnie, a 
co mu wychodzi w Ŝyciu. I ta 
formuła, którą wypowiadamy w 
trakcie spowiedzi powszechnej 
jest pewną formą stanięcia w 
prawdzie przed Bogiem. Nato-
miast spowiedź indywidualna to 
coś więcej; nie tylko stajemy w 
prawdzie przed Bogiem, ale takŜe 
doświadczamy osobistego spotka-
nia z Chrystusem, a to jest naj-
waŜniejsze. Kiedyś, jeden z lute-
rańskich duchownych powiedział 
mi: Zazdroszczę wam, katolikom, 
Ŝe macie spowiedź, Ŝe moŜecie 
nie tylko ogólnie powiedzieć, Ŝe 
Chrystus przebacza i kocha grze-

sznika, ale, Ŝe kaŜdy moŜe to oso-
biście usłyszeć. Czyli, z jednej 
strony mamy pokorne stanięcie 
Kościoła przed Chrystusem, a z 
drugiej mamy sakrament, czyli in-
tymne spotkanie z Chrystusem, 
który kocha i przebacza; a takŜe 
spotkanie z człowiekiem, który im 
bardziej czuje się kochany, tym 
bardziej odsłania swoje rany i 
grzechy, mając zaufanie do tego, 
który leczy i uzdrawia. 
Na czym polega brak zrozumie-
nia łaski odpuszczania grzechów 
udzielanej kapłanom przez Chry-
stusa? 
Powodów moŜe być wiele, np. 
zgorszenie wywołane przez du-
chownych, nieprawidłowy sposób 

spowiadania. To burzy zaufanie do 
kapłana. Powodem moŜe być 
ucieczka penitenta od samego sie-
bie, bo siła spowiedzi – czyli wy-
znawanie grzechów jednych przed 
drugimi – polega na tym, Ŝeby mi-
łosierdzie i przebaczenie stało się 
czymś namacalnym, dotykalnym. 
Penitent, który nie chce tego do-
świadczyć, zakłamuje rzeczywi-
stość i ucieka od źródła łaski. Choć 
wiele godzin spędzam w konfesjo-
nale, to jednak nie mam takiego 
przekonania, Ŝe to ja jestem adre-
satem wypowiadanych grzechów. 
Znalazłem bardzo piękny komen-
tarz jednego z teologów kościoła 
wschodniego, który mówił, Ŝe: „W 
sakramencie spowiedzi jest Chrystus, 

Powtarzajmy sobie często: Bóg 
mnie widzi. Poprzez sam ten 
akt, który ja czynię, On mnie 
widzi, a także ocenia. Postę-
pujmy więc tak, aby Bóg nie 
widział w nas niczego innego, 
jak tylko samo dobro.  

Św. Ojciec Pio 

Ks. dr Robert Skrzypczak
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jesteś ty jako penitent i jestem ja 
jako świadek tego spotkania”. I to 
właśnie czyni ze spowiedzi i prze-
baczenia coś namacalnego, coś, co 
mogę przeŜyć i doświadczyć jako 
fakt. 
W jaki sposób ta łaska rozgrze-
szenia moŜe być namacalnie 
odebrana przez kogoś, kto przy-
chodzi rzadko do spowiedzi? 
Czy jest to moŜliwe? 
Tego, co się dzieje w człowieku, 
co się moŜe stać w trakcie spo-
wiedzi nigdy nie jestem w stanie 
zmierzyć, ani tego dostrzec. Wiem 
tylko, Ŝe czasem ktoś przychodzi 
do spowiedzi, ale spowiedź nie 
jest celem. Tylko jest środkiem do 
osiągniecia czegoś innego, np. 
dobrego samopoczucia na uroczy-
stości rodzinnej albo do bycia w 
porządku na święta. Nieraz mam 
teŜ wraŜenie, Ŝe jeŜeli ktoś po la-
tach przychodzi do spowiedzi, to 
nie jest ona początkiem drogi, ale 
pewnym etapem, Ŝe wcześniej Pan 
Bóg juŜ tego człowieka przygo-
towywał przez pewne wydarzenia, 
przemyślenia, cierpienie. Zawsze 
błogosławię w sercu Pana, gdy 
widzę kogoś, kogo Bóg ewident-
nie przyprowadził do spowiedzi. 
Najpiękniejsze spowiedzi są takie, 
gdy wypłukiwany jest z serca 
czarny atrament, który powodo-
wał, Ŝe wszystko widziało się w 
ciemnych kolorach, bardzo pesymi-
stycznie, negatywistycznie. Pewne 
rzeczy trzeba z siebie wypłakać, 
wtedy serce i oczy stają się bar-
dziej oczyszczone. Ale to jest 
zawsze odpowiedź na miłość. 
Tylko ktoś, kto kocha moŜe spo-
wodować, Ŝe się otworzę. 
Spowiedź uzdrawia z ran zada-
nych przez grzech. W jaki spo-
sób? Proszę nam to wyjaśnić. 
Sama natura grzechu polega na 
tym, Ŝe zostaje przecięta więź, pę-
powina z Bogiem, Ŝe to miejsce w 
którym Bóg do mnie mówi, w 
którym nawiązuje ze mną kontakt, 
utrzymuje Ŝyciodajną siłę, zostaje 
przecięte i w tym miejscu powsta-
je rana. I ta głęboka rana powodu-
je pustkę. Oczywiście, Ŝe grzech  
zadaje takŜe wiele innych ran, nie 
tylko na tym najgłębszym pozio-

mie duchowym, ale takŜe na tym 
poziomie egzystencjalnym. Grzech 
jest zawsze ciosem, zawsze coś w 
nas zabija – albo szczerość, albo 
uczciwość, zaufanie do siebie sa-
mego i innych. Powoduje jakąś 
niezgodę. Ma swojej konsekwen-
cje jeśli chodzi o tę najgłębszą ra-
nę zadanej mojej relacji z Bogiem, 
mojemu zaufaniu do Boga. I wła-
śnie sakrament pokuty staje się ka-
nałem przepływu łaski miłosierne-
go Boga; otrzymujemy od Boga 
specjalny antybiotyk, przebacze-
nie, który dobrze podany będzie te 
rany leczył i uzdrawiał. Natomiast 
pozostaną konsekwencje grze-
chów, pewne rozczarowanie, wy-
rzuty. MoŜe być tak, Ŝe nie 
wszystkie z tych ran Bóg będzie 

chciał uzdrowić, bo mają one ja-
kieś zadanie, jakiś cel do wykona-
nia. Św. Augustyn mówił, Ŝe naj-
lepszą pokutą za grzechy jest ak-
ceptowanie skutków własnych 
błędów albo błędów kogoś dru-
giego. Pewne rany zostaną, aby 
nam pomagały, przywoływały do 
rzeczywistości, słuŜyły nawróce-
niu, czasem człowiek, który wiele 
przecierpiał, człowiek okaleczony 
ma więcej empatii, staje się bar-
dziej wraŜliwy na drugiego czło-
wieka. Ten kto ma grubą skórę, 
gładką skórę bez blizn, kto prze-
śliznął się przez Ŝycie, nie zauwa-
Ŝa, Ŝe kogoś poturbował, taki 
człowiek niczego nie odczuwa. Są 

rany błogosławione, na których 
rosną niezwykłe cnoty, jak miło-
sierdzie i wczucie się w drugiego 
człowieka. Św. Edyta Stein mówi, 
Ŝe wiara prowadzi do wczuwania 
się w drugiego człowieka, do głę-
bokiej empatii, wiara jest funkcją 
miłości. 
Gdy zmarł Jan Paweł II, w ko-
ściele św. Anny, w którym Ksiądz 
wówczas posługiwał, ustawiały 
się olbrzymie kolejki do spowie-
dzi. Czy pamięta Ksiądz ten 
czas? 
Przez wszystkie lata, gdy byłem w 
św. Annie to nam, kapłanom 
omdlewały ciała ze zmęczenia i 
godzin spędzonych w konfesjona-
le. Nigdy jednak nie zapomnę te-
go czasu, gdy umierał nasz papieŜ 
i co działo się po Jego śmierci. Są 
to najpiękniejsze chwile jakie prze-
Ŝyłem jako kapłan. Dzień i noc 
ludzie przychodzili do św. Anny, 
która stała się naturalnym sank-
tuarium Jana Pawła II. Spowiedzi, 
które trwały, ciągnęły się w nie-
skończoność, ok. 3.30 nad ranem 
zasypiałem, nie dawałem rady. I 
niektórych spowiedzi nigdy nie 
zapomnę. Oczywiście pozostaną 
sekretem między Bogiem a czło-
wiekiem, ale Jan Paweł II swoim 
świadectwem Ŝycia i umierania 
pociągnął do siebie wiele ludzi. 
To były spowiedzi po 30-, 40-
latach, ludzi, którzy dopuścili się 
strasznych rzeczy, spowiedzi ko-
mandosów, wilków wojennych, 
ludzi na bakier z prawem, którzy 
sami się dziwili, co robią w konfe-
sjonale. Muszę tu takŜe nawiązać 
do słów św. Augustyna, który 
mówił, Ŝe: „Dla was jestem paste-
rzem, a z wami jestem grzeszni-
kiem”. Sam się teŜ spowiadam i 
potrzebuję spowiadać się nieusta-
nie, aby doświadczyć Boga po-
przez upokarzanie się przed dru-
gim człowiekiem. Upokarzanie, nie 
jako odbieranie sobie godności, ale 
stawania w prawdzie, momentu 
wolności od złudzeń. Dlatego je-
stem wdzięczny Bogu, Ŝe pozwala 
mi nie tylko czuć się spowiedni-
kiem, ale takŜe penitentem, w jednej 
i drugiej roli czuję się wspaniale. 
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Jaki powinien być spowiednik? 
Wielu świętych spowiedników 
miało swoje tajemnice kontaktu 
z Bogiem w konfesjonale. 
Mój przyjaciel zakonnik, z okazji 
moich prymicji, Ŝyczył mi, abym 
w konfesjonale był miłosierny. I 
myślę, Ŝe to jest najwaŜniejsze. 
Łatwo jest być złym spowiedni-
kiem, ale ja myślę, Ŝe generalnie 
nie ma złych spowiedników, tylko 
są złe chwile, draŜliwy nastrój, złe 
samopoczucie. Oczywiście wszy-
stko jest pewnym sekretem in-
tymności spotkania z Bogiem. Im 
bardziej sam doświadczam, Ŝe 
Chrystus mnie kocha, Ŝe pokazuje 
mi swoje chwalebne rany i Ŝe 
przyznaje się do mnie, im bardziej 
jestem odbiorcą BoŜego Miłosier-
dzia, tym bardziej mogę to miło-

sierdzie okazywać innym. Jestem 
grzesznikiem, którego kocha Pan 
Bóg i którego wezwał do posługi 
prezbitera. Ma rację papieŜ Fran-
ciszek, który mówi, Ŝeby nie za-
mieniać konfesjonału na salę tor-
tur, spowiedź to nie przesłuchanie, 
wiercenie na siłę. Oczywiście 
martwię się, gdy widzę, Ŝe osoba 
która przyszła do spowiedzi nie 
ma ochoty spotkać się z Chrystu-

sem, wtedy staram się jej pomóc, 
ale nie jako oskarŜyciel, ale jako 
brat, by dokonało się spotkanie ze 
Zbawicielem. By ten ktoś przyjął 
leczący antybiotyk od Boga. Po-
magam, by miał odwagę i wycią-
gnął rękę po ten lek. śyczę 
wszystkim Wam takich spowiedzi 
i dobrego Wielkiego Postu. 

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała Julita Mendyka 
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Post w rozumieniu chrześcijań-
skim jest postawą wstrzemięźliwo-
ści całego człowieka, która obej-
muje jego sferę cielesną oraz du-
chową. Nie moŜna zatem sprowa-
dzać postu tylko do kategorii fi-
zycznych i traktować jako po-
wstrzymanie się od pokarmów 
mięsnych lub ograniczenie ich 
spoŜywania. Powinien on objąć ca-
łego człowieka i dotyczyć jego Ŝy-
cia w wymiarach: indywidualnym, 
rodzinnym i społecznym. Post po-
ciąga za sobą nawrócenie serca, 
otwiera nasze oczy na braci cier-
piących głód i niedostatek. Po-
szcząc, umartwiamy się, czyli 
świadomie rezygnujemy z przy-
jemności, np. dla ciekawskich – 
zalecane jest umartwienie wzroku i 
słuchu, dla gadatliwych – języka, 
dla lubiących zabawę – rezygnacja 
z niektórych przyjemności i upo-
dobań, a do tego dochodzi jeszcze 
cierpliwe znoszenie wszelkich 
utrapień dnia codziennego i su-
mienne spełnianie swoich obo-
wiązków. Umartwienie to takŜe 
ograniczenie niektórych wygód 
Ŝyciowych i smaków, które szcze-
gólnie lubimy. Św. Jan Złotousty 
mówi: Pość, boś zgrzeszył – pość, 

abyś nie zgrzeszył – pość, byś 
otrzymał - pość, abyś otrzymane 
zachował.  
Modlitwa jest znakiem wiary 
i miłości do Boga Stwórcy i Zba-
wiciela. W okresie Wielkiego Po-
stu powinniśmy więcej czasu  

poświęcić na szczerą modlitwę 
odmawianą w skrytości serca. 
Módlmy się z pokorą, z silną ufno-
ścią i wytrwałością, poniewaŜ 
przez modlitwę oddajemy Bogu 
naleŜną Mu cześć i wyraŜamy pra-
gnienie Jego bliskości. Poprzez 
modlitwę moŜemy uwielbiać Bo-
ga, składać Mu dziękczynienie za 
otrzymane łaski, prosić o Jego bło-
gosławieństwo. MoŜemy teŜ wyra-
Ŝać skruchę i prośbę o wybaczenie 
popełnionych win. Ta ostatnia 
forma modlitwy ma ścisły związek 
z pokutą. Treścią takiej modlitwy 

jest przyznanie się przed Bogiem 
do grzechu, odwołanie się do Jego 
nieskończonego miłosierdzia oraz 
pokorna prośba o przebaczenie 
win. Przykładami naboŜeństw i 
modlitw pokutnych są: Gorzkie Ŝa-
le, droga krzyŜowa, Koronka do 
BoŜego Miłosierdzia. Św. Augu-
styn zwracał takŜe szczególną 
uwagę na Modlitwę Pańską jako 
na modlitwę o charakterze pokut-
nym: Nie mogę wskazać nic lep-
szego nad codzienną modlitwę, 
w której pouczył nas Chrystus, po-
kazał, jak mamy mówić do Ojca, 
a wyraził to słowami: «I odpuść 
nam nasze winy, jako i my odpusz-
czamy naszym winowajcom». 
Prośba o odpuszczenie win jest juŜ 
przyznaniem się do popełnionych 
grzechów, jest jednocześnie wy-
znaniem wiary w BoŜe miłosier-
dzie, a takŜe zobowiązaniem do 
poprawy, do miłości bliźniego. 
JałmuŜna juŜ w Starym Testa-
mencie oznaczała gest dobroci 
człowieka względem bliźniego ja-
ko naśladowanie czynów Boga, 
który pierwszy okazał dobroć 
człowiekowi. W Księdze Syracha 
czytamy, Ŝe jałmuŜna jest zadość-
uczynieniem za popełnione grze-

