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Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom 

i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się żądz światowych, rozumnie 

i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie… 
 

W Noc Narodzenia Pańskiego liturgia zaprasza nas do radosnego przeżywa-

nia wielkiego wydarzenia narodzin Jezusa w Betlejem.  

To tajemnica wielkości Boga, który widząc kruchość ludzkiej wiary i miłości 

staje się jednym z nas. W słabości bycia Dzieckiem jest jego moc, którą 

przeciwstawia się wielkości możnych tego świata.  

On Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwe-

go… dla nas i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i stał się człowie-

kiem .Stał się Emanuelem- Bogiem z nami. Nie tylko zniża się do nas, ale 

naprawdę staje się jednym z nas! Rodzi się w stajni, bo nie znalazło się dla 

Niego miejsce w gospodzie (por. Łk 2, 7); zostaje złożony w żłobie, bo nie 

ma dla Niego zwyczajnej kołyski; rodzi się w opuszczeniu, bez niczyjej wie-

dzy, a jednocześnie zostaje przyjęty i rozpoznany przez pasterzy, którym 

anioł zwiastuje wieść o Jego narodzeniu. 
 

Miłość Boga, która tęskni tak, że nie cofa się przed żłobem, sianem… Oto jest i czeka, zaprasza każdego z nas… On 

nie zniechęca się, stale przychodzi, przebacza. Kocha nas po to, abyśmy i my odpowiedzieli na Jego Miłość.( por. Ver-

bum Domini) 
 

Przyszedł do nas nie jako nauczyciel jakiejś nowej religii, ale jako dawca życia wiecznego, który przez swój krzyż do-

konał odkupienia wszystkich ludzi a nie tylko swoich wyznawców. Przez swoje narodzenie przyszedł  

do wszystkich ludzi i stał się podobny do wszystkich ludzi, aby w każdym z nas odtworzyć to piękno jakie widzi Bóg w 

swoim stworzeniu, a które przysłania i niszczy grzech. Przybywa Zbawiciel, aby dzieło zła 

i to wszystko co może nas oddalić od niego, utraciło moc, aby nas przywrócić do dawnej świetności. Bóg przyszedł do 

nas jak do swoich nie do obcych… Ojciec św. Benedykt XVI w adhor-

tacji apostolskiej Verbum Domini przypomina nam: „Pan wypowiada 

swoje Słowo, aby przyjęli je ci, którzy zostali stworzeni właśnie przez 

to samo Słowo. (…) od początku Słowo nie jest nam obce, a stworze-

nie i życie Boże miały być w zażyłych stosunkach. Prolog czwartej 

ewangelii mówi o odrzuceniu Słowa przez swoich… 

Nie przyjąć go znaczy nie słuchać Jego głosu, nie podporządkować 

się Mu. Natomiast tam gdzie człowiek choć ułomny i grzeszny, otwie-

ra się szczerze na spotkanie z Chrystusem rozpoczyna się radykalna 

przemiana: Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli dało moc aby 

się satli dziećmi Bożymi. Przyjąć Słowo znaczy pozwolić, by nas 

kształtowało, ażebyśmy upodobnili się do Chrystusa.” Abyśmy żyli w 

prawdzie i dostrzegali Boga w naszym życiu. 
 

Bóg w Jezusie wchodzi w szczególną zażyłość-komunię z każdym 

człowiekiem. Każdy człowiek przyjmujący Jezusa wchodzi w komunię 

z Bogiem i nadprzyrodzoną więź z drugim człowiekiem. Człowiek,  

zaś odrzucający Boga i Jego naukę odrzuca również i człowieka. Je-

steśmy tego świadkami w codziennym życiu politycznym, społecz-

nym.  



 

Dziś świat próbuje zamknąć to Odwieczne 

Słowo w zakamarkach prywatnego życia, 

kruchtach kościoła, „zawieszać na wiesza-

kach w szatniach” biurowców, parlamen-

tów, pałaców prezydenckich i gabinetów 

ministrów. Dziś chce zamknąć się to Słowo 

do granic tylko i wyłącznie prywatnej spra-

wy i sumienia. Nie pozwala się, by było 

Ono głoszone jako Ewangelia Prawdy, któ-

ra wyzwala człowieka. W imię poprawności 

politycznej i tolerancji to Słowo próbuje się 

ocenzurować na szkolnych opłatkach i 

wystąpieniach w obecności władz świec-

kich. 
 

Ten dramat nieprzyjęcia przez świat Boga czułego i delikatnego jak małe dziecko trwa przez ponad 2000 lat. Dramat 

odrzuconej- wyrzuconej poza miasto Miłości trwa i dziś! Także w naszej Ojczyźnie, a pewnie i w naszym życiu. 
 

A On stał się dla nas Dzieckiem, stał się naszym bliźnim, stał się dla nas darem. Ofiarował nam siebie. On mówi do 

nas zawsze pełen miłości. On uniżył siebie dla nas… wziął nasze słabości, nasz grzech, ludzką biedę i kruchość. On ma 

dla nas czas… 

 

A my? 
 

". Większość ludzi nie uważa spraw Bożych za pierwszoplanowe, nie mają one na nas tak bezpośredniego wpływu. W 

ogromnej większości przypadków jesteśmy skłonni odłożyć je na później. Przede wszystkim zajmujemy się tym, co 

wydaje się pilne tu i teraz. Pośród spraw priorytetowych Bóg często zajmuje ostatnie niemal miejsce. Myśli się: na to 

zawsze będzie czas. Ewangelia mówi nam, że absolutne pierwszeństwo należy się Bogu. Jeśli w naszym życiu coś 

bezwzględnie zasługuje na pośpiech, to jest to jedynie sprawa Boga.( Benedykt XVI) 
 

To właśnie z braku czasu dla Boga w naszym życiu pojawia się tyle zagubienia, pośpiechu , utraty świadomości grze-

chu , braku miłości do człowieka, tyle zdrad. Wszystko i wszyscy są ważniejsi tylko nie ON. Bóg stał się dziś dla czło-

wieka jakąś abstrakcją, pamiątką minionych pokoleń, wielkim nieobecnym… Dla wielu z nas to tylko tradycja… 

Czy jest jeszcze potrzebny Zbawiciel człowiekowi, który usiłuje opanować wszechświat; człowiekowi, który nie stawia-

jąc sobie granic? Człowiek dwudziestego pierwszego wieku sprawia wrażenie, że jest pewnym siebie i samowystar-

czalnym panem swojego przeznaczenia.  

Czy dziś rozbawionemu, odrzucającemu Boga z Jego Słowem potrzebny jest zbawiciel? Czy Tobie potrzebny jest Zba-

wiciel? Wydaje się, że nie, ale… Czy można nie słyszeć, że właśnie z głębi tej ludzkości, rozbawionej i zdesperowanej, 

wznosi się przejmujące wołanie o pomoc? To jakieś ukryte głęboko wołanie o Boga zagubionego w naszej codzienno-

ści… ( por. Benedykt XVI) 
 

Nasz Zbawiciel przyszedł na świat, bo wie, że Go potrzebujemy, wie że każdy z nas, nawet największy twardziel po-

trzebuje Miłości. Przychodzi więc jako małe Dziecko, aby swą bezradnością rozczulić najtwardsze serce.  

Spotkajmy Chrystusa, który dziś przez dar swojej miłości pokonuje wszelki dzielący nas dystans, by podnieść nas ku 

Bogu. On jest naszą nadzieją… On jest naszym światłem… On jest mocą i zbawieniem… 

 

         Ks. Marcin 
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Niedziela, 2 stycznia 2011 r.  - Druga niedziela po Narodzeniu Pańskim 

 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na po-
czątku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim 
było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie 
ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na 
świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on świa-
tłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. Była Światłość prawdziwa, która oświe-
ca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez 
Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim 
tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w 
imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo 
stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy jego chwałę, chwałę, jaką Jednoro-
dzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w 
słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie god-
nością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. 
Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa 
Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim po-
uczał 

                            J 1,1-18 

 Janowy Prolog mówi nam, że Logos jest rzeczywiście od zawsze, i od zawsze On jest Bo-
giem. Tak więc nigdy nie było w Bogu czasu, w którym nie było Logosu. Słowo istniało przed stwo-
rzeniem. Dlatego w centrum życia Bożego jest komunia, jest absolutny dar. «Bóg jest miło-
ścią»  (1 J 4, 16) - powie w innym miejscu ten sam Apostoł, wskazując tymi słowami na 
«chrześcijański obraz Boga, a także wynikający z niego obraz człowieka i drogi» 
 Bóg daje się nam poznać jako tajemnica nieskończonej miłości, w której Ojciec wyraża od-
wiecznie swoje Słowo w Duchu Świętym. Dlatego Słowo, które od początku jest u Boga i jest Bo-
giem, objawia nam samego Boga w dialogu miłości między Osobami Boskimi i zaprasza nas do 
uczestnictwa w nim. Uczynieni na obraz i podobieństwo Boga miłości, możemy zatem zrozumieć 
samych siebie jedynie wtedy, gdy przyjmujemy Słowo i z uległością poddajemy się działaniu Ducha 
Świętego. Tajemnica losu człowieka wyjaśnia się bowiem ostatecznie w świetle Objawienia doko-
nanego przez Słowo Boże.  
 (…) człowiek potrzebuje «wielkiej nadziei», by żyć w teraźniejszości, wielkiej nadziei, któ-
rą jest «ten Bóg, który ma ludzkie oblicze i umiłował nas aż do końca». Nie możemy zatrzymywać 
dla siebie słów życia wiecznego, który daje nam Jezus Chrystus, gdy Go spotkamy: one są dla 
wszystkich, dla każdego człowieka. Każdy człowiek w naszych czasach, czy wie o tym, czy też nie 
potrzebuje tego orędzia. Niech Pan, podobnie jak w czasach proroka Amosa, wzbudzi w ludziach 
nowy głód i nowe pragnienie słów Pańskich (…) 
 
    Posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini, Benedykt XVI 

Niedziela, 9 stycznia 2011 r.  - Chrzest Pański 

 Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan po-
wstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuje chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”. Jezus 
mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko co sprawiedliwe”. Wtedy 
Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu Się 
niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nie-
ba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.   

