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 (…) Nie zostawiam Was sierotami, będę z Wami aż do skończenia świata i jest w postaci za-
kodowanej. Jest zakodowany w wielu miejscach, w wielu sytuacjach, w wielu osobach. On jest cią-
gle wśród nas tylko trzeba znaleźć kod, by go odkryć, by go zauważyć. 
A wiec to jest nasze zadanie i powiedział: gdy Duch święty zstąpi na was otrzymacie jego moc i bę-
dziecie moimi świadkami w Jerozolimie, całej Judei, Samarii, aż po krańce ziemi. Dopiero złamanie 
tego kodu powoduje, ze go spotykamy, że go widzimy, że go dostrzegamy. Nie jest dla nas fanto-
mem, że jest kimś rzeczywistym, żyjącym, który do nas mówi i którego spotykamy tworząc nasze 
własne osobiste doświadczenie Boga w naszym życiu. 
 Święty Paweł pisał do Efezjan, miał tą zdolność i talent , że nie pisał rozwlekle, jego zdania 
są bardzo gęste, pełne treści, tam nie ma słów niepotrzebnych – nam nie zawsze się takie pisanie 
udaje. Kto z nas się przymierzał do pracy magisterskiej, bądź jakiegoś wypracowania miał trudności 
pisania zwięzłego i treściwego. I w takim gęstym przekazie co nam mówi... że ten Duch, który zstą-
pi na was, który zstąpi, da wam ducha mądrości. Mądrości takiej, która właśnie pozwala złamać ten 
kod obecności Jezusa, i się do niego dostać, czyli w głębszym poznaniu Jego samego. Co to znaczy? 
To znaczy światłe oczy dla waszego serca. Widzieć sercem to jest sztuka. To jest sposób odkrycia 
Boga, pozornie utajonego, pozornie niewidocznego. Co jeszcze więcej? Dzięki tym oczom serca od-
kryjemy czym jest nadzieja naszego powołania, po co nas Bóg do życia powołał, czego od nas chce, 
co mamy zrobić z tym życiem które jest jedno, które wydaje nam się długie jak jesteśmy młodzi, 
wydaje nam się bardzo krótkie jak jesteśmy starzy. Spytajcie tutaj, starsze osoby, tutaj Wam po-
wiedzą – to tak szybko przeleciało. 
  Daje nam możliwość odkrycia, czym jest nadzieja naszego powołania i czym jest 
ogrom jego mocy względem nas wierzących. Właśnie on chce nas nasycić, ubogacić, upo-
sażyć w Jego własną Boską stwórczą moc. I wszystko poddał pod Jego stopy. 
Jego samego ustanowił głową kościoła. My nie patrzmy na kościół jako na instytucję ludzką, tylko 
kryteriami socjologicznymi. Patrzmy na kościół jako tę rzeczywistość w której jest właśnie zakodo-
wana obecność Jezusa Chrystusa. On jest głową kościoła, które jest jego ciałem.  
Kościół jest ciałem Chrystusa, a kto jest ciałem Chrystusa dzisiaj? No my wszyscy. My tym ciałem 
jesteśmy. Jeżeli Chrystus w nas mieszka, jeżeli jego duch nas ożywia, to my jesteśmy życiem. I to 
jest też sposób, jeden ze sposobów, istnienia Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego przy ołtarzu, 
który będzie z nami przez wieki. 
Idźcie wiec i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Święte-
go. Uczcie, je zachowywać wszystko co wam przykazałem. I co jest opisane, w ewange-
liach, co jest opisane, w dziejach apostolskich, to co komentują listy apostolskie św. 
Pawła, św. Piotra, św. Jana, św. Jakuba, św. Tadeusza – to będzie wyznanie. A oto ja je-
stem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I on jest dzisiaj z nami tutaj. 
Jest w nas, jest w swoim Słowie, będzie w Eucharystii, jest tutaj. I kocha. Nauczmy się 
kodu odkrywania jego obecności. Moi drodzy przyjaciele, dzisiaj jest dzień wyjątkowy – 
Wniebowstąpienie Pańskie. 
Wczoraj, właściwie dzisiaj po północy, wasi rówieśnicy, w ilości kilkudziesięciu tysięcy, przeszli 
przez rybę w Lednicy. Ta ryba jest symbolem właśnie Jezusa Chrystusa, jak wiecie z greckiego po-
chodząca nazwa Ichtios, jest monogramem Jezusa Chrystusa. Przejście przez tą rybę poświadcza, 
że on jest dla nas drogą, prawdą, życiem i bramą do pełni życia. Więc to się działo dzisiaj w nocy, 
nie wiem czy ktoś z Was tam był, ale jeśli tak dalej pójdzie, to w przyszłym roku tam będziemy. 
 Wczoraj Ojciec Święty, Benedykt XVI spotkał się z młodzieżą w Chorwacji, to jest taki kraj 
na Bałkanach, którego stolica jest Zagrzeb. I na głównym placu Zagrzebia spotkał się z waszymi 
rówieśnikami i coś tam powiedział, o czym za chwilę. Natomiast dzisiaj, kilka godzin temu wróciłem 
z Wilanowa, gdzie również młodzi byli, bo tam był dzień dziękczynienia. Dziękczynienia za wszystko 
dobro, które otrzymujemy. Dzisiaj sobie uświadommy, za co i komu możemy dzisiaj dziękować. Bo 
dziękujemy za rzadko. A m.in. dziękowaliśmy za błogosławionego Jana Pawła Ii i sługę Bożego pry-
masa tysiąclecia kardynała Wyszyńskiego, który to dla was jest postacią historyczną, bo zmarł 30 
lat temu. A gdy byłem młodszy to on mi też błogosławił, gdy wyjeżdżałem na misje, właśnie reali-
zując to wskazanie misyjne naszego Pana. 
  



 To, że Jan Paweł II was kochał, to jest oczywiste. On kochał młodzież. Kochał młodzież i 

powiedział: na polskiej młodzieży nigdy się nie zawiodłem. On was kochał i kocha nadal. Dlaczego? 

Dlatego, że wiedział, że jesteście ucieleśnieniem nadziei, że nadzieja jest w was, że jesteście zdol-

ni do wielkich rzeczy. Że jeżeli w siebie uwierzycie, to możecie dokonać wielkich rzeczy. On wie-

dział, że wasze młode serca są jeszcze czyste. Nie tak skorumpowane, jak to widzicie często w wa-

szym otoczeniu, co jest powodem nie tylko waszego buntu, ale również waszego zwątpienia. Macie 

tyle wątpliwości, komu w tym życiu zawierzyć.  

 Bo przecież sprzecznych propozycji życia, to my mamy całe ogromne ilości. Każdy coś inne-

go proponuje i uważa że ma rację. Jak się w tym rozeznać, kogo słuchać, komu uwierzyć, za kim 

iść, kto nas nie oszuka, kto nas nie zdradzi? I również boimy się pójść za Jezusem Chrystu-

sem. Dlaczego? Bo wyobrażamy sobie, ze On ograniczy nasza wolność, że być może bez 

Niego to życie będzie milsze, przyjemniejsze, łatwiejsze. I tu jest błąd. Bo Bóg nikogo, 

niczyjej wolności nie ogranicza, przeciwnie, uczy nas jak być wolnym człowiekiem. Czło-

wiekiem, który jest zdolny do osiągania dalekosiężnych celów. A do tego potrzebna jest 

wolność. I w tym duchu chyba przemawiał Benedykt XVI do młodych wczoraj. Mówił, wszyscy 

wiemy, że w sercu każdego człowieka tkwi silne pragnienie szczęścia. Wszelkie działania, każdy 

wybór, każdy zamiar, niesie w sobie ukrytą ten głęboką naturalną potrzebę: szczęście. Ale bardzo 

często spostrzegamy, że pokładamy nadzieję w tym, co nie spełnia tego pragnienia, a nawet ujaw-

nia całą swoją tymczasowość. I właśnie w takich chwilach, doświadczamy potrzeby czegoś co wy-

kracza poza, co nadaje sens codziennemu życiu. Mówił: wasza młodość, to czas, który daje wam 

Pan, abyście mogli odkryć sens istnienia. Jest to czas wielkich horyzontów, intensywnie przeżywa-

nych uczuć, ale także okres obaw, jak mówiłem, z powodu wyborów zobowiązujących i trwałych, 

trudności w nauce i pracy, pytań dotyczących tajemnicy bólu i cierpienia. I przypominam słowa 

Jezusa: czego szukacie? Drodzy młodzi, mówił papież, słowa te, pytanie to trwa, w czasie i prze-

strzeni, dotyka każdego mężczyzny i kobiety, otwierającej się na życie i poszukującej właściwej 

drogi. Czego szukacie? Czego szukacie? Jezus przemawia dziś do was przez Ewangelie i Ducha 

Świętego, On jest wam współczesny. Nie historyczny, gdzieś na piersi stojący i proponuje siebie 

jako prawdziwą i decydująca odpowiedź na owo pragnienie obecne w waszym życiu. Pozwólcie aby 

wziął was za rękę. Pozwólcie aby wkraczał coraz bardziej jako przyjaciel i towarzysz waszej drogi. 

Obdarzcie go zaufaniem, a On was nigdy nie zawiedzie. I to warto zapamiętać. Was w życiu wiele 

osób zdradzi, często tych najbliższych, na których polegacie. Jezus Was nigdy nie zdradzi. Tylko 

jeżeli wy go zdradzicie, On i tak pójdzie za Wami. Będzie szedł za wami jak cień. A jak kiedyś to 

porównałem na misjach: idzie za nami jak wierny pies. I nigdy nas nie zostawi. 