Ks. dr Robert Skrzypczak – jest członkiem Stowarzyszenia Naukowego „Per-
sonalizm” (Warszawa-Lublin) oraz Stowarzyszenia Kulturalnego „Fronda” 
(Warszawa). W stałej współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warsza-
wie, z Centro Luigi Stefanini w Treviso oraz z Societa Filosofica Italiana w 
Wenecji. Konsultant haseł do Enciclopedia della persona nel XX secolo, pod 
red. Prof. Antonio Pavana, Endizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2009.  Au-
tor 8 książek, ponad 50 artykułów, tłumacz, redaktor naukowy pracy zbio-
rowej Jan Paweł II – Teolog. Komentarze do Encyklik (Centrum Myśli Jana 
Pawła II, Warszawa 2009). 
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chy: Woda gasi płonący ogień, 
a jałmuŜna gładzi grzechy (Syr 3, 
30). Jezus w Ewangelii zaprasza 
nas do dawania jałmuŜny: Gdy ty 
dajesz jałmuŜnę, niech nie wie le-
wica twoja, co prawica twoja czyni 
(Łk 6, 55). JałmuŜna, aby mogła 
być owocna, powinna być darem 
bezinteresownym i szczerym, nie 
szukającym uznania, znanym tylko 
Bogu. Potwierdza to sam Chrystus, 
kiedy chwali grosz wrzucony przez 
ubogą wdowę do skarbonki. War-
tość jałmuŜny jest jeszcze większa, 
gdy nie jest zwykłym oddaniem 

komuś tego, co nam zbywa, 
lecz tego, co niezbędne oraz jeśli 
świadczona jest chętnie. Dzielić się 
jednak moŜna nie tylko dobrami 
materialnymi, ale takŜe duchowy-
mi. Wyrazem duchowej jałmuŜny 
będzie zatem kaŜde zainteresowa-
nie się wyŜszymi potrzebami bliź-
niego oraz w miarę moŜliwości ich 
zaspokojenie, np. podtrzymujące 
na duchu słowo, pomoc w zała-
twieniu formalności czy polecenie 
przeczytania wartościowej ksiąŜki. 
JałmuŜną nazywamy takŜe przeba-
czenie temu,  

kto zgrzeszył względem nas. Prze-
baczając innym, sami otrzymuje-
my od Boga przebaczenie wła-
snych grzechów. NaleŜy równieŜ 
pamiętać, Ŝe jałmuŜna nie tylko 
wyprasza BoŜe błogosławieństwo, 
ale takŜe leczy rany grzechu oraz 
chroni przed nimi. Katechizm Ko-
ścioła Katolickiego poucza, Ŝe po-
dejmowanie codziennych praktyk 
pokutnych jest zwyczajną formą 
zadośćuczynienia za grzechy.  
 

Mariusz Matak 
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Nie uwłaczaj człowiekowi w jego starości, albowiem i z nas niektórzy się zestarzeją (Syr 8, 9). 
 

Wydarzenia 2 kwietnia 2005 r., 
śmierć Ojca Świętego Jana Pawła 
II, niezwykłego człowieka, naj-
wyŜszego autorytetu naszych cza-
sów – przyćmiła wszystkie inne 
zagadnienia. Ostatnie Jego chwile, 
to była katecheza umierania – na-
uka umierania. 
PapieŜ juŜ w 1980r., w swoim Te-
stamencie, napisał: Pragnę raz jesz-
cze całkowicie zdać się na Wolę 
Pana. On Sam zdecyduje, kiedy i 
jak mam zakończyć moje ziemskie 
Ŝycie i pasterzowanie. Ufam teŜ, Ŝe 
uczyni ją poŜyteczną dla tej naj-
większej sprawy, której staram się 
słuŜyć: dla zbawienia ludzi, dla 
ocalenia rodziny ludzkiej, a w niej 
wszystkich narodów i ludów (wśród 
nich serce w szczególny sposób się 
zwraca do mojej ziemskiej Ojczy-
zny), dla osób, które szczególnie mi 
powierzył – dla sprawy Kościoła, 
dla chwały Boga Samego. 
Jego postawa wobec śmierci – nie 
zmieniło się przez kolejne dwa-
dzieścia pięć lat. Do ostatniej 
chwili był tak niewiarygodnie uf-
ny i spokojny, Ŝe dla nas było to 
świadectwem i nadzieją na dobro, 
które czeka nas po śmierci. To 
bardzo trudne, zachowanie takiej 
postawy wówczas, gdy człowiek 
cierpi, gdy ma poczucie własnych 
narastających ograniczeń i świa-

domość obciąŜenia, którym się 
staje dla osób otaczających go 
opieką. To bardzo waŜne, Ŝe pu-
blicznie zaczęto mówić o przeŜy-
ciach człowieka umierającego, w 
świecie nastawionym na kult mło-
dości i zdrowia, w którym unikało 
się mówienia o śmierci, o starości, 
i konieczności troski o ludzi w po-
deszłym wieku. Wspomina o tym 

Ojciec Święty w katechezie z 
1994 r. dotyczącej „Cennej roli 
osób starszych w Kościele”: W 
dzisiejszym społeczeństwie, w któ-
rym panuje kult wydajności, po-
jawia się ryzyko, Ŝe osoby starsze 
będą uwaŜane za bezuŜyteczne, a 
nawet za cięŜar dla innych. 
W takim świecie pojawia się czło-
wiek naznaczony piętnem cięŜkiej 
choroby, drŜący, z trudem wypo-
wiadający poszczególne słowa, ale 
całym sobą mówiący o potrzebie 
szacunku dla ludzi dotkniętych cho-

robami, o szacunku dla człowieka a 
nie dla ciała. Pojawia się człowiek 
stary i udręczony, ale o jasnym, 
twórczym umyśle zamkniętym w 
ciele znękanym chorobami, przeŜy-
ciami i samym Ŝyciem. śyciem tak 
czynnym, ostatnio dopiero zwol-
nionym przez skurcz twarzy utrud-
niający mówienie, przez chorobę 
Parkinsona, przez poruszanie się z 

nieopisanym trudem, przez pozosta-
łości po postrzałach, które zniszczy-
ły wnętrzności, ale takŜe „ugodziły 
w serce”. 
Nadchodzi przełom marca i kwie-
tnia 2005 r. Modli się za Niego cały 
świat, bez względu na wyznanie, na 
przekonania polityczne. RóŜnie się 
modli, moŜe nawet nie ma odwagi 
nazwać swoich myśli – modlitwą, 
ale Bóg i tak na pewno wie swoje. 
A PapieŜ pisze na karteczce: Bądź-
cie radośni, bo ja – jestem radosny. 
Matce Przenajświętszej wszystko 
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powierzam. Wzruszenie ściska za 
gardło. Kres Ŝycia Jana Pawła II 
przypadł na okres Wielkanocny, 
na czas, gdy więcej niŜ zwykle 
myślimy o tajemnicy śmierci i o 
konsekwencjach zmartwychwsta-
nia Jezusowego – dowodu na Ŝy-
cie wieczne. 
W Konstytucji Duszpasterskiej 
„Gaudium et spes” w punkcie 18. 
czytamy: Tajemnica losu ludzkie-
go ujawnia się najbardziej w obli-
czu śmierci..... Nie tylko boleści i 
postępujący rozkład ciała dręczą 
człowieka, lecz takŜe, i to jeszcze 
bardziej, lęk przed unicestwieniem 
na zawsze.  
Temat ten porusza Jan Paweł II 
takŜe w przemówieniu pod tytułem 
„Godność człowieka umierające-
go” – skierowanym do uczestni-
ków zgromadzenia ogólnego Pa-
pieskiej Akademii Pro Vita 21 II 
1999 r. We „Wprowadzeniu” czy-
tamy: Piąte zgromadzenie ogólne 
poświęcono godności człowieka 
umierającego. Intencją organiza-
torów było ukazanie, Ŝe Ŝycie ludz-
kie na progu śmierci nie traci ni-
czego ze swej wartości, a doświad-
czenie umierania jest waŜnym eta-
pem na drodze do pełnej dojrzało-
ści osoby, ostatecznym dopełnie-
niem ludzkiej egzystencji na ziemi i 
przejściem do nowego Ŝycia. Ta 
chrześcijańska wizja Ŝycia umiera-

jącego kaŜe się przeciwstawiać na-
rastającym w świecie tendencjom 
do <przemilczania> śmierci i do 
traktowania ludzi nieuleczalnie 
chorych i umierających jako niepo-
trzebnego balastu, a zwłaszcza 
próbom legalizacji eutanazji. Prak-
tyka potwierdza słowa Ojca Świę-
tego, Ŝe dla zachowania godności 
w obliczu śmierci, kaŜdemu czło-
wiekowi niezbędna jest miłość i 
Ŝyczliwość otoczenia. Niestety, po-
twierdza takŜe domniemanie, Ŝe u 
podstaw głoszenia dopuszczalności 
eutanazji leŜy troska o finanse. 
W przemówieniu Ojca Świętego 
do uczestników zgromadzenia Pa-
pieskiej Akademii Pro Vita czy-
tamy jeszcze: Kościół zabiera pu-
blicznie głos, aby nie poniŜano 
godności umierającego, ale by 
otoczono go troskliwą miłością i 
opieką w chwili, gdy przygotowuje 
się do przekroczenia progu czasu i 
do wejścia w wieczność. Stąd wła-
śnie bierze początek postawa mo-
ralna wobec człowieka powaŜnie 
chorego i umierającego, sprzeci-
wiająca się z jednej strony euta-
nazji i <samobójstwu wspomaga-
nemu>, a z drugiej – pewnym 
formom <uporczywej terapii>, 
które w rzeczywistości nie słuŜą 
wcale Ŝyciu ani godności umiera-
jącego.  
Taką właśnie postawę przyjął Oj- 

ciec Święty w ostatnich dniach 
swojego Ŝycia. Wiedział, Ŝe umrze 
– ale nie chciał ani przedłuŜania 
cierpień, ani tym bardziej ich 
skracania. śył tyle czasu, ile 
przewidział dla Niego Bóg. Nie 
umierał wśród aparatury tylko 
wśród oddanych Mu ludzi. KaŜdy 
powinien mieć taką szansę.  
Na zakończenie cytat z notatnika 
duchowego kardynała Georga Ba-
sila Hume, prymasa Anglii, pt. 
„Droga pielgrzyma”: śyjemy w 
szybko zmieniającym się świecie. 
Nic nie jest pewne. Poza jednym: 
wszystkich nas czeka śmierć. Jest 
to ponura myśl. Wynajdujemy 
przeróŜne sposoby, Ŝeby o tym za-
pomnieć. UŜywamy wyraŜeń, które 
ją pozbawiają nieodwołalności i 
groźby. Mówimy o zejściu z tego 
świata, albo o rozstaniu z Ŝyciem. 
Tymczasem postawa chrześcijań-
ska wymaga dzielności i podcho-
dzenia do tego, czym jest śmierć, 
otwarcie i rzetelnie. Nie obawiaj 
się śmierci. Powitaj jej przyjście. 
Jest ona czymś świętym, uświęco-
na przez tego, który umarł, aby-
śmy mogli Ŝyć. To bardzo trudne, 
przyjąć taką postawę wobec staro-
ści, cierpienia i śmierci, ale czy 
nie taką drogę pokazał nam nasz 
niezapomniany Jan Paweł II. 
 

Barbara Łuczak 
 
 

 
 

MARCOWE ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCIMARCOWE ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCIMARCOWE ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCIMARCOWE ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI        
 

5 III – ŚRODA POPIELCOWA 
Rozpoczyna w liturgii okres Wielkiego Postu. Kapłan podczas Mszy Świętej posypuje głowy wiernych popio-
łem, który otrzymuje się ze spalonych palm wielkanocnych. W czasie tego obrzędu kapłan wypowiada słowa: 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” lub „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Obrzęd posypywania 
głów popiołem jest znany nie tylko w Biblii. Pierwotnie obrzęd ten zarezerwowany był dla publicznych po-
kutników, którzy tego dnia przywdziewali pokutne szaty i posypani popiołem byli oddaleni ze wspólnoty wie-
rzących, aby odbyć publiczną pokutę za swoje grzechy. Praktyka posypywania głów popiołem podczas liturgii 
pojawiła się w VIII w. Około X w. zaczęto święcić popiół, a sto lat później papieŜ Urban II gest posypania 
popiołem rozszerzył na wszystkich wiernych. 
 
19 III – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  
W sprawie szczegółów Ŝycia św. Józefa musimy polegać na tym, co przekazały o nim Ewangelie. Poświęcają 
mu one łącznie 26 wierszy, a jego imię wymieniają 14 razy. Niewiele mówią o latach jego dzieciństwa i 
wczesnej młodości. Józef pochodził z rodu króla Dawida. Mimo wysokiego pochodzenia nie posiadał Ŝadnego 
majątku. Na Ŝycie zarabiał pracując jako cieśla. Zaręczony z Maryją, Józef stanął przed tajemnicą cudownego 
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poczęcia. ChociaŜ Maryja porodziła jako dziewica, to św. Józef był uznawany za ojca Pana Jezusa. Święty Jó-
zef miał najpiękniejszą śmierć i pogrzeb, jaki moŜna sobie wyobrazić na ziemi, gdyŜ byli przy nim w ostat-
nich chwilach Ŝycia Jezus i Maryja. MoŜe dlatego nazwany jest patronem dobrej śmierci. Jest teŜ opiekunem 
rodzin, ojców, sierot, cieśli i robotników. Od 8 grudnia 1970 r. jest patronem Kościoła. Jan XXIII włączył je-
go imię do Kanonu Rzymskiego. „Święty Józefie, tak jak niegdyś byłeś u boku Jezusa, tak dzisiaj bądź przy 
nas, by nam towarzyszyć w naszej wędrówce do Boga”. 
 