         Mt 3, 13-17 

  
 Chrzest Pana Jezusa w Jordanie był pierwszym aktem Jego życia publicznego, o którym mó-
wią wszystkie cztery Ewangelie. Mając już około trzydziestu lat Jezus opuścił Nazaret, udał się nad 
rzekę Jordan i pośród wielkiego tłumu dał Się ochrzcić przez Jana (…) W słowach: „Tyś jest mój Syn 
umiłowany”, objawia się, czym jest życie wieczne: jest to synowski związek z Bogiem, to jak prze-
żywał to Jezus oraz jak to nam objawił i podarował.  
 (…) Jakże wielkim darem jest Chrzest! Gdybyśmy zdawali sobie w pełni z tego sprawę, ży-
cie nasze byłoby nieustannym dziękczynieniem. Jaką radość mają rodzice chrześcijańscy, którzy 
widzieli, jak z ich miłości rodzi się nowe stworzenie, jak rodzi się na nowo z łona Kościoła do życia, 
które będzie mieć końca!. Dar, radość, ale też odpowiedzialność!.  
 
          Benedykt XVI 
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 „Tyś sługą moim Izraelu, w tobie się rozsławię”. Rozsławić Boga swoim zyciem! Do tego wszyscy 
jesteśmy powołani, ale jak? Czy tylko przez wyznawanie wiary, pobożne praktyki, przestrzeganie zasad mo-
ralności? Czy tylko w wąskim kręgu rodziny i znajomych, w oswojonych obszarach, po których poruszamy się 
na co dzień? Bóg mówi dziś przez proroka Izajasza: „To zbyt mało, że jesteś Mi sługą dla podźwignięcia po-
koleń Jakuba (…) Ustanowię cię światłością dla pogan”. A przecież to jeszcze nie wszystko - w Chrystusie 
zostajemy ochrzczeni Duchem Świętym, jesteśmy dziećmi Boga! 

 Bóg „rozsławia siebie w nas” od chwili naszego chrztu. Chce rozsławić w nas swoją Osobę, bo chce 
rozsławić nas samych. Boża chwała jest naszym wywyższeniem. Nie żebyśmy się chełpili, ale bardziej kochali 
i prowadzeni przez Jego Ducha, osiągnęli pełnię człowieczeństwa. 

 Chrzest w Duchu świętym to wylanie Jego darów po to, byśmy mogli osiągnąć pełnię życia Bożego i 
aby przez nas Bóg został uwielbiony także w życiu innych. Życie w Duchu Świętym nie niszczy ludzkiej natu-
ry, ale ją uwyraźnia i udoskonala na miarę świętości, w której miłość jest pierwszym i ostatnim słowem.  

 Czy pozwolimy Mu przeniknąć nasze życie i poprowadzić nas ku pełni? 

 

          Oremus, styczeń 2011 

Niedziela, 16 stycznia 2010r.  - Druga niedziela zwykła 
 

 Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech 
świata. To jest ten, o którym powiedziałem: «Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, 
gdyż był wcześniej ode mnie». Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby 
On się objawił Izraelowi”. Jan dał takie świadectwo: „Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i 
spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do 
mnie: «Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Du-
chem Świętym». Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.  
 

J 1,29-34 

Niedziela, 23 stycznia 2011 r.  - Trzecia niedziela zwykła 
 

 Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, 
przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Naftalego. Tak miało się speł-
nić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea 
pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci 
wzeszło światło”. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest króle-
stwo niebieskie”. Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwa-
nego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do 
nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. 
A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, brata jego, Jana, 
jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zo-
stawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, 
głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.  
     
           Mt 4,12-17 

 Śmierć - jej boimy się najbardziej. Tej ostatecznej i tej codziennej - śmierci odrzucenia, braku poro-
zumienia, bezsilności wobec zła. Lękamy Się jej, staramy się jej uniknąć, ale ona jest , przychodzi nagle, 
zaskakując nas w najmniej spodziewanym momencie. Śmierć jest ciemnością. W jakim kierunku zwrócić 
wzrok, żeby ujrzeć światło? Odpowiedź wydaje Się prosta i oczywista: to Chrystus jest światłem i życiem. 
Tak często jednak, opierając na własnych siłach, nie potrafimy popatrzeć w stronę światła. Przyzwyczailiśmy 
się do ciemności. Światło nas razi, zadaje ból, ukazując to, co chcielibyśmy ukryć. 
 Jezus, powołując uczniów, powołuje ich z ciemności do światła, ze śmierci do życia. Jego słowo ma 
moc - ciemności muszą ustąpić. On powołuje, On jest sprawcą przejścia i tym samym nawrócenia człowieka. 
On nas uzdalnia do tego, byśmy zostawili śmierć za sobą i wybrali życie. Jezus walczy o człowieka. Nie pozo-
stawia nas w doświadczeniu śmierci i ciemności, nie czeka aż sami je pokonamy. Pierwszy daj nam siebie, 
do końca, byśmy pociągnięci mocą jego miłości, wyszli ku światłu, ku życiu. 
 
          Oremus, styczeń 2011 
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 Pierwsza część błogosławieństw dotyczy ludzi, którzy powszechnie uważani są za nie-
szczęśliwych, obciążonych, niespełnionych, potrzebujących pomocy, zależnych od innych - po 
prostu słabych. Pan Jezus mówi, że właśnie ci ubodzy, cierpiący, smutni, łaknący… są błogo-
sławieni i mają się radować.  
 Czy to możliwe, aby ktoś, kto doświadcza jakiegokolwiek braku - w sensie material-
nym czy duchowym - był błogosławiony? Dostrzeżenie w sobie i wokół siebie braków staje się 
okazją do działania, do szukania nowych rozwiązań i podejmowania nowych wyzwań. Także 
do szukania pomocy u pana, Wreszcie też do uświadomienia sobie własnej grzeszności, a zara-
zem wierności i miłosierdzia Boga. Człowiek, doświadczając ograniczeń, słabości i zranień, 
zaczyna rozumieć, że całkowicie zależy od Boga.  
 W ten sposób jego udziałem stają się pozostałe błogosławieństwa: odważnie znosi 
prześladowanie dla sprawiedliwości, pragnie upodobnić się do Boga i naśladować Go w Jego 
miłosierdziu… Przenika go pokój, rodzący się z wierności Ewangelii.  
 Osiem błogosławieństw ukazuje więc życie człowieka wierzącego jako nieustanną 
paschę, przechodzenie ze śmierci do życia, podejmowanie trudności z nadzieją na udział w 
owocach Chrystusowego zmartwychwstania.  
 
       Oremus, styczeń 2011 
 

Niedziela, 26 grudnia 2010r.  - Czwarta niedziela zwykła 
 

 Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. 

Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem 

do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. 

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną 

sprawiedliwości , albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 

dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy 

wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prze-

śladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jeste-
ście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego 

powodu. Cieszcie Się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.  
           Mt 5,1-12a 

  

 

ROZWAŻANIA BENEDYKTA XVI 

 
 Chrzest rozpoczyna życie duchowe 

 
 (…) Dziś Kościół obchodzi Chrzest Pański - uroczystość, która kończy liturgiczny okres 

Bożego Narodzenia. Ta tajemnica życia Chrystusa ukazuje w sposób widzialny, że Jego przyby-

cie cielesne jest głębokim aktem miłości Trzech Osób Bożych. Możemy powiedzieć, że od tego 

uroczystego wydarzenia stwórcza, odkupieńcza i uświęcająca działalność Trójcy przenajświętszej 

będzie Się coraz bardziej przejawiać w publicznej misji Jezusa, w Jego nauczaniu, w cudach, w 

Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. (…) Wniosek płynący ze sceny chrztu mówi nam, że 

Jezus przyjął to prawdziwe „namaszczenie”, że to On jest oczekiwanym Pomazańcem (…) 
 (…) chrzest początkiem życia duchowego, które swą pełnią osiąga dzięki Kościołowi. 

 

 

  Papieskie rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 9 stycznia 2011 
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  „Nie wystarczy porzucenie grzechu; koniecznym jest, abyś oczyścił sumienie z wszystkich 
uczuć, jakie z niego pochodzą. Nawróć się w twym sercu, które jest źródłem 
wszelkiego działania. Tylko głęboki i intensywny żal dokona w tobie oczyszcze-
nia. Uczyń żywą twoją pokutę, jeśli chcesz, aby zniszczyła w tobie to wszyst-
ko, co ma związek z grzechem. Więcej słodyczy przynosi opłakiwanie swych 
grzechów, niż ich popełnianie”. 
 
„Najtrudniejszym grzechem do uzdrowienia jest to, że nie czujemy się 
grzeszni. Łzy współczucia Jezusa wylane zostały nie tylko nad Łazarzem, ale 
nad wszystkimi, którzy mieli odrzucić zmartwychwstanie mimo Jego zapewnie-
nia. 
Żałuj za swoje grzechy, gdyż Bóg oczekuje cię z otwartymi ramionami. Tego, 

co ukrywasz przed światem, nie możesz ukryć przed Bogiem. Unikaj tego świata z taką samą energią, z jaką 
wpierw go szukałeś. Myśl o twoich grzechach niech budzi w tobie uczucia bólu i pokory, ale równocześnie za-
ufania w Bożą dobroć”. 
 
„Skrucha, która wywołuje skrupuły, nie prowadzi do doskonałości, jeśli nie będzie połączona 
z pełnym miłości zaufaniem w dobroć Boga. Żal za twoje winy, bez miłości Boga, nie miałby żadnego 
znaczenia dla życia wiecznego. Może najpełniejszym twym nawróceniem będzie postawienie Boga w miejsce 
siebie, w centrum swoich zainteresowań. Oddaj się całkowicie Bogu, mój drogi, w tej resztce życia, jaka ci 
pozostała; nie wiesz ile jeszcze będziesz żył, a przecież może to być bardzo krótko” 
 
„Twoje nawrócenie może polegać także na przejściu od życia frywolnego, zmysłowego, bez zasad, do życia 
pokornego, umartwionego, uregulowanego. Nie odkładaj nawrócenia na koniec życia; naśladowałbyś kogoś, 
kto ryzykuje swoimi dobrami z nadzieją, że wszystko odzyska przy ostatnim zagraniu”. 
 
