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1.	 Od	Środy	Popielcowej	–	6	marca	–	rozpoczynają	się	
rekolekcje	wielkopostne	w	parafii	 i	 dla	uczniów	
Ośrodka	dla	niewidomych	i	słabowidzących	z	ul.	
Tynieckiej.	Potrwają	do	niedzieli	10	marca.	Głosić	
je	będzie	o.	Wojciech	Jędrzejewski,	dominikanin.	
W	czasie	rekolekcji	odbędzie	się	Droga	Krzyżowa	
ulicami	 naszej	 parafii.	 Proszę	 o	 zapoznanie	 się	
z	programem	rekolekcji.

2.	 Rekolekcje	dla	Szkoły	Podstawowej	nr	30	odbędą	
się	w	dniach	18	–	20	marca.	Głosić	je	będzie	o.	Tar-
sycjusz	z	Kalwarii	Zebrzydowskiej.		

3.	 Zachęcamy	do	udziału	w	nabożeństwach	Wielkie-
go	Postu.	Drogi	krzyżowe	w	każdy	piątek	o	godz.	
8.30;	18.30	i	dla	dzieci	o	16.30.	Gorzkie	Żale	z	kaza-
niem	pasyjnym	w	niedziele	o	godz.	17.15.	Składka	
zbierana	w	 czasie	 Gorzkich	 Żali	 będzie	 przezna-
czona	na	kwiaty	do	Bożego	Grobu.	

4.	 Zachęcamy	parafian	by	korzystali	 z	 sakramentu	
pokuty	 15	minut	przed	Eucharystią	 (w	niedziele	
i	przed	wieczorną	eucharystią	w	tygodniu).	

5.	 Dnia	 10	 marca	 odbędzie	 zbiórka	 do	 puszek	 na	
rzecz	hospicjum	prenatalnego	z	ul.	Różanej.	

6.	 15	marca	–	modlimy	się	o	beatyfikację	Sługi	Bo-
żego	Jana	Tyranowskiego.	Zachęcamy	wszystkich	
parafian	do	modlitwy	przez	wstawiennictwo	czci-
godnego	 Sługi	 Jana	 Tyranowskiego.	 Jeśli	 były	
takie	 wydarzenia	 albo	 będą	 które	 potwierdzają	
przekonanie	 o	 interwencji	 Jana	 Tyranowskiego	
to	prosimy	o	kontakt.	Po	Mszy	świętej	wieczornej	
Wspólnota	Męska	zaprasza	na	wspólną	modlitwę	
różańcową.	

7.	 W	 czwarty	 czwartek	 miesiąca,	 czyli	 28	 marca,	
Wspólnota	 Męska	 zaprasza	 na	 duchowe	 spo-
tkanie	 dla	 mężczyzn.	 Rozpoczęcie	 eucharystią	
o	18.00.	Po	niej	spotkanie	z	konferencją	na	temat:	
„O	mężczyźnie,	który	nie	bał	się	kochać...”	Zapra-
szamy	wszystkich	mężczyzn,	bez	względu	na	stan,	
stopień,	pozycję	i	wiek.

8.	 Msza	 wspólnoty	 Mamre	 odbędzie	 się	 16	 mar-
ca	 o	 godz.	 18.00.	 Po	 niej	 modlitwy	 wstawien-
nicze	 i	 uwielbienie	 Jezusa	 w	 Najświętszym	
Sakramencie.	

9.	 Dnia	19	marca	–	uroczystość	św.	Józefa.
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refleksjaKs. Zygmuant Kostka

Ksiądz	spytał	dziecka,	co	to	jest	pycha.	„Pycha	to	do-
bre	rzeczy	do	jedzenia”	—	odpowiedział	malec.	

W	języku	polskim	pycha	łączy	się	ze	smakowito-
ścią,	trudno	jednak	powiedzieć	o	człowieku	pysznym,	
że	jest	smakowity.	No	chyba	że	tylko	jako	ktoś,	kto	—	
mówiąc	metaforycznie	—	smakuje	sam	sobie.	Dobrze	
to	oddaje	język	angielski,	w	którym	o	człowieku	pysz-
nym	mówi	się	potocznie	he is full of himself	—	„ktoś	
jest	pełen	siebie”.

Katechizm	 Kościoła	 Katolickiego	mówi	 o	 dwóch	
grzechach,	które	wprost	wiążą	się	z	pychą:	„Nienawiść	
do	Boga	rodzi	się	z	pychy”	(KKK	2094)	oraz	„Zazdrość	
często	pochodzi	z	pychy”	(KKK	2540).	Z	pychy	pewno	
biorą	się	 jeszcze	 inne	grzechy.	autor	Księgi	Mądro-
ści	Syracha	mówi:	„Początkiem	pychy	człowieka	jest	
odstępstwo	od	Pana,	gdy	odstąpił	sercem	od	swego	
Stworzyciela,	 albowiem	 początkiem	 pychy	 grzech”	
(10,	12-13).	Zarówno	Jan	Kasjan,	 jak	i	Grzegorz	Wiel-
ki,	którzy	podjęli	się	klasyfikacji	cnót	i	wad,	umieścili	
pychę	na	samym	szczycie.	Ten	drugi	nazywał	pychę	
„królową	i	matką	wszystkich	wad”.

Pierwsze	 miejsca,	 najwyższe	 stołki,	 wynoszenie	
się	 nad	 innych	 –	 to	 jej	 specjalność.	 Nawet	 wśród	
siedmiu	grzechów	głównych	zajęła	pierwsze	miejsce.	
Według	 zgodnej	 opinii	wielu	 chrześcijańskich	 pisa-
rzy,	ascetów,	teologów	moralistów,	pycha	w	pełni	na	

nie	zasługuje.	W	każdym	z	nas	mieszka	tęsknota	za	
wielkością,	 znaczeniem,	 potrzeba	 bycia	 kimś.	 To	 są,	
podkreślmy,	dobre	pragnienia.	ale	pycha	atakuje	do-
kładnie	w	tym	punkcie.	Oszukuje	człowieka	fałszywą	
wizją	wielkości,	obiecuje	złote	góry,	które	okazują	się	
zamkami	na	piasku.	Pycha	rozdyma	ludzkie	ego	jak	
wielki	balon,	który	unosi	się	szybko	w	górę,	ale	prę-
dzej	czy	później	pęknie	z	hukiem.

co	to	jest	pycha?

Z	Ewangelii	według	św.	łukasza	(łk	6,	39-45)

Jezus opowiedział uczniom przypowieść:

«Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół oby-
dwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wy-
kształcony, będzie jak jego nauczyciel.

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we 
własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę 
drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie 
widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, 
ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego.

Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złe-
go, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje 
się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera 
się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa 
dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca 
mówią jego usta».

sŁOWO Dla ŻYCia

„Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata…”

Jeden	 z	 biskupów	Nowego	 Jorku	 płynął	 do	Europy	
dużym	 statkiem	 oceanicznym.	 Kabinę	 miał	 dzielić	
z	innym	pasażerem.	Po	obejrzeniu	kabiny	i	wymianie	
spojrzeń	oraz	kilku	słów	ze	współpasażerem	udał	się	
do	recepcji	z	prośbą	złożenia	w	sejfie	kilku	kosztow-
ności.	Recepcjoniście	wyjaśnił,	że	zwykle	nigdy	tego	
nie	 robił,	 ale	 był	w	 kabinie	 i	 spotkał	 się	 z	 człowie-
kiem,	który	zajmował	drugie	łóżko	i,	sądząc	po	 jego	
wyglądzie,	bał	się,	 że	może	nie	być	on	osobą	godną	
zaufania.

Recepcjonista	 zabezpieczył	 jego	 kosztowności	
i	 dodał:	 „Ten	 współpasażer	 księdza	 biskupa	 był	 tu	
przed	chwilą	i	złożył	w	sejfie	swoje	wartościowe	rze-
czy	z	tego	samego	powodu”.

Belka	w	naszym	oku	to	brak	otwartości	w	patrze-
niu	 na	 drugiego	 człowieka,	 to	 podejrzliwość,	 brak	
zaufania.	 Pragniemy	 uchodzić	 za	 porządnych	 ludzi,	
a	podejrzliwie	patrzymy	na	innych.	Być	może	bierze	
się	ona	stąd,	iż	szukamy	ludzi	bez	skazy,	doskonałych.	
Przykro,	ale	„ten,	kto	chce	znaleźć	przyjaciela	bez	wad,	

nigdy	go	nie	znajdzie”	–	mówią	ludzie	doświadczeni.	
Powód	jest	prosty:	nie	ma	ludzi	bez	wad,	nie	ma	ideal-
nego	człowieka,	są	tylko	prawdziwi	ludzie.

Pewne	stare	hinduskie	opowiadanie	mówi	o	tym,	
że	jeden	z	uczniów	dopuścił	się	strasznego	występku.	
Jego	koledzy	go	potępili,	 tymczasem	nauczyciel	mil-
czał	 i	 w	 ogóle	 nie	 zareagował.	 Wreszcie	 uczniowie	
zgodnie	wybuchli	złością,	twierdząc,	że	nie	może	dłu-
żej	udawać,	że	nic	się	nie	wydarzyło.	Krzyczeli:	„Bóg	
dał	ci	oczy!”.	Wtedy	Nauczyciel	odrzekł:	„Tak,	to	praw-
da	dał	mi	oczy,	ale	dał	mi	też	powieki”.

„Z obfitości serca mówią usta.” 

Bywa,	 że	 ludzie	 wypowiadając	 złe	 słowo,	 chwytają	
się	za	usta,	 jakby	chcieli	 je	wymazać.	Tymczasem	to	
nie	usta	są	winne,	 to	serce	 jest	winne.	Trzeba	serce	
wypełnić	pięknem,	bogactwem,	dobrem.	Trzeba	ser-
ce	 uczynić	 skarbcem,	 z	 którego	właściciel	może	 być	
dumny,	a	nie	śmietnikiem,	którego	musi	się	wstydzić.

Na	 ziemi	 ludzie	 rozpoznają	 nas	 po	 słowach,	
a	 kiedyś	 według	 słów	 osądzi	 nas	 Bóg.	 Z	 każdego	

słowa	zdamy	rachunek.	Dopiero	wtedy	będziemy	się	
wstydzić.

Żyjemy	w	świecie	wielosłowia.	Mówi	się	za	dużo.	
To	wielosłowie	jest	najczęściej	pustosłowiem.	Trzeba	
to	dostrzec,	aby	w	jego	falach	nie	utonąć.	łączy	się	to	
ściśle	z	zaufaniem.	Temu,	kto	posługuje	się	pustosło-
wiem,	nie	wolno	ufać.	On	nie	jest	odpowiedzialny	za	
swe	słowa.

O	wiele	groźniejsze	 jest	brudne	słowo.	Ono	nisz-
czy	tego,	kto	mówi,	tego,	kto	słucha,	i	tych,	o	których	

jest	mowa.	 Oczernianie,	 obmowa,	 niszczenie	 dobrej	
opinii	o	człowieku	to	owoce	brudnego	słowa.

Jezus	wzywa	do	bardzo	precyzyjnego	ważenia	sło-
wa.	Wsłuchajmy	się	w	swoje	własne	słowa,	bo	w	nich	
dostrzeżemy	bogactwo	lub	ubóstwo	swego	serca.	

Wsłuchajmy	się	w	słowa	ludzi	stojących	obok	nas,	
bo	w	nich	najlepiej	dostrzeżemy,	kim	oni	w	rzeczywi-
stości	są,	jaka	jest	wartość	ich	serca.	„Z	obfitości	serca	
mówią	usta.”

ks.	Zygmunt	Kostka,	SDB 
n
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Oblicza	ludzkiej	pychy	

Nie	ma	człowieka	całkowicie	wolnego	od	pychy.	Nie-
łatwo	 ją	 zdemaskować,	 ponieważ	ma	wiele	 różnych	
form.	 Jest	 jak	 grypa,	 która	 wytwarza	 ciągle	 nowe	
mutacje,	 dostosowując	 się	 do	 życiowych	 okoliczno-
ści.	 Jeśli	 odniosłeś	 sukces,	wmawia	 ci,	 że	 jesteś	mi-
strzem	świata;	jeśli	przegrałeś,	wpycha	w	kompleksy,	
frustrację,	pretensje	do	Boga,	do	innych.	Pycha	każe	
nam	nieustannie	porównywać	się	z	innymi.	Zmusza	
do	tego,	by	koncentrować	się	na	tym,	czego	nam	bra-
kuje,	zamiast	cieszyć	się	i	doceniać	to,	co	mamy.

O.	 Józef	 augustyn	 wymienia	 cztery	 podstawo-
we	rodzaje	pychy.	Pierwsza	to	dążenie	do	kariery	za	
wszelką	 cenę.	 czyli	 po	 trupach	 do	 celu,	 nieustanna	
rywalizacja,	ciągły	wyścig.	Byle	tylko	zdobyć	podziw	
i	uznanie.	Klasycznym	przykładem	mógłby	być	tytu-
łowy	bohater	filmu	„Wodzirej”.

Nieco	 inna	wersja:	 wywyższanie	 się	 nad	 innych	
w	każdej	sytuacji.	łączy	się	to	z	pewną	dozą	mściwo-
ści,	która	wyraża	się	złośliwością,	docinkami,	 ironią,	
a	czasem	wręcz	upokarzaniem	innych.	Kolejną	muta-
cją	pychy	 jest	perfekcjonizm.	W	 tym	przypadku	nie	
chodzi	 o	 zewnętrzny	 sukces	 czy	 podziw	 innych,	 ale	
raczej	o	udowodnienie	sobie	samemu,	że	 jestem	do-
bry,	że	to,	co	robię,	jest	bez	zarzutu,	że	realizuję	kon-
sekwentnie	 swój	 plan.	 Perfekcjonista	 będzie	w	nie-
skończoność	szlifował,	poprawiał,	zdmuchiwał	pyłki	
z	dzieła	 i	nigdy	nie	będzie	zadowolony.	Pycha	może	
objawiać	się	wreszcie	jako	mania	wielkości.	To	uciecz-
ka	w	marzenia,	w	wyniosłe	przekonanie	o	 sobie,	 że	
„ja	i	tak	jestem	wielki”.	To	właściwie	rodzaj	narcyzmu.	
Ten	rodzaj	pychy	jest	bardzo	podatny	na	kompleksy.	
Poczucie	niższości	bywa	ukrytą	formą	pychy.

Pychę	 przedstawiano	 dawniej	 symbolicznie	 jako	
postać	wpatrującą	się	z	upodobaniem	w	lustro.	Dziś	
tym	 „lustrem”	 pychy	 stały	 się	 ekrany	 komputerów	
i	telewizorów.	Media	elektroniczne	są	wymarzonym	
instrumentem,	na	którym	pycha	wygrywa	swoje	me-
lodie.	Jaka	to	melodia?	Próżność,	przemożne	pragnie-
nie	 zaistnienia	 choć	 przez	 chwilę,	 obsesja	 dbałości	
o	wizerunek,	 niekończący	 się	 talk-show	 gadających	
głów,	które	przekrzykują	się	nawzajem:	ja,	ja,	ja.	Na-
wet	grzech	można	sprzedać	telewizji	 jako	powód	do	
chluby,	opakowany	w	hasło	„nie	jestem	hipokrytą”.