 Papież przypomina co napisał, na najbliższy światowy Dzień Młodzieży, na których spotka-

my się w sierpniu, mam nadzieję. I do tego przesłania musicie wrócić w waszej pracy codziennych 

spotkań. Bo tam też ważne rzeczy są powiedziane. Drodzy młodzi przyjaciele, nie pozwólcie się 

wprowadzać w błąd atrakcyjnymi obietnicami łatwych sukcesów, stylami życia które sprzyjają te-

mu co widzialne kosztem wnętrza. Nie ulegajcie pokusie pokładania absolutnego zaufania w posia-

daniu i rzeczach materialnych, nie chcąc dostrzec prawdy, która sięga dalej jak gwiazda wysoko 

na niebie, dokąd pragnie prowadzić nas Chrystus. I przywołuje postać młodych, którzy doszli do 

tej gwiazdy, którzy doszli do Jezusa Chrystusa, którzy udowodnili swoim życiem, że to jest możli-

we. Pomyślcie o Franciszku i Klarze z Asyżu – oni byli w waszym wieku, gdy zaczynali. Teresa od 

dzieciątka Jezus, Dominik Savio. To wszystko byli młodzi ludzie, którzy wcześnie odkryli Jezusa 

Chrystusa. I dlatego dzisiaj, gdy jesteśmy w tak dobrych okolicznościach, w tak dobrym towarzy-

stwie, starajmy się tak przeżywać życie i żeby takich okoliczności szukać. I twórzmy środowisko. 

Niech ten dekanalny wymiar waszej obecności będzie zaraźliwy. Moim życzeniem i marzeniem 

jest, żeby w każdym dekanacie, mamy ich 20 w diecezji, właśnie była taka wspólnota ludzi o gorą-

cych sercach, otwartych umysłach, odważnych, zdecydowanych, którzy idą a nie powłóczą nogami. 

 

           Szczęść Boże. 
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Niedziela, 1 maja 2011 r.  - Trzecia niedziela wielkanocna 

 Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, 
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: 
„Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzaw-
szy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posy-
łam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpu-
ścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden 
z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie 
mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!” Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śla-
du gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie 
Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, sta-
nął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!” Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zo-
bacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. 
Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś, bo Mnie ujrza-
łeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w 
tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano abyście wierzyli, ż Jezus jest Mesja-
szem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.  

                                      J 20, 19-31 

 Spotkanie z Jezusem było dla uczniów czasem głębokiej duchowej przemiany. Uc-
zniowie pozostawali w Wieczerniku w celu odbycia żałoby. Byli martwi, wypaleni, puści. Byli 
lękliwi, zagubieni, bezradni. Odcięci od świata w zaryglowanym pomieszczeniu i co gorsza, 
odcięci od siebie, a nawet od Jezusa. Bliższa i dalsza nadzieja, którą wiązali z Nim przestała 
istnieć. 
Kiedy czułem się pusty, wypalony, zagubiony, bezradny? Może doświadczyłem w życiu 
braku jakiejkolwiek nadziei? Jak radziłem sobie w takich sytuacjach? Jakie wnioski wy-
ciągam z traumatycznych przeżyć? Jakie znaki przekonują mnie szczególnie, że zmart-
wychwstały Jezus jest Bogiem żywym? Co jest we mnie „zaryglowane”, zamknięte, odcięte 
od świata? Jakiego pokoju pragnę? Jakie rany bolą mnie szczególnie? Kogo ja ranię? Czy 
widzę działanie Ducha Ożywiciela w świecie i moim życiu?  
 Co sprawia, że w niektórych sytuacjach noszę w sercu lęk, niepokój i smutek? Czy 
moje spotkanie ze Zmartwychwstałym pogłębia moją radość i pokój serca? Czy w mojej 
relacji do Boga zauważam coś z postawy Tomasza? Co robię, aby pomnażać swą wiarę w 
Jezusa jako Pana, Mesjasza i Syna Bożego? W jaki sposób odnoszę do siebie słowa Jezusa – 

„szczęśliwi, którzy nie widzieli a uwierzyli”?  
 

Niedziela, 8 maja 2011 r. - Trzecia niedziela wielkanocna 

Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w pierw-
szy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi, zwanej 
Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. 
Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wyda-
rzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam 
Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były 
niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich za-
pytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w dro-
dze?” Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem 
Kleofas, odpowiedział Mu: „Ty jesteś chyba jednym z 
przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało”. Zapytał ich: „Cóż ta-
kiego?”. Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w 
czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i 
ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie On miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym 
wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: 
Były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, 
którzy zapewniają, iż On żyje.  
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Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli”. 
Na to On rzekł do nich: „O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powie-
dzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały?” I zaczynając od Mojże-
sza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak 
przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mó-
wiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać z nimi. 
Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił  błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy 
otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: „Czy serce 
nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”. W tej samej godzinie wy-
brali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: 
„Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni również opowiadali, co ich spotkało w 
drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.  

                                      Łk 24, 13-35 

 „Drogi nasze codziennie wiodą do Emaus”(Maciej Kononowicz). Nasze Emaus– to miejsce wymarzone, bez 
cierpienia i krzyża, świat iluzji i utopii, własny raj na ziemi… Ale czy realny? Co jest moim miejscem ucieczki, „moim 
Emaus”? Czym jestem rozczarowany? Przed czym uciekam? 
Serca uczniów pałają również dlatego, że Jezus pomaga im zrozumieć ich negatywne uczucia, emocje. Przyczyną ich 
cierpienia, bólu i smutku jest zamknięcie w sobie, brak otwartości na słowa proroków, słowa Pisma i Jezusa. Serca 
uczniów są zatwardziałe, „sklerotyczne”. Chcą mierzyć wszystko swoją miarą – chwały, sukcesu, korzyści, hierarchii 
świata. Trudno im nadal zrozumieć, że miarą Boga jest najpierw cierpienie, krzyż, a dopiero później zmartwychwsta-
nie. Przez trzy lata życia z Jezusem tak mało się nauczyli…  
 Jezus uczy uczniów (i nas) odnosić historię życia do słów Pisma. W sytuacjach pytań, wątpliwości w wierze, 
problemów i trudnych sytuacji życiowych warto sięgać do Pisma Świętego i wsłuchiwać się w jego słowa. Wtedy his-
toria życia i „wielkie problemy” ukażą się w całkowicie innym świetle. Pismo Święte pozwala zrozumieć znaczenie 
bolesnych faktów w życiu Jezusa, Kościoła, wspólnoty i naszym osobistym.  
 Co jest przedmiotem moich codziennych rozmów? Czy rozmowy, jakie prowadzę z innymi, wnoszą w ich 
życie pokój, nadzieję, miłość, pozwalają „dotknąć Boga”? Czy pozwalam, by Pismo święte było dla mnie drogowska-
zem i światłem w trudnych pytaniach i wątpliwościach w wierze? 

Niedziela, 8 maja 2011 r. - Czwarta niedziela wielkanocna 

Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wcho-
dzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest zło-
dziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest paste-
rzem owiec. Temu otwiera odźwierny , a owce słuchają jego głosu; wo-
ła on swoje owce po imieniu i wprowadza je. A kiedy wszystkie wypro-
wadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego 
znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo 
nie znają głosu obcych”. Te przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni 
nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do 

nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy którzy przyszli przede 
Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przez 
Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać 
i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości”.  

 

            J 10, 1-10 

 Jezus jest „bramą”, przez którą mamy dostęp do Ojca: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” (J 
14, 6). Jest również „drogą” (J 14, 6) do głębi drugiego człowieka. Najgłębsze w człowieku jest miejsce, w którym jest obrazem 
Boga, gdzie doświadcza sacrum, tajemnicy obecności i świętości Boga. Nie można dosięgnąć drugiego człowieka w jego głębi, 
bez pośrednictwa Jezusa 
 Nasze relacje zwykle są powierzchowne, dlatego, że Jezus jest poza nimi. Nie sięgamy głębiej niż do zewnętrznej 
strony: ciała, uczucia, inteligencji. Dzięki Jezusowi możemy doświadczać własnej głębi; a w niej intymnej bliskości Boga Ojca; 
możemy również w sposób autentyczny, duchowy spotykać drugiego człowieka i dzielić się z nim sobą. 
Jezus jest również Pasterzem. Jako Dobry Pasterz zna nas dogłębnie (po imieniu). Jest przeciwieństwem najemnika. Pasterz 
najemnik nie odpowiada za złożone w nim przez pana zaufanie. W chwili niebezpieczeństwa ucieka i chroni się sam, nie myśląc 
w ogóle o owcach. Zdarza się również, że staje w szeregu wilków, nie interesuje się stadem, nad którym powierzono mu pieczę, 
ale szuka jedynie własnych korzyści. 
 Czy doświadczam, że Jezus jest „moim Pasterzem”? Jaka relacja łączy mnie dziś z Nim? Czy rozpoznaję Jego głos? Czy 
Jezus jest moją „bramą” i „drogą” do głębi Boga Ojca i drugiego człowieka? Czy wzrok Jezusa odbieram jako ciepły, miłosierny? 
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 (...) Zdaniem, które nas naprowadza na właściwy trop, jest prośba Filipa: „Panie, pokaż nam 
Ojca”. Problem leży w tym, że Boga nikt nigdy nie widział, a dla Żyda zdanie to jest wręcz bluźniercze. 
Skoro Filip je wypowiedział, to znaczyło, że wierzył, iż Chrystus może to uczynić. Było to poniekąd 
wyznanie wiary w Jego szczególną bliskość wobec Boga. Pamiętajmy, że było to w czasach, gdy nikomu 
nie mieściło się w głowie, że Bóg mógłby się stać człowiekiem! (A czy nam się mieści?)  
Odpowiedź Jezusa jest wyraźnym stwierdzeniem Jego bóstwa. Oczywiście, wtedy Apostołowie tego nie 
zrozumieli; stało się to dla nich jasne dopiero po Zmartwychwstaniu, a może nawet jeszcze później – gdy 
otrzymali Ducha Świętego. A czy jest to jasne dla nas, po dwóch tysiącleciach historii chrześcijaństwa? 
Można by mieć wątpliwości. Zresztą wątpliwości są w tym przypadku rzeczą naturalną: sam Chrystus to 
stwierdza: „Nie musicie wierzyć Mi na słowo, bo wiem, że to, co mówię, jest niepojęte. Ale wobec tego 
wierzcie przynajmniej ze względu na moje dzieła, na cuda, których Ojciec dokonał przeze Mnie.”  
 Jeszcze jeden argument na swoją wiarygodność pozostawił nam Jezus. On wiedział, że za kil-
kadziesiąt, kilkaset, a co dopiero za kilka tysięcy lat, ludzie będą żądali znaków wiarygodności Ewangelii i 
bóstwa Chrystusa. I to znaków namacalnych, a nie opowiadań z zamierzchłej przeszości. I dlatego obiecał, 
a nawet zagwarantował, że każdy, kto w Niego wierzy, Jego mocą bedzie mógł dokonywać takich samych, 
a nawet większych znaków i cudów.  
Więc dlaczego się to nie zdarza – zapytamy. Zdarza się, ale znaki te są ukryte i dostępne jedynie dla tych, 
którzy są gotowi uwierzyć; znaki te nie mają charakteru nadprzyrodzonych doświadczeń, które można by 
rozłożyć na czynniki pierwsze, by eksperymentalnie udowodnić działanie Boga. Jezus nie chce nikogo 
zmuszać do wiary, On czeka na naszą dobrowolną decyzję i akt zaufania. Kto się na to zdobędzie, prze-
kona się osobiście o mocy Boga.  
 Ale to jest już osobista sprawa i zadanie dla każdego z nas. Chyba warto spróbować? 