25 III – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 
„Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus” (Łk 1, 31). 
Na dziewięć miesięcy przed BoŜym Narodzeniem, czyli 25 marca, zagłębiamy się w tajemnicę Zwiastowania 
Maryi. Oto posłaniec BoŜy Archanioł Gabriel oznajmia „niewinnej niewiaście”, iŜ zostanie  Matką Boga. 
Swoją wątpliwość Maryja wyraŜa w słowach: „JakŜe się to stanie, skoro nie znam męŜa?” (Łk 1, 34). Pytanie 
to nie pozostaje bez odpowiedzi, z pomocą przychodzi Duch Święty. Pan Bóg nie Ŝąda od nas rzeczy niemoŜ-
liwych. Zawsze, ilekroć powierza człowiekowi powaŜną misję, wspiera go i dodaje sił. W dniu tej uroczysto-
ści powinniśmy uświadomić sobie świętość Ŝycia poczętego a jeszcze nienarodzonego. My, katolicy powinni-
śmy mieć odwagę powiedzieć stanowcze NIE wobec aborcji. Wartość Ŝycia ludzkiego jako dobra chronione-
go  konstytucyjnie nie moŜe być zaleŜna od etapu rozwoju. śycie ludzkie winno być szanowane i prawnie 
chronione od momentu poczęcia – orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 roku. Zwiastowa-
nie Pańskie – Kościół katolicki obchodzi od czasów papieŜa Grzegorza Wielkiego. W Polsce uroczystość 
Zwiastowania nazywano kiedyś świętem Matki BoŜej Wiosennej, Kwietnej, Strumiennej i Zagrzewnej. 
  „Na Maryi Zwiastowanie jaskółka ze snu powstanie”. 
  „Jakie Zwiastowanie, takie Zmartwychwstanie”.                                                            Barbara Godlewska 
 

ŚW. JÓZEF ŚW. JÓZEF ŚW. JÓZEF ŚW. JÓZEF ––––    MÓJ NAUCZYCIEL OJCMÓJ NAUCZYCIEL OJCMÓJ NAUCZYCIEL OJCMÓJ NAUCZYCIEL OJCOOOOSTWA STWA STWA STWA     
 

Od paru lat widzę, Ŝe Duch Święty 
prowadzi mnie ku prawdziwej mi-
łości, Ŝe ten temat bardzo dominuje 
w moim Ŝyciu. A tak na całego za-
częło się, gdy uświadomiłem so-
bie: Kim jest Bóg, Ŝe jest to Miłość 
Osobowa i Ŝe jeśli On kocha, to tę 
miłość okazuje. Wtedy dotarło do 
mnie, Ŝe nie wystarczy kochać, Ŝe 
trzeba miłość po prostu okazywać. 
JeŜeli człowiek kocha drugą osobę, 
a nie okazuje jej tego, to zakopuje 
talent, jaki dał mu Bóg, a miano-
wicie zdolność do dawania miło-
ści. Miłość rozwija się, gdy ją 
przekazujemy. Dramat współcze-
snego świata polega właśnie na 
tym, Ŝe ludzie nie okazują sobie 
miłości. To dotarło do mnie około 
40-tki, gdy miałem problem z 
przebaczeniem mojemu ojcu, który 
juŜ nie Ŝył. Zacząłem szukać przy-
czyn w historii jego Ŝycia, powró-
ciłem do jego rodzinnej wioski, 
rozmawiałem z ludźmi, którzy go 
znali. I wtedy, dopiero wtedy 
uświadomiłem sobie, Ŝe mój ojciec 
bardzo mnie kochał, tylko, Ŝe on 
mi nigdy tego nie okazał. Dlatego 
dopóki się nie nawróciłem, w mo-
im małŜeństwie działo się źle, bo 
ja nie umiałem kochać, miałem 

bardzo duŜy problem, 
by kochać innych. 
Gdy dotarła do mnie 
ta jego miłość, wiele 
rzeczy zaczęło się 
zmieniać. Uświado-
miłem sobie wtedy, Ŝe 
bardzo szybko i łatwo 
okazujemy sobie 
złość, i niezadowole-
nie, np. gdy rozma-
wiam z rodzicami 
więźniów w zakła-
dach karnych, to sły-
szę od nich takie zda-
nia: Panie Leszku my-
śmy sobie flaki wypruwali, Ŝeby 
on wszystko miał, no i co z tego 
wyszło. A ja wtedy pytam szcze-
gólnie ojców: Czy wziął pan kie-
dykolwiek swojego syna na kola-
na, czy przytulił go pan, pocało-
wał. Słyszę wtedy: Nie. – Ale zlał 
go pan – dopytuję. – Jak zasłuŜył, 
tak – odpowiadają ojcowie. Z oka-
zywaniem negatywów, biciem nie 
było problemu, ale z okazywaniem 
uczuć – tak. Starałem się codzien-
nie okazywać miłość moim dzie-
ciom. Brałem je na kolana, przytu-
lałem, rozmawiałem. Dzisiaj mój 
syn, który ma 194 cm przychodzi 

do mnie i całuje mnie 
w czoło, role się zmie-
niły. On się nie wsty-
dzi czułości. A przytu-
lenie syna to uczucie, 
którego nie da się opi-
sać. RównieŜ okazy-
wałem miłość swoim 
córkom i one teŜ dzi-
siaj piszą do mnie 
SMS-y: Tatusiu, ko-
chamy Cię. Gdy ja ich 
nie widzę dwa dni, pi-
szę do nich: Kocham 
cię, skarbie. Kiedyś w 
jednym z zakładów 

karnych zapytałem więźnia, czy 
kiedykolwiek przytulił syna. Po-
wiedział, Ŝe nie, nakazałem mu to 
zrobić, gdy będzie widzenie. Po 
kilku dniach spotykamy się i sły-
szę: Lechu miałeś rację, po raz 
pierwszy przytuliłem swojego syna 
i tego nie da się opisać. To było 
najwspanialsze spotkanie z moim 
synem. WaŜne, aby tę miłość oka-
zywać od małego dziecka, a my 
potrafimy tylko od dziecka wymu-
szać pewne obowiązki, nakładać 
je, rozliczać, ale mało kiedy okazu-
jemy mu miłość. A człowiek, aby 
był emocjonalnie zdrowy, musi 
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mieć okazywaną miłość, inaczej 
będzie bardzo poraniony. Bez do-
świadczenia miłości szczególnie ze 
strony ojca, nigdy nie zrozumie, 
kim jest Bóg Ojciec. Kiedyś moja 
córka w sanktuarium maryjnym 
przy moich znajomych powiedzia-
ła: A ja się cieszę, Ŝe mamy świę-
tego tatusia. Te słowa zamiast 
mnie ucieszyć, bardziej mnie prze-
raziły, poniewaŜ wiem, jaki jestem 
słaby, grzeszny. Ile mam słabości i 
problemów. Czasem co tydzień la-
tam do spowiedzi, ale ona mnie tak 
widzi, bo czuje się kochana. Nigdy 
teŜ nie krzyczałem na swoje dzieci, 
nie ubliŜałem im w złości, one zaś 
nie bały się przyjść i powiedzieć, 
Ŝe np. dostały jedynkę. Starałem 
się swoje dzieci kochać zawsze, 
czy były dobre czy niegrzeczne. 
Nie moŜna kochać za coś. Miłość 

jest bezinteresowna. Szczególnie 
miłość rodzicielska jest bezintere-
sowna. Tą całą przemianę, jaka 
dokonała się we mnie zawdzię-
czam św. Józefowi, do którego od 
trzydziestu lat codziennie się mo-
dlę. To św. Józef prowadził mnie 
w tym ojcostwie. To on nauczył 
mnie okazywania miłości. Prze-
siąknąłem św. Józefem. Nauczy-
łem się od niego pracowitości i 
modlitwy. Modlę się bardzo duŜo, 

dzieci widzą mnie z róŜańcem w 
ręku, modlę się wszędzie, nie 
wstydzę się tego. Moje dzieci wi-
dzą mnie jako ojca modlącego się. 
Widzą mnie teŜ jako ojca pracują-
cego. Nie leŜę przed telewizorem, 
nie lenię się, pomagam Ŝonie, lubię 
np. myć naczynia. Gdyby nie św. 
Józef nigdy bym nie osiągnął tego, 
kim mogę być jako ojciec, mąŜ i 
człowiek.  

Lech Podolecki  
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W lutym 2014 r. w Belgii ustalono 
prawo dopuszczające eutanazję 
dzieci. Jest to kolejny mocny znak, 
który wzywa nas wszystkich do 
nawrócenia, właśnie teraz, kiedy 
zbliŜa się czas Wielkiego Postu. 
Pan Bóg nieustannie wzywa nas do 
nawrócenia, gdyŜ pragnie dopro-
wadzić kaŜdego człowieka do peł-
ni szczęścia – jedności ze sobą, 
która tutaj, na ziemi, najpełniej do-
konuje się w tajemnicy Mszy. Czas 
wielkiego Postu jest zaproszeniem, 
aby na nowo zatrzymać się i towa-
rzyszyć z wdzięcznością Jezusowi, 
który przyjmuje na siebie cały cię-
Ŝar wszystkich grzechów ludzi 
wszystkich czasów i całe nasze 
cierpienie dla naszego zbawienia. 
Na tej drodze Wielkiego Postu, 
dobrze jest iść razem ze świętymi, 
którzy w sposób szczególny odkry-
li tajemnicę odkupienia i pozwolili 
Jezusowi, by wprowadził ich w nią 
głębiej. W tym czasie przygotowa-
nia się do kanonizacji Jana Pawła 
II, przywołajmy w pamięci jego 
ostatni Wielki Post 2005 r. Przy-
kład, który nam zostawił PapieŜ, 
bardziej całą postawą niŜ słowami 
pokazuje, iŜ kaŜde cierpienie moŜe 
być ofiarowane Bogu za własne 

zbawienie, za Kościół oraz jako 
wynagrodzenie za zło innych ludzi 
i całego świata. Podczas ostatniego 
Wielkiego Postu mówił on nam: 
Pokutna atmosfera Wielkiego Po-
stu, który przeŜywamy, pomaga 

nam lepiej zrozumieć równieŜ war-
tość cierpienia, które, w ten czy in-
ny sposób, dotyka kaŜdego. Pa-
trząc na Chrystusa i postępując za 
Nim z cierpliwą ufnością, jesteśmy 
w stanie pojąć, Ŝe wszelka ludzka 
postać boleści zawiera w sobie Bo-
Ŝą obietnicę zbawienia i radości.  
I dalej mówił: Wobec Maryi, Matki 
Kościoła, ponawiam moje zawie-
rzenie: totus Tuus! Niechaj w kaŜ-
dym momencie Ŝycia pomaga nam 
Ona wykonywać świętą wolę Boga. 
Niezwykle wymowna była ostatnia 
Droga KrzyŜowa Jana Pawła II. 

 Via Crucis w Koloseum rozpo-
częła się od odczytania listu pa-
pieskiego. Adoracja krzyŜa odsyła 
nas do zadania, od którego nie 
wolno nam się wymówić – pisał – 
misji, którą św. Paweł wyraził  
w słowach: »W moim ciele dopeł-
niam braki udręk Chrystusa dla 
dobra Jego ciała, którym jest Ko-
ściół «. Zapewniał, Ŝe swoje cier-
pienie ofiarował, »aby wypełnił 
się plan BoŜy, a Jego słowo szło 
między ludzi«. Pisał, Ŝe patrzy na 
krzyŜ i wielbi go. Witaj, krzyŜu, 
jedyna nadziejo, obdarz nas cier-
pliwością i odwagą, i wyjednaj 
światu pokój! PapieŜ poprosił o 
krzyŜ. Chciał nieść krzyŜ razem z 
Chrystusem. Dosłownie, fizycz-
nie. JuŜ nie tylko w przenośni. Na 
oczach całego świata jednoczył 
się z Chrystusem niosącym KrzyŜ 
naszego zbawienia. 
Niezwykłym przykładem tej po-
stawy, którą wskazywał nam Oj-
ciec Święty, było Ŝycie prostej 
wieśniaczki bł. Alexandriny Marii 
da Costa, od młodości sparaliŜo-
wanej na skutek urazu, którego do-
znała, gdy wyskoczyła przez okno, 
uciekając przed napastnikiem na-
stającym na jej czystość. Alexandrina, 

Założyciel Fundacji św. Brata Alberta w Świnoujściu, w ra-
mach której działa pięć domów dla bezdomnych, od 21 lat 
resocjalizuje więźniów przy pomocy programu zmiany sys-
temu norm moralnych poprzez przemianę moralno-ducho-
wą. Dzięki Jego modlitwie, osobistemu świadectwu i zaanga-
żowaniu nawróciło się wielu groźnych przestępców, alkoholi-
ków, którzy są dziś osobami głęboko wierzącymi. 
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przykuta do łóŜka, ofiarowała swo-
je Ŝycie i cierpienia za zbawienie 
grzeszników. Od najmłodszych lat 
była duszą bardzo maryjną. Pan 
Jezus stopniowo wzywał ją do to-
warzyszenia Mu w Jego samotno-
ści we wszystkich tabernakulach 
świata. Później podzielił się z nią 
uczestnictwem w swojej męce w 
sposób mistyczny. Właśnie wtedy 
pojawiła się niemoŜność przyjmo-
wania pokarmów ani nawet wody.  
Alexandrina przez trzynaście lat 
swojego Ŝycia Ŝyła tylko Euchary-
stią. Nic nie mogła jeść i pić, a 
mimo to Ŝyła wbrew wszelkim na-
turalnym prawom biologii. Wła-
śnie Eucharystia jest największym 
darem i cudem, gdyŜ uobecnia się 
w Niej nasze zbawienie, tajemnica 
męki, śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa. Błogosławiona Alexan-
drina całkowicie zjednoczyła się z 
Chrystusem. śyła w duchu za-
dośćuczynienia za grzechy świata, 
w zjednoczeniu z Najświętszą 
Ofiarą, którą Jezus, Syn BoŜy, 
składa Bogu Ojcu w kaŜdej Eucha-
rystii. śycie bł. Alexandriny, jej 
pokora i całkowite zawierzenie 
Chrystusowi, uczy nas, Ŝe idąc 
drogą wiary, nie wystarczy raz 
podjąć decyzję, lecz trzeba ją na 
nowo codziennie potwierdzać i 
ponawiać. Przykład Ŝycia bł. 
Alexandriny jest wezwaniem skie-

rowanym do kaŜdego z nas, aby-
śmy codziennie ofiarowali swoje 
Ŝycie Chrystusowi przez Maryję. 
Błogosławiona Alexandrina zaw-
sze Ŝyła pragnieniem, by składać 
siebie w ofierze razem z Jezusem 
obecnym w Eucharystii dla zba-
wienia grzeszników. Jan Paweł II 