„Nie nadużywaj czasu, aby w dniu sądu nie zwrócił się on przeciwko tobie. Nie czekaj na czas, 
gdyż czas nie czeka na ciebie. Ci, których Bóg oczekuje cierpliwie, ukarani będą tym surowiej, jeśli się nie 
nawrócą. 
Dopóki masz czas, nawróć się do Boga, który cię woła i jest gotów cię przyjąć. Jeśli zgrzeszyłeś, popraw się 
dziś, nie czekaj do jutra. Nie rozpaczaj z powodu przeszłości, uczyń z niej natomiast skarb. Bóg pragnie uczy-
nić z ciebie nowe stworzenie ze starego materiału. Z kamieni odrzuconych i niepotrzebnych, pragnie zbudo-
wać nową świątynię twego życia”.  
 
„Pamiętaj, że nie ten otrzymuje dar chwały, kto rozpoczyna, ale ten, kto wytrwa do śmierci. Wielu po nawró-
ceniu rozpoczynało dobrze, ale mało jest takich, którzy nadal trwają w tym postanowieniu. Porusz swoje su-
mienie. Bądź wytrwały w czynieniu dobra, gdyż nagrodzona zostanie tylko wytrwałość. Wytrwałość jest tą 
królową, która właśnie otrzymuje koronę chwały”  
 
 
„Pierwszym krokiem, jaki powinieneś zrobić, aby dojść do świętości, jest to, abyś jej zapragnął. 
Niech to będzie zawsze największym twym pragnieniem. Pielęgnuj je zawsze, jeśli nie chcesz odstąpić 
od drogi ducha. Bóg nie pozostawi twego pragnienia bez nagrody. Jeśli pragnął będziesz czynić wielkie rze-
czy, będziesz miał więcej odwagi stawić czoło rzeczom małym”.  
 
„Bądź głodny i spragniony rzeczy Bożych i nie powinieneś nigdy czuć się nimi nasycony (por. Mt, 5,6). Nasy-
cony zostaniesz dopiero w niebie, gdyż tam źródło będzie wyższe od twego pragnienia, a bogactwa większe 
niż twe potrzeby. Odczuwaj głód i pragnienie świętości”.  
 
„Twoje działanie posiada pewien ładunek psychologiczny, który ciągle wywiera nacisk na twego ducha 
i stwarza w tobie przekonania. Znajdziesz wszelkie racje, by usprawiedliwić swoje działanie, a tak działając na 
dłuższą metę dojdziesz do tego, że będziesz myślał jak działasz”.  
 
„Postępuj jak święty, a nabierzesz przekonań świętego. Pamiętaj, że nikt nie może ci przeszkodzić w tym, byś 
stawał się świętym, jedynie tylko ty sam. Ty sam możesz stać się swoim nieprzyjacielem”.  
 
 
 
 
           Francesco Bersini SJ 
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 Chce wysłuchać wszystkiego , co jedni i drudzy mają jej do powiedzenia, i wszystko chce 

uleczyć. Choć świadkiem i przekazicielem objawienia jest Juan Diego, to biskup ma zbudować kapli-

cę - przesłanie Maryi ma zjednoczyć jednych i drugich.  

 Juan Diego wobec problemów chciałby się wycofać - Maryja nie cofa zaproszenia, wybrania… 

tak jak Bóg nie cofa nigdy łaski; odpowiedzią człowieka może stać się zaprzestanie współpracy z nią. 

Juan Diego, wsparty zapewnieniem Maryi o stałości jej woli nie rezygnuje - otrzymuje w zamian ła-

skę jeszcze większą.  

Kilkaset lat później uboga karmelitanka w Lisieux powie: „Bóg pragnie nam dawać coraz więcej 

i więcej, na miarę naszego coraz większego ufnego pragnienia”; maksymalizm łaski wobec 
minimalizmu naszych lęków przed byciem obdarowanymi. Może to jeden z większych problemów: 

Bóg jest gotowy dać WSZYSTKO, człowiek chce tak naprawdę bardzo niewiele, bo łaska Boża mo-

że się okazać kłopotliwa dla ludzkiej wizji szczęścia, świętego spokoju… 

A przecież Maryja wyraźnie mówi że wszystkie niepokoje ludzkiego serca są niczym. „Czyż nie je-

stem tu, Ja, którą twoją Matką? MATKĄ… całkowicie zaangażowaną w sprawy dziecka. „Czyż nie je-

steś w moim cieniu i w mojej opiece?” - wytchnienie i pewność, chronienie, osłona; a jednocześnie 

nawiązanie do azteckiego obrazu władcy jako drzewa rzucającego opiekuńczy cień na poddanych. 

„Czyż nie jestem źródłem twej radości?” Źródłem spełnienia najgłębszego pragnienia każdego ludz-

kiego serca. „Czyż nie jesteś w zagłębieniu mego płaszcza, w skrzyżowaniu moich rąk?” - dla Indian 

to najlepsze wyrażenie macierzyństwa w jego złożoności i różnorodności. Fałda, zagłębienie szala lub 

płaszcza kobiety, tilmy mężczyzny w którym umieszcza się coś, by to przygarnąć do siebie, zabez-

pieczyć najcenniejsze i najdroższe, przede wszystkim dziecko. Indiańska Matka nie zostawia swojego 

maleństwa w kołysce - po ziemi pełzają węże, roi się od skorpionów, a wioska w każdej chwili może 

zostać napadnięta… stała i natychmiastowa gotowość do ucieczki dyktuje, że dziecko jest umieszczo-

ne na plecach, bo ręce muszą być wolne do domowej, polowej pracy. Dzieciństwo, pozostawienie na 

plecach matki to jedyny okres, który dawał poczucie bezpieczeństwa i niezależności wobec zewnętrz-
nych struktur społecznych. My, zaproszeni do pozostawania na stałe, niezależnie od wieku, w takim 

schronieniu, nie musimy Się lękać niczego ani na siłę „brać życia we własne ręce” - znajdujemy się 

w zagłębieniu płaszcza Matki Najświętszej, która chce nam zabezpieczyć wszystko, czego niezbędnie 

potrzebujemy.  

 Chrześcijańska Europa też znała ten motyw - opiekuńczy płaszcz Maryi, pod który uciekano 

się już w III wieku, otoczenie płaszczem oznaczało wybranie i opiekę, udzielenie azylu. Skrzyżowane 

ręce Maryi - Indianie krzyżowali dwa kawałki drewna i pocierając je o siebie wytwarzali iskrę, „rodzili 

ogień”. Krzyż był dla nich - zagadka dla etnografów i historyków - symbolem nowego życia. Skrzyżo-

wane ramiona matki nie tylko dają schronienie - są źródłem nowego życia. 

 Maryja przypomina Juanowi Diego i całemu chrześcijańskiemu światu, że Jej zadaniem jest 

chronić człowieka i towarzyszyć mu, że niesie Ona pokój i daje życie, że z macierzyńską miłością 

nosi swoje dzieci w ramionach, przytula do swego serca, uspokaja i broni.  

 „Czy potrzebujesz czegoś więcej?” - pytanie właściwie retoryczne. Problem polega na tym, 

że to ja nie chcę uwierzyć, przyjąć do wiadomości, że tak naprawdę niczego już nie potrzebuj poza-

ramionami Matki, poza Bogiem, który troszczy się dla mnie o to co konieczne. Wysłany na górę po 

kwiaty, zobowiązany do ich zerwania i przyniesienia, zaproszony do współpracy Juan Diego staje się 
w pewien sposób współautorem Autoportretu Maryi. Tak, jakby Matka Boża nie chciała Się obejść 

bez jego pomocy; łaska Boża nie chce niczego czynić bez naszego udziału.  
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 Bóg, Maryja nie chcą w nas mieć bezmyślnych niewolników - jesteśmy jak mówi św. Paweł 

„współdziedzicami Boga”, którzy mogą współdecydować do końca, w każdej chwili możemy też powiedzieć 

„nie”. Nie próbujmy jednak „gdybać”, co by się stało, gdyby Juan Diego odmówil. Maryja posyła go trzykrot-

nie do biskupa - Ona, królowa Nieba, pokłada całkowite zaufanie w człowieku. Niebo podporządkowuje się 

ludziom. Tak jak Bóg cały podporządkował się się Jej „fiat”, uzależnił zbawienie ludzkości od zgody prostej 

dziewczyny z Nazaretu, tak i Ona sama uzależnia Się od prostego, ale kochającego Ją serca. Ale to już nie 

tylko prywatna sprawa Juana Diego - jeżeli wybrany przez Maryję człowiek zawiedzie, świat nie otrzyma 

przeznaczonych mu łask; to samo dotyczy także nas, dzisiaj - któż nam zaręczy, że zaniedbanie Np. w mo-

dlitwie nie jest moim wkładem, przyczynkiem do tak bujnego rozprzestrzeniania się zła, słabości… to real-
nie, konkretnie także moja wina, a nie tylko tych „ich”, którzy się modlą. To prawda, każdy odpowiada za 

siebie, ale też jest prawdą, że każdy jest współodpowiedzialny za udział w odkupieniu, za zbawienie całego 

świata i ludzkości.  

 Na koniec rozważań o orędziu zawartym w słowach Maryi pewna tajemnica, która nie zostanie osta-

tecznie rozwiązana. W rozmowie z Juanem Bernardino, wujem Juana Diego, objawiając mu się podczas jego 

choroby, Maryja powiedziała, że jest „Doskonała Dziewicą, Świętą Maryją z Guadelupe”.  

 

Wizerunek i jego przesłanie 

 

 Czym jest tilma, na której odbiły się rysy postaci Maryi? To codzienny strój Azteków, rodzaj męskie-

go płaszcza, przypominającego szeroki szal. Noszony z przodu przypominał długi fartuch i służył do przeno-

szenia różnorakich przedmiotów; owijany wokół ramion spełniał rolę płaszcza.  

Rodzaj tilmy, gatunek materiału, z którego została sporządzona, określał miejsce jej właściciela w społe-

czeństwie. Juan Diego należał do klasy średniej – zatem jego tilma była utkana z włókien agawy, związana 

na lewym ramieniu. Tilma Juana Diego jest nie farbowana – ma naturalną białą barwę włókien; składa się z 

dwóch kawałków materiału tkanego domowym sposobem na prostym warsztacie, dość luźno – tak, że z bli-
ska płótno zdaje się przepuszczać światło. Materiał zasadniczo nietrwały, którego żywotność określa się na 

kilkanaście, do dwudziestu lat!!!...  

Agawa to roślina, która hojnie zapewnia Meksykanom odzienie (włókna na materiał, również na powrozy), 

schronienie (z liści robi się strzechy), pokarm (gotowane korzenie i liście), napój, z jej warstw wytwarza się 

papier, z kolców robi pinezki i igły – meksykański cud natury, roślina - żywicielka.  