Wieża	Babel,	czyli	po	co	nam	Bóg

ukryte	 ostrze	 pychy	 jest	 wymierzone	 przeciwko	
Bogu.	 To	 najgroźniejszy	 aspekt	 tego	 grzechu.	 Kate-
chizm	 Kościoła	 Katolickiego	 przestrzega,	 że	 pycha	
może	 rodzić	 nienawiść	 do	 Boga	 (2094).	 Biblijnym	
symbolem	 pychy	 wymierzonej	 przeciwko	 Stwórcy	
jest	 wieża	 Babel.	 Ludzie	 zapragnęli	 sięgnąć	 nieba	
(i	 słusznie),	 ale	 sami,	 bez	Boga	 (na	 tym	polegał	 ich	
błąd).	Biblijny	opis	nie	mówi	wprost	o	złych	zamia-
rach	tych	ludzi.	Oni	po	prostu	chcieli	się	zjednoczyć,	
aby	stworzyć	wspólne	dzieło.	ale	Stwórca	został	przez	
nich	zignorowany,	nie	prosili	Go	o	błogosławieństwo,	
wierzyli	już	tylko	w	potęgę	własnego	rozumu	i	umie-
jętności.	 Pycha	wyraża	 się	w	pragnieniu	 całkowitej	
niezależności,	 samodzielności,	 samowystarczalności,	
wolności	od	Boga	i	Jego	praw.	To	próba	budowania	
raju	na	ziemi	o	własnych	siłach,	wbrew	Stwórcy.	To	
echo	szatańskiej	pokusy:	„Będziecie	jak	Bóg”.

Pokusa	 porządkowania	 świata	 bez	 liczenia	 się	
z	Bogiem	pojawia	się	stale	w	historii.	Także	dzisiejsza	
zachodnia	cywilizacja	przypomina	budowanie	wieży	
Babel.	 Bóg	 został	 zdetronizowany.	 Jego	miejsce	 za-
jęły	demokracja,	nauka,	ekonomia,	rozrywka…	To	są	
oczywiście	ważne	wartości,	 ale	 pycha	 zasłania	nimi	
Boga.	Sobór	Watykański	 ii	mówił	o	 „słusznej	auto-
nomii	 rzeczy	 ziemskich”,	ale	 tłumaczył	 też,	 że	 „jeżeli	
słowom	»autonomia	rzeczy	doczesnych«	nadaje	się	ta-
kie	znaczenie,	że	rzeczy	stworzone	nie	zależą	od	Boga,	
a	 człowiek	może	 ich	 używać	 bez	 odnoszenia	 ich	 do	
Boga,	to	każdy	uznający	Boga	wyczuwa,	jak	fałszywy-
mi	są	tego	rodzaju	zapatrywania.	Stworzenie	bowiem	
bez	Stworzyciela	zanika”	(KDK	36).	Sedno	sprawy	jest	
w	 tym,	 że	 człowiek	nie	godzi	 się	na	 status	 stworze-
nia,	odrzuca	prymat	Boga,	sama	idea	posłuszeństwa	
napawa	go	obrzydzeniem.	Wyraża	się	to	w	konkret-
nych	postawach.	Na	przykład	w	pragnieniu	kontroli	
nad	ludzkim	życiem,	zwłaszcza	jego	początkiem	i	koń-
cem.	Bywa,	że	w	tej	samej	klinice	w	jednym	skrzydle	
dokonuje	się	aborcji,	a	w	drugim	zapłodnienia	in	vi-
tro.	 Eutanazja,	 klonowanie,	 eksperymentowanie	 na	
ludzkich	 zarodkach	 –	 te	 zjawiska	 biorą	 się	 z	 pychy.	
W	świecie,	w	którym	człowiek	czuje	się	absolutnym	
panem	wszechrzeczy,	jakakolwiek	próba	postawienia	
granic	 technologii	 zostaje	 zakrzyczana	 jako	 zamach	

na	wolność	i	naukę.	Ludzie	zawsze	grzeszyli,	ale	dziś	
nie	 chcą	 w	 ogóle	 słyszeć	 o	 grzechu.	 Pycha	 fałszuje	
rzeczywistość,	 stroi	 zło	 w	 piórka	 obrony	 słusznych	
ludzkich	praw,	a	w	gruncie	rzeczy	broni	egoizmu.

Pycha	mieszka	też	w	Kościele

Tak,	pycha	nie	omija	również	Kościoła,	atakuje	ludzi	
religijnych.	 Już	apostołowie	pokłócili	 się	o	 to,	który	
z	nich	 jest	największy.	historia	 chrześcijaństwa	do-
starcza	wielu	przykładów	pychy.	ileż	to	razy	stawiano	
znak	równości	między	autorytetem	władzy	kościelnej	
i	władzy	Boga?	ile	razy	pojawiała	się	pokusa	umac-
niania	wiary	z	pomocą	ziemskiej	władzy?	„Walkę	o	to,	
żeby	królestwo	Jezusa	nie	było	utożsamiane	z	żadną	
formacją	 polityczną,	 trzeba	 toczyć	 przez	 wszystkie	
stulecia”	–	podkreśla	Benedykt	XVi.	umywanie	nóg	
przez	Jezusa	pozostaje	często	tylko	pobożnym	symbo-
lem,	 zamiast	być	 zobowiązującym	wzorem	wszelkiej	
kościelnej	aktywności.

To	 pycha	 była	 źródłem	podziałów	Kościoła.	 „Do-
niesiono	mi	bowiem	o	was,	(…),	że	zdarzają	się	między	
wami	spory.	Myślę	o	tym,	co	każdy	z	was	mówi:	»Ja	je-
stem	Pawła,	a	ja	apollosa;	ja	jestem	Kefasa,	a	ja	chry-
stusa«.	 czyż	chrystus	 jest	podzielony?”	 –	 pisał	 z	 bó-
lem	św.	Paweł.	Te	słowa	w	historii	 chrześcijaństwa,	
niestety,	 nabierały	 raz	 po	 raz	 bolesnej	 aktualności.	
Pycha	ludzi	pobożnych	przybiera	na	ogół	postać	fary-
zeizmu.	W	czym	się	on	wyraża?	W	poczuciu	wyższości	
czy	„lepszości”,	przekonaniu	o	monopolu	na	prawdę,	
w	mocniejszej	wierze	w	pobożne	praktyki	niż	w	Boga,	
w	zanikaniu	pojęcia	 łaski,	w	agresji	wobec	 ludzi	ży-
jących	z	daleka	od	Boga,	uwikłanych	w	grzechy	czy	
nałogi.	Kiedy	pycha	wymyka	się	spod	kontroli,	naj-
wspanialsze	dzieła	w	Kościele	kończą	się	klęską.	Przy-
kładów	na	to	jest	bez	liku.

Pokora	człowieka,	pokora	Boga

Lekarstwo	 jest	 jedno:	 pokora.	 Pycha	 maluje	 kary-
katuralny	obraz	pokory.	Nie,	nie	 trzeba	bynajmniej	
naśladować	 bohatera	 legendy	 o	 św.	 aleksym,	 leżą-
cego	 pod	 schodami	 i	 polewanego	 pomyjami.	 Poko-
ra	 to	 widzenie	 siebie	 w	 prawdzie.	 łączy	 się	 ona	 ze	
zdrowym	 poczuciem	 własnej	 wartości,	 płynącym	

z	 przeświadczenia,	 że	 życie	 jest	 cudownym	 darem	
Boga.	Lekiem	na	pychę	nie	jest	tzw.	garbata	pokora,	
która	każe	stać	pod	ścianą	i	powtarzać,	że	„jestem	do	
niczego”.	u	korzeni	pokory	jest	zgoda	na	zależność	od	
Boga,	wdzięczność,	odkrycie,	że	wolność	jest	cudow-
nym	darem	Boga.

Pokory	 można	 uczyć	 się	 od	 samego	 Boga.	 Jego	
wielkość	nie	upokarza	nas	w	żaden	sposób,	właśnie	
dlatego	 że	 łączy	 się	 z	 pokorą.	 Kto	 popatrzy	 z	wiarą	
na	betlejemską	grotę,	na	Jezusa	umywającego	nogi,	
na	Jego	konanie	na	krzyżu,	ten	ma	szansę	to	odkryć.	
Nasza	pokora	polega	na	uznaniu,	że	jesteśmy	w	ręku	
Stwórcy.	Pokora	Boga	wynika	z	tego,	że	jest	miłością.	
a	miłość	nie	potrafi	patrzeć	z	góry.

Modlitwa	o	pokorę

Panie, uwolnij mnie od pychy,
która jest źródłem wszystkich grzechów.
Daj mi łaskę rozpoznania chorych ambicji,
które każą mi gonić za fałszywą wielkością
albo wpychają w kompleksy.
Jezu umęczony na krzyżu,
posłuszny we wszystkim Ojcu,
proszę o pokorne serce na wzór Twojego Serca,
proszę o pokorne oczy, które widzą siebie i innych 
w prawdzie.

„Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje nie 
są wyniosłe. Nie gonię za tym, co wielkie, albo co 
przerasta moje siły. Przeciwnie: wprowadziłem 
ład i spokój do mojej duszy. Jak niemowlę u swej 
matki, jak niemowlę – tak we mnie jest moja du-
sza. Izraelu, złóż w Panu nadzieję odtąd i aż na 
wieki!” (Ps 131)

Ks. Zygmunt Kostka,
Za:  Gość Niedzielny 08/2009

 - ks. Tomasz Jaklewicz
 „Pycha nasza powszednia” 

n
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refleksja Magdalena Zdun

Wielu	z	nas	jest	przekonanych,	że	młodsi	uczą	się	od	
starczych.	czy	 jednak	tak	 jest	naprawdę?	czy	kieru-
nek	 przekazu	 międzypokoleniowego	 nigdy	 się	 nie	
zmienia?

Międzynarodowej	 sławy	 antropolożka	Margaret	
Mead	przekonuje,	 że	świat	przekształca	się	stopnio-
wo,	a	wraz	 z	 jego	 rozwojem	przekształceniu	ulegają	
relacje	 pomiędzy	 poszczególnymi	 generacjami.	 Ba-
daczka	ta	przekonuje,	że	miarą	rozwoju	nie	są	ani	wy-
nalazki,	ani	inne	podnoszące	jakość	życia	dobra.	Każ-
dy	kolejny	szczebel	cywilizacyjnego	awansu	daje	się	
rozpoznać,	jej	zdaniem,		po	czymś	zupełnie	innym:	po	
typie	międzypokoleniowych	powiązań.	Tym	samym,	
w	myśl	założeń	przyjętych	przez	Margaret	Mead,	„po-
kolenie”,	czy	inaczej	„generacja”	staje	się	kluczowym	
podmiotem	zmiany	społecznej.	To	ten	właśnie	„twór”,	
a	 nie	 żadna	 inna	 kategoria	 społeczna:	 „stan”	 czy	
„klasa”	 odgrywa	 pierwszorzędną	 rolę	 w	 rozmaitych	
przekształceniach.

Margaret	 Mead	 posługując	 się	 pojęciem	 „poko-
lenia”	 dzieli	 historię	 świata	 na	 trzy	 etapy	 i	 jedno-
cześnie	wyróżnia	 interesujące	 typy	kultur.	 	Według	
Mead,	 świat	w	 kolejnych	 etapach,	 przechodzi	 przez	

Relacje	międzypokoleniowe:	
wczoraj	–	dziś	–	jutro

stadia:	postfiguracji,	kofiguracji	oraz	prefiguracji.	W	
pierwszym	 z	 wymienionych,	 wiodącą	 rolę	 odgrywa	
starsze	 pokolenie.	 Rzec	 można,	 że	 jest	 to	 epoka,	 w	
której	władza	skoncentrowana	jest	w	ręku	sędziwego	
człowieka,	a	 ludzie	młodzi	nie	posiadają	szczególnie	
istotnego	znaczenia.	Kultura	postfiguracji,	w	ten	też	
sposób,	eksponuje	znaczenie	„mądrości	starca”	i	„do-
świadczenia	życiowego”.		Jednocześnie	do	rangi	naj-
wyższej	 podnosi	 wagę	 takich	 cnót	 jak	 roztropność,	
czy	sprawiedliwość.	Poczucie	stabilności,	w	tego	typu	
społecznościach,	wynika	z	zaufania	do	tego	co	trady-
cyjne	 i	 sprawdzone.	 Kierunek	 transferu	 (przekazu)	
kulturowego	w	kulturze	postfigutarywnej	przebiega	
zgonie	 z	 hierarchią	wieku:	młodsi	 uczą	 się	 od	 star-
szych,	czasem	bardzo	sędziwych	ludzi.	

Sytuacja	 wygląda	 nieco	 inaczej	 w	 kulturze	 ko-
figuratywnej.	 Tu	 bowiem	 zaczyna	 maleć	 znaczenie	
starców,	 a	 wzrasta	 ranga	 młodszego	 pokoleniach.	
Na	pierwszy	plan	wysuwają	się	 relacje	 rówieśnicze.	
Ludzie	 w	 podobnym	 wieku	 urządzają	 świat	 i	 uczą	
się	wzajemnie	 od	 siebie.	W	 tego	 typu	układzie,	 po-
jawia	 się	 zapotrzebowanie	na	nowego	 typu	kompe-
tencje	 i	 sprawności.	Rada	sędziwego	starca	przesta-
je	mieć	pierwszorzędne	 znaczenie.	Rangę	pokolenia	

najstarszego,	w	sposób	najbardziej	dotkliwy,	obniża	
jednak	 dopiero	 ostatni	 z	wymienionych	 przez	Mar-
garet	Mead	typ	kultury.	W	kulturze	prefiguratywnej	
–	bo	o	ten	etap	rozwoju	chodzi	–	ma	miejsce	odwró-
cenie	kierunku	przekazu	międzygeneracyjnego:	mło-
de	pokolenie	 zaczyna	prowadzić	 starszych	w	 stronę	
przyszłości.	 W	 społeczeństwach	 prefiguratywnych	
spada	znaczenie	sprawności	moralnych,	które	wcze-
śnie	były	pierwszoplanowe.	Jednocześnie	wygasa	tu	
zapotrzebowanie	na	życiową	mądrość.	Liczyć	zaczyna	
się	szybkość	działania,	refleks,	zdolność	adaptacji	do	
zmiany,	czy	też	umiejętność	przewidywania	„kolejne-
go	ruchu”.	Wcześniej	cenione	cnoty	i	mądrość	w	dużej	
mierze	zastępuje	spryt.	Na	tym	etapie	rozwoju	młode	
pokolenie	zaczyna	w	rezultacie	odgrywać	rolę	lidera.	
Paradoks	sytuacji	polega	na	tym,	że	starsi	zaczynają	
uczyć	się	od	młodych.	Kompetencje	starców	okazują	
się	bowiem	niewystarczające	do	samodzielnego	funk-
cjonowania	w	świecie.	

W	czasach	współczesnych,	na	plan	pierwszy	wy-
suwa	się	właśnie	ten	ostatni,	trzeci	typ	kultury.	Burz-
liwy	 rozwój	 nowatorskich	 technologii,	 tempo	 życia,	
jak	również	właściwy	dniom	dzisiejszym	sposób	ko-
munikowania,	w	uprzywilejowanej	roli	stawia	młodą	
generację.	 Dysponuje	 ona	 bowiem	 sprawnościami	
lepiej	do	tego	świata	dopasowanymi.	co	za	tym	idzie:	
młoda	generacja,	poprzez	sobie	właściwe	kompeten-
cje	projektuje	i	stwarza	świat.	W	rezultacie,	powołuje	
ona	 do	 istnienia	 rzeczywistość,	 w	 której	 refleksyj-
ność	zastąpiona	zostaje	refleksem.	W	świecie	 takim	
bardziej	liczy	się	czas	reakcji	i	tempo	podejmowania	

decyzji,	aniżeli	namysł	 i	światopoglądowa	spójność.	
cięta,	szybka	riposta	bierze	też	górę	nad	pełnym	ele-
gancji	wywodem.	czy	jednak	wszystko	to	oznacza,	że	
młodzi	kierować	mogą	światem	samodzielnie?	