Niedziela, 22 maja 2011 r.  - Piąta niedziela wielkanocna 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we 
Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. 
Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i 
zbiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”. Odezwał 
się do Niego Tomasz: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?”. Odpowie-
dział mu Jezus: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko 
przeze Mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyli-
ście”. Rzekł do Niego filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Odpowiedział mu Jezus: 
„Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i 
Ojca. Dlaczego więc mówisz: «Pokaż nam Ojca»? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec 
we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On 
sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie 
przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, 
będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę 
do Ojca”.  

                J 14, 1-12 

Niedziela, 29 maja 2011 r.  - Szósta niedziela wielkanocna 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykaza-
nia. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela wam dam, aby z wami był na zawsze, Ducha 
Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. A wy Go znacie, ponie-
waż u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a 
świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W 
owym dniu poznacie, ż Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje 
i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a rów-
nież Ja będę go miłował i objawię mu siebie”.        
                J 14, 15-21 

  
 Zbliżając się do dnia Pięćdziesiątnicy, wspólnota uczniów Jezusa rozpoczyna kontemplowanie Tego, 
który daje jej życie, Parakleta-Ducha Świętego. Ten Duch pozwalał wypędzać złe duchy, głosić Ewangelię z 
mocą, wreszcie – zamieszkiwał serca przyjmujących wiarę. Duch zmartwychwstałego Pana napełnia bowiem 
życiem wiecznym i pozwala kosztować smaku nieśmiertelności. Żaden smutek doczesny nie zdoła zagasić 
radości płynącej z Jego obecności w nas. Przeto Ducha nie gaśmy! 
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Adoracja Najświętszego Sakramentu 
Rozważania o pokucie 

 
 (…) On nigdy Cię nie zawiedzie. Zawsze wysłucha, zawsze pomoże, zawsze uleczy. Zaproś Go tylko do 
swojego serca. Przebaczenie. Czymże ono jest? Dlaczego Jezus zobowiązał mnie do przebaczania bliźnim? 
Gdzie mam się uczyć przebaczać? Temat przebaczenia jest ważnym w naszej wierze, gdyż wszystkich nas bez 
wyjątku dotyczy. Sami ranimy i urażamy bliźnich i bliźni ranią i urażają nas. Jesteśmy wszyscy słabymi i 
grzesznymi ludźmi. Rany, które pozostawiamy na sercu ludzi, bardzo ich bolą. Ale i rany, które inni nam 
zadają, też w nas pozostają. Przebaczenie jest wydarzeniem, które goi te rany. Przebaczenie ratuje mnie przed 
chorobą duszy. I choć nikomu nie jest łatwo iść przez życie w duchu przebaczania, to nie ma takich racji, które 
zwalniałyby mnie od przebaczania (…)  
 
 
 (…) Chryste ! Ty wiesz, że potrzebuję przebaczenia. To dlatego podjąłeś się dzieła zbawienia. Ty wiesz, 
za jakie moje grzechy postanowiłeś przebłagać Ojca. Ty znasz je wszystkie. Grzechy czynu… zaniedbania… 
grzechy względem Ciebie… grzechy wobec bliźnich, odejścia od Twej miłości. Jestem ich świadomy… Przed Tobą 
je wypowiadam, bo chcę, żeby mi były odpuszczone. Panie, Ty zawsze radujesz się z syna powracającego do 
domu ojca. Syna, który wie, że zgrzeszył, ale teraz skruszony przychodzi, aby prosić o przebaczenie. I ja także 
bardzo często oddalam się od Ciebie. Odchodzę, aby prowadzić własne życie, tak jakbym Ciebie nie znał, a 
nawet tak, jakbyś Ty nie istniał. Zapominam, że jestem stworzony na Twój obraz i Twoje podobieństwo i 
poprzez grzech naruszam synowską więź, którą Ty sam ustanowiłeś miedzy sobą a człowiekiem. Nie zważając 
na Twoją miłość pogrążam się w grzechu i kalam swoje ciało i duszę, nie pamiętając, że są one Twoją świątynią
(…) 
  
 A kiedy czuję się splamiony i przytłoczony ciężarem win, kiedy brzydzę się samym sobą, w 
najskrytszych zakamarkach mego sumienia odzywa się pragnienie powrotu. I wtedy chcę przyjść do Ciebie, 
abyś mnie obmył i oczyścił. A Ty zawsze na mnie czekasz, zawsze jesteś gotowy, aby w Sakramencie Pojed-
nania zmazać moje grzechy. Może uciekam od spowiedzi, gdyż traktuję ją jak sąd, w którym ja jestem oskar-
żonym, a Ty, Panie, jawisz mi się wyłącznie jako surowy sędzia liczący każde, nawet najdrobniejsze moje pot-
knięcie? I kiedy uświadamiam sobie ogrom własnych win, nie potrafię uwierzyć w możliwość otrzymania Two-
jego przebaczenia? Może trudno jest mi odkryć całą swoją dusze przed drugim człowiekiem, szczególnie wtedy, 
gdy wiem, że siedzący w konfesjonale kapłan mnie zna? I wstydzę się wtedy wyjawić swoje czyny, o których 
nie mają pojęcia nawet moi najbliżsi?  
 
 
 Może mam przykre wspomnienia, bo w przeszłości spowiednik potraktował mnie lekceważąco zbywając 
paroma banałami, a ja oczekiwałem głębszego pouczenia? Albo jego słowa były zbyt ostre, zbyt potępiające? 
Nie potrafił dostrzec mojego wrażliwego serca, które dotknięte grzechem cierpi i dlatego szuka uleczenia, uko-
jenia i pociechy? A może nie chciałem przyjąć słusznego, choć stanowczego napomnienia, ponieważ ciągle po-
zostawałem pełen pychy, nie umiejąc przyznać się nawet przed sobą samym, że postąpiłem źle? A może jest 
też tak, że po odejściu od konfesjonału nic nie czułem, bo potraktowałem spowiedź jako zwykły obowiązek? I 
przystępując do niej wyliczyłem tylko formalne przekroczenia przykazań i praw, nie próbując wnikliwie badać 
własnego sumienia i nie pytając siebie o przyczyny i motywacje mojego postępowania? 
 
 
Wiem, że Sakrament Pojednania zawsze będzie w jakiś sposób wydarzeniem trudnym i bolesnym, bo dotyka 
ran związanych z moim grzechem. Ale konfesjonał jest jednocześnie miejscem, w którym otwierając się na uz-
drawiającą moc Bożej miłości mogę do końca wypowiedzieć to, co najbardziej boli i dręczy. Spowiedź przeżyta 
autentycznie może stać się źródłem olbrzymiej ulgi i radości. Tym szczególnym darem, dzięki któremu w moje 
nieuporządkowane życie wchodzi Boży ład i pokój… 
 



S T R .  8  

Dostała od nas koronę 
 

  
Drewniana figura Matki Bożej, którą Prymas Tysiąclecia – 
kard. Wyszyński 50 lat temu podarował mieszkańcom Bródna, 
otrzymała złotą koronę. 15 maja w trakcie uroczystej Mszy 
św., Prymas kard. Józef Glemp przyozdobił Matkę Bożą nową 
biżuterią, potwierdzając, że jest ona Pośredniczką łask i Kró-
lową miłosierdzia. 
 

W zimne, deszczowe popołudnie, na placu przed kościołem zgroma-

dził się tłum ludzi, by powitać procesję z figurą Matki Bożej. Orszak 

przeszedł od pobliskiej szkoły ulicą Bartniczą i głównym wejściem 

uroczyście wszedł na śpiewający litanię loretańską plac. Obstawę 

Matki Bożej stanowili licznie zgromadzeni księża, ministranci, dziew-

czynki I-komunijne, panie z grupy Rodzin Różańcowych i siostry za-

konne. Machoniową figurę, piękną Matkę w białym płaszczu, o cie-

płym spojrzeniu i z dłońmi wysuniętymi do przodu w geście otwarcia, 

przygarnięcia i pośrednictwa, wnieśli młodzi parafianie – studenci z 

Duszpasterstwa Akademickiego. Długo oczekiwana uroczystość koro-
nacji figury Matki Bożej Różańcowej została uświetniona obecnością 

prymasa Józefa Glempa, który przewodniczył liturgii, abp. Henryka 

Hosera – ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej, oraz bp Orszuli-

ka. Pomimo niepogody, plac przed kościołem był wypełniony parafianami i zaproszonymi gośćmi. 

 

Przez koronację Kościół wyznaje że Maryja jest Królową, Matką Syna Bożego – Króla Wszechświata. Ona 

pierwsza powiedziała Bogu TAK, nie pytając dlaczego, po co, jak, ani co dostanę w zamian. Jest wzorem 

całkowitego oddania, jest wzorem dla nas. Tam gdzie jest zwątpienie i trudności, pojawia się Maryja. 

Ona widzi to, czego ludzkie oczy nie chcą dostrzegać. Tylko Ona zauważyła brak wina na weselu nowo-

żeńców w Kanie Galilejskiej. To ona prosiła Syna w imieniu ludzi o cud... Dziś także to robi. To ona prosi 

za naszą parafię, choć my może tego nie widzimy. 