Pierwszą zagadką jest sama niezniszczalność tkaniny, nie poddawanie się działaniu czynników zewnętrz-

nych, takich jak dotyk i całowanie (ponad 100 lat Wizerunek był dostępny bezpośrednio, bez ram i szkła), 

dym i światło setek tysięcy świec, dwutlenek węgla wydychany przez miliony pielgrzymów  a nawet – kwas 

azotowy wylany w 1791 roku podczas kolejnej zmiany ram (pozostał tylko ślad zacieku w prawym górnym 

rogu). Pomimo to kolory nie blakną, Wizerunek trwa! 

Podobnie jak w przypadku Całunu Turyńskiego nie jesteśmy w stanie odtworzyć Wizerunku żądną znaną 

ludzką techniką. Żadna też kopia, zdjęcie itd., nie jest w stanie oddać delikatności postaci Maryi, rysunku 

oczu i ust, nie udaje się odtworzyć tajemniczego efektu zmieniania się barw (zmieniają się w zależności od 

naszej odległości od wizerunku, blakną w miarę zbliżania się i wręcz giną przy spojrzeniu przez szkło po-

większające) – zawsze pozostaje poczucie, że to przekłamanie, to nie to!  Badania w podczerwieni wykazały 

brak jakichkolwiek śladów dotknięć pędzla; nie daje się ustalić składu barwników a badania z lat sześćdzie-
siątych XX wieku wykazały, że ... powierzchnia wizerunku ma budowę przypominającą ... błonę fotogra-

ficzną... może pozwala to łatwiej przyjąć liczącą kilkadziesiąt lat informację, że w źrenicy Matki Bożej odbita 

jest postać wykazująca zdumiewające podobieństwo z XVI wiecznymi podobiznami Juana Diego, ale nadal 

przecież nie wiemy, skąd sama postać się tam wzięła (pierwsze powiększenie zdjęć, ukazujące postać odbitą 

w źrenicy to już rok 1929; oficjalne badania i ich wyniki zostały podane do wiadomości dopiero w 1955 roku 

– od tamtej pory źrenice Matki Bożej były wielokrotnie poddawane różnorodnym „zabiegom” – np. badanie 

dna źrenicy oftalmoskopem okulistycznym – i za każdym niemal razem zdumienie naukowców powiększało 

się, bo wyniki były niesamowite: obraz na źrenicy daje wrażenie wklęsłej rzeźby... Później odkryto obraz 

kolejnych dwóch postaci ... wiele wskazuje na to, że w źrenicach Matki Bożej odbita jest scena rozwijania 

tilmy Juana Diego w pałacu biskupim.) 

          Joanna 
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Gdy cezar siada na ołtarzu… 
  

 Ks. Prof. Waldemar Chrostowski - biblista, konsulator Rady Episkopatu 
Polski ds. Dialogu Religijnego, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego w Warszawie, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, 

zaangażowany w dialog katolicko-żydowski. Autor publikacji naukowych i po-

pularnonaukowych.  
 

 Nie może być tak, że władza świecka nie dopuszcza do obejmowania urzędów i godno-
ści kościelnych przez duchownych, których uznaje za niewygodnych dla siebie. 
 
 Wielu katolików jest głęboko poruszonych i oburzonych sposobem potraktowania       
ks. płk. Sławomira Żarskiego przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, który 11 listopada, 
po Mszy św. w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, udzielił duchownemu ostrej reprymen-
dy. 
 Patrzę na to z ogromnym zaskoczeniem i zdziwieniem. Dziwne, że dowiedzieliśmy się o tej spra-
wie stosunkowo późno. Dziennikarze, którzy na co dzień śledzą każdy krok i każde słowo ważnych osobi-
stości, nie poinformowali o incydencie od razu ani w następnych dniach. To, co się wydarzyło w zakrystii 
kościoła czy w drodze do niej, bo relacje są niejasne, trzeba uznać za wielki skandal. Prezydent, zwraca-
jąc się do duchownego, “bo jest pułkownikiem, wojskowym”, a więc podlega prezydentowi, publicznie 
zganił wygłoszoną przez niego homilię. A przecież w kościele, uczestnicząc we Mszy św., prezydent jest 
jednym z wiernych, ważnym, ale nie aż tak, by ksiądz spełniał wszystkie jego życzenia i oczekiwania. W 
tym zakresie podległości duchownego wobec prezydenta nie ma, bo być nie może. Duchowni nie są na-
rzędziami budowania i wzmacniania prezydenckiego i partyjnego PR, czyli wizerunku wyrabianego na po-
kaz przez sowicie opłacanych specjalistów, gdyż jedną z najważniejszych powinności duchownych stanowi 
głoszenie Słowa Bożego. Nie chodzi wyłącznie o jego osadzenie i sens w dawnej historii, ale o odważną i 
rzetelną aktualizację orędzia Biblii w nawiązaniu do okoliczności i potrzeb naszych czasów, to znaczy tu i 
teraz. W żadnym przypadku nie pokrywa się to z prawieniem komplementów ani umizgami pod adresem 
władzy. Ksiądz prałat Żarski jest pułkownikiem, ale to nie duchowni potrzebują wojska i jego dywizji, lecz 
wojsko potrzebuje duchownych jako ludzi głoszących prawdę o Chrystusie, która pomaga i uczy, jak nale-
ży żyć. 
 
Prezydent nie tylko publicznie zbeształ księdza pułkownika, ale swoimi naciskami spowodo-
wał, że administrator Ordynariatu Polowego nie objął stanowiska biskupa polowego Wojska 
Polskiego. Jak należy traktować taką ingerencję władzy świeckiej w sprawy Kościoła? 
 Jeżeli rzeczywiście istnieje związek między wygłoszoną homilią, napomnieniami prezydenta w za-
krystii oraz tym, że nie doszło do wcześniej przygotowywanej nominacji ks. prałata Żarskiego na stanowi-
sko biskupa polowego, to byłby to jeszcze większy skandal. Natychmiast pojawiły się wyliczenia, ilu jest 
kapelanów i ile parafii wojskowych oraz ile kosztuje ich utrzymanie, co w podtekście sugeruje wzmocnie-
nie ich zależności od ministra obrony i prezydenta, a być może nawet groźbę odgórnej reorganizacji, któ-
ra ma pokazać, “kto tu rządzi”. Jednak wojsko potrzebuje duchownych, bo bez nich nie sposób prawdzi-
wie formować ludzi, którzy w najniebezpieczniejszych miejscach i w trudnych czasach służą Ojczyźnie i 
jej bronią. Bez księży zupełnie inaczej wyglądałaby nasza wojskowa obecność w Iraku czy w Afganistanie, 
a są oni tam nie dlatego, że chcą “budowania demokracji”, lecz dlatego, że towarzyszą żołnierzom i przy-
noszą im duchowe oraz moralne wsparcie, bez którego wielu z nich by sobie nie poradziło. 
 
Czy takie potraktowanie administratora Ordynariatu Polowego WP można odczytać jako 
ostrzeżenie pod adresem innych duchownych, którzy będą mieli w przyszłości odwagę kryty-
kować niemoralne postępowanie niektórych elit politycznych i jakość życia publicznego w Pol-
sce? 
 W tej homilii znalazły się wątki zupełnie podobne do biblijnych, obecnych w Starym i Nowym Te-
stamencie. Gdy chce się postawić wiarygodną diagnozę życia społecznego, trzeba nazywać sprawy po 
imieniu. Wystarczy przyjrzeć się stanowczemu nauczaniu proroków Starego Testamentu oraz dosadności 
słów Jezusa. Dość przypomnieć słynny epizod z VIII w. przed Chrystusem, opisany w 7 rozdziale Księgi 
Amosa, gdy kapłan Amazjasz, który pozostawał na usługach ówczesnego króla, strofuje proroka Amosa, 
że nie naucza on tego, na co król liczy i czego król się spodziewa. Odpowiedź Amosa była bardzo dosad-
na. Słowa księdza Żarskiego nie są tak dosadne jak te, które znajdujemy na kartach Pisma Świętego. To 
samo dotyczy nauczania Jezusa, który szanował ludzi, lecz surowo piętnował różne wady, zwłaszcza przy-
wódców religijnych i politycznych. Te przykłady pokazują więc, że być może Kościół naucza dziś zbyt ła-
godnie i konformistycznie, że wycofał się na pozycje obronne i w związku z tym duchowny, który użyje 
wyrazistych sformułowań, jest atakowany i dyskryminowany. Ale zawsze tak było! Przywódcy mają wiel-
kie zasługi dla wiary również dlatego, że często bez skrupułów mnożyli jej męczenników. Zakorzeniona w 
Ewangelii homilia może sprawić, że ci, którzy jej słuchają, odczuwają dyskomfort. Jednak zawarte w niej 
napomnienia odnoszą się do wszystkich uczestników Liturgii, łącznie z duchownymi, a także do tych,  



których w kościele brakuje, żyjących jak gdyby Bóg nie istniał albo pozostawał bezsilny wobec ich poczy-
nań. Jeżeli prezydent odniósł napomnienia z homilii w Święto Niepodległości do siebie i swego polityczne-
go zaplecza, to nie ma w tym nic złego, ale nie wolno strofować czy potępiać kapłana, który te słowa wy-
powiedział. Taka homilia, jeżeli wzbudziła wątpliwości czy rozterki, to dobra sposobność, by obaj – prezy-
dent i duchowny – znaleźli trochę czasu na wspólną rozmowę i zastanowienie się, co jest prawdziwe oraz 
wymaga naprawy. 
 