często przestrzegał przed Ŝyciem, 
jakby Bóg nie istniał i ukazywał 
tragiczne konsekwencje takiej po-
stawy juŜ tu na ziemi, i przede 
wszystkim po śmierci, gdyŜ osta-
teczną konsekwencją odrzucenia 
Boga przez człowieka jest piekło. 
śycie bł. Alexandriny Marii da 
Costy streszcza się w takim dialo-
gu miłości. Przepełniona gorącą 
miłością niczego nie potrafiła od-
mówić swemu Zbawcy.  
Z niezłomną wolą przyjmowała 
wszystko, aby pokazać, Ŝe Go ko-
cha. Oblubienica za cenę krwi, w 
sposób mistyczny przeŜywała mę-
kę Chrystusa i składała siebie w 

ofierze za grzeszników, czerpiąc 
moc z Eucharystii. Bł. Alexandri-
na swoim wstawiennictwem moŜe 
pomóc nam otwierać oczy na 
świat nadprzyrodzony, abyśmy 
mogli odkrywać obecność Boga i 
byśmy chcieli towarzyszyć Jezu-
sowi w Jego cierpieniu i samotno-
ści w tym świecie ludzi zabiega-
nych i zagubionych. MoŜe teŜ po-
kazać nam wartość „tracenia cza-
su” przed Najświętszym Sakra-
mentem, aby z tego Źródła miło-
ści i Ŝycia czerpać prawdziwą ra-
dość, miłość, Ŝycie i pokój.  
Pod koniec swojego Ŝycia przeka-
zała swojej siostrze słowa, które są 
jakby jej testamentem: Grzeszniku, 
jeśli prochy mojego ciała mogą Ci 
pomóc, abyś się zbawił, przyjdź tu, 
zbliŜ się. JeŜeli będzie potrzeba, 
moŜesz je podeptać, niech znikną, 
ale Ty, grzeszniku, nie grzesz wię-
cej. Nie obraŜaj więcej naszego 
Ukochanego Pana. Nawróć się. 
Nie trać Jezusa na wieczność. On 
jest taki dobry!!! 
Oby te ostatnie słowa tej duszy, tak 
maryjnej i eucharystycznej, były dla 
nas drogowskazem w tym roku, by 
na tyle powaŜnie potraktować czas 
Wielkiego Postu, by radykalnie 
zmieniła się nasza postawa.         
 

         Franscesco Cornet 

 

PEŁZAPEŁZAPEŁZAPEŁZAĆĆĆĆ    KU KRZYśOWIKU KRZYśOWIKU KRZYśOWIKU KRZYśOWI    
 

Post ścisły obowiązuje katolików 
w dwa szczególne dni w roku li-
turgicznym: środę popielcową 
oraz w piątek w dniu męki i 
śmierci Pańskiej. Polega on na po-
ście jakościowym – powstrzyma-
niu się od spoŜywania mięsa oraz 
poście ilościowym – ograniczeniu 
się do jednego posiłku do syta i 
dwóch niepełnych. Praktykowanie 
postu ścisłego nigdy nie przycho-
dziło mi łatwo. Pewnie nic w tym 
zaskakującego, bo słowo „łatwo” 
nie współbrzmi z istotą pokuty. 
Być moŜe moje doświadczenie 
jest powszechnym doświadcze-
niem poszczących katolików, a 
być moŜe ze względu na mój sła-
by organizm i słabą wolę ma natu- 

rę nieco bardziej złoŜoną.  
Moje ciało źle reaguje na 
ograniczenie liczby posił-
ków i nie jest to związane 
tylko z postem. Wystar-
czy, Ŝe gdy rano nie zjem 
śniadania, to natychmiast 
czuję się osłabiona, roz-
draŜniona, trudno mi się 
skoncentrować. Utrudnia mi to 
normalne funkcjonowanie, o prak-
tykach duchowych nie wspomina-
jąc. Jak moŜna się więc domyślić, 
w dniach obowiązującego postu 
ścisłego, zamiast kontemplować 
Tajemnicę, kontempluję kalorycz-
ne niedobory; zamiast wznosić 
swoje myśli ku wyŜszym warto-
ściom, identyfikuję się z własnym 

pustym Ŝołądkiem. To do-
świadczenie jest dla mnie 
w pewnym  
sensie upokarzające. Ni-
gdy nie miałam nadwagi, 
nie skupiałam się nad-
miernie na jedzeniu, wy-
dawało mi się więc, Ŝe je-
stem „ponad” przyziemną 

potrzebą regularnego dostarczania 
sobie kalorii. Okazało się, Ŝe jest 
inaczej. A poniewaŜ mój problem 
dotyczy powszechnej, zwyczajnej 
praktyki pokutnej, nie Ŝadnej hero-
icznej ascezy, nie mogąc udźwi-
gnąć tak prostego wyzwania, czu-
łam się naprawdę beznadziejna. 
Wraz z trudnościami dość szybko 
pojawiła się pokusa negowania idei 

Bł. Alexandrina
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postu ścisłego. Katechizmowe „raz 
dziennie do syta” wydawało mi się 
bardzo legalistyczne, a mało prak-
tyczne. Miewałam rozterki na po-
graniczu kpiny: jeŜeli zjem jeszcze 
dwa kęsy, to juŜ będzie posiłek „do 
syta”, czy jeszcze „lekki”? Nie wi-
działam sensu w tej praktyce, wy-
dawała mi się „sztuką dla sztuki”. 
Nie potrafiłam znaleźć związku 
pomiędzy moim niedojadaniem, a 
jakimkolwiek przeŜyciem ducho-
wym; miałam wręcz wraŜenie, Ŝe 
jest mi trudniej skupić się na tym 
co naprawdę waŜne. Zamiast 
zwracać się ku górze w duchowym 
uniesieniu, byłam wgniatana w 
ziemię przez doświadczenie wła-
snej słabości. 
Czułam, Ŝe ostre słowa św. Pawła 
z Listu do Filipian (Flp 3, 18-19): 
Wielu bowiem postępuje jak wro-
gowie krzyŜa Chrystusowego, o 
których często wam mówiłem, a te-
raz mówię z płaczem.  Ich losem – 
zagłada, ich bogiem – brzuch, a 
chwała – w tym, czego winni się 
wstydzić. To ci, których dąŜenia są 
przyziemne, w pewnym sensie od-
noszą się do mnie. Uświadomiłam 
sobie, Ŝe mój problem nie dotyczy 
tylko jedzenia, Ŝe taka postawa 
rozciąga się na wiele sfer Ŝycia. 
Jak wiele mam takich codziennych 
nawyków? Małych przyjemnostek 
– na pierwszy rzut oka niewinnych 
i niegroźnych, a jednak, gdy zosta-
ną mi odebrane, rujnują mnie, za-
burzają moje funkcjonowanie; bez 
nich przestaję być sobą? Tego ro-
dzaju odkrycia na własny temat nie 
naleŜą do przyjemnych. Z jednej 
strony rodził się we mnie bunt, z 
drugiej czułam, Ŝe to moje do-
świadczenie w pewnym sensie 
„mówi do mnie”; mówi o mnie i o 

mojej relacji z Bogiem, i Ŝe nie 
mogę wobec tego przejść obojęt-
nie. Dlaczego czuję się słaba? Uza-
leŜniona od „przyziemności”? Dla-
czego brzuch okazał się być moim 
boŜkiem? MoŜe Bóg chce sprowa-
dzić mnie na ziemię, w naszej rela-
cji przywrócić równowagę, uświa-
domić mi, Ŝe w tym duecie to On 
jest Stwórcą, a ja stworzeniem? 
Nie dlatego, Ŝe czerpie satysfakcję 
z udowadniania mi swojej wyŜszo-
ści, ale dlatego, Ŝe po prostu taka 
jest prawda. A On jest Bogiem 
prawdy. MoŜe chce Ŝebym, za-
miast pręŜyć duchowe muskuły, 
spróbowała tę prawdę poznać. 
Trudną prawdę o własnej grzesz-
ności, przemijalności, przywiąza-
niu do tego, co ziemskie. „Pamię-
taj, Ŝe jesteś prochem…” Jestem 
prochem. Bez Niego nie udźwignę 
tego wyzwania. Nie udźwignę teŜ 
znaczenia krzyŜa. Nie zbliŜę się do 
tajemnicy zbawienia dokonującego 
się poprzez nieludzkie cierpienie. 
Zawsze miałam ogromny problem 
z zaakceptowaniem tej trudnej 
prawdy wiary. Uświadomiło mi to 
dobitnie, Ŝe post nie ma sensu bez 
faktycznego odniesienia do Jezusa. 
Niby to oczywiste, ale mojemu po-
szczeniu nie towarzyszyła modli-
twa – prawdziwe, szczere oddanie 
się Bogu, współbycie z cierpiącym 
Chrystusem, poświęcenie na to 
konkretnego czasu, pomimo trud-
ności ze skupieniem, wbrew prze-
ciwnościom. Chciałam przebrnąć 
przez post nie wchodząc zbyt głę-
boko w tajemnicę krzyŜa w temat, 
którego w pewnym sensie się oba-
wiam. Byłam bardziej skoncen-
trowana na własnych przeŜyciach i 
w tym sensie, oddalona od Boga, 
pościłam na swój własny uŜytek. 

Dotarło do mnie, Ŝe w pokucie nie 
chodzi o uprawianie duchowej kul-
turystyki, egzaltowanie się własną 
„świętością”. Mam uświadomić 
sobie własną grzeszność. Mam ad-
orować krzyŜ, a nie samą siebie. W 
kontekście tych refleksji bardzo 
poruszył mnie obraz obchodów 
Wielkiego Piątku i adoracji krzyŜa 
przez monarchów średniowiecznej 
Anglii. Król stawał w pewnej od-
ległości od krzyŜa, pochylał się i w 
takiej pozie zbliŜał się powoli do 
świętych relikwii. Taką postawę w 
momencie adoracji zalecali wszy-
scy liturgiści: „Chodzi o to – pisał 
Jan z Avranchez – by w tym geście 
adoracji równieŜ i brzuch zbliŜył 
się do ziemi, wedle bowiem Augu-
styna – z jego komentarza do 
Psalmu 43 – ugięcie kolan nie jest 
doskonałym upokorzeniem; ten, 
kto całym ciałem przylgnie do 
ziemi, nie ma w sobie nic do upo-
korzenia”. Na miniaturze z manu-
skryptu z Biblioteki Narodowej 
opisującego Ŝywot Ludwika Śmia-
łego, widzimy poboŜnego króla, 
który w sposób jak najbardziej 
świadomy spełnia ten rytuał, w an-
gielskich tekstach opisany charak-
terystycznym zwrotem „creeping 
to the cross” – pełzać ku krzyŜowi. 
Nie oczekuję, Ŝe post ścisły będzie 
przychodził mi łatwiej, Ŝe nie będę 
miała podobnych jak co roku trud-
ności i rozterek. Noszę jednak w 
sobie silne postanowienie, by w 
moim trudzie postu nie „połoŜyć 
się krzyŜem” – biernie, bezczyn-
nie. Nie chcę, by krzyŜ był bohate-
rem trzeciego planu. Chcę pełznąć 
w Jego kierunku.         
 

Barbara Supeł 
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Wywiad z klerykiem Michałem 
Sztreją z WyŜszego Seminarium Du-
chownego Diecezji Warszawsko-
Praskiej na temat wystawionej w se-
minarium sztuki teatralnej pt. Za pięć 
godzin zobaczę Jezusa 

Redakcja: Wystawianie sztuk tea-
tralnych wydaje się być zajęciem 
wymagającym przygotowania, jakie 
posiadają zawodowi aktorzy. Jakie 
wy macie doświadczenie i jakie ro-
dzaj przedstawień wystawialiście? 

 Michał Sztreja: Trudno tu mówić o 
doświadczeniu, gdyŜ sztuka semina-
ryjna jest co roku grana przez innych 
aktorów: zawsze są to klerycy III kur-
su. Były to spektakle o róŜnym cha-
rakterze, nieraz stonowanym, ale i 
wesołym, radosnym. W tym roku  
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zdecydowaliśmy się na tematykę bar-
dzo powaŜną. Przedstawiliśmy histo-
rię młodego Francuza, Jacques'a Fe-
scha, opartą o zapiski z jego dzienni-
ka pt. Za pięć godzin zobaczę Jezusa. 
Mamy nadzieję, Ŝe sztuka przybliŜyła 
publiczności mało znaną w Polsce  
osobę Jacques'a. 
Kto was zainspirował do wystawie-
nia tych zapisków? 
 Pomysłodawcą był ks.Tomasz 
Sztajerwald, opiekun naszego roku.  
Kto reŜyserował sztukę oraz ile 
osób było zaangaŜowanych w jej 
przygotowanie? 
 Nad całością czuwał wybitny aktor 
pan Jerzy Zelnik. To właśnie jego po-
rady dotyczące zachowania na scenie, 
sposobu wypowiadania kwestii oraz 
pomoc przy wczuwaniu się w daną 
postać sprawiły, Ŝe sztuka zyskała 
spore zainteresowanie. Aktorami byli 
alumni III roku: Szymon 
Berger, Marcin Kowalski, 
Mateusz Sawiński, Cezary 
Szadujkis, Łukasz Trzaska 
oraz ja. W spektakl zaanga-
Ŝowanych było dwóch kole-
gów z kursu II: Jan Roztocki 
oraz Jan Łaski, którzy zajęli 
się oprawą techniczną. Po-
mogła nam równieŜ pani 
Ewa Pietrzak, która udzieliła 
nam głosu do wypowiedzi 
kobiecych. 
 Jak długo trwały przygo-
towania? Rozumiem, Ŝe 
wymagały duŜego wysiłku. 
 Scenariusz został napisany 
w wakacje przez odtwórcę 
głównej roli, czyli Mateusza 
Sawińskiego. Kwestie orga-
nizacyjne i próby zajęły nam 
cały listopad oraz pierwszy 
tydzień grudnia. Z przygo-
towaniami musieliśmy pogodzić na-
sze codzienne obowiązki.  
Co jest istotą prezentowanej sztu-
ki? Rozumiem, Ŝe podejmuje tema-
ty waŜne dla kaŜdego katolika, któ-
ry poszukuje przykładów wiary.  
 W odróŜnieniu od teatru seminarium 
moŜe sobie pozwolić na wystawienie 
sztuki nietypowej. Historia Fescha 
zawiera wyraźne odniesienie do Pana 
Boga. Fesch, w latach swej młodości 
był osobą stroniącą od Boga. Pod 
koniec ziemskiego Ŝycia odnalazł 
Jezusa, a właściwie to Jezus odnalazł 
jego. 
 Gdy czytałem same zapiski zas-
tanawiała mnie ilość wątków i my-
śli, które były tam zawarte. Według 
mnie, jest to po prostu materiał na 
osobną sztukę! Jak sobie poradzi-

liście z wyborem i wyeksponowa-
niem podstawowego przekazu w 
waszym spektaklu? Czy nie była to 
droga na skróty? 
 Spektakl miał przede wszystkim 
ukazać przykład człowieka, który – 
pomimo cięŜkich win i pozornie 
zmarnowanego Ŝycia – moŜe się 
nawrócić i odnaleźć w swym Ŝyciu 
drogę do Chrystusa. Mamy nadzieję, 
Ŝe udało się to osiągnąć. Niestety na 
deskach teatru nigdy nie uda się 
ukazać całej głębi zawartej w tekście 
pisanym, zwłaszcza, Ŝe tutaj jest to 
dziennik z niezwykle intymnymi 
zapiskami przemian, jakie się doko-
nują w człowieku. 
 Kim był Jacques Fesch? I dlaczego 
zasłuŜył na takie wyróŜnienie, sko-
ro był zwykłym mordercą, ateistą, 
nie stroniącym od uciech ciele-
snych? 