Majowa data koronacji wpisała się z dziękczynieniem za wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II – tego, któ-

ry cały oddał się Maryji, a w Fatimie, właśnie Matce Różańcowej, dziękował za cudownie ocalone życie. O 

potędze Matki Bożej, przekonany był także prymas Wyszyński, który ofiarując figurę Matki Bożej Różań-
cowej mieszkańcom Bródna był przekonany, że „(…) będzie się czuła dobrze u Was, otoczona gorącą mi-

łością serc kapłanów i wiernych”. Jego słowa potwierdzają się w tych złotych koronach. 

 

I tylko dziś, po koronacji, można się zastanowić, czy rzeczywiście byliśmy przygotowani do tej uroczy-

stości. W Wielkim Poście, w czasie tygodniowych Misji Świętych, ojcowie paulini starali się przybliżyć 

nam pokorne oblicze Matki Bożej, zwracali uwagę na jej postawę służby. Czy nauczyliśmy się tej tego od 

Maryji? Daliśmy jej korony, ale czy coś więcej? 

Dlaczego wielkie święto parafialne nie stało się okazją do zjednoczenia mieszkańców Bródna i zaangażo-

wania całej społeczności w przygotowania? Dlaczego tak wiele osób widząc prace niedzielne na placu 

kościelnym myślało, że będzie jakiś ślub, albo pierwsza komunia? Dlaczego nikt nie przystanął i nie za-

pytał, czy może w czymś pomóc? Dlaczego zabrakło naszych dzieci, młodzieży… Wielkie święto parafii – 

czy było nim naprawdę? Czy był to czas życzliwości i radości, czy panowała atmosfera rodzinnego święta 

miłości i dobroci, kiedy wszyscy spotykamy się przy najlepszej Matce, która jako jedyna zawsze obdarza 

miłością. Stało się coś wielkiego w naszej parafii, coś co nigdy więcej się nie powtórzy, ale było „zwykłą” 
uroczystością. Czy to wina pogody? Ośmielę się stwierdzić, że raczej nas samych… 

 

           Urszula Murawska 



S T R .  9  N U M E R  1 0 ( 1 1 )  

 



S T R .  1 0  

Nowa ewangelizacja jako zadanie 
 Podejmijmy świadomie nową ewangelizację – apeluje abp Henryk Hoser. „Nie chodzi 

jednak o reewangelizację, czyli powtórkę z przeszłości, ale o nową ewangelizację, która jesz-

cze nie jest zdefiniowana”. 

 Podczas VII spotkania Rady Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Warszawsko-Praskiej, 

które odbyło się w parafii Matki Bożej Różańcowej na warszawskim Bródnie hierarcha  prosił o 

włączenie się w przygotowanie przyszłorocznego Synodu Biskupów poświęconego Nowej Ewangelizacji 

poprzez przeanalizowanie jego lineamentów czyli wstępnych wytycznych. 

 Podczas Mszy św. abp Henryk Hoser zaznaczył, że prześladowanie Kościoła jest jedynie do-

wodem na to, że spełnia on swoją rolę, jako 'znaku sprzeciwu'. A zatem, jak dodał nie powinni-

śmy się niczym niepokoić. „To jest paradygmatem także naszego życia. A najlepszą tego ilu-

stracją jest postać kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego wielokrotnie krytykowano za 

zbyt radykalną i zbyt stanowczą postawę w wielu sytuacjach” – mówił arcybiskup. 

„On przywracał nam wiarę, przypominał, że dzięki Bożej Mocy i Opatrzności wszyscy zmierza-

my do ziemi obiecanej, ziemi ewangelicznej, ziemi Eucharystii, gdzie płyną wody Ducha Świę-

tego” – podkreślił hierarcha. 

Wskazując na przykład Prymas Wyszyńskiego, który „odznaczał się niezwykłą zdolnością odczytywania 

znaków czasu i przystosowywania metod działania i postaw do tej sytuacji, która wówczas panowała”, 

abp Hoser zaapelował do członków ruchów, wspólnot i stowarzyszeń o aktywne włączenie się 

w dzieło nowej ewangelizacji. 

„Nie chodzi jednak o reewangelizację, czyli powtórkę z przeszłości, ale o nową ewangelizację, która jesz-

cze nie jest zdefiniowana” – zaznaczył bp warszawsko-praski. Zwrócił przy tym uwagę, że powinna ona 

uwzględniać zawrócono nową sytuację społeczno-polityczno -ekonomiczno-kulturową dzisiejszego świata, 

jak i „ma być w niej obecny entuzjazm, który jest owocem działania Ducha Świętego” – podkreślił hierar-

cha. 

Obok kontekstu kulturowego nie wolno również nie zauważyć migracji współczesnego świata oraz zjawi-

ska wymieszania kultur – mówił abp Hoser. Jest to coraz mocniej widoczne w Europie, która „straciła 

swoją pamięć, swoje korzenie i swoją orientację stając się dziś dryfującym na oceanie małym statkiem 

podatnym na wszystkie burze i przeciwności” – zauważył hierarcha. 

Zwracając uwagę na kontekst gospodarczy współczesnego świata bp warszawsko-praski podkreślił, że 

„dziś ideologią dominującą jest rynek i marketing, które przekładają się na myślenie człowieka w katego-

riach kupna i sprzedaży”. 

Zdaniem hierarchy nie można ominąć także kontekstu politycznego. „Zatruwa on nasze życie poprzez 

niekończące się konflikty, walkę o władzę i zanik zmysłu państwowego, czyli myślenia kategoriami dobra 

wspólnego”. 

W związku z tym abp Hoser prosił członków ruchów, wspólnot i stowarzyszeń aby przemodlili i przeczytali 

lineamenta przyszłorocznego Synodu Biskupów poświęconego Nowej Ewangelizacji. 

„Odpowiedź na zawarte w nim pytania będzie jednocześnie rewizją waszych charyzmatów, zadań i celów 

do których dążycie” – wskazał biskup warszawsko-praski. 

 

                            www.ekai.pl 



WYDARZENIA PARAFIALNE 
 
1.06.2011 - DZIEŃ DZIECKA… Duszpasterstwo Akademickie pod kie-
runkiem ks. Marcina Ożóga postanowiło zrobić zabawę dla dzieciaków 
oraz ich Rodziców. Były to mega gigantyczne bańki mydlane. Kolorowe, 
mieniące się i dające dużo radości. Wystarczył odpowiedni płyn, dwa 
patyki i sznurek i mamy zabawę na dobre kilkanaście minut. Niestety, 
nie dowiedzieliśmy  
się receptury płynu, 
ale to nic, zabawa 
była super… 
 
 

Ale to nie koniec zabaw, podczas których mogli-
śmy chociaż na kilka minut powrócić do lat dzie-
ciństwa. Nasze kolejne spotkanie Duszpasterstwa 
A k a d e -
mickiego, 
k t ó r e 
z a w s z e 

odbywa się w środy o godz. 20:00 Mszą świętą a 

później spotkaniem w naszej parafial-
nej kawiarence „u Pana Boga za pie-
cem” również ze względu na Dzień 
Dziecka zmieniło swój charakter. Po 

Mszy świętej zebraliśmy się w pokoju przeznaczonym na zabawy dla dzieci. Tam odbyła się konferencja. Natomiast póź-
niej kawiarenka stała się miejscem zabaw dla studentów oraz młodzieży pracującej. Skakaliśmy przez gumę, graliśmy w 
klasy oraz w piłkę plażową, 
skakaliśmy przez skakankę. 
Zabawa była na udana. Ra-
dość zawitała wśród nas…  
 
Serdecznie zapraszamy stu-
dentów, młodzież pracującą. 
Czekamy, przyjdź , przypro-
wadź swoich znajomych!!! 



 

Doktor Miłosierdzia 
 

 Gdy w 2002 roku Jan Paweł II konsekrował Bazylikę Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, podkre-
ślał, że tylko ufając w Boże miłosierdzie człowiek może mieć nadzieję na życie wieczne. 

 
Miłosierdziu Bożemu poświęcił także swoją drugą encyklikę – "Dives in misericordia." Papież zwraca w niej 
uwagę, że porządek miłości i sprawiedliwości wzajemnie się przenikają w ekonomii Bożej. To miłość góruje 
nad sprawiedliwością, ma ona swoje własne kryteria oceny. Myślą przewodnią dokumentu jest przypowieść 
o synu marnotrawnym. Ewangeliczny syn, który roztrwonił wszystkie dobra zabrane od ojca, wraca uniżony 
pod dach rodzinnego domu, pragnąc zostać choćby służącym. Tymczasem ojciec przyjmuje go jak króla, 
zadziwiając tym postępowaniem zarówno marnotrawnego syna, ale też starszego syna, który był zawsze 
przy ojcu. Zadziwieni tez byli zapewne wszyscy domownicy i służba. Dlaczego ojciec tak postępuje? "Ojciec 
marnotrawnego syna jest wierny swojemu ojcostwu, wierny tej swojej miłości, którą obdarzał go jako sy-
na."(DiM 6). Syn nieroztropny zrozumiał swój błąd, w pokorze się uniżył i tylko dlatego mógł zakosztować 
wielkiej miłości. Podobnie Bóg, jest wierny swojemu wybraniu, przebacza grzechy nie przekreślając godno-
ści człowieka. Czytamy: "Właściwym i pełnym znaczeniem miłosierdzia nie jest samo choćby najbardziej 
przenikliwe i najbardziej współczujące spojrzenie na zło moralne, fizyczne czy materialne. W swoim właści-
wym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako 
wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku."(DiM 6). Głębia tej 
miłosiernej miłości to obraz krzyża na Golgocie. Bóg daje z miłości swojego Syna, by człowiek mógł żyć. 
Sam Bóg zstępuje do otchłani piekieł, by także tam zajaśniało ziarno nadziei. 

 
Miłosierdzia i miłości uczą nas Ewangelie, uczą nas też postawy ludzi nam bliskich, choć często ich nie za-
uważamy. Także święci dani nam przez Kościół jako wzór do naśladowania są nam pociechą. 