By	odpowiedzieć	na	 tak	postawione	pytanie,	 raz	
jeszcze	 powróćmy	 do	 koncepcji	 Margaret	 Mead.	
Przedmiotem	 analizy	 w	 jej	 badaniach	 był	 przede	
wszystkim	 kierunek	 przekazu	 kulturowego	 w	 rela-
cjach	pomiędzy	generacjami.	O	ile	zgodzić	można	się	
ze	stwierdzeniem,	że	obeznanie	z	nowoczesnymi	tech-
nologiami	stawia	młode	pokolenie	w	uprzywilejowa-
nej	roli,	o	tyle	wątpliwym	wydaje	się	teza	głosząca,	że	
odwrócenie	ról	wychowawczych	sprawdza	się	w	przy-
padku	przekazu	norm	i	wartości.	Być	może,	paradoks	
czasów	 współczesnych	 polega	 właśnie	 na	 tym,	 że	
pokolenie	 „młodości”	 i	 „starości”	 obsadzone	 zostaje	
w	 dwóch	 rolach	 jednocześnie:	 ucznia	 i	 nauczyciela.	
Żadna	 z	 generacji	 nie	ma	 tak	 naprawdę	monopolu	
wychowawczego.	Młodzi	uczą	starszych	technologii,	
a	starsi	młodszych	–	zasad,	norm	i	wartości.	Nierzad-
ko	 jednak	 „poznawcza	 zarozumiałość”	 i	 „instruktor-
ska	pycha”	podpowiada	każdej	ze	stron,	by	całość	na-
uczycielskiej	roli	zagarnąć	dla	siebie.	i	w	tym	właśnie	
tkwi	„międzypokoleniowy	problem”:	młodzi	margina-
lizują	 ludzi	starszych,	a	starsi	deprecjonują	umiejęt-
ności	młodego	pokolenia.	Tymczasem	zauważyć	trze-
ba,	 że	 świat	 potrzebuje	 obu	 generacji	 jednocześnie.	
Refleksyjności	 starości	 i	 refleks	młodości	mogą	 się	
bowiem	uzupełniać	i	czerpiąc	z	siebie	nawzajem	two-
rzyć	zharmonizowaną	całość.

n

męski
punkt WiDzenia

Janusz Kościński

czy	już	wiesz	już	jak	przeżyjesz	Wielki	Post?

Przeczytałem	ostatnio,	że	21	stycznia	jest	najbardziej	
depresyjnym	dniem	w	roku.	Dzięki	Bogu	mamy	go	
już	za	sobą.	autor	tej	myśli	twierdzi,	że	po	21	dniach	
człowiek	przekonuje	się,	że	nic	mu	nie	wyszło	z	posta-
nowień	 Noworocznych	 –	 tak	 chętnie	 lansowanych	

przez	współczesny	świat	–	 i	staje	twarzą	w	twarz	ze	
swoją	słabością.	często	 tak	 jest.	a	 jakie	były	 te	po-
stanowienia?	 często	 przyziemne:	 będę	 uprawiał	
jogging,	 przestanę	 palić,	 schudnę	 itp.	 często	 zbyt	
trudne,	 podejmowane	 w	 ramach	 nieobcej	 nam	
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pychy,	chęci	pokazania	–	co	ja	nie	dam	rady!	i	potem	
przegrywamy.

Zaczynamy	 Wielki	 Post,	 czas	 u	 progu,	 którego	
chrześcijanie	podejmują	różne	postanowienia.	Mistrz	
zamieszania	 –	 szatan	–	wlewa	w	nasze	serca	wątpli-
wość,	czy	dasz	radę,	przecież	ostatnio	nie	wytrwałeś...	
czy	to	ma	sens...	po	co	jakieś	umartwienia...	czy	one	są	
zdrowe	itp.	Ma	to	sens	zawsze	jeżeli	wypływa	z	tego	
coś	 dobrego,	 uratujesz	 czyjeś	 życie,	 zmienisz	 swoje	
myślenie...

Bracie,	 na	 tegoroczny	 okres	 przygotowania	 do	
Świąt	Zmartwychwstania	Pańskiego	chciałem	ci	za-
proponować	 coś	 czemu	podołasz,	 będzie	 to	 spełnie-
niem	 wrodzonej	 nam	 potrzeby	 bycia	 opiekuńczym	
Ojcem	i	przyniesie	wielkie	dobro.	chciałem	zapropo-
nować	Duchową	adopcję.	Przeczytaj	dalej	i	zastanów	
się	nad	słowami	młodego	mężczyzny	„Nie	ma	nic	bar-
dziej	męskiego	niż	modlić	się	na	różańcu	za	życie	dru-
giego	człowieka”

co	to	jest	Duchowa	adopcja?

Duchowa	adopcja	jest	modlitwą	w	intencji	dziec-
ka,	którego	życie	w	łonie	matki	jest	zagrożone.	Trwa	9	
miesięcy	i	polega	na	codziennym	odmawianiu	jednej	
tajemnicy	 różańcowej:	 radosnej,	 bolesnej	 lub	 chwa-
lebnej	(Ojcze	Nasz,	10	Zdrowaś	Maryjo,	chwała	Ojcu)	
oraz	specjalnej	modlitwy	w	intencji	dziecka	i	jego	ro-
dziców.	Do	modlitwy	można	dołączyć	dowolnie	wy-
brane	dodatkowe	postanowienia.

czy	można	podejmować	Duchową	adopcję 
bez	dodatkowych	postanowień?

Tak.	Dodatkowe	postanowienia	nie	są	obowiązko-
we,	choć	adoptujący	chętnie	je	podejmują.

Jakie	mogą	być	dodatkowe	postanowienia?

Dodatkowymi	postanowieniami	mogą	być	np.	czę-
sto	 spowiedź	 i	 Komunia	 Święta,	 adoracja	Najświęt-
szego	 Sakramentu,	 czytanie	 Pisma	 Świętego,	 post	
o	chlebie	i	wodzie,	walka	z	nałogami,	pomoc	osobom	
potrzebującym,	dodatkowe	modlitwy	(litanie,	nowen-
ny,	koronki…).	Należy	podejmować	postanowienia	re-
alne,	mając	na	uwadze	indywidualne	możliwości	ich	
wypełnienia.

Jak	powstała	Duchowa	adopcja?

Powstała	 po	 objawieniach	 w	 fatimie,	 stając	 się	
odpowiedzią	 na	 wezwanie	 Matki	 Bożej	 do	 modli-
twy	 różańcowej,	 pokuty	 i	 zadośćuczynienia	 za	 grze-
chy,	 które	 najbardziej	 ranią	 Jej	 Niepokalane	 Serce.	
W	roku	1987	została	przeniesiona	do	Polski.	Pierwszy	
ośrodek	Duchowej	adopcji	powstał	w	kościele	ojców	
Paulinów	w	Warszawie.	Stąd	 rozprzestrzenia	 się	na	
cały	kraj	i	poza	jego	granice.

Jakie	są	owoce	Duchowej	adopcji?

Duchowa	adopcja	 skutecznie	 leczy	głębokie	 zra-
nienia	 wewnętrzne	 spowodowane	 grzechem	 abor-
cji.	 Pozwala	 matkom	 odzyskać	 wiarę	 w	 Boże	Miło-
sierdzie,	 przynosząc	 pokój	 ich	 sercom.	 Jako	 bardzo	
konkretny,	 bezinteresowny	 i	 osobisty	 dar	 (modli-
twy,	ofiary	 i	post),	pomaga	w	szczególności	 ludziom	
młodym	kształtować	charakter,	walczyć	z	egoizmem,	
odkrywać	 radość	 odpowiedzialnego	 rodzicielstwa,	
uzdalniając	do	postrzegania	miłości	i	daru	płodności	
oczyma	Boga.	ucząc	 systematycznej	modlitwy	 i	 po-
zytywnego	działania	pogłębia	kontakt	z	Bogiem.	Po-
maga	odkrywać	głęboki	sens	zaniedbanych	praktyk	
ascetycznych.	Może	 się	 stać	 czynnikiem	odrodzenia	
wspólnej	modlitwy	i	miłości	w	rodzinie.

Kto	może	podejmować	Duchową	adopcję?

Każdy:	osoby	świeckie,	konsekrowane,	mężczyźni,	
kobiety,	ludzie	w	każdym	wieku.	Jedynie	dzieci	podej-
mują	ją	pod	opieką	rodziców.

ile	razy	można	podjąć	Duchowa	adopcję?

Można	podejmować	 ją	wielokrotnie,	 pod	warun-
kiem	wypełnienia	poprzednich	zobowiązań.

czy	trzeba	za	każdym	razem	składać	przyrzeczenie?

Tak

czy	można	adoptować	więcej	niż	jedno	dziecko?

Każdorazowe	przyrzeczenie	Duchowej	adopcji	do-
tyczy	tylko	jednego	dziecka.

Skąd	pewność,	ze	Bóg	wysłucha	mojej	modlitwy?

Naszą	 pewność	 opieramy	 na	 wierze	 we	 wszech-
moc	 i	 nieograniczone	 miłosierdzie	 Boże.	 Bóg	 jest	

Dawcą	Życia	i	Jego	wolą	jest,	by	każde	poczęte	dziec-
ko	żyło	i	było	otoczone	miłością	rodziców.

czy	jest	grzechem,	jeżeli	danego	dnia 
zapomni	się	odmówić	modlitwę?

Zapomnienie	 nie	 jest	 grzechem.	 Grzechem	 jest	
świadome	 i	 dobrowolne	 zlekceważenie	 składanego	
Bogu	przyrzeczenia.

czy	przerywa	się	Duchową	adopcję, 
gdy	zaniedbało	się	modlitwę	przez	dłuższy	czas?

Długa	przerwa	(miesiąc,	dwa)	przerywa	Duchową	
adopcję.	Należy	wtedy	ponowić	przyrzeczenie	 i	 sta-
rać	 się	 je	 dotrzymać.	 W	 wypadku	 krótkiej	 przerwy	
należy	Duchową	adopcję	kontynuować,	przedłużając	
modlitwę	o	opuszczone	dni.

czy	Duchową	adopcję	mogą	podejmować	osoby	
żyjące	w	związkach	niesakramentalnych?

Tak,	podobnie	jak	i	osoby	rozwiedzione.

czy	ważna	jest	Duchowa	adopcja	podjęta	w	czasie	
nabożeństwa	transmitowanego	przez	radio?

Tak.

czy	przyrzeczenia	Duchowej	adopcji	muszą	być 
składane	w	formie	uroczystej, 

wyłącznie	w	kościele	w	obecności	kapłana?

Wskazane	 jest,	 by	 przyrzeczenia	 były	 przepro-
wadzane	 uroczyście,	 chociaż	 można	 je	 złożyć	 także	
prywatnie.

męski punkt WiDzenia czy	Duchową	adopcję	mogą	podejmować	osoby,	
które	nie	uczestniczyły	w	przygotowaniach	–	chore,	

niepełnosprawne,	w	sędziwym	wieku?

Tak.	Mogą	 podejmować	 prywatnie.	Wypada	 po-
dać	 zainteresowanym	 minimum	 informacji	 na	 ten	
temat.

W	jaki	sposób	można	złożyć	przyrzeczenia	
prywatnie?

Należy	 odczytać	 formułę	 przyrzeczenia	 (najlepiej	
pod	krzyżem	lub	obrazem	Matki	Bożej)	i	od	tego	mo-
mentu	przez	kolejnych	dziewięć	miesięcy	odmawiać	
jedną	dowolnie	wybrana	tajemnicę	różańca	oraz	mo-
dlitwę	w	intencji	dziecka	i	rodziców.	Dla	zapamięta-
nia	dobrze	jest	zapisać	datę	rozpoczęcia	i	zakończenia	
modlitwy.

Jaki	termin	rozpoczęcia	Duchowej	adopcji 
jest	najlepszy?

Duchową	 adopcję	 można	 podjąć	 w	 dowolnym	
dniu	 roku.	 Tradycją	 staje	 się	 jednak	podejmowanie	
Duchowej	adopcji	w	uroczystość	Zwiastowania	Pań-
skiego	25	iii.	Wtedy	zakończenie	dziewięciomiesięcz-
nej	modlitwy	wypada	w	Wigilię	Bożego	Narodzenia.

Weź	 formularz	 z	 kościoła,	 wypełnij	 oddaj	 np.	
w	zakrystii.

n

męski
punkt WiDzenia

Wspólnota męska z Dębnik

O	mężczyźnie	który	nie	bał	się	kochać

Wspólnota	Męska	przy	kościele	Św.	Stanisława	Kost-
ki	na	Dębnikach	uruchamia	cykliczne	spotkania	du-
chowe	dla	wszystkich	mężczyzn.	
W	każdy	czwarty	czwartek	miesiąca	–	czyli	28	marca,	
25	kwietnia,	23	maja,	27	czerwca	–	będziemy	je	rozpo-
czynać	Mszą	świętą	o	godz.	18.00	z	krótkim	kazaniem.	

Po	niej	w	kaplicy	lub	salce	konferencja	na	wybrany	
„męski”	temat.	Wygłaszać	je	będą	kapłani,	ale	także	
i	świeccy	–	mężczyźni	znani	i	nieznani,	Ty	też	możesz	
zostać	jednym	z	nich	–	fachowcy	w	danej	dziedzinie.	
Ostatnią	częścią	spotkania	będzie	dyskusja	z	pytania-
mi,	oraz	dzielenie	się	swoimi	przeżyciami.	Spotkania	
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mają	 na	 celu	 wzmocnienie	 duchowości	 mężczyzn,	
stworzenie	 męskiej	 płaszczyzny	 do	 wymiany	 zdań,	
opinii	i	doświadczeń	na	tematy	wiary,	życia,	rodziny	
czy	pracy	zawodowej.
Zachęcamy	 do	 wzięcia	 udziału	 w	 tej	 inicjatywie	
wszystkich	mężczyzn,	 zarówno	 tych,	 którzy	 są	 wzo-
rem	dla	innych,	ale	też	i	tych,	którzy	być	może	pogu-
bili	priorytety	i	stracili	równowagę	życiową.	
Bracie,	mężczyzno,	poświęć	raz	w	miesiącu	około	100	
minut,	przyjdź	–	daj	sobie	szansę	usłyszenia	co	 inni	

mają	 do	 powiedzenia	 lub	 zabrania	 głosu	 na	 nurtu-
jące	 problemy.	 Poczuj	 potrzebę	 takiego	 spotkania	
w	męskim	gronie	i	namów	swojego	przyjaciela,	kole-
gę,	kogoś	z	rodziny.
łatwo	zapamiętać	–	męskie	czwarte	czwartki	miesią-
ca.	 Najbliższy	 termin	 spotkania	 –	 czwartek	 28	mar-
ca,	a	 jego	temat	to:	 „O	mężczyźnie,	który	nie	bał	się	
kochać...”

n

śWiatOWe
Dni mŁODzieŻY

Emilia Sędzik

„SaLEZJaNiE”	z	ks.	Zygmuntem	Kostką	na	czele,	 to	
grupa	18	osób,	która	 zeszła	 z	kanapy,	odpowiadając	
przy	 tym	 na	 wezwanie	 papieża	 franciszka.	 Powie-
dzieli	„TaK”	dla	chrystusa	i	podjęli	decyzję	o	wyjeź-
dzie	na	Światowe	Dni	Młodzieży	do	Panamy.	

Polacy,	którzy	pojechali	do	Panamy	stanowili	naj-
liczniejszą	grupę	z	całej	Europy.	Liczyła	ona	ok.	3500	
pielgrzymów.	

Przez	 pierwszy	 tydzień	 wszyscy	 pielgrzymi	 z	 ar-
chidiecezji	krakowskiej	byli	ulokowani	w	parafii	św.	
Michała	archanioła	w	Monagrillo	w	diecezji	chitre.	

Dotarliśmy	 na	 miejsce	 po	 ok.	 40	 godzinach	 po-
dróży,	o	północy	miejscowego	czasu	(w	Panamie	jest	

Salezjanie	w	Panamie

6	 godzin	wcześniej	 niż	 w	 Polsce).	Wszyscy	 byliśmy	
bardzo	zmęczeni	 i	wysiadając	z	busa	nie	spodziewa-
liśmy	się	tego,	co	zastaliśmy.	Mieszkańcy	Monagrillo	
przywitali	 nas	bardzo	hucznie	 fajerwerkami,	 polską	
wersją	hymnu	ŚDM	2019,	a	 także	 tradycyjnym	tań-
cem.	Na	miejscu	 zgromadziły	 się	wszystkie	 rodziny	
przyjmujące	 pielgrzymów.	 Trzymali	 oni	 transparen-
ty	 i	 plakaty	 z	 naszymi	 imionami	 i	 nazwiskami	 oraz	
powitalnymi	napisami	 –	 również	w	 języku	polskim.	
Był	to	jeden	z	najbardziej	wzruszających	momentów	
w	trakcie	całego	wyjazdu.	Wszyscy	byliśmy	zaskocze-
ni	i	poruszeni	tym	co	ujrzeliśmy.