W homilii ks. płk Sławomir Żarski dokonał duchowej i religijnej diagnozy sytuacji w naszej Oj-
czyźnie.  
 To nie tylko jego prawo, lecz obowiązek jako administratora Ordynariatu Polowego Wojska Pol-
skiego, którym był wtedy ks. Żarski. Obecność prezydenta i jego otoczenia jedynie wzmacnia taką potrze-
bę, bo nie można poprzestawać na uspokajających pochlebstwach różnej maści podlizywaczy i karierowi-
czów, lecz powinno się wsłuchiwać też w inne głosy, również krytyczne, pochodzące od osób rzetelnych i 
odpowiedzialnych, które nie liczą na zyski i karierę, ale na refleksję i uczciwe wyciąganie wniosków. Prałat 
Żarski powiedział, że “Polska jest budowana na antywartościach”, i przypomniał słowa jednego z pierw-
szych premierów, że “pierwszy milion trzeba ukraść”. Nadmienił, że u podstaw III Rzeczypospolitej 
“patriotyzm zastąpiono promowanym kosmopolityzmem, miejsce uczciwości zajęła nieuczciwość, prawdę 
zastąpiono kłamstwem i pomówieniami, ofiarność i poświęcenie – chciwością i pazernością, miłość – nie-
nawiścią”. Prezydent oświadczył publicznie, że jest zawiedziony i zaskoczony wypowiedzianymi słowami. 
Ale dlaczego? Czy dlatego, że nie są prawdziwe, czy raczej dlatego, że duchowny odważył się na diagnozę, 
która nie idzie po linii politycznej poprawności? Prawie zawsze jest tak, że prezydent dobiera sobie roz-
mówców, natomiast podczas nabożeństw w kościele ta reguła, dzięki Bogu, nie obowiązuje. Czasami także 
prezydent musi posłuchać czegoś, czego w swoim otoczeniu nie usłyszy, a co powinno go skłonić do za-
stanowienia. 
 
Ocena naszej rzeczywistości zawarta w homilii ks. płk. Żarskiego pokrywa się z obserwacjami 
wielu Polaków zatroskanych stanem państwa, niszczeniem rodziny, służby zdrowia… 
 Ksiądz pułkownik Żarski mówił o sprawach ogólnych, o sytuacji, jaka – wedle jego rozeznania kar-
mionego wiarą w Boga i troską o dobro wspólne – istnieje w Polsce. Także w moim przekonaniu jego dia-
gnoza jest słuszna. Wskazał na rozmaite płaszczyzny, na których panoszą się zło, podstęp, chciwość, pod-
łość, buta i inne wady. Prawie codziennie dowiadujemy się o rozmaitych skandalach, a to zaledwie wierz-
chołek góry lodowej, bo najbardziej zakamuflowane skandale nie szybko ujrzą światło dzienne. Zaskakuje 
mnie, że prezydent odniósł tę diagnozę duchownego wyłącznie do siebie i swego środowiska politycznego, 
bo chyba na to wskazuje jego późniejsze zachowanie. Być może stanowiłoby to potwierdzenie zasady: 
“Uderz w stół, a nożyce się odezwą”. Gdyby tak, to homilia ks. Żarskiego była tym bardziej potrzebna. 
 
Obserwując poczynania Bronisława Komorowskiego, można odnieść wrażenie, że nie tylko nie 
potrafi on sentire cum Ecclesia – czuć z Kościołem, ale nie zdaje też egzaminu z zasad obowią-
zujących katolika w życiu publicznym… 
 Prezydent w ciągu trzech poprzednich miesięcy urzędowania kilkakrotnie wypowiadał się w spra-
wach Kościoła i kościelnych, nie zawsze fortunnie, o czym świadczy jego wywiad dla “Gazety Wyborczej”, 
w którym zapowiedział przeniesienie krzyża spod Pałacu Prezydenckiego. Wiemy, czym się to skończyło. 
Jeżeli rzeczywiście nominacja ks. Żarskiego była wcześniej przygotowywana, to skutki odwołania zasłużo-
nego prałata i przekreślenia powziętych wobec niego planów powinny zostać naprawione przez Kościół, 
czyli przez osoby, które o tych sprawach informują Ojca Świętego. Nie może być tak, że władza świecka 
nie dopuszcza do obejmowania urzędów i godności kościelnych przez duchownych, których uznaje za nie-
wygodnych. Ponad pół wieku temu ks. kard. Stefan Wyszyński wobec podobnych praktyk stanowczo po-
wiedział: “Non possumus!”. Tę wypowiedź przypieczętował trzema latami więzienia. Nic na tym nie stracił, 
przeciwnie, stał się bohaterem narodowym i przewodnikiem duchowym, dzięki któremu mieliśmy również 
Papieża Polaka. Gdyby nie sprzeciw Prymasa Tysiąclecia, jego odwaga i gotowość na cierpienie, na pewno 
nie byłoby Jana Pawła II. Nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości, że nie tylko ogólna sytuacja w Polsce, lecz 
także polityka prowadzona przez prezydenta i rząd, zarówno w wymiarze zewnętrznym, jak i wewnętrz-
nym, wymagają solidnej i pilnej diagnozy podjętej w duchu wiary i moralności chrześcijańskiej. Innej Pol-
ski niż ta, która przyjęła w 966 r. chrzest, nie było, a wierność ojcom to nasz święty obowiązek. Trzeba 
powiedzieć jasno, że to samo dotyczy wszystkich rządzących, z władzami politycznymi i hierarchią kościel-
ną włącznie. Ci, którzy mają odwagę zabierać głos w sprawach wiary i moralności, muszą się liczyć z nie-
dogodnościami i przyjąć je jako część posłannictwa, któremu powinni sprostać. 
 
W tak krótkim czasie swego urzędowania prezydent doprowadził do usunięcia krzyża sprzed 
Pałacu Prezydenckiego, pokazał ponadto, że jawnie lekceważy Magisterium Kościoła w funda-
mentalnej dla katolika sprawie świętości życia – opowiedział się za niemoralną procedurą in 
vitro. 
 Bronisław Komorowski nie jest enklawą, lecz powiela błędy i słabości całego polskiego świata poli-
tycznego. Wybiórcze traktowanie nauczania Kościoła to nie tylko sprawa prezydenta i jego obozu, ale tak-
że innych ugrupowań politycznych, łącznie z Prawem i Sprawiedliwością, o czym mogliśmy się przekonać 
na przykładzie kilkorga z tych osób, które tę partię niedawno opuściły.  



 Sprawy religijne, moralne i etyczne są przez zdecydowaną większość polityków traktowane na zasadzie 
szwedzkiego stołu: każdy wybiera sobie to, co lubi i co jest dla niego wygodne, byleby nie powodowało 
większych konsekwencji i było akceptowane przez sprzyjającą mu część wyborców. Natomiast to, co 
mniej wygodne lub wymaga stanowczego chrześcijańskiego świadectwa, bywa przemilczane albo jest 
wręcz kontestowane. Z takim podejściem jest dokładnie tak, jak ze szwedzkim stołem w restauracji: trze-
ba bardzo uważać, by wybieranych produktów nie mieszać, żeby nie zaszkodziły spożywającemu. Co się 
tyczy religii i moralności, to w rezultacie wybierania i łączenia tylko niektórych prawd albo ich wycinków 
powstaje zamieszanie i galimatias, jakaś odmiana szkodliwego światopoglądu, w którym wszystko, co 
zostało połączone i wymieszane, prowadzi do groźnego synkretyzmu. Ten zły przykład zatacza potem 
coraz szersze kręgi. Wielu ludziom wydaje się, że z wiary, moralności i etyki można uznawać i zachowy-
wać wyłącznie to, co się im podoba, co jest wygodne, co im sprzyja oraz ułatwia życie. Reakcja prezyden-
ta RP na homilię ks. Żarskiego może być odbierana jako egzemplifikacja tego rodzaju podejścia, które 
wymownie ilustruje ryzyko, jakie ono ze sobą niesie. Stoi bowiem na przedłużeniu zjawiska, które można 
określić jako prywatyzacja religii. 
 
Sprowadzić wiarę i pobożność do sfery prywatności, do zakrystii, do kościoła, do terenu przy-
kościelnego, do czterech ścian mieszkania, chciały skompromitowane w przeszłości ideologie 
totalitarne. Teraz te tendencje powracają? 
 Jedna z pań, która w ostatnich tygodniach opuściła szeregi PiS, tak odpowiada na pytanie, czy 
jest osobą wierzącą: “Nie chcę o tym mówić, to moja bardzo osobista sprawa”. Tak, osobista, ale to nie 
znaczy prywatna! Wiara bądź niewiara, ponieważ w gruncie rzeczy nie wiemy, o jaki wybór chodzi, jest 
jej osobistą sprawą, ponieważ każdy z nas samodzielnie dokonuje wyboru wiary w Chrystusa bądź inne-
go. Ale dokonawszy wyboru wiary w Chrystusa, mam obowiązek dawania publicznego świadectwa o tym, 
kim jestem. Zdarza się, że nie stać mnie na w pełni wiarygodne i przejrzyste świadectwo wobec prawdy 
Ewangelii, a wtedy pamiętam, że obok drogi niewinności istnieje droga nawrócenia. Jedną z najważniej-
szych powinności Kościoła stanowi prowadzenie ludzi do Boga oraz budowanie harmonii między sobą i 
właśnie temu ma służyć całe nauczanie, w szczególny sposób adresowane do wierzących. Nieszczęście 
polega na tym, że osobisty wymiar wiary jest, świadomie bądź nie, mylony z prywatnym, co dochodzi do 
głosu w wypowiedziach wielu prominentnych osób w naszym państwie. W jednej sytuacji, gdy uznają to 
za sprzyjające, bo przymnaża im uznania i zaszczytów, chętnie deklarują wiarę i wystawiają twarze do 
kamer i fotografii, natomiast w innej, gdy trzeba ponieść konsekwencje i znieść ewentualne dolegliwości 
wynikające z wierności zasadom wiary, przechodzą na pozycje milczenia, kluczenia, niejasności oraz usu-
wania się na drugi plan albo ukrywania tego, kim są. 
 
Skąd u obecnie rządzących polityków taka pewność siebie i buta w traktowaniu ludzi Kościoła? 
 Politycy nie mogą przeceniać swoich sił, możliwości i znaczenia. Prezydenta Polski wybrała nieco 
ponad połowa z tej połowy Polaków, którzy poszli do urn. Bardziej obrazowo rzecz ujmując, obecnego 
prezydenta wybrało 27, może 28 Polaków, na 100. Wniosek jest taki, że ponad 70 osób na 100 go nie 
wybierało. To bardzo duży odsetek! To samo dotyczy wyborów samorządowych. Tymczasem nie widać 
starań ze strony prezydenta ani rządu, które miałyby na celu zaktywizowanie i pozyskanie tej drugiej po-
łowy Polaków, która nie bierze aktywnego udziału w życiu politycznym. Co więcej, przywódcom odpowia-
da to, że im mniej ludzi głosuje, tym lepiej dla rządzących, bo wtedy można przeforsować swoje kandy-
datury. Wybiegi i fortele bywają daleko posunięte, np. gdy się ogłasza, że “bezpartyjny” kandydat cieszy 
się silnym poparciem tej czy innej partii. Uważam, że przy sposobności incydentu w bazylice Świętego 
Krzyża w Warszawie z Bronisławem Komorowskim w roli głównej, byłoby dobrze, gdyby prezydent i jego 
doradcy spokojnie przemyśleli to, co zostało tam powiedziane, oraz podjęli wszelkie możliwe i uczciwe 
starania, by wybrany prezydent stawał się rzeczywiście dobrym przywódcą wszystkich Polaków. Tego ro-
dzaju incydenty na pewno temu nie sprzyjają. Powiedziałem niedawno, że można wygrać wybory, ale 
przegrać prezydenturę, i to się już zdarzało, także w Polsce. 
 