 
19 października 1997 r., w trakcie homilii ogłaszającej św. Teresę od Dzieciątka Jezus doktorem kościoła, 
papież wspomniał, że nauka przez nią proponowana jest nie tylko zgodna z prawdą, ale daje też nowe 
światło na tajemnice wiary, ułatwiając zrozumienie tajemnic Chrystusa. A zatem jaki jest sekret jej nauki w 
kontekście miłosierdzia? Warto to sobie przypomnieć wobec wspomnienia jakie obchodził Kościół 1 paź-
dziernika.    

 
Św. Teresa wyróżnia dwie drogi dochodzenia do świętości. Pierwsza to walka własnymi siłami, wchodzenie 
po schodach, a więc mozolny trud, krok po kroku. Drugim jest „winda” – czyli cud miłosierdzia i łaski Boga. 
On wyciąga ramiona, żeby nas podnieść do góry – to sam Bóg zstępuje do człowieka i go wywyższa. To 
płynące z serca odkrycie wyraża się w jej życiu.  Nie zadowalała się ona swoimi działaniami, uczynnością, 
łaskawością, umartwieniami, kontemplacją. Pozostała małą, najmniejsza z najmniejszych, by móc wysła-
wiać wielką miłość Boga i mieć nadzieję na zmiłowanie. Ufa bezgranicznie w miłosierdzie Boga, który ją 
weźmie do nieba, by mogła z Nim przebywać wiecznie. „Żyjemy w epoce wynalazków, już nie potrzeba tru-
dzić się wchodzeniem po schodach, bogaci ludzie korzystają z windy. Ja też chciałabym znaleźć windę uno-
szącą mnie aż do Jezusa. Jestem bowiem za słaba, by się mozolić na schodach do doskonałości”. 
 
Dla Tereski miłość to miłosierdzie, to Bóg który widzi marnotrawnego syna, niedoskonałe dziecko, które 
wciąż upada, a on swą ręka podnosi je i kocha nadal. A zatem miłość dla Tereski to świadomość, ze nie wy-
siłek jest istotny, lecz pozwolenie by Bóg zwyciężył, owo przyjęcie miłości, zgoda na nią i dziękowanie. Nie 
bez powodu Teresa podkreśla: Moim powołaniem jest miłość, a istotą miłości jest uniżenie się. Wejście do 
głębi nicości w pojmowaniu siebie pozwoliło jej osiągnąć szczyt w miłości. 
 
Chciała  pociągnąć ludzi do miłowania Boga. Czuła w sobie powołanie do bycia wojownikiem, kapłanem, 
apostołem, doktorem, męczennikiem. Wszystkie jej pragnienia spełniły się. Będąc dzieckiem modliła się za 
kryminalistę skazanego na śmierć. Prosiła Boga o nawrócenie dla niego, chciała niejako wymusić miłosier-
dzie Boga, pragnęła choć małego znaku że dusza tego człowieka nie zostanie potępiona. Jej prośby zostały 
wysłuchane, prasa rozpisywała się o zaskakującym akcie złoczyńcy, który chwilę przed śmiercią trzykrotnie 
ucałował krzyż. Zadziwiająca świadomość dobroci Boga, wysłuchiwania próśb i miłosierdzia sprawiły, że 
jako karmelitanka została wyniesiona na ołtarze, a jej kult jest znany na całym świecie. Ze swoją „małą 
drogą” ufności i całkowitego zawierzenia dociera teraz do najodleglejszych zakątków globu.  
 
Przesłanie Tereski, tak bliskie w wielu momentach nauce św. Faustyny Kowalskiej, mówi o konieczności 
nawrócenia i spojrzenia z ufnością i pokorą w kochające oczy miłosiernego Jezusa. Niech to będzie nam 
nadzieją i poręką zbawienia - wystarczy powiedzieć: „Jezu ufam Tobie”, by być szczęśliwym. 
 
            Urszula Murawska, Idziemy nr 40, Wydanie z 4 października 2009 



      

Benedykt XVI do młodych: pozwólcie prowadzić się Bogu 
Pielgrzymka Ojca Świętego do Chorwacji 

 
Pozwólcie Jezusowi, aby wziął was za rękę! Pozwólcie, aby wkraczał coraz bardziej jako przyja-
ciel i towarzysz waszej drogi! Obdarzcie Go zaufaniem, a On was nigdy nie zawiedzie! – wezwał 
Benedykt XVI młodych zgromadzonych na czuwaniu modlitewnym na Placu Bana Josipa Jelači-
cia w centrum Zagrzebia. 
 
Droga młodzieży! 
 
Pozdrawiam was wszystkich z wielką miłością! Cieszę się szczególnie, że jestem z wami na tym historycz-
nym placu, będącym sercem Zagrzebia. Jest to miejsce spotkań i komunikacji, gdzie często dominuje hałas 
i ruch codziennego życia. Teraz wasza obecność zamienia go niemal w „świątynię”, której sklepieniem jest 
samo niebo, które tego wieczoru zdaje się jakby pochylać nad nami. W milczeniu pragniemy przyjąć odczy-
tane Słowo Boże, aby oświeciło nasze umysły i rozgrzało nasze serca. 
 
Serdecznie dziękuję księdzu arcybiskupowi Srakiciowi, przewodniczącemu Konferencji Episkopatu, za słowa, 
którymi otworzył nasze spotkanie. W sposób szczególny pozdrawiam i dziękuję dwojgu młodym, którzy 
przedstawili nam swoje piękne świadectwa. Doświadczenie, jakie przeżył Daniel, przypomina doświadczenie 
św. Augustyna: jest to doświadczenie szukania miłości „na zewnątrz”, a następnie odkrycie, że jest mi ona 
bliższa niż ja sam sobie, że mnie „dotyka” w głębi i oczyszcza mnie... Mateja natomiast mówiła nam o pięk-
nie wspólnoty, która otwiera serce, umysł i charakter... Dziękuję obojgu! 
 
Święty Paweł w czytaniu, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, wezwał nas, abyśmy „zawsze radowali się w 
Panu” (Flp 4,4). Są to słowa, które przenikają duszę, jeśli weźmiemy pod uwagę, że Apostoł Narodów pisał 
ten list do chrześcijan w Filippi, siedząc w więzieniu i czekając na wyrok. Jest zakuty w okowach, ale gło-
szenia i świadczenia Ewangelii nie można uwięzić. Doświadczenie św. Pawła pokazuje, jak na naszej drodze 
możliwe jest zachowanie radości nawet w chwilach trudnych. Do jakiej radości się on odnosi? Wszyscy wie-
my, że w sercu każdego człowieka tkwi silne pragnienie szczęścia. Wszelkie działania, każdy wybór, każdy 
zamiar niesie ukrytą w sobie tę głęboką i naturalną potrzebę. Ale bardzo często spostrzegamy, że pokłada-
my nadzieję w tym, co nie spełnia tego pragnienia a nawet ujawnia całą swoją tymczasowość. I właśnie w 
takich chwilach doświadczamy potrzeby czegoś, co wykracza „poza”, co nadaje sens codziennemu życiu. 
 
Drodzy przyjaciele, wasza młodość to czas, który daje wam Pan, abyście mogli odkryć sens istnienia! 
Jest to czas wielkich horyzontów, intensywnie przeżywanych uczuć, ale także okres obaw z powodu wybo-
rów zobowiązujących i trwałych, trudności w nauce i pracy, pytań dotyczących tajemnicy bólu i cierpienia. 
Co więcej, ten wspaniały czas waszego życia zawiera w sobie głębokie pragnienie, które nie przekreśla całej 
reszty, ale ją uwzniośla, aby nadać jej pełnię. W Ewangelii św. Jana Jezus pyta swych pierwszych uczniów: 
„Czego szukacie?” (J 1,38). Drodzy młodzi, słowa te, pytanie to trwa w czasie i przestrzeni, dotyka każdego 
mężczyzny i kobiety, otwierających się na życie i poszukujących właściwej drogi... I oto niespodzianka: głos 
Chrystusa powtarza także wam: „Czego szukacie?”. Jezus przemawia dziś do was przez Ewangelię i Ducha 
Świętego, On jest wam współczesny. To On was szuka, zanim jeszcze wy zaczniecie szukać Jego. W pełni 
szanując waszą wolność, zbliża się do każdego z was i proponuje siebie jako prawdziwą i decydującą odpo-
wiedź na owo pragnienie obecne w waszym życiu, na pragnienie życia zasługującego na to, aby je przeżyć. 
Pozwólcie, aby wziął was za rękę! Pozwólcie, aby wkraczał coraz bardziej jako przyjaciel i towarzysz waszej 
drogi! Obdarzcie Go zaufaniem, a On was nigdy nie zawiedzie! Jezus sprawia, że możecie z bliska poznać 
miłość Boga Ojca, sprawia, że rozumiecie, iż wasze szczęście realizuje się w przyjaźni z Nim, w komunii z 
Nim, zostaliśmy bowiem stworzeni i zbawieni z miłości i tylko w miłości – takiej, która pragnie i poszukuje 
dobra drugiego – naprawdę doświadczamy znaczenia życia i jesteśmy szczęśliwi, że je przeżywamy, nawet 
w trudach, próbach, rozczarowaniach, także wtedy, gdy idziemy pod prąd. 
 
Drodzy młodzi, zakorzenieni w Chrystusie, będziecie mogli żyć w pełni tym, kim jesteście. 
 