Rodziny	w	 Panamie	 przyjęły	 nas	 bardzo	 gościn-
nie,	 jednogłośnie	 stwierdziliśmy,	 że	 polska	 gościn-
ność	wcale	nie	dorównuje	tej	panamskiej.	Traktowali	
nas	 jak	 swoje	własne	dzieci,	 szybko	 zaczęliśmy	mó-
wić	o	nich	„panamska	mamuśka”,	„panamski	tatuś”.	
Każdy	 z	nas	 czuł	 się	 tam	 jak	w	domu,	 choć	przecież	
byliśmy	ponad	 10	000km	od	naszych	prawdziwych	
domów!	 Panamczycy	 chcieli	 ofiarować	 nam	wszyst-
ko,	co	mają.	Przygotowywali	dla	nas	pyszne	potrawy,	
w	wolnym	czasie	zabierali	na	wycieczki,	obdarowali	
nas	 także	wieloma	podarunkami.	Niewielką	barierę	
stanowił	 język,	 ponieważ	 w	 Panamie	 ludzie	mówią	
po	hiszpańsku	i…	większość	z	nich	nie	zna	angielskie-
go!!!	Z	pomocą	przyszedł	oczywiście	Google	Tłumacz,	
ale	czasami	udało	nam	się	dogadać	i	bez	niego	(grunt	
to	dobra	gestykulacja	).	

Słoneczna	pogoda	i	wysokie	temperatury	na	pew-
no	mają	wpływ	na	charakter	 i	mentalność	 tego	na-
rodu.	 Są	 to	bardzo	 radośni	 i	 temperamentni	 ludzie.	
Mają	 niekończące	 się	 pokłady	 energii.	 Są	 ludźmi	
bardzo	muzykalnymi	i	doskonałymi	tancerzami.	Na-
uczyli	nas	panamskich	tańców	i	piosenek.	My	zrobili-
śmy	to	samo	i	w	Panamie	zostawiliśmy	m.in.	słynne	
na	 polskich	 weselach	 „kaczuszki”,	 „belgijkę”,	 tańce	
lednickie	i	oczywiście	tradycyjnego	poloneza.	Miesz-
kańcy	 wraz	 z	 wolontariuszami	 zatroszczyli	 się	 o	 to,	
aby	 zorganizować	 nam	 ciekawie	 czas.	 Przygotowali	
dla	 nas	 wiele	 atrakcji;	 pokazy	 kulturowe,	 koncerty,	
wycieczki,	 zabawy	 taneczne.	 Oczywiście	 nie	 zabra-
kło	 także	 rozrywki	 duchowej.	 Rano	 trenowaliśmy	
modlitewny	aerobik,	czyli	uwielbienie	tańcem	i	śpie-
wem.	Każdego	 dnia	 uczestniczyliśmy	w	Eucharystii	
poznając	 przy	 tym	 niezwykle	 radosną	 Liturgię	 pa-
namską.	Wysłuchaliśmy	 też	wspaniałych	 rekolekcji	
prowadzonych	przez	ks.	Krzysztofa	Porosło	i	ks.	Jacka	
Bernacika,	którzy	 skupili	 się	na	haśle	 tegorocznych	
ŚDM	–	„Oto	ja	służebnica	pańska,	niech	mi	się	stanie	
według	słowa	Twego”.	

W	kolejnym	tygodniu	udaliśmy	się	do	stolicy	–	Pa-
nama	city,	Tam	spotkaliśmy	pielgrzymów	z	wielu	in-
nych	krajów.	atmosfera	wydarzeń	była	niesamowita.	
Setki	kolorowych	flag,	hymn	ŚDM	śpiewany	w	wie-
lu	 językach,	wspólne	zdjęcia	 i	wymiana	drobiazgów	
z	cudzoziemcami.	

Punktem	 kulminacyjnym	 było	 spotkanie	 z	 pa-
pieżem	 franciszkiem,	 które	 jak	 zawsze	 było	 bardzo	
radosne	 i	 emocjonalne.	 W	 piątek	 uczestniczyliśmy	
w	nabożeństwie	drogi	krzyżowej.	W	nocy	z	soboty	na	
niedzielę	wzięliśmy	udział	w	czuwaniu	podczas	któ-
rego	 wysłuchaliśmy	 konferencji	 papieża.	 Zachęcał	



15

śWiatOWe
Dni mŁODzieŻY
on	do	kontynuowania	przesłania	krakow-
skich	 ŚDM	 –	 zejścia	 z	 kanapy	 i	 podjęcia	
działania.

„Powiedzenie	Panu	„tak”	to	odwaga,	by	
przyjąć	życie	takim,	jakim	jest,	wraz	z	całą	
jego	kruchością	i	małością,	a	często	nawet	
ze	wszystkimi	 jego	 sprzecznościami	 i	 bra-
kiem	sensu	Przyjąć	życie	takim,	jakim	jest.	
Oznacza	przyjęcie	naszej	ojczyzny,	naszych	
rodzin,	 naszych	 przyjaciół,	 takich,	 jakimi	
są,	 także	 z	 ich	 słabościami	 i	małostkowo-
ścią.	Przyjęcie	życia	ukazuje	się	także,	kie-
dy	 akceptujemy	 to	 wszystko,	 co	 nie	 jest	
doskonałe,	 to	wszystko,	 co	nie	 jest	 czyste	
ani	przefiltrowane,	ale	tym	niemniej	warte	
jest	miłości.”

Dla	 każdego	 z	 nas	 ten	 czas	 był	 niesa-
mowitym	przeżyciem,	okazją	do	spotkania	
Boga	w	drugim	człowieku,	okazją	do	umoc-
nienia	wiary,	okazją	do	spotkania	młodego	
i	 żywego	 Kościoła.	 Otrzymaliśmy	 więcej	
niż	się	spodziewaliśmy.	

Nie	pozostaje	nam	nic	innego	jak	pielę-
gnować	ziarno	zasiane	w	naszych	sercach	
by	wydało	ono	stokrotny	plon.

n

nasz GOśĆ
Rozpala	pragnienia	i	topi	opór	przed	Bogiem

Co mogą ci dać rekolekcje? odpowiedź znajdziesz 
w sposobie w jaki działa Słowo Boga w człowieku: 

Ono jest jak ogień – więc rozpala. 

Rozpala pragnienia i topi opór przed Bogiem.

Słowo Boże jest jak Wiatr – może zatem przewiać to 
wszystko co jest nieświeże i zatęchłe w nas. 

Wreszcie Słowo jest szeptem Miłości – wyprowadza 
z izolacji i pomaga się spotkać z Tym, który JEST. 

Jest dla Ciebie. 

Zapraszam zatem.

O.	Wojciech	Jędrzejewski	(ur.	1968)	polski	dominika-
nin,	 duszpasterz	 młodzieży,	 rekolekcjonista,	 pisarz	
i	wykładowca.

W	wieku	19	lat	wstąpił	do	zakonu	ojców	domini-
kanów.	Jego	studia	teologiczne	zakończyły	się	obro-
ną	 pracy	 magisterskiej	 z	 dziedziny	 teologii	 pokuty	
u	św.	cypriana	z	Kartaginy.	ukończył	również	studia	
licencjackie	z	katechetyki	na	aTK	w	Warszawie	(obec-
nie	uKSW).	Przez	sześć	lat	pracował	tam	również	jako	
duszpasterz	młodzieży.

Wykładał	 teologię	 pastoralną	 oraz	 katechetykę	
w	Kolegium	filozoficzno-Teologicznym	Ojców	Domi-
nikanów	w	Krakowie.	 Jest	współtwórcą	 serwisu	 in-
ternetowego	www.mateusz.pl	oraz	 jednym	z	prowa-
dzących	program	„Rozmównica”	w	Religia.tv.	Pracuje	
także	w	Radiu	Plus.	Obecnie	mieszka	w	łodzi,	gdzie	
pełni	funkcję	duszpasterza	akademickiego.

Jest	autorem	wielu	publikacji	z	pogranicza	ducho-
wości	 i	 psychologii.	 Jego	 najbardziej	 znaną	 książką	
jest	 „fascynujące	zaproszenie.	Msza	Święta	krok	po	
kroku”	(2004),	w	której	udowadnia,	że	60	minut	nie-
dzielnej	mszy	nie	jest	czasem	straconym.	Wydał	także	
„Biblia	enter”	(2005).	Jest	to,	pisany	szczególnie	z	my-
ślą	o	młodych,	przewodnik	po	Nowym	Testamencie.	
Wykorzystał	w	nim	swoje	komentarze	do	Ewangelii,	
wygłoszone	na	antenie	Radia	Plus.

W	wielu	 tekstach	 o.	 Jędrzejewski	 porusza	 temat	
wiary.	Pisze	również	o	tym,	w	jaki	sposób	radzić	sobie	
z	 grzechem.	Warto	 tu	wymienić	 książki:	 „Z	 Bogiem	
na	czacie.	Modlitewnik	dla	młodych”	 (2005),	 „Wada	
ciężka,	czyli	pycha”	 (2010),	 „uzdrowienie	ze	wstydu”	
(2005).	W	książce	 „Katecheta	w	 ringu”	 (2007)	poka-
zuje	m.in.	katechetom,	jak	należy	rozmawiać	z	trudną	
młodzieżą.

n
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manifest Gerhard Kardynał Müller

Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale 
według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą 
sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, 
a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.

2 Tm 4, 1-5 

Manifest	Wiary	–	przeczytaj	
odpowiedzi	przed	dyskusją

„Niech	się	nie	trwoży	wasze	serce!”	(J	14,1)

Wobec	coraz	bardziej	rozszerzającego	się	zamieszania	
w	 nauczaniu	 wiary,	 wielu	 biskupów,	 kapłanów,	 za-
konników	i	świeckich	Kościoła	Katolickiego	poprosi-
ło	mnie	o	złożenie	publicznego	świadectwa	Prawdzie	
Objawienia.	 Jest	 zadaniem	 właściwym	 pasterzom	
prowadzić	 ludzi	 im	powierzonych	na	drodze	do	zba-
wienia,	 to	 zaś	może	 dziać	 się	 jedynie	wówczas,	 gdy	
taka	droga	jest	znana	oraz	gdy	oni	sami	jako	pierwsi	
nią	 podążają.	 Dlatego	 właśnie	 napominał	 apostoł:	
„Przekazałem	 wam	 na	 początku	 to,	 co	 przejąłem”	
(1	Kor	15,	3).	Dziś	wielu	chrześcijan	nie	zna	już	nawet	
podstaw	wiary,	przy	 rosnącym	wciąż	niebezpieczeń-
stwie,	że	nie	znajdą	już	drogi,	która	prowadzi	do	życia	
wiecznego.	Jednakowoż,	podstawowym	zadaniem	Ko-
ścioła	pozostaje	prowadzić	ludzi	do	Jezusa	chrystusa,	
Światłości	narodów	 (Lumen	gentium	1).	W	tej	 sytu-
acji	powstaje	pytanie,	jak	znaleźć	właściwy	kierunek.	
Według	 Jana	Pawła	 ii,	 Katechizm	Kościoła	Katolic-
kiego	stanowi	„pewną	normę	nauczania	wiary”	(fidei	
depositum	 iV).	 Został	 on	 napisany	 dla	 umocnienia	
braci	i	sióstr	w	wierze,	wierze	wystawionej	na	ciężką	
próbę	przez	„dyktaturę	relatywizmu”.

Bóg	Trójjedyny,	objawiony	w	Jezusie	
chrystusie

Sedno	wiary	wszystkich	chrześcijan	leży	w	wyznaniu	
Najświętszej	 Trójcy.	 Staliśmy	 się	 uczniami	 Jezusa,	
dziećmi	 i	przyjaciółmi	Boga,	poprzez	 chrzest	w	 imię	
Ojca	 i	 Syna,	 i	Ducha	 Świętego.	Rozróżnienie	 trzech	
Osób	w	Boskiej	 jedności	 (254)	wyznacza	 fundamen-
talną	różnicę	w	wierze	w	Boga	oraz	w	obrazie	człowie-
ka	w	porównaniu	z	innymi	religiami.	Po	rozpoznaniu	

chrystusa,	 widma	 znikają.	 On	 jest	 prawdziwym	
Bogiem	 i	 prawdziwym	 człowiekiem,	 który	 wcielił	
się	w	 łonie	Dziewicy	Maryi	 dzięki	 działaniu	Ducha	
Świętego.	 Słowo,	 które	 stało	 się	 ciałem,	 Syn	 Boga,	
jest	jedynym	Zbawicielem	świata	(679)	i	jedynym	Po-
średnikiem	miedzy	 Bogiem	 i	 ludźmi	 (846).	 Dlatego	
też	Pierwszy	List	świętego	Jana	apostoła	odnosi	się	
do	tego,	kto	neguje	Jego	bóstwo,	jak	do	antychrysta	
(1	 J	 2,	 22),	 albowiem	 Jezus	 chrystus,	 Syn	Boga,	 jest	
odwiecznie	współistotny	Bogu,	swojemu	Ojcu	(663).	
Z	wielką	stanowczością	należy	stawić	czoła	pojawie-
niu	się	dawnych	herezji,	które	w	Jezusie	chrystusie	
widziały	jedynie	wybitną	osobę,	brata	czy	przyjacie-
la,	 proroka	 czy	 przykład	moralności.	On	 jest	 przede	
wszystkim	 Słowem,	 które	 było	 u	 Boga	 i	 które	 jest	
Bogiem,	Synem	Ojca,	który	przyjął	naszą	ludzka	na-
turę,	aby	nas	odkupić	i	który	przyjdzie	sądzić	żywych	
i	umarłych.	Jego	samego	uwielbiamy	w	jedności	z	Oj-
cem	i	Duchem	Świętym,	jako	jedynego	i	prawdziwe-
go	Boga	(691).

Kościół

Jezus	chrystus	 założył	Kościół,	widzialny	 znak	 i	na-
rzędzie	zbawienia,	który	trwa	w	Kościele	Katolickim	
(816).	 Dał	 swojemu	 Kościołowi,	 który	 „zrodził	 się	
z	boku	umierającego	na	krzyżu	chrystusa”	 (766),	sa-
kramentalną	strukturę,	która	trwać	będzie	aż	do	peł-
nego	wypełnienia	się	Królestwa	(765).	chrystus-Gło-
wa	oraz	wierni,	jako	członki	ciała,	są	jedną	i	tą	sama	
osobą	mistyczną	(795),	dlatego	też	Kościół	jest	święty,	
ponieważ	chrystus,	 jedyny	Pośrednik,	uczynił	 ją	na	
ziemi	widzialnym	organizmem	i	nieustannie	go	pod-
trzymuje	 (771).	 Poprzez	 Kościół	 odkupieńcze	 dzieło	
chrystusa	uobecnia	się	w	czasie	i	przestrzeni	poprzez	

celebrowanie	sakramentów	świętych,	przede	wszyst-
kim	 Ofiary	 eucharystycznej,	 Mszy	 świętej	 (1330).	
Kościół	 władzą	 chrystusa	 przekazuje	 Boskie	 Obja-
wienie,	które	„obejmuje	także	wszystkie	treści	nauki,	
łącznie	 z	moralnością,	 bez	 których	 zbawcze	 prawdy	
wiary	nie	mogą	być	strzeżone,	wykładane	czy	zacho-
wywane”	(2035).