 Wydaje mi się, Ŝe jest to pedagogia 
Pana Boga, aby z największych 
grzeszników uczynić najlepsze narzę-
dzia. Tak było juŜ na Golgocie (Do-
bry Łotr) i pod Damaszkiem (św. Pa-
weł). Przykład tych ludzi jest świa-
dectwem nie tyle ich działania, ile 
dzieła Chrystusa. Fesch, którego spo-
tkało niebywałe szczęście nawrócenia 
przed śmiercią, sam stał się znakiem 
dla ludzi – znakiem Miłosierdzia Bo-
Ŝego. 
Czy więc musimy znaleźć się w 
sytuacji ekstremalnej, aby odkryć 
Boga i przyjąć światło, które On 
niesie?  
 Nie jest to konieczne. Nie kaŜdy 
przecieŜ znajdzie się w swoim Ŝyciu 
w sytuacji wyjątkowo tragicznej. 
Wielu świętych otwierało się na 

Światłość bez impulsów porówny-
walnego kalibru.  
Jacques Fesch będąc w więzieniu 
pisał o swoich grzechach: narkoty-
kach, alkoholu, rozpuście, chwalił 
natychmiastową satysfakcję i przy-
jemność. Jak te zapiski mogą po-
móc podobnym grzesznikom? 
 Wolność od Ŝycia według ciała – jak 
to określał św. Paweł – jest łaską. 
Lektura nawet najpoboŜniejszych 
dzienników nigdy nie jest gotową re-
ceptą na problemy (zrobisz tak i tak – 
jesteś człowiekiem wolnym), ale 
czymś, co moŜe być – i bardzo często 
faktycznie jest – czynnikiem otwiera-
jącym człowieka na kontemplację 
Boga, a w konsekwencji – do przyję-
cia Jego łaski. 
 Oprócz modlitwy, niezwykle waŜ-
nym odkryciem przez tego więźnia 
było odnalezienie bliskości Boga, 

Któremu moŜna powie-
dzieć – zostań ze mną. Co 
my moŜemy powiedzieć 
jeszcze Bogu, aby nami się 
zaopiekował – jeśli oczy-
wiście szczerze szukamy 
pogłębionego sensu naszej 
egzystencji? 
Sformułowałbym to pytanie 
inaczej: co moŜemy powie-
dzieć ludziom, Ŝeby uwie-
rzyli, Ŝe Bóg się nimi opie-
kuje? To fakt, rzeczywistość 
juŜ obecna – wystarczy to 
odkryć. Wtedy zupełnie ina-
czej postrzega się rzeczywi-
stość, zaczynają zmieniać 
się: postępowanie, motywa-
cje działań, Ŝycie modlitew-
ne. 
 Fesch napisał: „Poszuki-
wanie Boga jest wyczer-
pujące”. Czy tak jest w rze-

czywistości? 
 Nie wiem czy poszukiwanie Boga 
zawsze jest wyczerpujące – w moim 
mniemaniu jest to kwestia subiek-
tywna. Pewny natomiast jestem, Ŝe 
Bóg, który okazywał Izraelitom wier-
ność, sam oczekuje od kaŜdego z nas 
wierności. Wytrwałość z kolei jest 
cnotą niezwykle cięŜko wypracowy-
waną i zdaje się, bardzo cenioną 
przez Boga. Trudno mi tu oceniać Ja-
cques'a, jednak wydaje mi się, Ŝe jego 
wierność Jezusowi rzeczywiście wią-
zała się z ogromnym wysiłkiem woli.  
 

Dziękuję za rozmowę,  
z Panem Bogiem. 

 
 

Artamator 

    
Nasz Tarchomin Nasz Tarchomin Nasz Tarchomin Nasz Tarchomin  
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POST DANIELA 
 

„Poddaj sługi twoje dziesięciodniowej próbie: niech nam dają jarzyny do jedzenia i wodę do picia. Wtedy 

zobaczysz, jak my wyglądamy, a jak wyglądają młodzieńcy jedzący potrawy królewskie i postąpisz ze swo-

imi sługami według tego, co widziałeś (Dn 1, 12-16)”. 
 

Post Daniela to okresowe po-

wstrzymanie się od spoŜywania 

określonych grup pokarmów. Z 

codziennej diety wyeliminowane 

zostają: mięso, mąka, nabiał, ro-

śliny strączkowe i cukry. Ma on 

za zadanie przywrócenie natural-

nej równowagi organizmu poprzez 

oczyszczenie, pozbycie się toksyn. 

W zdrowszym ciele zdrowszy duch. 

Człowiek zdrowszy promienieje. 

Pan Bóg zobowiązał nas do dbania 

nie, do jego pomnaŜania i dobrego 

nim zarządzania. Zdrowie, kaŜda 

nasza komórka ma zapisane w ge-

nach (o tym poniŜej). 

Co więc jemy? 

Surówki, wywary, zupy, warzywa 

gotowane, i duszone. kilka rodza-

jów owoców – tych niskocukro-

wych (grejpfruty, cytryny i jabłka). 

Warzywa wybieramy niestrączko-

we, niskoskrobiowe. W sumie kil-

kadziesiąt rodzajów i odmian, na 

pewno nie będzie nudno:) Pijemy 

zaś: soki, herbatki ziołowe. 

Dlaczego organizm odtruwać? 

Tak jak wspomniałam, informacja 

o zdrowiu zakodowana jest w kaŜ-

dej komórce, w jej genach. Toksy-

ny i złogi zaburzają samooczysz-

czające i samonaprawcze zdolności 

organizmu. Oczyszczając orga-

nizm, pozwalamy mu na nowo 

normalnie, czyli zdrowo funkcjo-

nować. Warto zaznaczyć, Ŝe więk-

szość chorób układu nerwowego 

oraz nowotworów rozwija się pod 

wpływem związków toksycznych. 

Wiemy juŜ, Ŝe toksyny w na-

szym organizmie zalegają. Ale 

skąd się one biorą? 

Zanieczyszczona i wielokrotnie 

przetworzona Ŝywność, pełna che-

mii i konserwantów, stosowane le-

ki, kosmetyki, chemia, stresy i tem-

po Ŝycia, mała aktywność fizyczna 

– to wszystko blokuje system 

obronny, który sam w sposób natu-

ralny radziłby sobie z toksynami.  
Nieeliminowane, prowadzą do 

wielu zaburzeń i chorób, jak: aler-

gie, cukrzyca, miaŜdŜyca, choroby 

serca, astma, wrzody, zapalenia 

stawów, kłopoty hormonalne, zbyt 

częste infekcje, zaparcia etc. 

Jak to działa?  
Organizm przez niedostateczne 

odŜywienie z zewnątrz, uaktywnia 

zastępcze – wewnętrzne. Co zjada? 

Zapasy białka i tłuszczu, wydalana 

jest teŜ zbędna woda, usuwane 

komórki, ogniska zapalne, kwas 

moczowy odłoŜony w stawach. 

Dostarczając ogromnej dawki wi-

tamin, usuwamy tym samym na-

gromadzone wolne rodniki, które 

prowadzą do powstawania komó-

rek rakowych. Dzięki tak duŜej 

dawce mikroelementów uzupeł-

nione zostają często utrwalone juŜ 

przez lata niedobory. Warzywa, 

działając alkalizująco, wzmacniają 

wbudowanie wapnia w kości. 

Jak wiemy, glukoza jest podsta-

wowym paliwem dla mózgu. Dla-

tego przy takim jej ograniczeniu 

organizm zaczyna zamieniać na 

nią wszelkie złogi, zwyrodniałe, 

martwe lub uszkodzone komórki, 

tkanki, zakrzepy, guzy, ropnie. 

One właśnie do tej pory blokowa-

ły normalne tzn. naturalne, zdro-

we funkcjonowanie pełniących 

przeróŜne funkcje komórek. 

Jakie są korzyści z Postu Danie-

la i konsekwencje takiej diety? 

Organizm oczyszczony ma więcej 

energii, jest ogólnie zdrowszy. To 

widać juŜ po kilku dniach. Wysi-

łek duchowy zawsze procentuje 

pokorą wobec innych i większą 

miłością do siebie. 

Ponadto: stabilizuje ciśnienie krwi, 

poziom cukru i cholesterolu. Roz-

puszcza zakrzepy, prowadzi do cof-

nięcia się blaszek miaŜdŜycowych. 

Co waŜne – odblokowuje układ 

immunologiczny, zapewniając nam 

odporność na długie miesiące. 

Zwiększa teŜ wytrzymałość organi-

zmu, co podnosi naszą sprawność 

fizyczną i intelektualną. Wyregulo-

wuje gospodarkę hormonalną, cze-

go efektem moŜe być m.in. przy-

wrócenie (lub wzrost) płodności. 

Co po Poście? 

Jak wspomniałam, Post Daniela jest 

czymś czasowym. Po jego zakoń-

czeniu zalecany jest powrót do peł-

nowartościowego, zróŜnicowanego 

pokarmu, z wyłączeniem produk-

tów rafinowanych, mocno przetwo-

rzonych oraz wysokocukrowych. 

Post Daniela jest obecnie realizo-

wany w wielu ośrodkach rekolek-

cyjnych w róŜnych częściach Pol-

ski. 

Urszula Domańska 

    

ZdrowieZdrowieZdrowieZdrowie 

 

 

 

20 



DLACZEGO WARTO DBAĆ O ZĘBY? 
 

Nie kaŜdy wie, Ŝe chorobotwórcze bakterie w jamie ustnej mogą być przyczyną powaŜnych chorób. Bakterie 
te występują najczęściej w ubytkach próchnicowych, kamieniu, płytce nazębnej i kieszonkach dziąsłowych. 
TakŜe mosty, korony, nieszczelne wypełnienia mogą być dla nich doskonałymi kryjówkami. Nie wszystkie 
zmiany moŜna zauwaŜyć gołym okiem, np. torbiele, zapalenia wokół wierzchołka korzenia czy niedopełnione 
kanały - wykrywa się dopiero na zdjęciu. Gdy bakterie przedostaną się drogą krwi do organizmu mogą zaata-
kować odległe narządy, tak więc jeden niewyleczony ząb zagraŜa całemu ciału. 
* Bakterie zębowe wraz z otaczającymi je przeciwciałami osadzają się na ścianach naczyń krwionośnych, 
zwęŜają ich światło, co w konsekwencji prowadzi do zawału, udaru lub nadciśnienia. 
* Bliskie sąsiedztwo z okiem powoduje, Ŝe bakterie z ropnia okołozębowego mogą zakazić siatkówkę, powo-
dując jej uszkodzenie, a nawet utratę wzroku. 
* Paciorkowce często powodują chorobę reumatyczną, bądź jej zaostrzenie, a takŜe zapalenie stawów (np. ko-
lanowy, łokciowy). 
* Coraz więcej dorosłych cierpi na przewlekłe zapalenie nerek, którego przyczyną bywają niewyleczone zęby. 
* Bóle głowy i zatok są często następstwem infekcji zębopochodnych.  
* Przyszłe mamy powinny wyleczyć zęby, istnieje bowiem zagroŜenie przedwczesnych porodów i moŜliwość 
zakaŜenia noworodka bakteriami matki przy porodzie. 
Wszelkie zaniedbania w jamie ustnej odbiją się takŜe na naszej urodzie. Często w parze z zepsutymi zębami 
pojawiają się ropne wykwity skórne. Brak bocznych zębów powoduje opadanie kącików ust i przez to poja-
wienie się bruzd i zmarszczek na twarzy. Nie odkładajmy zatem wizyty u dentysty. Regularne wizyty (raz na 
pół roku) i prawidłowa higiena pozwolą nam zachować lepsze zdrowie i piękny uśmiech. 