Jak wiecie, napisałem na ten temat orędzie na najbliższy Światowy Dzień Młodzieży, na którym spotkamy 
się w sierpniu w Madrycie i do którego się przygotowujemy. Wyszedłem od wyrazistego wyrażenia św. Paw-
ła: „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze” (por. Kol 2,7). Wzrastając w przyjaźni z Pa-
nem, przez jego Słowo, Eucharystię i przynależność do Kościoła, przy pomocy swoich kapłanów będziecie 
mogli zaświadczyć wobec wszystkich o radości z powodu spotkania Tego, który zawsze wam towarzyszy i 
wzywa was, abyście żyli w ufności i nadziei. Pan Jezus nie jest Nauczycielem, który zwodzi swoich uczniów: 
mówi On jasno, że podążanie razem z Nim wymaga zaangażowania i osobistej ofiarności, ale jest tego war-
te! Drodzy młodzi przyjaciele, nie pozwólcie się wprowadzać w błąd atrakcyjnymi obietnicami łatwych suk-
cesów, stylami życia, które sprzyjają temu, co widzialne, kosztem wnętrza. Nie ulegajcie pokusie pokłada-
nia absolutnego zaufania w posiadaniu, w rzeczach materialnych, nie chcąc dostrzec prawdy, która sięga 



dalej, jak gwiazda wysoko na niebie, dokąd pragnie prowadzić was Chrystus. Pozwólcie się prowadzić ku wyży-
nom Boga! W okresie waszej młodości wspiera was świadectwo wielu uczniów Chrystusa, którzy przeżywali 
swój czas, niosąc w sercu nowość Ewangelii. Pomyślcie o Franciszku i Klarze z Asyżu, o Róży z Viterbo, o Tere-
sie od Dzieciątka Jezus, o Dominiku Savio. 
 
Jakże wielu młodych świętych w wielkim towarzystwie Kościoła! Ale tutaj, w Chorwacji, ja i wy myślimy o Janie 
Merzu. 
 
Ten błyskotliwy młodzieniec, zanurzony w pełni w życie społeczne, po śmierci swej pierwszej miłości, młodej 
Grety, rozpoczyna studia akademickie. W latach I wojny światowej staje w obliczu zniszczenia i śmierci, ale 
wszystko to kształtuje go i hartuje, pozwalając przezwyciężyć chwile kryzysu i walki duchowej. Wiara Jana 
umacnia się do tego stopnia, że postanawia studiować liturgię i rozpoczyna intensywne apostolstwo wśród 
młodzieży. Odkrywa piękno wiary katolickiej i rozumie, że jego życiowym powołaniem było przeżywanie i oży-
wianie przyjaźni z Chrystusem. Jak bardzo jego życie jest pełne zadziwiających i poruszających aktów miłości i 
dobroci! Zmarł 10 maja 1928 r., w wieku zaledwie 32 lat, po kilku miesiącach choroby, oddając swoje życie za 
Kościół i za ludzi młodych. 
 
To młode życie, oddane ze względu na miłość, niesie woń Chrystusa i jest dla wszystkich zachętą, aby nie lę-
kać się zawierzenia siebie Panu, jak to rozważamy w szczególny sposób w Maryi Pannie, Matce Kościoła, czczo-
nej i miłowanej jako „Majka Božja od Kamenitih vrata” [Matka Boża z Kamiennej Bramy]. Tego wieczoru pra-
gnę Jej zawierzyć każdego z was, aby wam towarzyszyła swoją opieką, przede wszystkim zaś aby pomagała 
wam spotkać Pana i znaleźć w Nim pełne znaczenie waszego istnienia. Maryja nie bała się powierzyć całej sie-
bie Bożemu planowi. Widzimy w Niej, do jakiego celu jesteśmy powołani: do pełnej komunii z Panem. 
 
Całe nasze życie jest drogą ku Jedności i Trójcy Miłości, którą jest Bóg. Możemy żyć, mając pewność, że nigdy 
nie zostaniemy opuszczeni. Drodzy młodzi Chorwaci, obejmuję was wszystkich jako dzieci! Noszę was w sercu 
i pozostawiam wam swoje błogosławieństwo. „Zawsze radujcie się w Panu!”. Niech waszą siłą będzie Jego ra-
dość, radość prawdziwej miłości. Amen. Niech będą pochwaleni Jezus i Maryja! 

 
Benedykt XVI podczas Mszy świętej dla rodzin 
Wezwał do przeciwstawienia się zeświecczonej mentalności, która 
spycha Boga na margines życia i prowadzi do rozpadu rodziny. W 
społeczeństwie dzisiejszym jest niezbędna i pilnie potrzebna, jak 
nigdy dotychczas, obecność przykładnych rodzin chrześcijańskich – 
przekonywał Benedykt XVI. Podkreślił, że jest to szczególnie ważne 
zwłaszcza w Europie, w obliczu szerzącego się zeświecczenia, które 
prowadzi do spychania Boga na margines życia i do nasilającego 
się rozpadu rodziny. Absolutyzuje się wolność bez zaangażowania 
na rzecz prawdy i propaguje się jako ideał dobrobyt indywidualny – 

korzystanie z dóbr materialnych i przelotnych doświadczeń. 
 
 
Bądź sumieniem społeczeństwa! 
Benedykt XVI wezwał Kościół w Chorwacji, by „z pokorą i odwagą” 
był „sumieniem społeczeństwa”, „solą ziemi” i „światłem świata”. – 
Bądź zawsze wierny Chrystusowi i orędziu Ewangelii, w społeczeń-
stwie, które usiłuje relatywizować i sekularyzować wszystkie 
aspekty życia. Bądź domem radości w wierze i nadziei – apelował 
papież podczas Nieszporów w katedrze w Zagrzebiu. 

Zaznaczył, że również dzisiaj „Kościół w Chorwacji jest powołany 
do jedności, aby sprostać wyzwaniom zmienionego kontekstu spo-
łecznego, rozpoznając z misyjnym nowatorstwem nowe drogi 
ewangelizacji, zwłaszcza w służbie nowych pokoleń”. 

 

                           Tekst i fotografie: www.papiez.wiara.pl 



Fotoreportaż z Dekanalnego Dnia Młodzieży 

Parafia Matki Bożej Różańcowej na warszawskim Bródnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 zdjęcia: Iwona Świerżewska /Idziemy/ 



LEDNICA 2011 
Za życie, pontyfikat i beatyfikację papieża Jana Pawła II dziękowała w sobotę młodzież 
na Polach Lednickich. 

W spotkaniu, któremu przyświecało hasło „JPII – liczy się świętość!” uczestniczyło ponad 80 tysięcy 
młodych Polaków i ich rówieśników z Europy. 

Przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania nad Polami Lednickimi przeleciał helikopter MI 8 P z 36. Pułku Lot-
nictwa Transportowego, z którego pokładu w 1997 roku Jan Paweł II pozdrawiał młodych ludzi czuwających 
pod Bramą-Rybą. Podobnie jak wtedy, śmigłowiec trzykrotnie okrążył Pola pozdrawiając w ten sposób 
uczestników spotkania. Jak mówił organizator apelu, dominikanin o. Jan Góra, niewykluczone, że po zakoń-
czeniu „służby” w wojsku maszyna na stałe „wyląduje” nad Lednicą. 

Przelot śmigłowca był niejako sygnałem do rozpoczęcia spotkania, które tradycyjnie obwieściło bicie lednic-
kiego dzwony. Drogą III Tysiąclecia, w kierunku Bramy-Ryby, przeszły delegacje z symbolicznymi kluczami 
do kilkudziesięciu polskich miast. Klucze przekazały m.in. Katowice, Gliwice, Łódź, Tarnobrzeg, Lublin, Luba-
czów, Kalisz, Konin, Leszno, Żywiec, Bydgoszcz, Gdańsk, Suwałki, Nowy Targ, Przemyśl, Skoczów i Koście-
rzyna – rodzinne miasto abp. Henryka Muszyńskiego. 

W procesji podążały także poznańskie bamberki, amazonki, przedstawiciele poznańskiego Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza oraz górale z płaszczem Jana Pawła II przywiezionym z Sanktuarium Matki Bożej Fatim-
skiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Niesiono także krzyż, który „towarzyszył” Janowi Pawłowi II w czasie 
jego odchodzenia do Domu Ojca, ogromną flagę Polski oraz ikonę Matki Bożej. 

W procesji Drogą III Tysiąclecia szli także: prymas Polski abp Józef Kowalczyk, prymas Czech Dominik Duka 
OP oraz gnieźnieński biskup pomocniczy Wojciech Polak. Witając zebraną nad Lednicą młodzież abp Kowal-
czyk przyznał, że jest urzeczony jej entuzjazmem, radością i tym, w jaki sposób wyraża swoją wiarę. 

„Przyprowadził was tutaj bł. Jan Paweł II, przyprowadził, abyście podziękowali Bogu za życie, posługę i świa-
dectwo Papieża Polaka” – mówił Prymas. 

Wspominał także pamiętny rok 1997, kiedy Jan Paweł II przeleciał nad Polami Lednickimi i skierował do mło-
dych swoje pierwsze przesłanie. „W symbolicznym geście przejdziecie przez bramę w kształcie ryby. Pamię-
tajcie o słowach Chrystusa: Ja jestem prawdą, jeżeli ktoś przejdzie przeze Mnie będzie zbawiony. Nie lękaj-
cie się przejść przez bramę, którą jest krzyż” – przypomniał słowa papieża Prymas. 

Podkreślił również, że Jan Paweł II miał otwarte serce dla każdego człowieka i bardzo kochał młodzież. 
„Pamiętajcie o jego słowach i pielęgnujcie w sobie ogień wiary” – prosił Prymas. 

Nawiązując do kluczy – jednego z symboli tegorocznego spotkania – wyraził nadzieję, że otworzą one drogę 
do każdego serca i że w Polsce zrealizowane zostanie to, o co tylekroć prosił Jan Paweł II, by „nie zabrakło 
cegieł przepalonych sumień” i byśmy potrafili korzystać z wolności, którą odzyskaliśmy. 

Program tegorocznego spotkania opierał się na przesłaniach, jakie Jan Paweł II kierował do młodych ludzi 
uczestniczących w spotkaniach lednickich w latach 1997-2004. Każde z tych stacji/pereł – jak nazwali je or-
ganizatorzy – opatrzone zostało specjalnym tytułem. Pierwsze przypominało o istocie i znaczeniu chrztu 
świętego. 

„Chrzest to początek nowego życia. Poprzez chrzest stajemy się dziećmi Bożymi i członkami Ludu Bożego” – 
mówił abp Dominik Duka, który przewodniczył nabożeństwu. Przestrzegał również młodych przed 
„zaciemnieniem w sobie tego znamienia, jakie wyciska w sercu chrzest”. „W oczach Boga stajemy się wtedy 
niewiarygodni” – podkreślił Prymas Czech. 