Porządek	sakramentalny

Kościół	 jest	w	 Jezusie	 chrystusie	 powszechnym	 sa-
kramentem	 zbawienia	 (776).	 Nie	 świeci	 własnym	
światłem,	ale	odbija	niejako	światło	chrystusa,	które	
lśni	na	Jego	obliczu,	a	to	dzieje	się	tylko	wtedy,	gdy	
punktem	odniesienia	nie	są	opinia	większości	czy	też	
duch	czasów,	ale	raczej	prawda	objawiona	w	Jezusie	
chrystusie,	który	powierzył	Kościołowi	Katolickiemu	
pełnię	łaski	i	prawdy	(819):	On	sam	jest	obecny	w	sa-
kramentach	Kościoła.

Kościół	nie	jest	utworzonym	przez	człowieka	sto-
warzyszeniem,	 którego	 struktura	 mogłaby	 być	 mo-
dyfikowana	 przez	 jego	 członków	 według	 własnego	
upodobania:	Kościół	 jest	pochodzenia	Bożego.	„Sam	
chrystus	jest	źródłem	posługi	w	Kościele.	On	ją	usta-
nowił,	 wyposażył	 we	 władzę	 oraz	 wyznaczył	 posła-
nie,	ukierunkowanie	 i	cel”	 (874).	Także	dziś	pozosta-
je	 w	 mocy	 napomnienie	 apostoła,	 według	 którego	
przeklętym	jest	każdy,	kto	głosiłby	 inną	Ewangelię,	
„nawet	my	lub	anioł	z	nieba”	(Ga	1,	8).	Przekazywanie	
wiary	 jest	 nierozerwalnie	 związane	 z	 ludzką	 wiary-
godnością	jej	przekazicieli:	ci	zaś,	w	niektórych	przy-
padkach,	opuścili	tych,	którzy	zostali	im	powierzeni,	
wstrząsając	 nimi	 i	 poważnie	 szkodząc	 ich	 wierze.	
W	 ich	przypadku	wypełnia	 się	 słowo	Pisma:	 „Przyj-
dzie	 bowiem	 chwila,	 kiedy	 zdrowej	 nauki	 nie	 będą	
znosili,	 ale	 według	 własnych	 pożądań	 –	 ponieważ	
ich	uszy	świerzbią	–	będą	sobie	mnożyli	nauczycieli”	
(2	Tm	4,	3).

Zadaniem	Magisterium	Kościoła	względem	 ludu	
Bożego	jest:	„chronić	go	przed	wypaczeniami	i	słabo-
ściami”,	aby	miał	„możliwość	wyznawania	bez	błędu	
autentycznej	wiary”	(890).	To	odnosi	się	szczególnie	
do	 siedmiu	 sakramentów.	 Najświętsza	 Eucharystia	
jest	 „źródłem	 i	 szczytem	 całego	 życia	 chrześcijań-
skiego”	(1324).	Ofiara	eucharystyczna,	w	której	chry-
stus	włącza	 nas	w	 swoją	 ofiarę	 Krzyża,	ma	 na	 celu	
najgłębsze	 zjednoczenie	 z	 Nim	 (1382).	 Dlatego	 też	
Pismo	 Święte	 udziela	 napomnień	 odnośnie	 warun-
ków	 przyjmowania	 Komunii	 świętej:	 „Dlatego	 też	
kto	spożywa	chleb	lub	pije	kielich	Pański	niegodnie,	

winny	będzie	ciała	i	Krwi	Pańskiej”	(1	Kor	11,	27),	za-
tem	 „Jeśli	 ktoś	 ma	 świadomość	 grzechu	 ciężkiego,	
przed	 przyjęciem	 Komunii	 powinien	 przystąpić	 do	
sakramentu	pojednania”	(1385).	Z	wewnętrznej	logiki	
sakramentu	wynika,	 że	 rozwiedzeni	 żyjący	w	 związ-
kach	cywilnych,	których	sakramentalne	małżeństwo	
przed	Bogiem	jest	wciąż	ważne,	podobnie	jak	i	wszy-
scy	ci	 chrześcijanie,	którzy	nie	są	w	pełnej	komunii	
z	wiarą	katolicką,	wreszcie	wszyscy	ci,	którzy	nie	są	
odpowiednio	usposobieni,	nie	mogą	owocnie	przyjąć	
Najświętszej	Eucharystii	(1457),	ponieważ	w	ten	spo-
sób	nie	prowadzi	ich	ona	do	zbawienia.	Wyjaśnianie	
tego	jest	uczynkiem	miłosierdzia	względem	duszy.

uznanie	 grzechów	 w	 spowiedzi	 świętej	 przynaj-
mniej	 jeden	 raz	 w	 roku	 stanowi	 jedno	 z	 przykazań	
Kościoła	(2042).	Kiedy	wierzący	nie	wyznają	już	swo-
ich	grzechów,	otrzymując	ich	odpuszczenie,	próżnym	
staje	się	zbawienie	przyniesione	przez	chrystusa;	On	
przecież	stał	się	człowiekiem,	aby	odkupić	nas	od	na-
szych	 grzechów.	 Władza	 przebaczenia,	 którą	 Zmar-
twychwstały	 przekazał	 apostołom	 i	 ich	 następcom	
w	biskupstwie	i	kapłaństwie,	odpuszcza	grzechy	cięż-
kie	i	powszednie	popełnione	po	chrzcie.	Obecna	prak-
tyka	 spowiedzi	uwidacznia,	 że	 sumienia	wierzących	
nie	 są	 dziś	 wystarczająco	 formowane.	 Miłosierdzie	
Boże	jest	nam	dane,	abyśmy	wypełniali	Jego	przyka-
zania	 i	 tak	 przylgnęli	 do	 Jego	woli,	 nie	 zaś	 abyśmy	
unikali	wezwania	do	nawrócenia	(1458).

„Kapłan	prowadzi	dalej	dzieło	odkupienia	na	zie-
mi”	(1589).	Święcenia,	które	nadają	kapłanowi	„świę-
tą	 władzę”	 (1592),	 są	 nie	 do	 zastąpienia,	 ponieważ	
poprzez	 nie	 Jezus	 staje	 się	 sakramentalnie	 obecny	
w	 swoim	 zbawczym	 działaniu.	 Kapłani	 wybierają	
dobrowolnie	celibat	jako	„znak	nowego	życia”	(1579).	
chodzi	 o	 dar	 z	 siebie	 samego	 na	 służbę	 chrystu-
sa	 i	 Jego	 Królestwa,	 które	 nadchodzi.	 aby	 udzielić	
ważnie	 święceń	w	 trzech	 stopniach	 tego	 sakramen-
tu,	Kościół	czuje	się	związany	wyborem	dokonanym	
przez	 samego	Pana,	 „z	 tego	powodu	nie	 są	możliwe	
święcenia	 kobiet”	 (1577).	W	 tym	 kontekście,	mówie-
nie	 o	 dyskryminacji	 kobiety	 jawi	 się	wyraźnie	 jako	
błędne	rozumienie	tego	sakramentu,	który	nie	doty-
czy	ziemskiej	władzy,	ale	reprezentowania	chrystusa,	
Oblubieńca	Kościoła.

Prawo	moralne

Wiara	 i	 życie	 są	 nierozłączne,	 albowiem	 wiara	
bez	 uczynków	 spełnionych	 w	 Panu	 jest	 martwa	
(1815).	 Prawo	moralne	 jest	 dziełem	 Bożej	Mądrości	
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19	 marca	 w	 Kościele	 anglikańskim,	 ewangelickim	
i	katolickim	obchodzone	jest	wspomnienie	św.	Józe-
fa	 z	Nazaretu.	W	Kościele	katolickim	 jest	 to	uroczy-
stość	 liturgiczna	 Świętego	 Józefa,	 Oblubieńca	 Naj-
świętszej	Marii	Panny.	W	ogóle	miesiąc	marzec	jest	
poświęcony	świętemu	Józefowi,	zaś	dniem	tygodnia,	
w	 którym	 się	 go	wspomina,	 jest	 także	 każda	 środa	
roku.	1	maja	katolicy	obchodzą	również	święto	Józefa	
Rzemieślnika.	

Św.	Józef	żył	w	latach:	1	w.	przed	chrystusem	do	
ok.	20	r.	n.e..	Mieszkał	w	Nazarecie.	Pochodził	z	rodu	
Dawidowego.	Nie	posiadał	dużego	majątku,	z	zawo-
du	był	cieślą.	Wytwarzał	narzędzia	gospodarcze	i	rol-
nicze,	miał	umiejętności	stolarskie.	W	ówczesnej	Pa-
lestynie	ceniono	takich	wytwórców.	Niektóre	źródła	
apokryficzne	wskazują,	że	miał	wcześniej	żonę,	która	
zmarła.	 Ta	 informacja	 nie	 jest	 jednak	 wiarygodna.	
Był	starszy	od	Maryi.	Przygarnął	ją	i	zaręczył	się	z	nią.	

Niespodziewaną	wiadomością	dla	Józefa	stała	się	
ciąża	 Maryi.	 Ponieważ	 był	 sprawiedliwym	 człowie-
kiem,	 a	 prawo	 żydowskie	 w	 tych	 kwestiach	 miało	
surowe	przepisy,	chciał	oddalić	Maryję	bez	rozgłosu,	
dbając	o	 jej	dobre	 imię.	Wtedy	ukazał	mu	się	anioł	
i	wyjaśnił,	że	dziecko	jest	poczęte	z	Ducha	Świętego.	

Józef	 znalazł	 się	 zatem	w	 nietypowej	 sytuacji	 –	 nie	
był	biologicznym	ojcem	dziecka,	ale	wedle	ówczesnej	
tradycji	był	jego	ojcem	prawnym.	Mając	tego	świado-
mość	i	kochając	Maryję,	podjął	się	opieki	nad	swoją	
rodziną.	

anioł	ukazywał	mu	się	jeszcze	kilka	razy,	stąd	waż-
na	rola	 tego	świętego	w	historii	 zbawienia.	chociaż	
Józef	nie	był	bogaty,	 jako	człowiek	pracowity	posia-
dał	oszczędności,	więc	mógł	zabrać	Maryję	do	Egiptu,	
unikając	prześladowań	króla	heroda.	Była	to	niezwy-
kła	odpowiedzialność	i	prawdziwie	męskie	zadanie	–	
obronić	swoją	brzemienną	małżonkę	i	dziecko	przed	
zagrożeniami,	jakie	się	pojawiły.	

Józef	 pojawia	 się	 ostatni	 raz	 w	 Piśmie	 Świętym	
w	epizodzie,	kiedy	 to	dwunastoletni	 Jezus	udaje	się	
do	świątyni	i	jest	szukany	przez	rodziców.	Prawdopo-
dobnie	Józef	zmarł	około	20	roku,	jeszcze	przed	rozpo-
częciem	działalności	ewangelicznej	chrystusa.	umarł	
być	może	na	jego	rękach	oraz	w	obecności	Maryi,	stąd	
jest	nie	tylko	patronem	rodzin	i	ludzi	pracujących,	ale	
także	dobrej	śmierci.	To	jeden	z	najbardziej	czczonych	
świętych	w	dziejach	Kościoła.	Od	początku	jego	kult	
jest	obecny	w	chrześcijańskiej	Polsce.

n

Marzec	miesiącem	św.	Józefa

Marcin Pietrzyki	prowadzi	człowieka	do	obiecanego	szczęścia	(1950).	
W	związku	z	tym,	„wyznacza	człowiekowi	drogę	prak-
tykowania	dobra	 i	 osiągania	 jego	 celu”	 (1955).	 Jego	
przestrzeganie	jest	konieczne	u	wszystkich	osób	do-
brej	woli,	 aby	osiągnąć	wieczne	 zbawienie.	 Ten	kto	
umiera	 w	 grzechu	 ciężkim	 bez	 żalu	 pozostanie	 na	
zawsze	oddzielonym	od	Boga	(1033).	To	prowadzi	do	
praktycznych	konsekwencji	w	życiu	chrześcijan,	po-
śród	których	należy	wymienić	 te	częściej	dziś	 lekce-
ważone	 (por.	 2270-2283;	2350-2381).	Prawo	moralne	
nie	 jest	 ciężarem,	 ale	 jest	 częścią	 tej	 prawdy,	 która	
wyzwala	 (por.	 J	 8,	 32)	 i	 poprzez	 którą	 chrześcijanin	
przemierza	drogę	zbawienia,	prawdy,	która	nie	może	
być	relatywizowana.

Życie	wieczne

Wielu	 pyta	 się	 dziś,	 dlaczego	 Kościół	 wciąż	 istnie-
je	skoro	sami	biskupi	wolą	działać	 jako	politycy	niż	
jako	nauczyciele	głosić	Ewangelię.	Spojrzenie	nie	po-
winno	zatrzymywać	się	na	kwestiach	drugorzędnych,	
jednak	 bardziej	 niż	 kiedykolwiek	 jest	 koniecznym,	
aby	Kościół	podjął	się	właściwego	mu	zadania.	Każde	
ludzkie	istnienie	ma	nieśmiertelną	duszę,	która	przy	
jego	 śmierci	 odłącza	 się	 od	 ciała,	 jednak	w	 nadziei	
na	 zmartwychwstanie	umarłych	 (366).	 Śmierć	 czyni	
definitywną	decyzję	człowieka	za	 lub	przeciw	Bogu.	
Wszyscy	 muszą	 przejść	 sąd	 szczegółowy	 natych-
miast	po	śmierci	(1021):	albo	będzie	jeszcze	konieczne	
oczyszczenie	 albo	 człowiek	pójdzie	 bezpośrednio	 ku	
szczęściu	wiecznemu	i	będzie	mu	umożliwione	oglą-
danie	 Boga	 twarzą	 w	 twarz.	 istnieje	 jednak	 także	
straszna	możliwość,	 że	 osoba,	 aż	 do	 końca,	 pozosta-
nie	w	sprzeczności	z	Bogiem:	odrzucając	definitywnie	
Jego	miłość,	 bezpośrednio	 potępi	 się	 na	wieki	 (por.	
1022).	 „Bóg	 stworzył	 cię	 bez	 ciebie,	 ale	 nie	 zbawia	
cię	bez	ciebie”	 (1847).	Wieczność	kary	piekielnej	 jest	
straszną	 rzeczywistością,	 która	 –	 według	 świadec-
twa	Pisma	świętego	 –	dotyczy	 tych	wszystkich,	któ-
rzy	umierają	w	stanie	grzechu	śmiertelnego”	 (1035).	
chrześcijanin	 przechodzi	 przez	 ciasna	 bramę,	 „bo	
szeroka	jest	brama	i	przestronna	ta	droga,	która	pro-
wadzi	do	zguby,	a	wielu	jest	takich,	którzy	przez	nią	
wchodzą”	(Mt	7,	13).

Milczenie	o	tych	i	innych	prawdach	wiary	albo	też	
nauczanie	tego,	co	jest	im	przeciwne,	jest	najgorszym	
oszustwem,	któremu	Katechizm	stanowczo	się	sprze-
ciwia.	To	jest	ostatnia	próba	Kościoła,	polegająca	na	
„oszukańczej	religii,	dającej	ludziom	pozorne	rozwią-
zanie	ich	problemów	za	cenę	odstępstwa	od	prawdy”	

(675).	To	jest	oszustwo	antychrysta,	który	nadchodzi	
„z	wszelkim	zwodzeniem	ku	nieprawości	tych,	którzy	
giną,	ponieważ	nie	przyjęli	miłości	prawdy,	aby	do-
stąpić	zbawienia”	(2	Tes	2,	10).

Wezwanie

Jako	robotnicy	w	winnicy	Pana,	nosimy	wszyscy	od-
powiedzialność	 przypominania	 tych	 podstawowych	
prawd,	 trzymając	 się	mocno	 tego,	 co	 sami	 otrzyma-
liśmy.	chciejmy	mieć	odwagę,	aby	przebyć	drogę	Je-
zusa	chrystusa	z	determinacją,	tak	by	osiągnąć	życie	
wieczne,	idąc	za	Jego	przykazaniami	(2075).