         Bogusław Rąpała 
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Poezja… 
  
 Zofia Janina Szymczak urodził się 31 stycznia 1946 roku w Stefanowie. Do szkoły podstawowej uczęsz-
czała w pobliskiej wsi Długie, zaś średnie wykształcenie medyczne w zawodzie felczer - laborant uzyskała w Ka-
mieńcu Podolskim, gdzie wraz z matką przebywała w latach 1960 - 1967.  
 Następnie - już w Polsce - na Uniwersytecie Łódzkim w 1975 roku ukończyła filologię rosyjską. W latach 
1975 - 1982 uzyskała I stopień specjalizacji naukowej przy ODN w Łodzi. Legitymuje się międzynarodowym cer-
tyfikatem z języka rosyjskiego. Jest także tłumaczem przysięgłym. Do 2004 roku pracowała jako nauczycielka 
języka rosyjskiego w LO w Złoczewie - nauczyciel i wychowawca młodzieży.  
 Zofia Szymczak pisze krótkie opowiadania, dokonuje drobnych tłumaczeń z języka rosyjskiego oraz ukra-
ińskiego. Wiersze jej publikowane były w „XIII Biesiadzie Sieradzkiej” jak również w „Nauczycielskich ogniskach 
kultury w Sieradzkiem” oraz w „Nowej Wsi”. W 1980 roku uzyskała III nagrodę w dziale prozy w konkursie Świę-
topełka Karpińskiego. W roku 1981 Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie i Towarzystwo Przyjaciół Złoczewa wydał 
składankę poetycką z cyklu „Spotkanie autorskie”, w której ukazały się wiersze i opowiadania.                           
W latach 1982 - 1992 ukazały się jej publikacje poetyckie w „Nad Wartą”, „Gazecie Złoczewa”, „Siódmej Prowin-
cji”. Jest członkiem Klubu Pracy Twórczej przy Powiatowym Ośrodku Kultury w Sieradzu. W roku 1993 Biblioteka 
„Siódmej Prowincji” wydała tomik poezji pt.: „Ziemia i Błękit”. W 1995 roku utworzyła Klub Pracy Twórczej 
„Jesteśmy” przy Towarzystwie Przyjaciół Złoczewa. W 1996 roku otrzymała odznakę Zasłużony Działacz Kultury 
przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. W 2000 roku ukazał się tomik „Niczym moje wiersze”, a w 2006 roku 
„Uśmiech Aniołów”. 
 Nadal mieszka i tworzy w Złoczewie. Wydaje społecznie „Okruchy Złoczewskie”.  
 
 
 

 > R E C E N Z J A< 
 
 „Podziwiam 
 W pokorze 
 Wszechświat 
 Mądrość  
 Stwórcy” 
 
 Pisze w jednym ze swoich wierszy Zofia Janina Szymczak. Jej utwory uczą nas dostrzegać świata, dosko-
nalić dzieła Bożego. Nie możemy mówić o sobie, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, jeśli ciągle narzekamy i pielę-
gnujemy w sobie niechęć do całego świata. Jeśli nie jesteśmy wdzięczni Bogu za życie takie jakim ono jest. Poet-
ka ma świadomość, że „wiara bez uczynków martwą jest”. Dlatego ma wyrzuty sumienia, jeśli zdarza się jej nie 
wypełnić swoich powinności: 
 
 „Zabrakło siły 
 Czy nie ma 
 We mnie 
 Miłosierdzia 
 Nie nakarmiłam 
 Głodujących    
 Ciebie…” 
 
 W innym wierszu zwraca się do zupełnie obcej, może bezdomnej osoby. Użala się nad jej samotnością, 
opuszczeniem, ubóstwem: 
 
 „Nie kupi ci 
 Nikt 
 Melodii 
 Tanga 
 Domu” 
 
 Twórczość Zofii Janiny Szymczak mieści się w nurcie franciszkańskim. Przyznaję, że wolę taką poezję od 
literatury tworzonej przez brulionowców i innych brutalistów, którzy lubią ukazywać życie od najgorszej strony. 
Wszyscy potrzebujemy wiary, nadziei i miłości. I poezji, która o tym mówi. 
 
         Maria Duszka 



W KUŹNI SERCA MARYI 
I DZIEŃ KUŹNI - ŻELAZO  

Adwentowy czas rekolekcji! Czas oczekiwania na uroczystość Bożego Narodzenia, czas oczekiwania na 
przyjście Mesjasza. W naszej parafii, szczególny czas przygotowania na uroczystość koronacji figury Matki 
Bożej, która odbędzie się w maju.  
 Adwent, to czas szczególny, w którym swoje miejsce ma Maryja; kilka dni temu obchodziliśmy 
uroczystość Niepokalanego Poczęcia. Dlaczego akurat Jej osoba jest tak ważna, aby dostąpić tego za-
szczytu? Kim była i kim się stała, że jest tak ważna. Wydawać by się mogło, że doskonale znamy odpowie-
dzi na te pytania, lecz nie jest sztuką znać odpowiedź, lecz poznać prawdę i odnieść ją do swojego życia w 
codzienności. Właśnie podczas tych naszych rekolekcyjnych spotkań będziemy odkrywać Osobę Maryi na 
nowo w swoim życiu. Będziemy starali się zgłębić to wszystko, co dzieje się w sercu młodej dziewczyny, 
matki, małżonki, idąc dalej Matki Chrystusa, Matki Kościoła i ludzi, Królowej Świata. Szkołą naszego po-
znania będzie Kuźnia. 
 Każdy wie jak wygląda kuźnia, choć pewnie nie wszyscy mieli możliwość w niej być. 

1.  Najpierw bierze się żelazo i odpowiednio przygotowuje – wybiera się materiał. 
2.  Następnie wkłada do ogniska, celem usunięcia rdzy, rozżarzenia i przygotowania do procesu kształ-

towania. 
3.  Gdy żelazo jest rozżarzone do czerwoności umieszcza się je na kowadle i celnymi uderzeniami mło-

ta nadaje mu zamierzony kształt. Często bywa, gdy żelazo wystyga, musi na powrót umieścić je w 
ognisku, w ten sposób ma miejsce ciągła wędrówka z ogniska na kowadło i z kowadła do ogniska.  

4.  Wreszcie, gdy kawałek żelaza uzyskał określony kształt, kowal wrzuca go do wody celem zaharto-
wania. Poprzez upływ czasu czy używanie, żelazo może pokryć się rdzą i należy powtórzyć ten 
proces, w ten sposób warsztat kowalski jest warsztatem „stałej formacji”.  

  
 Kawałkiem żelaza jest każdy z nas. Jesteśmy tym, kim jesteśmy, ale często tracimy formę i napeł-
niamy się żużlem. To wymaga przyjęcia wezwania Bożego, które nas zaprasza do wyjścia z miejsca, w 
którym tkwimy, nawrócenia się i wejścia do kuźni celem upodobnienia się do Chrystusa.   
 W kuźni Serca Maryi, razem z Nią chcemy przejść wszystkie etapy tego procesu. Ten proces kuźni 
będziemy przechodzić, mając też na uwadze niektóre tajemnice różańca świętego, które odnoszą się do 
danego „etapu kuźni”, a także do naszego życia, naszej codzienności. Dziś zaczynamy od wybrania mate-
riału. Bóg wybiera Maryję, Bóg wybiera mnie!  

• Kim była Maryja – człowiek, rzeczywistość, życie, młoda dziewczyna, kobieta. 

• Jej wybraństwo – moje wybraństwo - powołanie – dar – radość – rodzice 

• Jej realizacja i zgoda na wolę Boga – moja realizacja i zgoda na wolę Boga 

• Realizacja w wybranych tajemnicach różańca: 
 
Chrzest w Jordanie (Światła) – W tej tajemnicy Bóg Ojciec objawia Panu Jezusowi, kim jest – umiłowa-
nym Synem. Chrzest jest duchowym narodzeniem, rozpoczęciem nowego życia – życia z Bogiem, jako 
umiłowane dziecko. 
 
Zwiastowanie (Radosna) – Anioł Gabriel wprowadza Maryję w plan Boży. Stawia ją przed decyzją: albo 
zaufa, zaryzykuje i da się poprowadzić Bogu, albo zostanie przy swoich marzeniach i planach.  
 
Wesele w Kanie (Światła) – Sytuacja w Kanie objawia Jezusa – „Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Nie-
go Jego uczniowie”. Kana Galilejska to w Ewangelii św. Jana miejsce pierwszego cudu, to początek nowej 
drogi Pana Jezusa. Również dla Maryi jest to początek nowej relacji z Jej Synem. Od tej pory jest Matką 
wstawiającą się za innymi. 

Droga krzyżowa (Bolesna) – To wyjątkowo trudna droga, ale jesteśmy na nią zaproszeni. Tak jak Pan 
Jezus wciąż powstawał, wciąż podejmował decyzję: „pójdę dalej”, tak i my, w naszym czasami bolesnym 
życiu szukamy sensu cierpienia, szukamy czegoś, czego można by się uchwycić, by wiedzieć, że warto iść 
dalej, nawet tak bolesną drogą. Jeśli twoje życie właśnie tak wygląda, to nie jest to koniec, Bóg pragnie 
Cię doprowadzić do zwycięstwa. Warto być wiernym i wytrwałym, tak jak Maryja. Jej celem było towarzy-
szenie Synowi aż do końca. 
Zmartwychwstanie (Chwalebna) – Przejście z tego świata, z ziemi do Nieba, do Królestwa Ojca, to po-
czątek zupełnie nowego życia, istnienia. W tej tajemnicy potwierdza się nasze wybranie i konkretny cel 
naszej drogi. Wstanie z martwych, powstanie z życia w grzechu, ciemności, w śmierci to odkrycie nowych 



możliwości - już nie o własnych siłach. 