W czasie procesji do Bramy-Ryby niesiono krzyż papieski, świecę z rybą, misę i dzban do chrztu, kropidło 
poświęcone przez Papieża Polaka oraz relikwiarz św. Wojciecha wraz z jego wizerunkiem. Młodzi wysłuchali 
także przesłania Jana Pawła II z 1997 roku oraz stojąc odnowili przymierze chrztu. Później wszyscy zostali 
pokropieni przez księży wodą z Jeziora Lednickiego. 

Kolejną stacją było bierzmowanie. Nabożeństwo poprowadził abp senior Henryk Muszyński. Po wysłuchaniu 
przesłania Jana Pawła II z 1998 roku i modlitwie młodzi zostali namaszczeni wonnymi olejami. 

Prezentacja papieskich przemówień oraz towarzyszące im nabożeństwa trwały do późnych godzin nocnych. 
Kolejne stacje nosiły tytuły: „Cel naszej drogi, dom Ojca”, kiedy miało miejsce rozesłanie misjonarzy, 
„Chrystusa wczoraj, dziś i na wieki” z nabożeństwem wyboru Chrystusa poprowadzonym przez abp. Józefa 
Kowalczyka, "Wypłyń na głębię”, „Kana Galilejska” z błogosławieństwem narzeczonych, „Talenty” z rozda-
niem lednickich talentów oraz „Egzamin z miłości” z ostatnim przesłaniem Jana Pawła II do młodych z 2004 
roku. 

Głównym punktem apelu była Msza św. sprawowana o zachodzie słońca pod przewodnictwem Prymasa Pol-

ski. Homilie do młodych wygłosił dominikanin o. Jacek Salij OP. Zwrócił uwagę, że XV Ogólnopolskie Spotka-
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nie Młodych odbywa się po raz pierwszy w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Nawiązując do tego 
wydarzenia podkreślił, że Chrystus nie potrzebował żadnego wywyższenia, chciał jednak, aby człowiek został 
wywyższony. 
„Wniebowstąpienie jest wywyższeniem naszej ludzkiej natury. To dzieło niebywale trudne, przekraczające 
ludzkie wyobrażenie, które dokonało się przez krzyż, a jego celem było doprowadzenie nas wszystkich do 
nieba” – mówił do młodych o. Salij. 

Podkreślił również, że świętość jest powołaniem każdego człowieka. „Ostatecznie liczy się świętość, liczy się 
to, abyśmy byli święci, abyśmy byli tam, gdzie Syn Boży”- tłumaczył kaznodzieja. Stwierdził również, że 
pytanie zadawane przez kapłana podczas chrztu św. „Czy chcesz przyjąć chrzest?”, „Czy chcecie, aby wasze 
dziecko przyjęło chrzest?” jest w istocie pytaniem „Czy chcesz być święty”, „Czy chcecie, aby wasze dziecko 
było święte?”. 

Zachęcał również młodych ludzi, by spróbowali odpowiedzieć sobie na pytanie, kim są i po co są w Kościele 
święci? Odpowiadając użył metafory, z której – jak mówił – często korzystali ojcowie Kościoła. Metafory, w 
której pionowa belka krzyża wskazuje dwa kierunki, od Boga do nas i od nas do Boga. Kult świętych to wiel-
kie dziękczynienie za życie i świadectwo wyniesionych na ołtarze. Belka pozioma natomiast to wezwanie do 
naśladowania świętych. To także ich wstawiennictwo za nas, poprzez które buduje się Kościół Boży, który 
obejmuje wszystkie pokolenia. 

O. Salij kilkakrotnie przypomniał także postać bł. Jana Pawła II. Jak mówił, bez papieża Polaka i wielkiego 

prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego sytuacja Kościoła w Polsce byłaby dziś prawdopodobnie zupełnie inna. 

Wskazał także na odwagę jaką miał Jan Paweł II. Jak mówił, on nie bał się niczego, bo wiedział, że świat, w 

którym żyjemy jest światem Bożym. 

„Gdybyśmy choć w tym jednym próbowali go naśladować, to jakże bardzo zmieniłby się Kościół w Polsce i 
nasze społeczeństwo” – stwierdził dominikanin. 

Pod koniec Eucharystii o. Jan Góra odczytał listy z pozdrowieniami przysłane przez prezydenta RP Bronisła-
wa Komorowskiego oraz Prymasa seniora kard. Józefa Glempa. Na telebimie odtworzono także przesłanie 
papieża Benedykta XVI nagrane podczas środowej audiencji w Watykanie, w którym Ojciec Święty zachęcał 
młodych, by hasło lednickiego spotkania „JPII – liczy się świętość” było dla nich inspiracją. 

Młodzież dokonała także wyboru Chrystusa. Wspólnie z młodymi Polakami zrobili to ich rówieśnicy z Austrii, 
Białorusi, Czech, Holandii, Litwy, Niemiec, Portugalii, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Ukrainy, 
Wielkiej Brytanii. 

Przed północą na Polach Lednickich rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu, a później odbył się 
koncert ku czci bł. Jana Pawła II. Godzinę po północy młodzi zaczęli przechodzić przez Bramę-Rybę w sym-
bolicznym geście wyboru Chrystusa jako najwyższej wartości w życiu. 

Symbolami tegorocznej Lednicy była skała i klucz. Każdy z uczestników otrzymał fragment skały z wymalo-
waną na nim rybą – symbolem Jezusa Chrystusa oraz klucz ze słowami „Otwórzcie Drzwi Chrystusowi” i 
fragmentem Ewangelii wg św. Mateusza. Specjalne, złote klucze przygotowano dla księży. 

Symboliczna była także scenografia. Jej główny element stanowiła ogromna sieć przywieziona przez ryba-
ków z Jastarni i rozwieszona nad Bramą-Rybą. Zawieszono na niej portret bł. Jana Pawła II. 

Ważąca 5,5 tony stalowa konstrukcja w kształcie ryby stanęła nad brzegami Jeziora Lednickiego k. Gniezna 

w kwietniu 1997 roku. Miejsce wybrano nieprzypadkowo. To właśnie tutaj, według wielu historyków, Miesz-

ko I przyjął chrzest, wprowadzając tym samym państwo Polan do rodziny chrześcijańskich narodów Europy. 
Bramę-Rybę ustawiono, by przeprowadzić przez nią młodzież w trzecie tysiąclecie. Stało się to w nocy z 2 

na 3 czerwca 1997 roku, podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Od tego czasu, nieprzerwanie, or-

ganizowane są doroczne Ogólnopolskie Spotkania Młodych. 

 

    

    

   www.wiara.pl 
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Czy da się zachować przedmałżeńską czystość… 
Na początek opowiem Ci krótką historyjkę. W pewnym miasteczku żył młody człowiek. Nazwijmy go Casanova, nie 

należał bowiem do najbardziej cnotliwych jego mieszkańców. Skończył już szkołę. Udało mu się dostać pracę na kilka 

miesięcy za 600 zł miesięcznie, ale i tę wkrótce stracił. 

Pewnego wieczoru zadzwonił do niego znany w mieście biznesmen – bogaty, bardzo bogaty. Mówi: 

– Wiem, że przydałoby ci się trochę pieniędzy, Casanova. Mam dla ciebie pracę. Dobrze płatną. Za pół roku możesz 

zarobić 60.000 zł, czyli 10.000 na miesiąc. Płatne na końcu, pod warunkiem, że spełnisz wszystkie zobowiązania. Praca 

nie wymaga specjalnych kwalifikacji. Każdy może ją wykonać, ale wymaga niewątpliwie pewnej mobilizacji. W twoim 

przypadku chyba nawet sporej. Musisz też dowiedzieć się kilku rzeczy. Żadna filozofia. Zgłosisz się do swojego probosz-

cza i jak powiesz, o co chodzi, w ciągu 10 minut wszystko ci wyjaśni. 

Casanova słuchał z coraz większą uwagą, tylko myśl, że miałby spotkać się z proboszczem, wydała mu się nieco nie-

przyjemna. 

– Chodzi o to – kontynuował biznesmen – że chcę ci zapłacić za zachowanie czystości. Masz się powstrzymać od nie-

czystych uczynków, myśli i słów. Rozumiesz? Do proboszcza idź po poradę. On ci wyjaśni, co zrobić, aby dobrze wyko-

nać zleconą pracę, a więc zarobić trochę pieniędzy. Bez niego nie poradzisz sobie, uwierz mi. Jeśli dobrze ci pójdzie, za-

trudnię cię w moim przedsiębiorstwie na stałe. Wiesz, że jestem bogaty. Niczego nie będzie ci brakowało. Raz w miesiącu 

– dodał – będę musiał cię skontrolować. Zgłosisz się wtedy do mojego biura i podłączymy cię na chwilę do wykrywacza 

kłamstw. Mamy wykrywacze najnowszej generacji – super czułe. Prawdziwe cacka high-tech… I co, zgadzasz się? 

– Rozpocznijmy już od jutra rana – odparł Casanova. 

– Spokojnie, spokojnie, musisz się przygotować – usłyszał. – Wyrzuć najpierw te wszystkie świństwa, które trzymasz 

w pokoju. Żeby cię nie kusiło. Wiesz, co to jest pokusa?… Obawiam się, że i Internet będziesz musiał wyłączyć na stałe. 

Telewizor przenieś do pokoju rodziców. Zrób to dla swojego dobra. Zależy ci przecież, żeby trochę zarobić? Albo uwa-

żasz to za ograniczanie wolności? 

Casanova milczał. 

– Swoim dziewczynom – ciągnął dalej głos w słuchawce – powiedz, że od dzisiaj interesują cię tylko poważne związ-

ki. A kumplom, że na piwo nie chodzisz, bo masz ważne sprawy na głowie. Bo masz, prawda? Ale będą się z ciebie śmia-

li, już to widzę! To są między innymi twoje koszty własne. Wybieraj. Z nimi będziesz klepał biedę. Ja ci płacę. Zrobisz jak 

zechcesz. 

Casanova nie wahał się ani przez chwilę… Rano ledwie wstał, mknie do kościoła jak strzała. Zupełnie zapomniał, co do-

tąd mówił o swoim proboszczu. Tak pozytywnego nastawienia do niego i księży w ogóle nigdy dotąd nie miał. 