Prośmy	 Pana,	 aby	 dał	 nam	 w	 pełni	 poznać,	 jak	
wielki	jest	dar	katolickiej	wiary,	poprzez	który	otwie-
ra	się	brama	życia	wiecznego.	„Kto	się	bowiem	Mnie	
i	 słów	moich	 zawstydzi	 przed	 tym	pokoleniem	wia-
rołomnym	 i	 grzesznym,	 tego	 Syn	 człowieczy	 wsty-
dzić	się	będzie,	gdy	przyjdzie	w	chwale	Ojca	swojego	
razem	 z	 aniołami	 świętymi”	 (Mk	8,	 38).	Dlatego	 też	
wzmacniamy	wiarę	wyznając	prawdę,	którą	jest	sam	
Jezus	chrystus.

Pouczenie,	które	Paweł,	apostoł	Jezusa	chrystusa,	
daje	swojemu	współpracownikowi	i	następcy	Tymo-
teuszowi,	 skierowane	 jest	 w	 szczególny	 sposób	 do	
nas,	 biskupów	 i	 kapłanów.	 Pisał	 on:	 „Zaklinam	 cię	
wobec	Boga	 i	 chrystusa	 Jezusa,	 który	 będzie	 sądził	
żywych	i	umarłych,	i	na	Jego	pojawienie	się,	i	na	Jego	
królestwo:	głoś	naukę,	nastawaj	w	porę,	nie	w	porę,	
[w	razie	potrzeby]	wykaż	błąd,	poucz,	podnieś	na	du-
chu	 z	 całą	 cierpliwością,	 ilekroć	 nauczasz.	 Przyjdzie	
bowiem	chwila,	kiedy	zdrowej	nauki	nie	będą	znosi-
li,	ale	według	własnych	pożądań	–	ponieważ	ich	uszy	
świerzbią	–	będą	sobie	mnożyli	nauczycieli.	Będą	się	
odwracali	od	słuchania	prawdy,	a	obrócą	się	ku	zmy-
ślonym	opowiadaniom.	Ty	zaś	czuwaj	we	wszystkim,	
znoś	trudy,	wykonaj	dzieło	ewangelisty,	spełnij	swe	
posługiwanie!	(2	Tm	4,	1-5).

Oby	Maryja,	Matka	Boga,	wybłagała	nam	 łaskę	
trwania	w	wyznawaniu	prawdy	Jezusa	chrystusa	bez	
zachwiania.

W	jedności	wiary	i	modlitwy.
Gerhard	Kardynał	Müller

Prefekt	Kongregacji	Nauki	Wiary
	w	latach	2012-2017

(Numery	w	tekście	odnoszą	się	do
	Katechizmu	Kościoła	Katolickiego)

n
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ile	masz	dzieci?	O	dzieciach	utraconych	
i	rodzicach	osieroconych

Spotkanie	 w	 lutym,	 które	 dotyczyło	 poronienia	
i	śmierci	dziecka,	poprowadziła	pani	Maria	hornow-
ska-Stoch	–	psycholog,	doktorantka	w	instytucie	Psy-
chologii	uJ.	Pani	Maria	zajmuje	się	tematyką	straty	
dziecka	 w	 okresie	 prenatalnym,	 ma	 doświadczenie	
wielu	rozmów	z	rodzinami,	była	moderatorem	grupy	
wsparcia	dla	kobiet	po	stracie.

Mówiliśmy	 o	 tym,	 jak	 ważne	 jest	 wsparcie	 naj-
bliższych	 oraz	 otoczenia,	 jak	 dobrze	 takie	 wsparcie	
udzielić	 i	 jakich	błędów	nie	popełniać	w	 czasie	 roz-
mów	 z	 osobami,	 które	 dopiero	 co	 pożegnały	 się	 ze	
swoim	dzieckiem.	Pokazaliśmy,	 że	 rozmowa	z	osobą	
duchowną	 na	 pewnym	 etapie	 przeżywania	 żałoby	
może	uchronić	kobietę	i	jej	rodzinę	przed	dalszym	po-
głębianiem	kryzysowej	sytuacji.

Pani	Maria	przedstawiła	kilka	perspektyw	widze-
nia	sytuacji	śmierci	dziecka	w	okresie	ciąży.	Poczyna-
jąc	od	samej	kobiety,	poprzez	jej	męża	(ojca	dziecka)	
kończąc	na	osobach	towarzyszących	–	czyli	rodzinie,	
znajomych	 i	 współpracownikach	 oraz	 przedstawi-
cielach	personelu	medycznego,	którzy	są	świadkami	
tego,	co	często	bywa	tematem	tabu.	Pojawiły	się	su-
gestie	 jak	 próbować	 odnaleźć	 się	w	 nowej	 sytuacji,	
ale	 także	 pomysły	na	 to,	 jak	mądrze	wesprzeć	 osie-
roconych	 rodziców	 oraz	 wskazówki	 jak	 się	 wobec	
nich	zachować,	aby	dodatkowo	nie	ranić.	Poruszane	
tematy	dotyczyły	nie	tylko	dla	osób	bezpośrednio	do-
świadczających	utraty	dziecka,	ale	także	ich	szerszego	
otoczenia.

W	 niedzielę	 07.04.2019r.	 przed	 naszym	 kościołem	
odbędzie	się	kwesta	na	rzecz	ogólnopolskiej	akcji	Ro-
dacy-Bohaterom.	Jej	celem	jest	pomoc	byłym	żołnie-
rzom	armii	 Krajowej,	 ich	 rodzinom	 oraz	 innym	Po-
lakom	mieszkającym	na	Białorusi,	 Litwie,	ukrainie,	
w	Rumunii	i	w	Mołdawii.	Większość	z	nich	to	ludzie	
w	podeszłym	wieku,	 schorowani	 i	 żyjący	w	biedzie.	
Pomagamy	 również	 polskim	 szkołom	 i	 instytucjom	
kultury	na	Kresach.	

Każdy	przejaw	pamięci,	szczególnie	ze	strony	Po-
laków,	jest	ważnym	dowodem	wdzięczności	za	walkę	
o	 niepodległość	 naszej	 Ojczyzny	 oraz	 podziękowa-
niem	 za	opiekę	nad	polskimi	miejscami	pamięci	na	

tych	 terenach.	 akcję	 prowadzi	 wrocławskie	 Stowa-
rzyszenie	Odra-Niemen.	W	Krakowie	jej	koordynato-
rem	 jest	 	akademia	 ignatianum,	której	wolontariu-
sze	zbierać	będą	pieniądze	przed	naszym	kościołem.	

inicjatywę	 wspierają	 różne	 środowiska	 i	 grupy.	
Otrzymujemy	wsparcie	dzieci	i	młodzieży	co	jest	ich	
przejawem	 patriotyzmu.	 W	 promocję	 wydarzenia	
włączają	się	różne	media	lokalne	i	ogólnopolskie.	Lo-
kalne	 działania,	 patronatem	 honorowym	 obejmują	
zasłużone	osoby,	ks.	abp.	Marek	Jędraszewski,	arcy-
biskup	Metropolita	Krakowski	oraz	Piotr	ćwik,	Woje-
woda	Małopolski.

n

Jadwiga Michniak 

Kazanie	nawiązujące	do	tematu	spotkania	wygło-
sił	Diecezjalny	Duszpasterz	Kobiet	archidiecezji	Kra-
kowskiej	–	ks.	dr	Paweł	Gałuszka

Wysłuchaj	audycji	w	Radiu	Kraków:	www.radio-
krakow.pl/audycje/rozmowy-o-wierze/o-dzieciach
-utraconych-i-rodzicach-osieroconych/

13	marca	2019
Jeśli	nie	in	vitro	to	co?
O	problemach	z	płodnością

Gościem	 spotkania	 będzie	 pani	 Daria	 Mikuła
-Wesołowska	 –	 lekarz,	 naprotechnolog	 z	 bielskiego	
Ośrodka	Troski	o	Płodność.	Dyrektor	Ogólnopolskie-
go	centrum	Troski	o	Płodność	(www.fccp.pl).

Porozmawiamy	 o	 metodach	 leczenia	 niepłodno-
ści,	 a	 także	o	 tym	 jak	wesprzeć	osoby,	które	dotyka	
ten	problem.	Jak	rozmawiać	na	ten	temat	w	rodzinie,	
dlaczego	nieraz	problemy	z	płodnością	stają	się	przy-
czyną	niezrozumienia	i	odsunięcia	się	od	siebie	człon-
ków	rodziny.	

Zapraszamy	!!!
n

kOśCiÓŁ W pOlsCe 
i na śWieCie

Profesor	Bogdan	chazan	
laureatem	23.	edycji	 

Nagrody	im.	Jerzego	ciesielskiego

Metropolita	krakowski	abp	Marek	Jędraszewski	wrę-
czył	 nagrodę	 im.	 Sł.	 B.	 Jerzego	 ciesielskiego	 –	 ojca	
rodziny.	Wydarzenie	miało	miejsce	w	Sali	Senackiej	
Politechniki	 Krakowskiej.	 Nagroda	 im.	 Jerzego	 cie-
sielskiego	 przyznawana	 jest	 od	 1997	 roku	 przez	 re-
dakcję	 i	 czytelników	„Źródła”,	w	 rocznicę	powstania	
tygodnika.	 Redakcja	 wyróżnia	 osoby,	 które	 swoim	
zaangażowaniem	zawodowym,	działalnością	społecz-
ną	i	osobistym	świadectwem	wyrażają	szacunek	dla	
wartości	życia	i	rodziny.	Wśród	laureatów	nagrody	są	
m.	 in.	dr	Wanda	Półtawska,	prof.	Gabriel	Turowski,	
czesław	 Ryszka	 i	 Marek	 Jurek.	 uroczystość	 popro-
wadził	prof.	 Janusz	Kawecki.	Podczas	wręczenia	na-
grody,	 obecna	 była	małżonka	 Jerzego	 ciesielskiego	

–	 pani	 Danuta	 ciesielska,	 której	 złożono	 życzenia	
z	 okazji	 90-tych	 urodzin.	 Rektor	 Politechniki	 Kra-
kowskiej,	 prof.	 Jan	 Kazior,	 powitał	 zebranych	 gości	
i	 przypomniał,	 że	misją	 uczelni	 jest	wychowywanie	
i	przekazywanie	istotnych	wartości.

arcybiskup	skoncentrował	swoją	wypowiedź	wo-
kół	trzech	haseł.	Pierwsze,	autorstwa	św.	ireneusza,	
brzmi:	 „Gloria	 Dei	 est	 homo	 vivens”	 („chwałą	 Bożą	
jest	 żyjący	 człowiek”).	 Echem	 tych	 słów	 jest	 książ-
ka	 poświęcona	 Jerzemu	 ciesielskiemu	 „Dziękuję	 ci	
Boże,	że	jestem”.

–	Nie	możemy	zapomnieć,	 że	nasze	 życie	 jest	od-
daniem	 czci	 Bogu.	 To	 jest	 nasz	 podstawowy	 punkt	
wyjścia	do	myślenia	o	człowieku.	Dwa	kolejne	słowa	
zostały	 zaczerpnięte	 z	 filozoficznego	 dorobku	 Em-
manuela	 Levinasa.	 Są	nimi	 –	 obojętność	 i	 odpowie-
dzialność.	francuski	myśliciel	zastanawiał	się,	jak	to	
możliwe,	że	naród	niemiecki,	mający	ogromny	wkład	
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w	europejską	kulturę,	stał	się	środowiskiem,	w	któ-
rym	zrodziło	się	bestialskie	prześladowanie	drugiego	
człowieka	 i	holocaust.	Odpowiedzią	na	 to	 zagadnie-
nie	 jest,	 zdaniem	Levinasa,	obojętność,	która	pierw-
szy	raz	znalazła	swój	wyraz	po	zabójstwie	abla,	kiedy	
Kain	 bezczelnie	 zapytał	 Stwórcę:	 „czyż	 jestem	 stró-
żem	mego	brata?”

–	 Jako	 ludzie	 jesteśmy	 stróżami	 życia	 drugiego	
człowieka.	 co	 więcej,	 jeżeli	 czuję	 odpowiedzialność	
za	los	drugiego,	to	dopiero	wtedy	jestem	prawdziwie	
człowiekiem.

Metropolita	 podkreślił,	 że	 współczesna	 kultura	
wymusza	na	nas	postawę	obojętności.	Dzieje	 się	 to	
już	na	przestrzeni	języka	i	słów,	które	określają	czło-
wieka	 jako	 „zlepek	 komórek”,	 „zygotę”,	 czy	 „płód”.	
Zwracając	 się	 bezpośrednio	 do	 laureata,	 profesora	
Bogdana	chazana,	arcybiskup	podziękował	 lekarzo-
wi	za	bycie	świadkiem	życia.

–	Sfera	obojętności	na	los	drugiego	człowieka	po-
szerza	się.	Dlatego	dziękuję	Panu	za	 to,	 że	uczy	nas	
Pan	nie-obojętności,	a	dla	wielu	środowisk	 jest	Pan	
wyrzutem	sumienia.	Profesor	chazan	oświadczył,	że	
przyjmuje	 nagrodę	 również	 w	 imieniu	 wszystkich	
młodych	 pracowników	 medycznych	 –	 lekarzy,	 pie-
lęgniarek	 i	 położnych,	 którzy	 niestrudzenie	 walczą	
o	ludzkie	życie,	przypłacając	to	wieloma	trudnościami	
i	przykrościami.	Dodał,	że	na	dyrektorów	szpitali	i	na	
ordynatorów	oddziałów	spadła	odpowiedzialność	za	
dobre	imię	placówek,	w	których	pomaga	się	chorym	
i	broni	się	każdego	życia.	Odwołał	się	do	spotkania	
Ojca	 Świętego	 z	 lekarzami	 w	 2001	 roku	w	 Rzymie,	
kiedy	papież	powiedział,	że	jego	nadzieją	jest	troska	
Kościoła	o	lekarzy	i	pracowników	służby	zdrowia,	nie-
strudzenie	broniących	życia.	Profesor	zwrócił	uwagę,	
że	 w	 dobie	 powszechnej	 tolerancji,	 lekarzy	 traktu-
je	 się	 bezpardonowo,	 próbując	 zakazać	 im	wolności	
sumienia.

–	Po	co	lekarzowi	sumienie?	Po	to,	aby	w	codzien-
nej	pracy	wyraźnie	odróżnić	dobro	od	zła.	Po	to,	aby	
widzieć	 problemy	 takie,	 jakie	 w	 rzeczywistości	 są.	
aby	 skutecznie	 wybronić	 się	 przed	 zniewalającym	

kOśCiÓŁ W pOlsCe 
i na śWieCie

działaniem	i	zawieraniem	kompromisów,	godzących	
w	wolność	sumienia.

Profesor	 przypomniał,	 że	 przedmiotem	 troski	 le-
karza	powinno	być	również	sumienie	pacjenta.	Podał	
przykład	rodziców	starających	się	o	dzieci,	na	których	
często	wywiera	się	wpływ,	proponując	im	niezgodne	
z	 sumieniem	metody	 leczenia	 niepłodności.	 Zauwa-
żył,	że	zmieniła	się	relacja	lekarza	z	pacjentem,	która	
w	dzisiejszych	czasach	bardziej	przypomina	kontrakt.

–	 Nadzieją	 na	 przyszłość	 są	 uczelnie	 katolickie	
i	powstające	tam	wydziały	medyczne.