Ewangelia: Mt 11,2-11 
 Coście wyszli oglądać? Poszukujemy sensacji w Kościele! Żyjemy sensacjami, cieszymy się z afer w 
Kościele, którego przecież częścią jesteśmy! O zgrozo!!! Gorzej być już nie może!  
Wspomnienie przypadające na dzisiaj (12.12.) - Matki Bożej z Guadalupe – Patronki życia poczętego…  

• XVI wiek; dzięki pracy ewangelizacyjnej misjonarzy Indianie utwierdzili się w przekonaniu, że 
rozwijające się nowe życie pod sercem matki jest nieocenionym darem Bożym i jako takie jest 
święte. Zrozumieli, że Maryja przyczyniła się do zakończenia rytualnych krwawych ofiar z ich 
ludzkiego życia składanych ich bożkom pogańskim. 

• Z perspektywy kilku wieków widać dziś wyraźniej jak dalekosiężne jest to przesłanie Maryi z 
Guadalupe i jak szczególnie aktualne jest ono w naszych czasach. Maryja stała się bowiem 
Obrończynią życia i Patronką życia poczętego już w XVI w. 

• Ojciec Święty, Jan Paweł II, z okazji swej podróży apostolskiej do Meksyku, 23 stycznia 1999 
r. w Guadalupe, powiedział apelując o obronę życia iż: „Kościół musi głosić Ewangelię życia i z 
proroczą mocą występować otwarcie przeciw kulturze śmierci (...) Tego domagamy się: życia 
i godności dla wszystkich dla wszystkich istot poczętych w łonach matek (...) Drodzy 
bracia i siostry, nadszedł czas, aby na waszym kontynencie raz na zawsze położyć kres wszel-
kim atakom na życie”. 

•  „Pod Jej macierzyńską opiekę oddaję (...) życie i niewinność dzieci, zwłaszcza tych, którym 
zagraża niebezpieczeństwo śmierci, zanim się urodzą. Jej miłościwej trosce zawierzam sprawę 
życia i niech żaden Meksykanin nie waży się podnosić ręki na cenny i święty dar życia ukrytego 
w łonie matki!”  

• Dzisiaj możemy sparafrazować słowa Papieża i powiedzieć: „ […] niech żaden Polak nie waży 
się podnosić ręki na cenny i święty dar życia ukrytego w łonie matki!” albo pójść jeszcze dalej i 
powiedzieć: „ […] niech żaden Człowiek nie waży się podnosić ręki na cenny i święty dar życia 
ukrytego w łonie matki!”. 

• Przesłanie Matki Bożej z Guadalupe, Patronki i Obrończyni życia poczętego jest także apelem 
nieba skierowanym do wszystkich narodów na całym świecie. Jesteśmy dziś świadkami przera-
żającego paradoksu: kiedy w XVI w. Maryja z Guadalupe położyła kres krwawym ofiarom z 
życia ludzkiego wśród Azteków, to w dzisiejszym świecie, nawet w narodach chrześcijańskich 
powraca się i praktykuje pogańskie obyczaje pozbawiania życia najsłabszych i najbardziej bez-
bronnych istot ludzkich przez zbrodnie aborcji, a nieuleczalnie chorych i starców przez eutana-
zję.  

• Miejsce dawnych bożków pogańskich u Azteków zajmują dziś nowe, neopogańskie idole: kon-
sumpcja, hedonizm, wygodnictwo, egoizm, itp., które pławią się we krwi milionów niewinnych 
istot ludzkich w imię złudnych obietnic fikcyjnego szczęścia. W istocie rzeczy jednak jest to 
zmasowany atak na życie, które swój początek i źródło ma w Bogu. Jako dar Boży i wartość 
najświętsza jest ono chronione i obwarowane piątym przykazaniem Bożym: Nie zabijaj! Dlate-
go zbrodnie te są wymierzone wprost w Boga i wołają o pomstę do nieba. 

• W 1997 w Kaliszu, Papież Jan Paweł II powiedział: „Naród, który zabija własne dzieci, jest 
narodem bez przyszłości”.  

II czyt.; Jk 5,7-10 
 Umacniajcie serca wasze … słuchajcie prawdziwych proroków – (TVN 24 ???) – Jan Chrzciciel. 
 
I czyt.: Iz 35,1-6a.10 
 Odwagi! Nie bójcie się! On sam przychodzi, aby was zbawić! …  
 
 Nauczmy się w końcu słuchać prawdziwych proroków! Nauczmy się słuchać tak jak Maryja, wybrana 
na Matkę Bożego Syna; Nauczmy się słuchać, co nam mówi nasz Bóg, abyśmy usłyszeli i zaczęli działać. Zo-
stał wybrany materiał – ja, Ty – jutro włożymy go do ogniska, aby się rozżarzył ogniem Jego miłości.  
 

II DZIEŃ KUŹNI - ŻAR OGNIA  
Od wczoraj przebywamy w kuźni Serca Maryi; wybraliśmy już materiał, którym sami jesteśmy, a dziś przy-
stępujemy do drugiego etapu. Wkładamy materiał – sztabę żelaza do ogniska, celem usunięcia rdzy, rozża-
rzenia i przygotowania do procesu kształtowania.  
 Doświadczenie ognia jest w rzeczywistości doświadczeniem miłości Boga, która rozgrzewa, oczysz-
cza, zmiękcza, zabliźnia rany i oświeca. Jest to moment mistyczny, bez którego nie można przejść przeżyć 
procesu przemiany. „Miłość Boga i ludzi” została rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego i buduje 
naszą komunię. Jest pierwszym i najpotrzebniejszym darem i przez niego zostajemy ukształtowani, jako 



prawdziwi uczniowie Chrystusa.  
 Przyjrzyjmy się niektórym tajemnicą różańca, przy tym „etapie kuźni”:  
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu (Bolesna) – Przed męką i śmiercią Pan Jezus rozmawia z Ojcem, szu-
ka Jego obecności, pociechy i pewności, że nie jest sam. Również Anioł z Nieba zstąpił, aby Go umacniać. 
 
Przemienienie (Światła) – Pan Jezus przemienił się wobec uczniów, aby umocnić ich wiarę, zanim za-
chwieje nimi skandal krzyża. Pan Jezus rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem o swej śmierci, pragnąc osobiste-
go umocnienia przed tą śmiertelną próbą. Każdy, kto wtedy znalazłby się na górze Tabor, miałby dowód i 
potwierdzenie na niezwykłą moc Pana Jezusa. 
 
Zesłanie Ducha (Chwalebna) – obietnica Pocieszyciela została spełniona w dniu Pięćdziesiątnicy. Miłość 
Boga, jak ogień rozpaliła serca wszystkich obecnych w Wieczerniku. Zanim przyjdą prześladowania, zanim 
śmierć tak wielu świadków Chrystusa, najpierw Bóg umacnia i hartuje swoich uczniów i uczennice. Jest tam 
także Maryja, modli się z nimi i doznaje wspaniałej pociechy i radości. 
 
Wniebowstąpienie (Chwalebna) – Jezus wznoszący się w górę, w niebo, to wielka pieczęć dla wszystkich 
świadków tego wydarzenia. Nigdy nie zapomną niezwykłego odejścia ich Mistrza. To naprawdę Bóg! On na-
prawdę wstępuje do swego Ojca! 
 
Wniebowzięcie (Chwalebna) – Nie tylko Pan Jezus, ale i Jego Matka idzie tą niezwykłą drogą do obiecanej 
nagrody w Niebie. Maryja jest naszą Przewodniczką – nie tylko pokazuje drogę, ale sama nią idzie. Jej 
odejście do Nieba umacnia nas i zapewnia, że każdy z nas zostanie wezwany tam, gdzie Ona została zapro-
szona, zaniesiona, wzięta. 

Ewangelia: Mt 21,23-27 
 Kim jestem? – Chrześcijaninem – Bożym Dzieckiem przez chrzest – strach? – NIE WIEM kim JE-
STEM!!! Tchórzostwo wiary i swojej tożsamości! Wstyd! A przecież przychodzisz do kościoła, przyjmujesz 
sakramenty, wpuszczasz do swojego domu księdza z „kolędą”, chcesz katolicki pogrzeb z księdzem… to 
niesie ze sobą konsekwencje! Chrystus jest wymagający, nikt nie mówił, że będzie łatwo i przyjemnie!!!!! 
Jeśli tego nie chcesz – TO … OD KOŚCIOŁA!!!! „Wynocha!” „Nie róbcie z domu mojego Ojca targowiska”. 
Już dość teatru i udawania, zakładania masek wzorowego – fałszywego katolika.   
 Wiele to kosztuje, a i owszem, ale Jezus nie mówił, że będzie łatwo! Brama jest wąska i nie wszy-
scy się przez nią przecisną. Wolność słowa i prawdy! – to niesie ze sobą wielkie konsekwencje, o czym w 
ostatnim czasie przekonał się ks. Żarski! Za słowa prawdy płaci się wysoką cenę, co doskonale pokazał jego 
(ks. Żarskiego) przykład – zdymisjonowanie i publiczne upomnienie. Czy od teraz politycy będą pisali nam 
kazania? żeby nie słyszeć tego, czego nie chcą. Wolność słowa i prawdy przede wszystkim, czy się to ko-
muś podoba czy nie!  
 
Psalm: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
 Jaka jest droga Pana? Maryja zaufała i poszła – a Ty? Nie masz drogowskazów? Rozejrzyj się doko-
ła! A Pismo Święte? Co to jest? To ta gruba księga z małym drukiem, którą ściągasz z półki albo, gdy się 
wstydzisz trzymasz w szufladzie i wyjmujesz podczas kolędy. Niech widzą, że jestem wierzący! Czasami 
jest tak nowa, że wręcz nieotwierana. Dlaczego tak ciężko do niej sięgnąć? Bo w niej nie ma najświeższych 
afer z Kościołem w tle, w niej nie ma gier i filmów, szkoda czasu! To jest elementarz, by chodzić droga-
mi Pana, chcesz się nauczyć sięgnij i zajrzyj, którędy dzisiaj iść.  
 Maryja poszła za głosem Boga, poszła za Jezusem i służyła Mu. Była rozgrzana do czerwoności mi-
łością i zaufaniem Bogu. Oddała Mu wszystko; Bądź i Ty od dzisiaj rozgrzany miłością Boga, zaufaj Mu i 
poznaj Go. Nie mów, że Go znasz, bo zgrzeszysz pychą, ale poznawaj Go każdego dnia. Daje się poznać 
tym, którzy tego pragną, którzy chcą i znajdują czas by otworzyć Księgę, by jego miłość ich wypełniła po 
brzegi. Rozgrzani w ogniu Jego miłości pozwolimy się formować w kuźni, pozwolimy, aby uderzając w nas – 
rozgrzane żelazo – nadał odpowiedni i szczególny, bo przecież każdemu indywidualny kształt; ale to dopie-
ro jutro.  