 

TRUDNE NIE OZNACZ MOŻLIWE 

Przerwijmy na chwilę opowiadanie. Czy da się zachować czystość przedmałżeńską w czynach, słowach, myślach, co 

by odpowiedzieli? Część powiedziałaby: „No jasne, cóż za problem”. Inni zawahaliby się (to chyba ci, którzy muszą sta-

czać ciężkie boje o czystość). Jeszcze inni zaprzeczyliby: „Nie da się. Nie ma wyjścia”. 

W pewnym gimnazjum na Śląsku przeprowadzono ankietę, w której jedno z pytań brzmiało: Czy popęd seksualny jest: 

a) łatwy do opanowania, b) trudny do opanowania, c) nie można nad nim zapanować. Chłopcy odpowiedzieli w następują-

cy sposób: 24 % – łatwy, 58 % – trudny, 18 % – niemożliwy do opanowania. 

To, że jedni zachowują czystość (choć inni nie) świadczy o tym, że jest to możliwe. Oczywiście! Pan Bóg nie dał nam 

przykazań niemożliwych do zachowania. Czy powiedziałby: „Nie cudzołóż, nie pożądaj…” albo „O nierządzie zaś i 

wszelkiej nieczystości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was…” (Ef 5, 3), gdyby niemożliwe było osiągnięcie tego?

… Nieczystość jest złem, a czystość dobrem. Każde dobro jest trudne. Im większe, tym trudniejsze. Trudne nie 

oznacza jednak niemożliwe. Nieprawdą jest stwierdzenie: „Nie da się zachować czystości”. Lepiej powiedzieć: 

„Mam trudności”. 
Skąd te trudności? Wielkim ich źródłem jest „popularna kultura”, tworzona przez media. Nagość, pornografia, zmysło-

wa moda, zachęta do życia na luzie, przykłady z życia gwiazd ekranu i sceny stale natarczywie atakują skromność i wsty-

dliwość młodych, pobudzają zmysłowo, kuszą do nieczystości. Dla kogoś, kto chce zachować czystość, środowisko kultu-

rowe jest niezwykle agresywne. Dorośli, którzy je tworzą, nie pomagają młodym, przeciwnie. 

Podstawową jednak rolę w zachowaniu czystości odgrywa osobista motywacja lub jej brak. Trzeba po prostu chcieć. 

Za 10.000 zł na miesiąc nie tylko Casanova, ale każdy by się pewnie wysilił, każdy byłby gotów zrezygnować z tego czy 
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tamtego: złego towarzystwa, Internetu, telewizji. Każdy byłby gotów poszukać środków pomocnych do jej zachowania 

i stosował je gorliwie, prawda? Pewnie nawet ci, którzy mówili: Nie da się, uwierzyliby, że jednak się da. Wytrwać pół 

roku w czystości oznaczałoby zdobycie samokontroli, ale oczywiście obrona czystości wymagałaby czuwania. 

Wielu nie zachowuje czystości, ponieważ nie wiedzą, jaka jest zapłata za pracę nad sobą w tej dziedzinie (a praca nad 

sobą jest zawsze najlepiej płatną ze wszystkich). Ani też nie wiedzą, ile będą musieli sami zapłacić za trochę grzesznej 

przyjemności. 

Ci, którzy zachowują czystość przedmałżeńską otrzymują znacznie więcej, niż to, co miałby zarobić Casanova. 

Otrzymują dobra bezcenne! Powiedz, jaką wartość ma szczęśliwe małżeństwo i kochająca się rodzina? Nie dałbyś 

każdej ceny? Oczywiście, jest bezcenna. Jaką wartość ma zdolność kochania prawdziwą miłością i bycia kochanym 

prawdziwą miłością? Mędrzec Syrach pisze, że miłość żony dobrej i mądrej jest „cenniejsza niż złoto” (Syr 7, 11). 

Czyż nie tak? W ogóle jaką wartość ma Twoja przyszłość? Bo może mieć sens albo nie. Może być udana albo nie. 

Szczęśliwa albo nie. Prawdziwe szczęście i poczucie sensu życia płynie przede wszystkim ze zdolności miłowania 

prawdziwą Bożą miłością. Takiej miłości trzeba się uczyć. 
A jaka jest cena szczęścia, o którym Pan Jezus mówi: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać bę-

dą” (Mt 5, 8)? Twoje życie wieczne jest warte więcej niż wszystkie pieniądze we wszystkich bankach świata. Nawet nie-

skończenie więcej. 

 

NAJWIĘKSZE ZŁO 

Myślisz, że można mieć jedno i drugie: nieczystą młodość, a potem i tak – jak gdyby nigdy nic – szczęśliwe, wier-

ne małżeństwo? Myślisz, że można najpierw pielęgnować swój egoizm, a potem umieć kochać? Albo oglądać porno-

grafię, a potem szanować swoją żonę? Jak się sieje oset, to wyrośnie pszenica? Nie, co się sieje, to się zbiera. Logicz-

ne. Sieje się zło, zbiera się zwielokrotnione zło. Sieje się dobro, zbiera się zwielokrotnione dobro. Zasieje się jedno 

ziarenko pszenicy w dobrą glebę, wyrośnie 30, 60 albo nawet 100 nowych. Młodość to czas czynienia zasiewów. Plony 

zbiera się później. 
Albo użyjmy innego porównania. Jaki będzie skutek, jeśli wirus dostanie się do Twojego komputera i nie podejmiesz 

środków zaradczych? Popatrz, są ludzie, którzy zajmują się rozsyłaniem wirusów, niszczących komputery. Znacznie jed-

nak więcej jest takich, którzy chcieliby nie tyle zniszczyć Twój komputer, ale Ciebie samego. Wystarczy się tylko otwo-

rzyć i przyjąć wirusy zła, które Ci posyłają zwłaszcza przy pomocy środków masowego przekazu. Zainfekujesz się i nie 

podejmiesz środków zaradczych w postaci spowiedzi, zło zacznie Cię niszczyć. Taka jest natura zła – rani, degraduje, po-

mniejsza, niszczy. 

Oficjalny Katechizm Kościoła mówi: „W świetle wiary nie ma większego zła niż grzech i nic nie powoduje gorszych 

skutków dla samych grzeszników, dla Kościoła i całego świata” (KKK 1488). Nic nie powoduje gorszych skutków niż 

grzech... Pan Jezus porównuje człowieka żyjącego w grzechu do gałązki odciętej od krzewu: marnieje, obumiera, nie ma 

szans na wydanie owoców. Święci woleli umrzeć niż zgrzeszyć. Królowa Blanka mawiała do swego syna Ludwika: „Synu 

mój, wolałabym cię raczej zobaczyć na katafalku niż w grzechu śmiertelnym”. 

 

CASANOVA U PROBOSZCZA 
A teraz dalszy ciąg opowiadania. 

Nazajutrz po ważnym telefonie, skoro świt, Casanova mknie na spotkanie ze swoim proboszczem. Zapukał do drzwi. 

– O, Casanova – zdziwił się proboszcz. – Dobrze, że jesteś. Dawno cię nie widziałem. Chodzenie na dyskoteki nie 

idzie chyba w parze z chodzeniem do kościoła. Wiadomo: „Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca”– zacytował. 

– Co mogę zrobić dla ciebie? Mów śmiało, co ci leży na sercu. 

Casanova opowiedział o swojej nowej pracy. Ksiądz proboszcz słuchał uważnie. 

– Ciało – powiedział – do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. Tylko przy pomocy Ducha 

można zwyciężyć cielesne pożądliwości, to znaczy z Bożą pomocą. Rozumiesz teraz, dlaczego twój pracodawca wysłał 

cię do mnie. Potrzebujesz przede wszystkim sakramentów i modlitwy. Najpierw spowiedź. Jak najszybciej, najlepiej dzi-

siaj. Komunii św. potrzebujesz teraz bardziej niż codziennego pożywienia. Modlitwy bardziej niż powietrza. Nie myśl, że 

jedno Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo przed spaniem wystarczy. Rozpocznij od dziesiątki różańca rano i dziesiątki wieczo-

rem. Z Jezusem nie musisz się niczego bać. Jest Miłością. Jak naturą ptaka jest latać, a naturą drzewa rosnąć w 

górę, tak naturą Jezusa jest ochraniać, umacniać, ocalać, uzdrawiać, prowadzić, przepędzać Złego. Na tym polega 

miłość, zgodzisz się? I ma tę miłość do wszystkich, nawet największych grzeszników. Oby tylko chcieli się na nią 

otworzyć…                          Miłujcie się 1/2004, autor: Jan Bilewicz 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
♦  W każdą ŚRODĘ o godz. 20:00 serdecznie zapraszamy studentów na wieczorną Mszę Świętą, wejście   
  od zakrystii (po Mszy św. cotygodniowe spotkanie formacyjne Duszpasterstwa Akademickiego) 

 
♦  CZWARTEK godz. 20:00 - 21:00 adoracja Najświętszego Sakramentu, prowadzona przez studentów. 
  Jest możliwość korzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania 

    * Pierwszy Czwartek Miesiąca - Nieszpory 
    * Trzeci Czwartek Miesiąca - modlitwa kanonami Taize  

 
 

♦  Piątek, 17 czerwca, godz. 19:30 - spotkanie z Janem Pietrzakiem,  
 
♦  24 - 30 czerwca, zapraszamy na wakacje pod żaglami, na które zapraszamy studentów, młodzież  
 

   
♦  5 - 26 SIERPIEŃ - ŚWIATOWE Dni Młodzieży - trasa objazdowa po Sanktuariach Maryjnych Europy         

                
       
     SPOTKANIA 
 
   
   »STUDENCI - w każdą ŚRODĘ, godz. 20:30 
   »MŁODE MAŁŻEŃSTWA - 2 i 4 NIEDZIELA, godz. 16:00 
   »MAŁŻEŃSTWA ze STAŻEM i SINGLE - w każdy PONIEDZIAŁEK, godz. 19:15  
 
                  Wszystkie spotkania odbywają się w Domu Katechetycznym 
            Serdecznie zapraszamy 
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