Prof.	Bogdan	chazan	to	wybitny	ginekolog	 i	po-
łożnik,	obrońca	życia	człowieka	od	poczęcia	aż	do	na-
turalnej	śmierci,	a	także	promotor	zmian	w	polskim	
położnictwie,	ukierunkowanych	na	potrzeby	rodziny.	
Przez	wiele	lat	pracował	w	instytucie	Matki	i	Dziecka,	
a	w	latach	2004-2014	kierował	ginekologiczno-położ-
niczym	Szpitalem	Specjalistycznym	 im.	 św.	Rodziny	
w	Warszawie.	Był	członkiem	Rządowej	Rady	Ludno-
ściowej	i	członkiem	Komitetu	Nauk	Demograficznych	
PaN.	Przewodniczył	radzie	ginekologów	katolickich	
Matercare	 international.	 Jest	 zastępcą	 prezesa	 Ka-
tolickiego	Stowarzyszenia	Lekarzy	Polskich	i	konsul-
tantem	w	dziedzinie	położnictwa	i	ginekologii	w	Wo-
jewództwie	 Świętokrzyskim,	 a	 także	 dyrektorem	
medycznym	centrum	Zdrowia	Rodziny	caritas	archi-
diecezji	 Przemyskiej.	W	 jednym	 wywiadzie	 określił	
siebie	„beneficjentem	Bożego	Miłosierdzia”.

Jerzy	ciesielski,	 inżynier	budownictwa	i	profesor	
Politechniki	 Krakowskiej,	 żył	 w	 latach	 1929-1970.	
Działał	 aktywnie	 w	 krakowskim	 duszpasterstwie	
akademickim,	gdzie	 zaprzyjaźnił	 się	 z	Karolem	Woj-
tyłą.	Zginął	wraz	z	dwójką	swych	dzieci	w	katastrofie	
statku	na	Nilu.	Jego	proces	beatyfikacyjny	rozpoczął	
się	 w	 1985	 r.	W	 styczniu	 2014	 r.	 papież	 franciszek	
uznał	 heroiczność	 cnót	 Sługi	 Bożego	 Jerzego	 cie-
sielskiego.	 Podczas	 uroczystości	 na	 ręce	 redaktora	
naczelnego	pisma,	dra	inż.	adama	Kisiela,	wręczono,	
przyznany	z	inicjatywy	senatora	antoniego	Szymań-
skiego,	Medal	 Senatu	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	 dla	
tygodnika	„Źródło”,	który	od	27	 lat	rzetelnie	opisuje	
ważne	wydarzenia	z	życia	Kościoła	i	Ojczyzny.

uroczystość	zakończyła	się	Mszą	św.	w	kościele	św.	
floriana,	podczas	której	dziękowano	Bogu	za	opiekę	
nad	tygodnikiem	„Źródło”,	a	także	proszono	o	rychłą	
beatyfikację	Sługi	Bożego	Jerzego	ciesielskiego	oraz	
w	intencji	tegorocznego	Laureata	Nagrody.

Za	WWW.diecezja.pl
opr.	Teresa

* * *
„Największy	dar”	 

–	film,	który	warto	zobaczyć

Premiera	 i	 dystrybucja	 w	 blisko	 40	 krajach,	 pełne	
sale	kinowe	i	będąca	pod	ogromnym	wrażeniem	pu-
bliczność.	 Najnowszy	 film	 Juana	 Manuela	 cotelo,	
któremu	 sławę	 przyniosła	 kultowa	 już	 „Ziemia	Ma-
ryi”,	zaskakuje,	oczarowuje	i	dostarcza	widzom	wielu	
emocji.	 „Największy	 dar”	 to	 fabularyzowany	 doku-
ment	w	konwencji…	westernowej	komedii	(warstwa	
fabularna)	 i	 kina	 faktu	 (warstwa	 dokumentalna).	
Głównym	bohaterem	opowieści	jest	reżyser	(w	tej	roli	
sam	cotelo),	który	w	scenerii	miasteczka	rodem	z	Dzi-
kiego	Zachodu	kręci	klasyczną	historię	o	walce	dobra	
ze	złem.	Na	artystę	przychodzi	kryzys	twórczy	i	spada	
masa	wątpliwości.	Może	zmienić	zakończenie?	czy	w	
każdej	historii	ludzie	muszą	się	na	końcu	pozabijać?	
ucieka	z	planu,	by	poszukać	inspirujących	i	prawdzi-
wych	opowieści,	które	pomogłyby	mu	wymyślić	inny	
finał	swojego	dzieła.	Prawdziwe	życie	okazuje	się	bar-
dziej	zaskakujące	niż	wymyślone	historie…	czy	możli-
wa	jest	tak	bezgraniczna	miłość	i	tak	bezwarunkowe	
przebaczenie?.

opr.	Teresa	

* * *
Jak	stwarzać	przestrzeń	do	ewangelizacji	

wśród	młodych

Mszą	 św.	 w	 Sanktuarium	 Najświętszej	 Maryi	 Pan-
ny	 Gwiazdy	 Nowej	 Ewangelizacji	 i	 św.	 Jana	 Pawła	
ii	zakończyła	się	w	Toruniu	Ogólnopolska	Sesja	Za-
rządów	 Diecezjalnych	 Katolickiego	 Stowarzyszenia	
Młodzieży.	

W	 trzydniowych	 obradach	 uczestniczyło	 ponad	
150	osób	z	całej	Polski.	Wśród	uczestników	sesji	był	

też	ks.	bp	Marek	Solarczyk,	delegat	Konferencji	Epi-
skopatu	Polski	ds.	KSM.

członkowie	 KSM	 rozmawiali	 m.in.	 o	 tym,	 jak	
stwarzać	przestrzeń	do	ewangelizacji	wśród	młodych.	
Spotkanie	 stanowiło	 forum	 wymiany	 doświadczeń	
–	 mówiła	 aleksandra	 Samula,	 Sekretarz	 Prezydium	
Krajowej	Rady	KSM.

–	To,	co	jest	ważne	w	naszych	spotkaniach,	to	jest	
możliwość	 budowania	 wspólnoty,	 budowania	 prze-
strzeni	spotkania,	żeby	wzajemnie	dzielić	się	swoim	
doświadczeniem	 i	 wzajemnie	 umacniać	 –	 wskazała	
aleksandra	 Samula.	 Podczas	 spotkania	 odbyły	 się	
m.in.	wybory	uzupełniające	do	Prezydium	Krajowej	
Rady	KSM.	Podsumowano	też	realizowane	przez	Sto-
warzyszenie	 projekty	 i	 zaprezentowano	 Platformę	
KSM	–	narzędzie	wspierające	jego	rozwój.		W	trakcie	
sesji	 młodzi	 zrzeszeni	 w	 Stowarzyszeniu	 znowelizo-
wali	 też	 swój	 statut	 –	 poinformował	 ks.	 dr	 andrzej	
Lubowicki,	asystent	generalny	KSM.

–	 Podczas	 tego	 spotkania	 mieliśmy	 trzy	 główne	
wydarzenia.	Po	pierwsze	–	zatwierdzenie	nowego	sta-
tutu	KSM,	które	teraz	ma,	jako	propozycja,	trafić	pod	
obrady	KEP.	Po	tym	otrzymamy	go	następnie	do	na-
szej	dyspozycji,	do	naszego	działania.	Kolejnym	waż-
nym	momentem	było	 seminarium	 tworzenia	 środo-
wiska	młodych.	Katolickie	Stowarzyszenie	Młodzieży	
jest	 organizacją,	 która	 ma	 wychodzić	 do	 szerszych	
środowisk,	 przede	 wszystkim	 schodzić	 do	 poziomu	
parafii.	Młodzi	mogli	właśnie	tutaj	usłyszeć	podczas	
tego	spotkania,	podczas	wykładów,	 jak	wykorzystu-
jąc	naturalne	 zasoby	przyrodnicze,	 ale	nie	 tylko,	bo	
i	 społeczne,	 jak	 tworzyć	 środowisko	młodych	 ludzi.	
Trzecią	kwestią	były	sprawy	bieżące	–	wyjaśnił	ks.	dr	
andrzej	Lubowicki.

Zwieńczeniem	 obrad	 była	 Msza	 św.	 w	 sanktu-
arium	 Najświętszej	 Maryi	 Panny	 Gwiazdy	 Nowej	
Ewangelizacji	i	św.	Jana	Pawła	ii.	Przewodniczył	jej	
o.	dr	Tadeusz	Rydzyk	cSsR.

W	homilii	Dyrektor	Radia	Maryja	podkreślał,	 że	
prawdziwe	 szczęście	 płynie	 nie	 z	 dóbr	 tego	 świata,	
ale	 ze	 zjednoczenia	 z	 Bogiem,	 do	 czego	 wszystkich	
zachęcał.	 –	 Będziemy	 szczęśliwi	 nawet	 wtedy,	 gdy	
nas	wyłączą,	gdy	będą	was	wyśmiewać,	gdy	będą	na-
wet	w	telewizjach	na	was	mówić,	gdy	będą	pisać	na	
was,	kłamać.	Z	Panem	Jezusem	mamy	być	na	co	dzień	
i	 liczy	się	to,	co	będzie	w	przyszłości,	a	nie	na	teraz.	
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kochani.	Jeśli	nawet	rozpadłyby	się	wszystkie	nasze	
ziemskie	miłości,	a	nie	zostało	by	nam	w	ręce	nic	in-
nego	jak	tylko	pył,	to	zawsze	pozostaje	nam	wszyst-
kim	płonąca,	jedyna	i	wierna	miłość	Boga”.

Na	 zakończenie	 franciszek	 zwrócił	 uwagę,	 że	
wyrażenie	 „któryś	 jest	w	niebie”	nie	wyraża	 	 	odda-
lenia	Boga,	ale	radykalną	różnicę	Jego	miłości.	inny	

wymiar	miłości,	która	się	nie	nuży,	jest	zawsze	obec-
na,	co	więcej,	jest	zawsze	na	wyciągnięcie	ręki.	„Wy-
starczy	powiedzieć	«Ojcze	nasz,	któryś	jest	w	niebie»	
i	ta	miłość	przychodzi”	–	mówił	Papież.

Za	WWW.franciszkanska3.pl	
opr.	Teresa	

n
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Kierujemy	 się	 tym,	 co	 do	nas	mówił	 Pan	 Jezus:	 nie	
wchodźmy	na	drogę	występnych,	nie	słuchajmy	ich	
rad.	Będziemy	szczęśliwi	i	to	szczęście	nieśmy	dalej.	
Wy	 –	młodzi	 –	 też	 –	 zaznaczył	o.	 dr	Tadeusz	Rydzyk	
cSsR.	

KSM	zrzesza	młodych	ludzi	w	wieku	od	14	do	30	
lat.	Obecnie	w	całym	kraju	należy	do	niego	blisko	15	
tys.	osób.	

Za	www	radio	Maryja.pl
opr.	Teresa

* * *
„nie	zapominajcie	nigdy,	że	jesteśmy	ukocha-
nymi	dziećmi	Boga	i	że	nie	ma	nic	takiego,	
co	mogłoby	ugasić	Jego	namiętną	miłość	do	

nas”

„Nie	 zapominajcie	 nigdy,	 że	 jesteśmy	 ukochanymi	
dziećmi	Boga	i	że	nie	ma	nic	takiego,	co	mogłoby	uga-
sić	Jego	namiętną	miłość	do	nas”	–	

powiedział	 Ojciec	 Święty	 pozdrawiając	 pielgrzy-
mów	polskich	podczas	dzisiejszej	audiencji	ogólnej.	

Jesteśmy	żebrakami,	którym	w	trakcie	wędrówki	
grozi,	 że	 nigdy	 nie	 znajdą	 w	 pełni	 skarbu,	 którego	
szukają	 od	 pierwszego	 dnia	 życia:	 miłości	 –	 mówił	
Papież	franciszek	podczas	audiencji	ogólnej.	Konty-
nuował	na	niej	cykl	katechez	związanych	z	modlitwą	
„Ojcze	Nasz”.

Ojciec	Święty	podkreślił,	że	nie	możemy	modlić	się	
jak	papugi.	Jeżeli	nie	wchodzimy	w	tajemnicę	ze	świa-
domością,	 że	Bóg	 jest	naszym	Ojcem,	 to	się	nie	mo-
dlimy.	aby	zrozumieć,	w	jakim	sensie	Bóg	jest	moim	
Ojcem,	często	myślimy	o	postaciach	własnych	rodzi-
ców,	które	wpływają	na	osobistą	relację	z	Bogiem.	Te	
obrazy	ojca	i	matki	muszą	jednak	w	pewnym	stopniu	
się	oczyścić.

„Nikt	z	nas	nie	miał	doskonałych	rodziców,	nikt,	
podobnie	 jak	my,	z	kolei	nigdy	nie	będzie	doskona-
łym	 rodzicem	 czy	 pasterzem.	Wszyscy	mamy	wady,	
wszyscy	 –	 zaznaczył	 franciszek.	 –	 Nasze	 związki	
miłości	 zawsze	 przeżywamy	 pod	 znakiem	 naszych	

ograniczeń,	a	także	naszego	egoizmu,	dlatego	są	one	
często	skażone	pragnieniami	posiadania	lub	manipu-
lowania	innymi.	Dlatego	niekiedy	deklaracje	miłości	
przeradzają	 się	 w	 uczucia	 gniewu	 i	 wrogości.	 «ale	
patrz,	jak	tych	dwoje	mocno	kochało	się	w	ubiegłym	
tygodniu,	dziś	nienawidzą	się	na	śmierć»	–	widzimy	to	
każdego	dnia!	i	to	dlatego,	że	wszyscy	mamy	gorzkie	
korzenie	w	swoim	wnętrzu,	które	nie	są	dobre.	Nie-
kiedy	ujawniają	się	i	wyrządzają	krzywdę”.

Następnie	Papież	odwołał	się	do	przykładu	bożka	
miłości	z	mitologii	greckiej,	który	według	niego	jest	
postacią	najbardziej	tragiczną.	Nikt	bowiem	nie	wie,	
czy	 jest	on	aniołem,	czy	demonem,	a	 jego	rodzicami	
są	Poros	 i	Penia,	 czyli	przebiegłość	 i	ubóstwo.	uka-
zuje	nam	 to	dwojaką	naturę	naszej	miłości,	 zdolnej	
do	rozkwitania,	a	 jednocześnie	usychania	 i	obumie-
rania.	Podobnie	mówi	prorok	Ozeasz:	„Wasza	miłość	
jest	jak	poranny	obłok,	jak	rosa,	która	wcześnie	zni-
ka”	 (Oz	 6,	 4).	 Ludzie	 często	 kochają	w	 sposób	 słaby	
i	niestały	–	mówił	Ojciec	Święty	–	chcemy	dobrze,	lecz	
napotykamy	swe	ograniczenia,	 słabość,	niezdolność	
do	dotrzymania	obietnicy.	Tak	jak	św.	Piotr,	który	nie	
był	wierny	miłości	Jezusa.	Zawsze	istnieje	ta	słabość,	
która	powoduje	nasz	upadek.

„Jest	 jednak	 inna	miłość,	miłość	Ojca	 «który	 jest	
w	 niebie».	 Nikt	 nie	 powinien	wątpić,	 że	 jest	 objęty	
tą	miłością.	Kocha	nas.	Kocha	mnie	–	możemy	sobie	
powiedzieć.	Jeśli	nawet	nasz	ojciec	i	matka	nie	kocha-
li	nas,	to	jest	Bóg	w	niebie,	który	nas	kocha	tak,	jak	
nikt	nigdy	tego	nie	uczynił	i	nie	może	uczynić.	Miłość	
Boga	jest	wierna	–	podkreślił	Papież.	–	Prorok	izajasz	
mówi:	«czy	może	kobieta	zapomnieć	o	swym	niemow-
lęciu?	czy	może	nie	miłować	dziecka	swego	łona?	Lecz	
gdyby	nawet	ona	zapomniała,	 Ja	nie	zapomnę	o	 to-
bie!	Oto	wyryłem	cię	na	moich	dłoniach»	(iz	49,	15-16).	
Dziś	w	modzie	jest	tatuaż:	«Oto	wyryłem	cię	na	moich	
dłoniach».	Wytatuowałem	sobie	ciebie	na	moich	dło-
niach.	Jestem	w	rękach	Boga	w	ten	właśnie	sposób	
i	nie	mogę	się	od	niego	odciąć.	Miłość	Boga	jest	jak	
miłość	matki,	która	nie	może	zapomnieć.	a	jeśli	mat-
ka	zapomni?	«Ja	nie	zapomnę	o	tobie!»	–	mówi	Pan.	To	
jest	miłość	doskonała	Boga,	tak	jesteśmy	przez	Niego	
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3 III 2019 – 8 Niedziela Zwykła,

Czyt.: Syr 27, 4-7; Ps 92, 2-3. 13-14. 15-16;  
1 Kor 15, 54B-58; Łk 6, 39-45;

4 III 2019 

Święto św. Kazimierza, Królewicza,  
patrona Archidiecezji Krakowskiej, 

Czyt.: Syr 51, 13-20; Ps 16, 1-2a i 5. 7-8. 11; Łk 12, 35-40;

Kazimierz urodził się 3 X 1458 r. w Krakowie na Wa-
welu. Był drugim z kolei spośród sześciu synów Ka-
zimierza Jagiellończyka. Jego wychowawcą i nauczy-
cielem był ks Jan Długosz, kanonik krakowski.