 lek. dentysta Ewa Kozłowska 
  

TROSKA O ZĘBY – TO PIĘKNY UŚMIECH I ZDROWIE 
 

Stan zdrowia jamy ustnej Polaków, duŜa ilość zębów objętych próchnicą, zapalenia dziąseł, choroby przyzę-
bia oraz liczne braki w uzębieniu odbiegają znacząco od standardów europejskich. Właściwa higiena j. ustnej 
od momentu urodzenia pozwoli zachować zdrowe zęby aŜ do późnej starości. Początkowo przed pojawieniem 
się uzębienia mlecznego rodzice po karmieniu oczyszczają wały dziąsłowe niemowlęciu. Jest to zabieg bardzo 
waŜny i szczególnie polecany przed snem dziecka. Nasączoną przegotowaną wodą, małą gazą naleŜy prze-
mywać dziecku bezzębne dziąsła, a później wiele zaleŜy od nas.  
Bardzo rozpowszechnioną chorobą zębów jest próchnica, która powstaje w wyniku działania czynników cho-
robotwórczych oraz złej higieny j. ustnej, spoŜywania nadmiaru węglowodanów i nieprawidłowego odŜywia-
nia się. Podstawowym narzędziem do walki z płytką nazębną jest właściwa szczoteczka, pasta do mycia zę-
bów oraz nitkowanie powierzchni międzyzębowych, co znacznie zwiększa efektywność zabiegu. Aby szczo-
teczka zapewniała prawidłowe wykonanie zabiegu higienicznego powinna mieć odpowiedni kształt, wielkość, 
twardość i jakość włosia. Pamiętajmy, Ŝe szczoteczka nie jest na całe Ŝycie i trzeba ją wymieniać co 2-3 mie-
siące, a przy krwawiących dziąsłach raz w miesiącu. Po kaŜdorazowym umyciu zębów naleŜy szczoteczkę 
spłukać wodą i ustawić włosiem do góry aŜ do wyschnięcia. Niezmiernie waŜny jest sposób i czas szczotko-
wanie zębów. Zbyt krótkie szczotkowanie powierzchni zębów sprawia, Ŝe są one niedokładnie umyte i nara-
Ŝone na działanie bakterii próchnicotwórczych. Doprowadzić to moŜe do demineralizacji szkliwa i zapocząt-
kować powstanie ubytku w zębie. W efekcie powstaje próchnica początkowa, która – nieleczona – prowadzi 
do próchnicy głębokiej, następnie proces chorobowy rozszerza się na tkanki okołozębowe, kość a rozprze-
strzeniająca się próchnica powikłana moŜe stać się przyczyną ogólnego zakaŜenia ustroju. 
Warto równieŜ uzupełnić higienę poprzez zastosowanie środków pomocniczych w postaci płukanek fluoro-
wych i bakteriobójczych lub irygacji u osób z chorym przyzębiem, aby dotrzeć do okolic niedostępnych dla 
szczoteczki i pod ciśnieniem usunąć płytkę nazębną. Domowa, codzienna pielęgnacja zębów w połączeniu z 
okresowymi wizytami u stomatologa stanowi najlepszą profilaktykę. Szczególnie waŜne są kontrole uzębienia 
u dzieci i młodzieŜy, poniewaŜ higiena w tym wieku nie jest najlepsza, a zwiększone jest spoŜycie cukru. We-
dług badań, ponad 80 procent sześciolatków ma próchnicę zębów, a powikłania schorzeń jamy ustnej mogą 
mieć powaŜne konsekwencje zdrowotne. Regularne kontrole dzieci co 3 miesiące, a dorosłych raz na pół roku 
u dentysty, pozwolą uniknąć wielu cięŜkich chorób. NaleŜytą dbałość o zęby, zmianę diety, unikanie słodyczy 
oraz słodzonych napojów gazowanych powinny przestrzegać kobiety w ciąŜy. Bardzo waŜna jest stosowana w 
stomatologii profilaktyka fluorowa. Pozytywny wpływ fluoru na stan uzębienia sprawia, Ŝe stosując go w wo-
dzie pitnej, soli, mleku moŜna masowo zwalczać próchnicę zębów. Warto poświęcić szczególną uwagę higie-
nie jamy ustnej, a estetykę, śnieŜnobiały uśmiech i zdrowie mamy zapewnione. 

Lilianna Jankowska, stomatolog 

    

ZdrowieZdrowieZdrowieZdrowie 
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SEMA   OREK 
Witajcie! W tym miesiącu rozpoczął się okres Wielkiego Postu. Wspólnie zastanowimy się nad tym, 
czym jest ten czas i jak moŜemy go przeŜyć, aby jeszcze bardziej kochać Pana Jezusa. Zapraszam Was 
teŜ w podróŜ na wzgórze Jerozolimy. Poznamy tam historię pewnego szczególnego drzewa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRZYśÓWKA  

1. Rozpoczyna Wielki Post – Środa…………………. 
 

2. NaboŜeństwo odprawiane w piątki Wielkiego Postu - ……………….KrzyŜowa. 
 

3. Miejsce kuszenia Pana Jezusa. 
 

4. Rozpoczyna Triduum Paschalne: Wielki…………………..… 
 

5. Jedno z wielkopostnych naboŜeństw: Gorzkie…………….…  
 

6. Ogród………………… – miejsce modlitwy Pana Jezusa przed pojmaniem. 
 

7. Zwierzę, na którym Pan Jezus wjechał do Jerozolimy. 
 
8. W tym roku 13 IV jest to 
Niedziela……………... 
 

9. Ostatnia……………..……  
– to właśnie wtedy Pan Jezus 
ustanowił Eucharystię. 
 

10. Msza odprawiana o 
świcie w Niedzielę 
Wielkanocną. 
 

11. Triduum……………... 
 

12. Kapłan posypuje nim 
głowy w pierwszym dniu 
Wielkiego Postu. 
 

13. W tym dniu adorujemy 
krzyŜ Pana Jezusa – 
Wielki………………. 

 
Okres Wielkiego Postu ma charakter pokutny. Świadczą o tym m.in.: 
- fioletowy kolor szat liturgicznych 
- brak uroczystego hymnu „Chwała na wysokości Bogu” 
- śpiew „Chwała Tobie, Słowo BoŜe” albo „Chwała Tobie, Królu wieków” przed odczytaniem    
  Ewangelii zamiast radosnego „Alleluja” 
- nieozdabianie ołtarza kwiatami 
- rekolekcje wielkopostne 
Koniecznie zwróć na to uwagę, gdy przyjdziesz na spotkanie z Panem Jezusem w Eucharystii. 
MoŜesz takŜe opowiedzieć o tym rodzicom, dziadkom, rodzeństwu. 
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Okres Wielkiego Postu to takŜe czas nawrócenia i podejmowania postanowień. Kościół, przypominając 
słowa Pana Jezusa, ukazuje nam trzy drogi, które pomagają przybliŜyć się do Boga i drugiego 
człowieka.   

RozwiąŜ rebus i dowiedz się, jak nazywają się te szczególne drogi. Zapisz je w drogowskazach. 
Zachęcam Cię teŜ do podjęcia postanowienia na czas Wielkiego Postu. MoŜesz je narysować lub napisać 
w ramkach obok drogowskazów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętaj teŜ o tym, Ŝe Pan Bóg najbardziej cieszy się z Twoich STARAŃ I CHĘCI! ☺☺☺☺  
Jeśli coś Ci się nie uda – nie zraŜaj się. Próbuj dalej!  
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DRZEWO 
 

W gaju na wzniesieniu rosło piękne i mocne 

drzewo. Było jeszcze młode i zielone. KaŜdego 

roku rodziło owoce, dawało cień zmęczonym 

wędrowcom, a w jego koronie gnieździły się 

ptaki. Drzewo lubiło rozmyślać o dalekich 

podróŜach i o niezwykłych zdarzeniach, a jego 

najskrytszym marzeniem było dotknąć gałęziami 

nieba. Często wyobraŜało sobie, jak by to było 

pięknie, gdyby na jego koronie zawisło słońce. 

- Chciałobym nosić na sobie taki owoc, chociaŜ 

pewnie spaliłbym się w jego ogniu. Jednak to byłoby moje największe szczęście...  

Takie były marzenia drzewa. Lata płynęły i niewiele się w jego otoczeniu zmieniło. Jednak pewnego razu 

zaczęło się coś waŜnego dziać. Ogromne rzesze ludzi zdąŜały do pobliskiego miasta. Drzewo doskonale 

widziało rozciągający się w dole widok: olśniewającą świątynię i pałace, ogrody, targowiska, place i 

wykładane marmurem sadzawki, skromne domy niedaleko murów i rozległe wille tonące w kwiatach. Drzewo 

nie raz było świadkiem, jak do tego pięknego miasta ciągnęły tłumy. Tym razem jednak gwar i ścisk były 

dwukrotnie większe niŜ zazwyczaj. Samo miasto teŜ wyglądało odświętniej. Szeroki trakt prowadzący do 

bram wyścielony był purpurowymi tkaninami i 

kwiatami. Po jego obu stronach setki 

rozśpiewanych ludzi wymachiwało szerokimi 

palmowymi liśćmi, napierając przy tym na 

grupkę męŜczyzn. Ci z trudem osłaniali 

Człowieka jadącego na osiołku. Drzewo 

wyciągnęło gałęzie, Ŝeby lepiej widzieć, ale nie 

mogło dostrzec twarzy Człowieka. Miało za to 

wraŜenie, Ŝe On widzi je doskonale. Jakby na 

wylot. Drzewo poczuło dreszcz przebiegający 

wzdłuŜ pnia. śywica na moment przestała w 

nim płynąć, a korzenie zamarły. Wszystko to 

trwało zaledwie kilka sekund, ale przez ten czas 

tłum zdąŜył juŜ zniknąć w bramach miasta, 

które zatrzasnęły się z łoskotem. Drzewo nic 

więcej nie mogło dojrzeć, było jednak pewne, 

Ŝe coś waŜnego się wydarzy. Właśnie zaczęło o tym rozmyślać, gdy nagle poczuło szarpiący ból i dźwięk 

tępych uderzeń. To dwóch drwali zabrało się do ścinania jego mocnego pnia! 
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Drzewo nie zdąŜyło nawet zaszumieć, gdy leŜało juŜ bez czucia na ziemi. Dalej wszystko potoczyło się 

bardzo szybko. Pień porąbano, zdarto z niego korę i wyciosano zeń dwie belki. Potem załadowano na wóz 

zaprzęgnięty w parę mułów i powieziono w stronę miasta. Zanim drzewo ochłonęło z wraŜenia, jakieś 

nieprzyjazne ręce zrzuciły je na ramiona 

umęczonego Człowieka. 

 I wtedy drzewo zadrŜało. To był ten sam 

Człowiek, którego widziało rosnąc 

jeszcze nie tak dawno na zielonym 

wzgórzu. To ten, który jechał na osiołku 

pośród wiwatujących ludzi. JakŜe teraz 

wszystko uległo zmianie. Tłum nie był juŜ 

radosny tylko wrogi, a Człowiek, któremu 

składano hołdy, stał się udręczoną ofiarą.  

Drzewo przylgnęło do poranionych 

ramion Człowieka najdelikatniej jak 

umiało. Nie chciało sprawiać Mu dodatkowego bólu. Czuło swoim sękatym sercem, Ŝe dzieje się coś 

niezwykłego, Ŝe niesie je Ktoś, kto zmieni cały świat. Droga pięła się po kamieniach i stawała się coraz 

trudniejsza. Drzewo rozpoznało wzgórze, na które wnosił je Człowiek. Często patrzyło na nie, gdy rosło 

jeszcze w gaju. Nieraz zastanawiało się, jakby to było znaleźć się właśnie tam... Czy kiedykolwiek wierzyło, 

Ŝe stanie na jego szczycie? Drzewo na chwilę wróciło do swoich dawnych tęsknot, zapominając, co się wokół 

dzieje. Znów zapragnęło sięgnąć błękitnego nieba i dotknąć słońca. Z marzeń wyrwał go czyjś jęk i straszliwy 

ból. Okropni ludzie kaleczyli jego nagie belki długimi gwoździami, ale drzewo czuło nie tylko swój ból. 

Razem z nim cierpiał Człowiek. Jego ręce i nogi przybijano do skrzyŜowanych belek. 

I właśnie wtedy stało się coś nieoczekiwanego dla drzewa. Poczuło, Ŝe w jego pniu zaczynają krąŜyć oŜywcze 

soki, jego ramiona wypuszczają zielone pędy i całe rozpromienia się nieziemskim blaskiem. Bo oto zawisł na 

nim złoty Owoc. Jakby Słońce, które z nieba spadło wprost na rozkrzyŜowane gałęzie. Marzenia drzewa 

spełniły się, a ono samo stało się na zawsze znakiem wiary, nadziei i miłości. 

c.T. 

 
 

O czym marzyło drzewo rosnące na wzgórzu? 
 

 

Jaki miało widok i Kogo dostrzegło pewnego dnia? Co to był za dzień? 
 

 

Co stało się z drzewem? 
 

 

Czy spełniło się jego marzenie? 
 

 

Czego znakiem stało się to szczególne drzewo? 
 
 

Marta Wawer 
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JEśELI CHCESZ MNIE NAŚLADOWAĆ… 
 

Wielki Post. Postanowienia. Znów 
rezygnacja ze słodyczy, z ogląda-
nia telewizji. Miesiąc jakoś da się 
wytrzymać. Przeleci. A potem 
znów będę wolna, a moŜe… moŜe 
wcale nie. 
Czasem, podejmując więcej pracy 
i decydując się na duŜy wysiłek, 
jesteśmy w stanie dojść do więk-
szego zwycięstwa, zatem warto 
podjąć takie postanowienie, które 
faktycznie będzie przynosiło owo-
ce i nie będzie jedynie chwilowym 
wyrzeczeniem. Oczywiście, od-
mawianie sobie słodkości oraz in-
ne postanowienia są waŜne, bo 
pokazują, Ŝe chcemy choć w ma-
łej cząstce połączyć się z cierpie-
niem Jezusa. Warto jednak, aby 
szły one w parze z modlitwą. W 
imieniu Oazy chciałabym oczywi-
ście zaprosić na naboŜeństwo dro-
gi krzyŜowej, które w okresie 
Wielkiego Postu odbywa się w 
kaŜdy piątek, w kaplicy domu pa-
rafialnego. A jej przebieg jest na-
stępujący… 
Godzina 19.00 – kaplica jest juŜ 
pełna. Przychodzi tutaj wiele 
osób, starszych, młodszych, nieraz 
całe rodziny. Wszyscy mają jeden 
cel. Przejść drogę cierpienia z sa-
mym Chrystusem. Spróbować 
wczuć się w Jego sytuację, w to, 
czego On mógł wtedy doświad-
czać. To wcale nie jest łatwe. Na-

ukowcy prowadzą badania, w jaki 
sposób i czym Jezusowi zostały 
zadane rany. Dzięki temu wiemy 
więcej, ale nie oznacza to, Ŝe czu-
jemy więcej, bo przecieŜ ten ból 
opisany w raporcie badawczym, 
nie jest w stanie równać się z tym, 
czego doświadczył człowiek.  
Gasną światła. Ciemność, ale nie 
zupełna, bo mamy świece – świa-
tło Chrystusa. Nie bez powodu 
stwarzamy taką atmosferę. To  

pozwala się wyciszyć, zapomnieć 
o świecie, który cały czas się krę-
ci, pomaga „zatrzymać czas”. 
Pierwsza stacja, pieśń, druga sta-
cja, pieśń i tak do stacji czterna-
stej, ostatniej. Na pierwszy rzut 
oka schemat ten moŜe dawać wra-
Ŝenie pewnej rutyny, ale prawda 
jest taka, Ŝe jeśli tylko zaangaŜu-

jemy się w tę modlitwę, i pozwo-
limy Panu działać w sobie, to ta-
kie naboŜeństwo moŜe stać się 
głębokim przeŜyciem i jedną z 
najpiękniejszych dróg krzyŜo-
wych, jakie przebyliśmy w na-
szym Ŝyciu, a zarazem początkiem 
czegoś nowego, początkiem na-
szej przemiany. O to właśnie cho-
dzi, aby droga krzyŜowa wzbudzi-
ła w nas pragnienie duchowej 
przemiany. Dlatego łączymy się z 
Jezusem cierpiącym, aby móc w 
pełni zanurzyć się w Jego miłości 
i poznać miejsca niedoskonałe w 
naszym sercu, aby nad nimi pra-
cować i poprawiać je. 
MoŜe się zdarzyć, Ŝe zmęczenie 
po całym tygodniu lub ogólne 
rozkojarzenie weźmie nad nami 
górę. Największym błędem, jaki 
w tym momencie moŜemy popeł-
nić, to poddać się bez walki. My-
śli, które  będą próbowały nas od-
ciągnąć od skupienia na modli-
twie, będą pojawiać się często, ale 
ciągłe powracanie na drogę, to 
„podnoszenie się z upadków”, 
moŜe nas bardziej uświęcić. 
Czternasta stacja i zapalenie świa-
teł. Umierając na krzyŜu, Jezus 
pokonał ciemność i grzech. 
Wykonało się. W naszych sercach 
równieŜ. 
 

Marta Chmielewska 

 

JEM SŁODYCZE W WIELKIM POŚCIE 
 

Wielki Post jest czasem zadumy i 
refleksji. Po dniach karnawału za-
trzymujemy się nad swoim Ŝy-
ciem, aby z BoŜą pomocą zmienić 
w nim to, co najpilniej wymaga 
zmiany ku lepszemu (w znaczeniu 
duchowym, nie materialnym). Z 
tym większym zdziwieniem wśród 
moich wierzących – i niekiedy 
chcąc nie chcąc praktykujących – 
znajomych spotyka się moja po-
stawa jedzenia słodyczy w Wiel-
kim Poście. Jak to?! PrzecieŜ po-
stanowienia! – wykrzykują wszy-
scy. OtóŜ, moi drodzy, istnieją in-

ne postanowienia wielkopostne! 
Mnogość tych dotyczących „nie-
jedzenia czegoś” lub „nierobienia 
czegoś” jest przytłaczająca i zmu-
siła mnie do zastanowienia się nad 
tym, czy moje – co roku znacznie 
odmienne od standardowych – po-
stanowienia wielkopostne, są fak-
tycznie, aŜ tak kreatywne i nieo-
siągalne, Ŝe powinnam z nich zre-
zygnować na rzecz niejedzenia 
słodyczy? Myślę, Ŝe warto zacząć 
od odwołania się do sensu podej-
mowania jakichkolwiek postano-
wień, zwłaszcza tych aspirujących 

do zmiany naszej duszy. Św. Pa-
weł ujął to tymi słowami: Nie ro-

zumiem bowiem tego, co czynię, 

bo nie czynię tego, co chcę, ale to, 

czego nienawidzę – to właśnie 

czynię. Jestem bowiem świadom, 

Ŝe we mnie, to jest w moim ciele, 

nie mieszka dobro; bo łatwo przy-

chodzi mi chcieć tego, co dobre, 

ale wykonać – nie. Nie czynię bo-

wiem dobra, którego chcę, ale 

czynię to zło, którego nie chcę. Je-

Ŝeli zaś czynię to, czego nie chcę, 

juŜ nie ja to czynię, ale grzech, 

który we mnie mieszka. 
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Nieszczęsny ja człowiek! KtóŜ 

mnie wyzwoli z ciała, [co wiedzie 

ku] tej śmierci? Dzięki niech będą 

Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pa-

na naszego! (Rz 7) Fragment ten 
nie tylko doskonale przedstawia 
samo zmaganie się człowieka z 
grzechem, ale wskazuje równieŜ 
Jezusa jako Tego, który jest 
ucieczką i wyzwoleniem kaŜdego 
grzesznika. To właśnie dzięki 
Niemu, zanurzając się w Jego 
Nieskończonej Miłości, moŜemy 
zerwać z naszymi słabościami i 
tym, co nas od poŜądanej ascezy 
oddala. Postanowienia wielko-
postne w tym zestawieniu stają się 
dla mnie nie tylko próbą charakte-
ru i treningiem silnej woli, tak 
bardzo potrzebnej przy wszelkich 
zmaganiach ze złem, ale równieŜ 
drogą do radykalnych zmian w 
moim Ŝyciu. KaŜde postanowienie 
powinno być dostosowane do na-
szego wieku i kondycji duchowej, 
dlatego nie neguję „niejedzenia 
słodyczy” jako drogi do świętości, 

jedynie stwierdzam, Ŝe w więk-
szości przypadków naprawdę stać 
nas na więcej. Mając w pamięci 
słowa (chociaŜ nie było mnie wte-
dy na świecie), które nowo wy-
brany papieŜ Jan Paweł II skiero-
wał do świata w 1978 r.: Nie lę-

kajcie się! Otwórzcie drzwi Chry-

stusowi! Tymczasem, co roku nie 
mogę oprzeć się wraŜeniu, Ŝe 
wszyscy w Wielkim Poście 
strasznie się lękamy i z tegoŜ stra-
chu staramy się wprowadzać jak 
najmniej powaŜnych zmian w na-
szym Ŝyciu. Zamiast decydować 
się na „robienie czegoś”, co roku 
czepiamy się tych biednych cu-
kierków. Dodatkowym punktem 
do rozwaŜenia jest forma naszego 
Wielkiego Postu. Nie bez przy-
czyny zaznaczyłam tutaj przy-
miotnik „Wielki”. Często zdarza 
się, Ŝe nasze wyrzeczenia urastają 
w naszym zachowaniu do wymia-
rów wręcz gigantycznych, pod-
czas, gdy jest to tylko zwyczajne 
„niejedzenie słodyczy”! Nic więc 

dziwnego, Ŝe dając taki przykład 
nie przekonamy Ŝadnego ateisty 
do piękna, jakie przynosi okres 
Wielkiego Postu, a utwierdzimy 
go w przekonaniu, Ŝe to czas 
umartwiania się i rygorystycznej 
autotresury. Na koniec dodam 
tekst źródłowy, który właśnie o 
tym traktuje: Nie pośćcie tak, jak 

dziś czynicie, Ŝeby się rozlegał 

zgiełk wasz na wysokości. CzyŜ to 

jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w 

którym się człowiek umartwia? 

Czy zwieszanie głowy jak sitowie i 

uŜycie woru z popiołem za posła-

nie - czyŜ to nazwiesz postem i 

dniem miłym Panu? CzyŜ nie jest 

raczej ten post, który wybieram: 

rozerwać kajdany zła, rozwiązać 

więzy niewoli, wypuścić wolno 

uciśnionych i wszelkie jarzmo po-

łamać; dzielić swój chleb z głod-

nym, wprowadzić w dom biednych 

tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, 

przyodziać i nie odwrócić się od 

współziomków (Iz 58, 4b-7). 

 Paulina Szlaska 
 
 
 

PRZEDSTAWIAMY KSIĘDZA REKOLEKCJONISTĘ 
 

Wywiad z ks. Sławomirem Wojciechowskim, moderatorem Ruchu Światło-śycie  
w Carlsbergu w Niemczech, który wygłosi rekolekcje wielkopostne w naszej parafii. 

 

Redakcja: Carlsberg to miejsce, 
w którym kilka lat spędził ks. 
Franciszek Blachnicki, załoŜy-
ciel Ruchu Światło-śycie. Czy 
ojciec Franciszek jest tutaj oso-
bą powszechnie znaną, o której 
się mówi i pamięta? 
Ks. Sławomir Wojciechowski: 
Carlsberg, to wioska połoŜona w 
malowniczej ziemi Palatynatu. W 
latach pięćdziesiątych XX w. 
SłuŜby Wartownicze przy Amery-
kańskiej Armii wybudowały bara-
ki i kaplicę dla polskich sierot, 
których było tu bardzo duŜo po 
wojnie. Opiekę nad nimi podjęły 
polskie siostry zakonne i świeccy 
wychowawcy. Było to dzieło po-
święcone Maryi, stąd nazwa „Ma-
rianum”. Wychowankowie urośli i 
opuścili Ośrodek, który przez kil-
ka miesięcy stał pusty. Wyjazd 

Ojca Franciszka z Polski na kilka 
dni przed stanem wojennym oka-
zał się brzemienny w skutkach, 
szukał On w Rzymie lub okoli-
cach jakiegoś Ośrodka, do którego 
mogłyby przyjeŜdŜać Oazy z Pol-
ski. I wtedy bp Szczepan Wesoły, 
odpowiedzialny wtedy za Polonię 
za granicą, zaproponował Carls-
berg. 25 III 1982 r. Ośrodek został 
przejęty przez ks. Franciszka Bla-
chnickiego i zamieniony w Mię-
dzynarodowe Centrum Ewangeli-
zacji „MARIANUM”. Piszę te 
słowa w rocznicę śmierci Sługi 
BoŜego ks. Franciszka (27 II 
1987), o którym pamięć jest cały 
czas jest Ŝywa, zarówno wśród 
Polaków jak i mieszkańców Carls-
bergu. Obchody rocznicy Jego 
śmierci będą trwały przez cały 
weekend, przyjedzie wiele osób, 

aby się modlić, 
dzielić wiarą  
i wspominać. 
Czy w Carls-
bergu istnieje 
duŜo wspólnot 
oazowych? 
Carlsberg jest Centrum Ruchu 
Światło-śycie, do którego przy-
jeŜdŜają ludzie róŜnego stanu i w 
róŜnym wieku na rekolekcje, dni 
skupienia, oazy modlitwy, czuwa-
nia maryjne czy oazy wakacyjne. 
W Carlsbegu jest takŜe tzw. Dia-
konia Wewnętrzna, którą stanowią 
Panie z Instytutu Niepokalanej 
Maryi Panny oraz Kapłani Chry-
stusa Sługi, a takŜe Diakonia Ze-
wnętrzna, którą stanowią rodziny 
zamieszkujące w Carlsbergu. 
Wszyscy uczestniczymy w per-
manentnej formacji, a równocześnie 
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podejmujemy posługiwanie dla 
odwiedzających nasze Centrum. 
Wspólnoty Ruchu Światło- śycie 
znajdują się w wielu polskich pa-
rafiach Polskiej Misji Katolickiej 
w Niemczech i w innych krajach 
sąsiednich. Kręgów Domowego 
Kościoła jest 36 w Niemczech, są 
takŜe kręgi w Belgii, Holandii, w 
Luksemburgu, we Francji i w An-
glii. Wszystkie Kręgi mają kon-
takt z naszym Centrum. Opieką 
duchową objęte są takŜe młodzieŜ 
i dzieci. 
Kiedy Ksiądz odkrył powołanie 
kapłańskie i jak trafił do Oazy? 
Moje spotkanie z Oazą zaczęło 
się, gdy miałem 14 lat, w 1973 r., 
a więc juŜ od ponad 40-tu lat je-
stem członkiem tego Ruchu. We 
wspólnocie oazowej poznawałem 
piękno Kościoła, bogactwo Słowa 
BoŜego, siłę modlitwy, radości 
ewangelizacji. Powołanie odkry-
łem w dniu bierzmowania, miałem 
wtedy 17 lat, a upewniłem się 
podczas modlitwy wstawienniczej 

na oazie w Murzasichlu w 1977 r. 
Było to niezwykle radosne do-
świadczenie modlitwy wspólno-
towej. Wiarę otrzymałem w mojej 
rodzinie, a jej rozwój zawdzię-
czam wspólnocie oazowej. 
Jak to się stało, Ŝe znalazł się 
Ksiądz w Carlsbergu? 
Od roku 2000 r. jestem członkiem 
Unii Kapłanów Chrystusa Sługi, a 
od sześciu lat realizuję ten Chary-
zmat we Wspólnocie Carlsber-
skiej. Trafiłem tu z wyboru i pra-
gnienia, które zrodziło się w mo-
im sercu juŜ w seminarium. Po-
trzeba było czasu, aby to pragnie-
nie się zrealizowało. 
Na czym polega misja Księdza 
w Carlsbergu? 
W Carlsbergu podejmuję opiekę na 
Kręgami Domowego Kościoła na 
terenie Niemiec. Opiekuję się 
trzema Kręgami w okolicy Carls-
berga, przygotowuję do sakramen-
tu małŜeństwa Polaków, którzy 
przyjechali tu „za chlebem”, a ich 
dzieci do Pierwszej Komunii Świę-

tej, odprawiam takŜe Mszę Świętą 
w pięciu miejscach dla naszych ro-
daków. Jestem kierownikiem du-
chowym i spowiednikiem dla wie-
lu osób. To w kilku słowach. Po 
prostu jestem dla... innych. 
Jakimi słowami Ksiądz zachęcił-
by Czytelników „Pięknej Miłości” 
do odwiedzenia Carlsberga? 
Zapraszam do odwiedzenia Cen-
trum w Carlsbergu, gdzie będziesz 
mógł doświadczyć bogactwa 
Ewangelii, siły wspólnoty i piękna 
Eucharystii. A okolica jest staro-
Ŝytna, w niewielkiej odległości 
Trier z relikwią Szaty Jezusa, 
Speyer, Mainz, Worms, słynna 
Winna Droga od Landau do Mo-
zeli, bliskość Renu. Zapraszam i 
polecam się modlitwie. 
27 II 2014 r. w rocznicę śmierci 
Sługi BoŜego Ojca Franciszka 
Blachnickiego. 
 

Wywiad przygotowała  
Marta Chmielewska 

 
 

INFO PARAFIALNE  
 

W naszej parafii działa wiele wspólnot, w których kaŜdy mógłby odnaleźć odpowiednią  
dla siebie formę rozwoju, formacji, oraz miłego i poŜytecznego spędzania czasu wolnego.  
Zachęcamy do aktywnego włączenia się w te dzieła animujące Ŝycie parafii. 
 