Św. Kazimierz jest jednym z najbardziej popular-
nych polskich świętych. Jest także głównym patro-
nem Litwy. W diecezji wileńskiej do dziś zachował 
się zwyczaj, że w dniu św. Kazimierza sprzedaje się 
obwarzanki, pierniki i palmy; niegdyś sprzedawa-
no także lecznicze zioła (odpustowy jarmark zwany 
Kaziukami). 

5 III 2019  

Czyt.: Syr 35, 1-12; Ps 50, 5-6. 7-8. 14 i 23;  
Mk 10, 28-31;

6 III 2019 – Środa Popielcowa,

Czyt.: Jl 2, 12-18; Ps 51, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 i 17;  
2 Kor 5,20 – 6,3; Mt 6, 1-6. 16-18;

7 III 2019 

Czwartek po Popielcu,

Czyt.: Pwt 30, 15-20; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6; Łk 9, 22-25;

8 III 2019 

Piątek po Popielcu,

Czyt.: Iz 58, 1-9; Ps 51, 3-4. 5-6a. 18-19; Mt 9, 14-15; 

9 III 2019  

Sobota po Popielcu,

Czyt.: Iz 58, 9b-14; Ps 86, 1-2. 3-4. 5-6; Łk 5, 27-32;

10 III 2019 – 1 Niedziela Wielkiego Postu,

Czyt.: Pwt 26, 4-10; Ps 91, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15;  
Rz 10, 8-13; Łk 4, 1-13;

11 III 2019  

Czyt.: Kpł 19, 1-2. 11-18; Ps 19, 8. 9. 10. 15;  
Mt 25, 31-46;

12 III 2019  

Czyt.: Iz 55, 10-11; Ps 34, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19;  
Mt 6, 7-15;

13 III 2019 

Czyt.: Jon 3, 1-10; Ps 51, 3-4. 12-13. 18-19; Łk 11, 29-32;
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14 III 2019 

Czyt.: Est (Wlg) 14, 1. 3-5. 12-14;  
Ps 138, 1-2a. 2bc-3. 7c-8; Mt 7, 7-12;

15 III 2019 

Wspomnienie św. Klemensa Marii Hofbauera, 
prezbitera,

Czyt.: Ez 18, 21-28; Ps 130, 1-2. 3-4. 5-7. 7bc-8;  
Mt 5, 20-26;

Św. Klemens Maria Hofbauer (Dworzak), kapłan, 
zakonnik. Urodził się 26 grudnia 1751 roku na Mo-
rawach w Tasovicach w licznej rodzinie rzeźnika. Po 
śmierci ojca pracował jako piekarz.

Długi czas poszukiwał swego miejsca w życiu. Dzięki 
wytrwałości i ludzkiej pomocy ukończył studia uni-
wersyteckie w Wiedniu. W Rzymie zetknął się z zako-
nem redemptorystów, do którego wstąpił. Po otrzy-
maniu święceń kapłańskich wysłano go do Wiednia, 
a następnie na Pomorze. Ze względu na złe drogi 
i ostrą zimę zatrzymał się na jakiś czas w Warszawie. 
Chwilowy postój przemienił się w pobyt trwający 21 
lat. 

Prowadził działalność charytatywną, opiekę nad słu-
żącymi – których było wtedy w stolicy około 11 000. 
Uruchomił drukarnię i wydawnictwo książek religij-
nych oraz stowarzyszenie dla pogłębiania wiedzy re-
ligijnej. W ten sposób powstała pierwsza placówka 
jego zakonu w Polsce.

16 III 2019 

Czyt.: Pwt 26, 16-19; Ps 119, 1-2. 4-5. 7-8; Mt 5, 43-48;

17 III 2019 – 2 Niedziela Wielkiego Postu,

Czyt.: Rdz 15, 5-12. 17-18; Ps 27, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14; 
Flp 3, 17- 4, 1; Łk 9, 28b-36;

18 III 2019 

Wspomnienie św. Cyryla Jerozolimskiego,  
biskupa i doktora Kościoła,

Czyt.: Dn 9, 4b-10; Ps 79, 8. 9. 11 i 13; Łk 6, 36-38;

Św. Cyryl Jerozolimski, zwalczał herezję arian, którzy 
nie uznawali prawdy o wcieleniu Słowa: Chrystus 
nie mógł być jednocześnie i Bogiem i człowiekiem.

19 III 2019 

Uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Ma-
ryi Panny,

Czyt.: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16; Ps 89, 2-3. 4-5. 27 i 29; 
Rz 4, 13. 16-18. 22; Łk 2, 41-51a;

20 III 2019 

Czyt.: Jr 18, 18-20; Ps 31, 5-6. 14. 15-16; Mt 20, 17-28;

21 III 2019 

Czyt.: Jr 17, 5-10; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6; Łk 16, 19-31;

22 III 2019 

Czyt.: Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28;  
Ps 105, 16-17. 18-19. 20-21;  
Mt 21, 33-43. 45-46;

23 III 2019 

Wspomnienie Św. Turybiusza z Mogrovejo, biskupa,

Czyt.: Mi 7, 14-15. 18-20; Ps 103, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12; 
Łk 15, 1-3. 11-32;

Turybiusz urodził się 16 listopada 1531 roku w rodzi-
nie szlacheckiej w Mayorga – prowincja Leon (Hisz-
pania). Studiował prawo w Salamance i Valladolid. 
Był tak zdolnym prawnikiem, że król Hiszpanii Filip 
II powierzył mu w 1573 r. obowiązki głównego sę-
dziego inkwizycji w Grenadzie.

W 1579 roku został również z nadania króla bi-
skupem Limy w Peru, która była wówczas kolonią 
hiszpańską. W ogromnej, prawie misyjnej diecezji 
próbował uporządkować życie religijne, podnieść 
poziom intelektualny i moralny kleru. Bronił praw 
miejscowej ludności. Żeby lepiej się z nimi porozu-
miewać, nauczył się lokalnych dialektów. W 1583 r. 
zwołał synod prowincjonalny, w roku 1591 założył 
w Limie seminarium duchowne, pierwsze w Amery-
ce. Ochrzcił i bierzmował ponad pół miliona Indian, 
przemierzając przy tym setki kilometrów swojej 
diecezji o powierzchni ponad 450 tys. km kwadra-
towych. Był człowiekiem modlitwy. Prowadził życie 
pełne umartwienia.

24 III 2019 – 3 Niedziela Wielkiego Postu,

Czyt.: Wj 3, 1-8a. 13-15; Ps 103, 1-2. 3-4. 6-7. 8 i 11;  
1 Kor 10, 1-6. 10-12; Łk 13, 1-9;

25 III 2019 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 

Czyt.: Iz 7, 10-14; Ps 40, 7-8a. 8b-10. 11; Hbr 10, 4-10; 
Łk 1, 26-38;

Dzisiejsza uroczystość przypomina nam o tym wiel-
kim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era 
w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł 
do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, 
że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej 
Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób 
za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego 
Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trak-
cie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica 
Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą 
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

26 III 2019  

Czyt.: Dn 3, 25. 34-43; Ps 25, 4-5. 6-7bc. 8-9;  
Mt 18, 21-35;

27 III 2019 

Czyt.: Pwt 4, 1. 5-9; Ps 147, 12-13. 15-16. 19-20;  
Mt 5, 17-19;

28 III 2019 

Czyt.: Jr 7, 23-28; Ps 95,1-2. 6-7ab. 7c-9; Łk 11, 14-23;

29 III 2019 

Czyt.: Oz 14, 2-10; Ps 81, 6c-8a. 8bc-9. 10-11ab. 14 i 17; 
Mt 12, 28b-34;

30 III 2019 

Czyt.: Oz 6, 1-6; Ps 51, 3-4. 18-19. 20-21a; Łk 18, 9-14;

31 III 2019 – 4 Niedziela Wielkiego Postu,

Czyt.: Joz 5, 9a. 10-12; Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7;  
2 Kor 5, 17-21; Łk 15, 1-3. 11-32;

1 IV 2019  

Czyt.: Iz 65, 17-21; Ps 30, 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b;  
J 4, 43-54;

2 IV 2019  

Czyt.: Ez 47, 1-9. 12; Ps 46, 2-3. 5-6. 8-9; J 5, 1-3a. 5-16;

3 IV 2019 

Czyt.: Iz 49, 8-15; Ps 145, 8-9. 13cd-14. 17-18; J 5, 17-30; 

4 IV 2019 

Czyt.: Wj 32, 7-14; Ps 106, 19-20. 21-22. 23; J 5, 31-47;

5 IV 2019 

Czyt.: Mdr 2, 1a. 12-22; Ps 34, 17-18. 19-20. 21 i 23;  
J 7, 1-2. 10. 25-30;

6 IV 2019 

Czyt.: Jr 11, 18-20; Ps 7, 2-3. 9bc-10. 11-12; J 7, 40-53;

7 IV 2019 – 5 Niedziela Wielkiego Postu,

Czyt.: Iz 43, 16-21; Ps 126, 1-2ab. 2cd i 4. 5-6;  
Flp 3, 8-14; J 8, 1-11;

8 IV 2019  

Czyt.: Dn 13, 41-62; Ps 23, 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6; J 8, 1-11;

9 IV 2019  

Czyt.: Lb 21, 4-9; Ps 102, 2-3. 16-18. 19-21; J 8, 21-30;

10 IV 2019 

Czyt.: Dn 3, 14-20. 91-92. 95; Ps: Dn 3, 52-56;  
J 8, 31-42;

11 IV 2019 

Czyt.: Rdz 17, 3-9; Ps 105, 4-5. 6-7. 8-9; J 8, 51-59;

12 IV 2019 

Czyt.: Jr 20, 10-13; Ps 18, 2-3a. 4-6a. 7; J 10, 31-42;

13 IV 2019 

Wspomnienie św. Marcina I, papieża i męczennika,

Czyt.: Ez 37, 21-28; Ps: Jr 31, 10-12ab. 13; J 11, 45-57;

Marcin pochodził z włoskiego miasta Todi (w Umbrii). 
Był synem kapłana Fabrycjusza. Od młodości przeby-
wał w Rzymie i należał do jego hierarchii duchow-
nej. Wyświęcony na diakona, pełnił przez pewien 
czas funkcję apokryzariusza, czyli jakby nuncjusza 
papieskiego na dworze cesarza wschodnio-rzymskie-
go w Konstantynopolu. Po śmierci Teodora I w 649 



2928

kalenDarium

r. został wybrany papieżem i konsekrowany bez za-
twierdzenia cesarza. Otrzymał wówczas święcenia 
kapłańskie i sakrę biskupią. Konstanty II, dotknięty 
takim obrotem spraw, odmówił uznania Marcina I za 
prawowitego papieża.

Marcin I pragnął wyraźnie określić stanowisko 
Kościoła rzymskiego wobec monoteletów, którzy 
utrzymywali, że Pan Jezus posiadał tylko jedną wolę 
– Bożą, a nie miał woli ludzkiej. Zwołał więc – znów 
bez pytania cesarza – synod w kościele Zbawiciela na 
Lateranie, w którym wzięło udział 105 biskupów ła-
cińskich i 30 wschodnich z terenów, które zajęli Ara-
bowie. W 20 anatemach potępiono tam uroczyście 
błędy monoteletów. Wydano równocześnie pismo 
wyjaśniające, jaka jest prawdziwa nauka katolicka. 
Dokumenty synodu zostały rozesłane do wszystkich 
biskupów i całego duchowieństwa chrześcijańskie-
go, a także do cesarza Konstantyna II.

Po „degradacji” ze wszystkich święceń duchownych, 
na jaką został skazany przez sąd cesarski, został wy-
gnany na Krym. Zmarł z biedy na wygnaniu. Marcin 
I był ostatnim, którego Kościół wpisał do katalogu 
świętych papieży i męczenników.

14 IV 2019 – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej,

Czyt.: Iz 50, 4-7; Ps 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24; Flp 2, 
6-11; Łk 22,14 – 23,56;

n
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kąCik
Dla DzieCi

Opr. S. Emanuela Pawlus

DROGiE	DZiEci!

Wasze	zadanie	to	odgadnięcie:		KTO	TO	TaKi	?

Odpowiedzi	przysyłajcie	na	adres	redakcji.	 
Trzy	pierwsze	osoby	zostaną	nagrodzone.		

ŻYcZę		MiłEJ		ZaBaWY	!

	Pochodził	 z	 rodu	Dawida.	W	Ewangelii	 nie	ma	ani	 jednej	 Jego	
wypowiedzi.	Wolał	działać	niż	mówić.	Był	człowiekiem	prawym	
i	 szlachetnej	 natury.	 Z	 zawodu	 był	 cieślą.	 Kochał	 Boga	 i	 we	
wszystkim	był	Mu	wierny.	Miał	czyste	i	piękne	serce.	Kiedy	się	
ożenił,	troszczył	się	bardzo	o	swoją	żonę,	pomagał	Jej,	ochraniał	
i	był	wierny	do	końca	życia.	Kiedy	żona	spodziewała	się	dziecka	
–	czuwał,	by	się	Jej	nic	nie	stało.	Kiedy	ogłoszono	spis	 ludności	
w	ich	kraju,	wyruszył	z	małżonką	w	daleką	podróż	do	swego	ro-
dzinnego	miasta.	Musieli	 pokonać	 bardzo	męczącą	 drogę	 –	 ale	
ani	raz	z	Jego	ust	nie	wyszły	słowa	skargi	czy	narzekania.	Kiedy	
urodził	 się	Mu	Syn	 –	był	dla	niego	dobrym	 i	 kochającym	 tatą..	
Troszczył	się	o	niego	gdy	był	w	niebezpieczeństwie	–	bronił	przed	
królem	herodem,	który	chciał	Go	zabić.	uczył	pracy	i	miłości	do	
Boga	i	 ludzi.	uczył	modlitwy,	pielgrzymował	z	synem	i	żoną	do	
świątyni.	 Nieraz	 musiał	 podejmować	 szybkie	 i	 trudne	 decyzje.	
Był	wspaniałym	mężem	i	ojcem.	ciężko	pracował	na	utrzymanie	
swojej	rodziny.	Wiedział	co	to	ubóstwo,	poniewierka	i	brak	dachu	
nad	głową.	Dlatego	bardzo	dobrze	rozumie	ludzi	biednych	i	tych,	
którzy	proszą	go	o	pomoc.

Jest	patronem	Kościoła,	rodzin,	ojców	i	patronem	dobrej	śmierci.

czy	już	wiecie	KTO	TO	TaKi	?

Przypominam	wszystkim	dzieciom,	 że	 zaczyna	się	Wielki	Post	 –	
czas,	ktory	przygotowuje	nas	do	świąt	Wielkanocnych!

Zachęcam	 do	 uczestnictwa	 w	 Nabożeństwach	 Drogi	 Krzyżowej	
i	Gorzkich	Żali.	Ofiarujcie	coś	dla	Jezusa,	który	z	miłości	ofiarował	
za	nas	swoje	życie.
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