SłuŜba Liturgiczna: 
- kandydaci: w poniedziałek 19:30 w salce oazowej (przed schodami na pierwsze piętro) 
- ministranci: w soboty 9:00/10:00 w salce oazowej  
  odpowiedzialny świecki: Radosław Kaczor 
- lektorzy: odpowiedzialny: ceremoniarz Mariusz Michalczyszyn 
  opiekun: ks. Mariusz Korzenecki 

 

Wspólnota Ruchu Światło-śycie (Oaza):  
w piątki, od wspólnej Mszy Św. 18:00, w salce oazowej  
opiekun: ks. Mariusz Korzenecki 
odpowiedzialni świeccy: Agnieszka Chmielewska, Irena Adamczyk 
 

Odnowa w Duchu Świętym: wtorek po Mszy św. 18:00 w sali nad kancelarią parafialną. 
Opiekun: ks. Paweł Mazurkiewicz 
 

Parafialny Zespół Caritas: dyŜury w soboty w godzinach 8:00 – 13:00  
w sali po lewej stronie drugiego wejścia do kaplicy 
prezes: Beata Białkowska 
 

Zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć finansowo działania o 1%  
przy rozliczeniach podatkowych KRS: 0000223182 ze wskazaniem na naszą parafię 
i nasz PZC w „informacjach uzupełniających”. 
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Parafialne Koło Szachowe: zajęcia indywidualne/grupowe, 
termin: „do ustalenia” z prowadzącym. 
Zajęcia w salce klubu AGAPE (pierwsze piętro domu katechetycznego) 
trener: Maciej Brudziński 
 

Chór Parafialny: spotkania w czwartki  
o godz. 20:30 w salce chóru 
(pierwsze piętro domu katechetycznego) 
organista: Tomasz Wasek 

Schola dziecięca: próby w środę  
o godz. 19:00, oraz niedziela 9:30 
(przed Mszą Św. 10:15) w salce chóru 
odpowiedzialna: Dobromiła Balicka 

Schola młodzieŜowa: próby w niedzielę 
o godz. 8:00 (przed Mszą Św. 9:00) 
w salce oazowej  
odpowiedzialny: Tomasz Oskroba 
 
W Wielkim Poście będzie odprawiana Droga KrzyŜowa. Tradycyjnie zapraszamy do udziału  
w tym naboŜeństwie osoby, które chciałyby w szczególny sposób podjąć refleksję nad Męką  
Jezusa Chrystusa medytując rozwaŜania pasyjne prowadzone w kaŜdy piątek Wielkiego Postu: 
- dla dzieci o godz. 16: 30; dla dorosłych o godz. 17:15;  
- dla młodzieŜy (prowadzona przez Oazę) o godz. 19:00 w kaplicy domu katechetycznego. 

 

Przygotował Tomasz Oskroba 
 
 
 
Francisco Fernandez Carvajal, Rozmowy z Bogiem. Medytacje na kaŜdy dzień, tom II: Wielki Post, 

Wielkanoc, Wyd. Apostolicum, Ząbki 2008.  
KsiąŜka Carvajala naleŜy do siedmiotomowej serii ksiąŜek zawierających rozwaŜania na kaŜdy 
dzień roku liturgicznego. Część poświęcona Wielkiemu Postowi i Wielkanocy jest niezwykłą pomo-
cą w świadomym przeŜyciu tego czasu. Proste i zarazem głębokie medytacje wyjaśniają sens cier-
pienia i krzyŜa. RozwaŜania w sposób praktyczny wskazują, jak przełoŜyć pewne prawdy na prakty-
kę Ŝycia. Jeśli nie moŜesz pościć, to czyń róŜnego rodzaju umartwienia, takie jak: umartwienie oczu 
(niepatrzenie przez okno podczas jazdy autobusem do pracy), umartwienie języka (nieprzerywanie 
rozmowy z mamą i próba wysłuchania jej Ŝalów), umartwienie ciała (zabawa z dziećmi pomimo 
zmęczenia po pracy), itp. Jest to pozycja szczególnie polecana dla osób zabieganych, którzy ten czas 
mogą przeoczyć. Doskonała jako forma codziennego wyciszenia i zebrania rozproszonych myśli. 
 

Danuta Piekarz, Jak spotkać Jezusa w Ewangelii według św. Marka. Płyty CD.  
Danuta Piekarz to italianistka i biblistka, tłumaczka, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim 
i Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II. Jej rozwaŜania biblijne znacząco pogłębiają rozumienie 
słów Pisma Świętego. Zdarzenia i sytuacje, które wydają się nam oczywiste przedstawia w kon-
tekście zwyczajów i mentalności śydów, ujawniając tym samym ich głębsze znaczenie. Odkryw-
czość jej rozwaŜań jest tym większa, im bardziej sądzimy, Ŝe nic więcej nie moŜna juŜ o tych 
wydarzeniach powiedzieć. Płyty te są zapisem konferencji wygłoszonych w ramach Szkoły Bi-
blijnej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Trzebini. Gorąco teŜ zachęcam do zapo-

znania się ze stroną internetową tego Centrum, na której znajdują się materiały pomocne do medytacji, informacje o róŜ-
nego rodzaju rekolekcjach i oczywiście zapisy konferencji wygłoszonych m. in. przez takie osoby jak: ks. Alessandro 
Pronzato, o. Anselm Grün OSB, ks. Marek Dziewiecki czy o. Józef Augustyn SJ. 
 

3 – 6 kwietnia XX Targi Wydawców Katolickich  

Zachęcam do odwiedzenia Targów Wydawców Katolickich, które odbędą się w Arkadach Kubickiego 
na Zamku Królewskim w Warszawie. Wydawnictwa mają swoje stoiska i próbują zainteresować kupują-
cych nie tylko licznymi nowościami, lecz takŜe promocjami i sprzedaŜą starszych ksiąŜek po obniŜonej 
cenie. Organizator Targów corocznie dbał o pojawienie się namiotów z animatorami zabaw dziecięcych 
oraz o istnienie bufetu, stąd moŜna wnioskować, Ŝe i w tym roku nie zawiedzie oczekiwań rodzin z 
dziećmi. Zwieńczeniem Targów jest przyznanie wyróŜnień i nagród, z których najbardziej prestiŜową 
jest Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks.                              Urszula Malewicka 
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Kuba Stankiewicz „Kilar” – jazzowe interpretacje utworów Wojciecha Kilara  
Universal Music Polska 2013 

Zawsze, gdy napotykamy na nowe aranŜacje starych przebojów, ogarnia nas pewien lęk i nie-
cierpliwe oczekiwanie. Czy kolejna wersja nie zatrze wartości oryginału? Czy odnajdziemy to 
samo brzmienie znanych nam juŜ emocji, zwłaszcza wtedy, gdy tą oryginalną warstwą jest mu-
zyka powaŜna i filmowa, a kompozytor znany jest z muzyki religijnej, zaś nową interpretacją 
staje się jazzowa impresja. Jazzman Kuba Stankiewicz postanawia pomóc nam przełamać wszel-
kie obawy, biorąc na swój pianistyczny warsztat utwory Wojciecha Kilara – muzykę wyjątkową, 
będącą sobie światem, muzykę o najgłębszych emocjach, skromności i człowieczej pokory wo-
bec piękna sztuki. Największe osobliwości twórcze Wojciecha Kilara – soundtraki do obrazów 
„Zazdrość i medycyna”, „Trędowata”, „Ziemia obiecana” czy kultowa „Pieśń o małym rycerzu” 

zaczynają Ŝyć jazzowym pulsem, nieśpiesznym metrum, poetyckim brzmieniem, nieustanną retoryką, czasem po prostu 
ciszą... A my kolejny raz przekonujemy się o ponadczasowej wartości muzyki Wojciecha Kilara, zatrzymujemy się w re-
fleksji, równieŜ tej wielkopostnej, zupełnie jakbyśmy zapalili właśnie światełko na świeŜej jeszcze mogile kompozytora.                                                                                   

Tomasz Wasek 
 
 
 
 

RELIGIJNOŚĆ PRUSA I WOKULSKIEGO 
Wielkopostne inspiracje 

 

Bolesław Prus opisujący w Lalce historię nieszczęśli-
wej miłości Wokulskiego do panny Izabeli tłem ich lo-
sów uczynił Warszawę, która jest właściwie głównym 
bohaterem powieści. Jako dziennikarz i publicysta był 
bystrym obserwatorem Ŝycia stolicy, jej dni zwykłych i 
świątecznych. Nic więc dziwnego, Ŝe w akcję powieści 
wplótł równieŜ motywy dotyczące religijności oraz po-
boŜności. Nawiedzanie Grobów Pańskich, jak i inne 
zwyczaje związane z uroczystościami religijnymi 
(przystrajanie domów zielenią na święto Zesłania Du-
cha Świętego, przyjmowanie kolędników w BoŜe Na-
rodzenie) wynikało ze specyfiki polskiej poboŜności w 
okresie zaborów; charakteryzowała ją bowiem maso-
wość praktyk religijnych, połączonych często z rozbu-

dowanym ceremoniałem; uzewnętrznienie i manifestowanie przeŜyć religijnych znajdowało wyraz w okaza-
łych procesjach eucharystycznych podczas święta BoŜego Ciała. Wobec represyjnej polityki rosyjskiej, zmie-
rzającej do rusyfikacji i wykorzenienia katolicyzmu oraz uzaleŜniających wszelkie zebrania od zgody władz, 
zgromadzenia religijne były jedynymi moŜliwymi manifestacjami zarówno poboŜności i wiary, jak i polskości 
i patriotyzmu. Godny wystrój Grobów Pańskich wymagał ofiarności osób dobrze sytuowanych; obok Wokul-
skiego jako innego darczyńcę B. Prus wymienia takŜe Hozera, najprawdopodobniej Piotra (1818 – 1904), pro-
toplastę znanego warszawskiego rodu hodowców roślin, współzałoŜyciela Zakładu Ogrodniczego, który stał 
się jedną z największych firm ogrodniczych w Królestwie Polskim; istniejące do dziś Szkółki śbikowskie sta-
nowią kontynuację działalności Hoserów; wywodzący się z tego rodu lekarz, pallotyn, misjonarz, arcybiskup 
Henryk Hoser jest od 2008 r. ordynariuszem naszej, warszawsko-praskiej diecezji.  Religijność jest naturalną, 
choć nie dominującą sferą egzystencji bohaterów Lalki; znajomość ideałów ewangelicznych w róŜnym stop-
niu kształtuje ich świadomość i postępowanie.  Odniesienie myśli i czynów do Boga zostało ukonkretnione 
przede wszystkim w pojmowaniu miłosierdzia chrześcijańskiego jako obowiązku człowieka wierzącego. Choć 
Wokulski definiuje siebie jako niedowiarka, obcego w świecie sacrum, to jednak zgodnie z wartościami 
ewangelicznymi kieruje się miłosierdziem i jest hojnym, roztropnym filantropem, ratującym nierządnicę, po-
magającym furmanowi Wysockiemu i jego bratu, Kasprowi, dróŜnikowi na Wiedeńskiej Kolei, Węgiełkowi, 
stolarzowi z Zasławia oraz pani Stawskiej; takŜe Izabela Łęcka wie, Ŝe Chrystus utoŜsamił się z biedakami i 
potrzebującymi. Opisana przez Prusa postawa roztropnej filantropii Wokulskiego jest nie tylko literackim ob-
razem miłosierdzia, ukazaniem inspirującej mocy Ewangelii, ale takŜe moŜe stanowić swoistą zachętę do na-
śladowania przez współczesnych. 

Grzegorz Łęcicki  
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  Scena z filmu „Lalka” W. Hasa: 

 Wokulski w drodze na Powiśle, gdzie pomagał ubogim



 
W tym miesiącu przedstawiam 

Państwu różne sposoby przyrządzania 

placków.  

Smacznego. 

Agnieszka Chmielewska! 

 

PLACEK PO WĘGIERSKU 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLACKI Z CUKINIĄ I MARCHEWKĄ 

 

 

                                                        

 

 

Składniki do gulaszu: 

� 0,5 kg mięsa wołowego lub 

wieprzowego (np. karkówka, łopatka) 

� 20 dag pieczarek 

� 1 czerwona papryka  

� 1 duża cebula 

� ząbek czosnku  

� 3-4 łyżki mąki 

� 0,5 litra bulionu (drobiowego lub 

warzywnego) 

� 1 łyżka koncentratu pomidorowego 

� 3-4 ziarenka ziela angielskiego 

� 2 łyżki papryki słodkiej w proszku 

� pieprz 

� sól 

Składniki na placki ziemniaczane: 

� 1,5 kg dużych ziemniaków 

� 1 jajko 

� 4 czubate łyżki mąki 

� 1 cebula 

� 2 ząbki czosnku 

� sól 

� pieprz 

� olej do smażenia 

Przygotowanie:  

 

Nadzienie: Paprykę umyj, usuń gniazda nasienne i pokrój w cienkie paski. 

Pieczarki umyj, obierz, pokrój w kostkę i smaż na patelni do czasu, aż 

wyparuje z nich woda. 

Mięso umyj, pokrój w kostkę, obtocz w mące i zrumień z dwóch stron na 

patelni na rozgrzanym oleju, następnie przełóż do garnka. Na tej samej 

patelni usmaż pokrojoną w kostkę cebulę i także przełóż do garnka. Dodaj 

ziele angielskie, przeciśnięty przez praskę czosnek, zalej bulionem, tak by 

przykrył mięso, i duś około 35 minut. Po tym czasie dodaj pieczarki i świeżą 

paprykę, koncentrat pomidorowy i paprykę w proszku. Duś kolejną godzinę, 

mieszając od czasu do czasu. Na koniec dopraw solą i pieprzem. 

Placek: Ziemniaki, cebulę i czosnek obierz i zetrzyj na tarce. Dodaj jajko, mąkę 

i dopraw solą i pieprzem. Dokładnie wymieszaj. 

Na dużej szerokiej patelni rozgrzej olej i wlewaj łyżką masę ziemniaczaną. 

Poruszaj patelnią, żeby się na niej równomiernie rozłożyła, wygładź 

powierzchnię placka i smaż, aż spód się zrumieni.  

Kiedy spód będzie rumiany, odwróć na druga stronę. Usmażony placek 

przełóż na duży, płaski talerz. Na połówkę placka nałóż gulasz i nakryj drugą 

połówką placka. 

Składniki: 

� 6 ziemniaków 

� 1 średnia 

cukinia 

� 1 marchewka 

� sól 

� pieprz 

� 3-4 łyżki mąki 

� 1 jajo 

� olej do 

smażenia 

 

Przygotowanie: 

Obieramy ziemniaki, cukinię oraz 

marchewkę. Do jednej miski 

ścieramy na grubej tarce 

ziemniaki, cukinię, marchewkę, 

solimy, pieprzymy. Dodajemy 1 

jajko. Dodajemy 3-4 łyżki mąki. 

Jeśli zobaczymy, że masa jest za 

rzadka to dodajemy więcej mąki. 

Smażymy placki na średnim ogniu 

aż do zarumienienia.   
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REKOLEKCJE WIEKOPOSTNE  
W NASZEJ PARAFII  
ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH  
 

23 – 26 MARCA 2014 R. 
 
REKOLEKCJE BĘDZIE PROWADZIŁ  
KS. SŁAWOMIR WOJCIECHOWSKI  

moderator Ruchu Światło-Życie  
w Carlsbergu (Niemcy)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy  
wszystkich i prosimy  
o zaplanowanie  
swoich zajęć tak,  
aby uczestniczyć  
każdego dnia w liturgii  
oraz  
w nauce rekolekcyjnej. 
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Fragment kapliczki  

przy ul. Modlińskiej 
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Kapliczka  

przy ul. Modlińskiej 