III DZIEŃ KUŹNI - Kucie - Kształtowanie 
Dzisiaj znów jesteśmy w kuźni Serca Maryi. Rozpoczynamy kolejny etap, kiedy żelazo jest już rozżarzone 
do czerwoności i umieszcza się je na kowadle, aby celnymi uderzeniami młota nadać mu zamierzony 
kształt. Często bywa, gdy żelazo wystyga, musimy na powrót umieścić je w ognisku, w ten sposób ma 
miejsce ciągła wędrówka z ogniska na kowadło i z kowadła do ogniska. Zadanie przemiany wymaga także 
właściwego procesu przekuwania. Ten trzeci etap pracy w kuźni symbolizuje proces upodobniania się do 
Chrystusa, co jest dokładnie tym, do czego jesteśmy powołani.  
 Jaka jest rola Maryi na tym etapie kuźni, w której przyszło się nam formować? 
Jak wcześniej przyjrzyjmy się wybranym tajemnicą różańca: 



 
 
Ofiarowanie (Radosna) – Choć dla nas jest to tajemnica radosna, to dla Maryi słowa Symeona w Świątyni 
na pewno nie były radosne: „Twoją duszę przeniknie miecz”. Jest to pierwsza zapowiedź Jej męki, Jej 
upodobnienia się do Syna. Trzeba i nam pamiętać słowa z Księgi Syracha: „Dziecko, jeżeli masz zamiar słu-
żyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenia”. 
 
Odnalezienie Jezusa w Świątyni (Radosna) – Chociaż widok odnalezionego po trzech dniach dziecka na 
pewno ucieszył Maryję i Józefa, to Jego słowa na pewno ich nie uspokoiły: „Dlaczegoście mnie szukali?” Pan 
Jezus formuje Maryję, kształtuje Ją, tłumacząc, że tak naprawdę należy cały do Ojca, przyjdzie czas, gdy bę-
dzie musiał odejść i wypełnić Jego wolę.  
 
Nauczanie i wzywanie do nawrócenia (Światła) – Najdelikatniejsza formacja dokonuje się przez mówie-
nie. Rodzice rozmawiają z dziećmi, dzieci ze swymi rówieśnikami i rodzeństwem, nauczyciele z uczniami. 
Wiele można osiągnąć przez dobre słowa. Bóg również do nas mówi, szczególnie poprzez Pismo Święte, przez 
przykład życia świętych osób. Mówi i wzywa. Maryja także skierowała polecenie: „Zróbcie wszystko, cokol-
wiek wam powie”. 
 
Biczowanie (Bolesna) – to chyba najbardziej dosłowny obraz, podobny do rzeźbienia. Bicze smagają ciało 
Pana Jezusa. Każde uderzenie domaga się odpowiedzi miłości, wierności aż do końca. Po biczowaniu Jezus 
nie miał wątpliwości – musi wszystko wycierpieć, wypić każdą kroplę z tego kielicha.  

Cierniem koronowanie (Bolesna) – To nie Bóg uderza nas cierpieniem, tak samo jak nie Bóg wbijał wieniec 
z cierni w głowę Jezusa. To zrobili ludzie. Często niesłusznie Bogu przypisuje się cierpienia, choroby, śmierć. 
To nie Bóg jest winien. Ludzie ludziom ten los zgotowali. Ale tak jak Pan Jezus potrafił dobrze wykorzystać tę 
niesprawiedliwość, złość, okrucieństwo – tak i my możemy pożytecznie ofiarować Bogu, to, czego nie da się 
uniknąć. Maryja z miłości do Syna, cierpiała razem z Nim.  

Czytanie: So 3,1-2.9-13 
 Wielbiciele moi, przyniosą mi dar. Wielu mamy faworytów, idoli; wielbimy ich. Ale czy wielbimy Boga? 
Niby, za co? Ani ładnie nie śpiewa, ani nie jest idealnym modelem, ani bogaty, by mógł się podzielić, nie jest 
celebrytą, za którym uganiają się reporterzy. Nie jest na pierwszym miejscu! Czy człowiek ochrzczony jest 
dzisiaj wielbicielem Boga? Tylko wtedy, kiedy naprawdę Go pozna, może Go wielbić, tylko wtedy, kiedy zoba-
czy jak wiele od Niego otrzymuje każdego dnia, może Go wielbić i Mu dziękować. Tylko wtedy, kiedy zobaczy 
jak często zadaje Mu ból i przez grzech od Niego odchodzi tylko wtedy może Go przepraszać i prosić o prze-
baczenie.  
  
 Bóg jest Tym, który „kuje” uderzając młotem w rozgrzane do czerwoności moje serce. Chce uzyskać 
jak najlepszy kształt; choć czasem boli, ale tylko wtedy, kiedy ja tego po ludzku nie rozumie. A po ludzku 
trudno czasem zrozumieć cierpienie, dlaczego w ogóle jest i dlaczego akurat mnie to spotkało? W oczach Bo-
żych jestem małym egoistą! Jeśli nie mnie to, kogo miałoby spotkać? Wskażesz kogoś? O tak, nie jeden by 
się znalazł, który by wskazał… zawiść ludzka, przesączona zazdrością.  
  
 Kucie ludzkiego serca – formowanie go przez cierpienie. Wydawanie Bożego sądu. William Young w 
książce pt. CHATA, opisuje wspaniale to doświadczenie cierpienia i sądu. Mack jest ojcem szczęśliwej rodzi-
ny… (niestety w dniu przygotowania tego artykułu, nie jestem w posiadaniu tej książki – cytując ją (książkę) 
podczas nauk rekolekcyjnych została ona od razu pożyczona ode mnie i jeszcze jej nie mam. Przepraszam. 
Dla ciekawskich cytowane podczas nauki  fragmenty pochodzą z rozdziału pt.: Sąd idzie. Może następnym 
razem uda się dodrukować mały aneks uzupełniający.  
 
 Bóg jest tym, który nadaje kształt człowiekowi. Chociaż nie zawsze zgadzasz się z Jego wolą to czy 
masz odwagę Go osądzić, że coś zrobił źle? Jeśli tak, to należy żelazo jeszcze raz włożyć do ognia a potem na 
nowo je kuć. I tak za każdym razem, kiedy nie podoba się tobie to co robisz; musisz wracać do żaru Bożej 
miłości, aby nią się rozpalać i kształtować pod uderzeniem Boga – Kowala. Maryja poddała się Jego woli i 
uformował Ją na Matkę Zbawiciela i naszą Matkę. Przeszła wiele, może nawet zbyt wiele jak na człowieka, ale 
to doświadczenie cierpienia nie pozwoliło jej zwątpić, wytrwała, chociaż z wielkim bólem, jest wielbicielem 
Boga… Jest wspaniale wykutą strzałą, ale o gotowym, wykutym elemencie, który musiał przejść wszystkie 
etapy kuźni, dopiero jutro, w ostatnim dniu naszego pobytu w kuźni Serca Maryi. 
 
 
 



IV DZIEŃ KUŹNI - Strzała - misja 
 Nasza wizyta w kuźni Serca Maryi dobiegła końca. Przechodząc wszystkie etapy od wybrania mate-
riału, przez żar ognia i nadawanie kształtu, dziś doszliśmy do gotowego wykutego elementu – strzały. Teraz 
kowal wrzuca ją do wody celem zahartowania i jest już gotowa. Wystrzelona symbolizuje nasze doświad-
czenie bycia namaszczonymi i wysłanymi przez Ducha Świętego by być świadkami Chrystusowej Ewangelii 
we współczesnym świecie. Pamiętajmy jednak, że poprzez upływ czasu używane żelazo może pokryć się 
rdzą i należy powtórzyć ten proces, i wrócić do etapu ognia, w ten sposób warsztat kowalski jest warszta-
tem „stałej formacji”.  
 Jak zawsze jednak, na początku przyjrzyjmy się Maryi w różańcowych tajemnicach, na tym końco-
wym etapie kuźni. 
 
Nawiedzenie Elżbiety (Radosna) – „Poszła z pośpiechem” – Maryja spieszy się, aby dotrzeć na czas, aby 
pomóc Elżbiecie, aby potwierdzić cudowne Boże działanie. Nie zostaje w domu, nie cieszy się zwiastowa-
niem Anioła Gabriela sama, ale idzie, wyrusza, aby podzielić się dobrą nowiną. 
 
Narodzenie Pana Jezusa (Radosna) – Narodziny to koniec oczekiwania, koniec adwentu, koniec niepew-
ności. Teraz trzyma w dłoniach dowód prawdziwości Bożej obietnicy. Małe dzieciątko to Jej nowa misja. Te-
raz Jemu poświęci cały swój czas, siły, zdrowie i umiejętności. Serce Maryi bije dla serca małego Jezusa. 
 
Śmierć Pana Jezusa na krzyżu (Bolesna) – owoc miłości dojrzał do zerwania. „Wykonało się”. Ta strzała, 
którą był Syn Człowieczy dobiła do swego celu. Zwyciężyła wierność, zwyciężyło posłuszeństwo. Misja zo-
stała wypełniona z największą dokładnością. Choć jest to śmierć, to nie jest to koniec. To uderzenie w sza-
tana skończy się Jego klęską. Dobrze jest być mocną strzałą. 

Ustanowienie Eucharystii (Światła) – Pan Jezus powiedział do uczniów: „Gorąco pragnąłem spożyć 
Paschę z wami”. Ta wyjątkowa Wieczerza, podczas której zostały nam powierzone dwa ważne sakramenty. 
Od tej pory, wybrani mężczyźni – kapłani – będą sprawować ofiarę Ciała i Krwi „na pamiątkę” ofiarowania 
życia i śmierci Syna Bożego. Zostaną oni wybrani jak specjalne strzały, aby sprowadzać Boga na ziemię, 
pośród ludzi. 
 
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi (Chwalebne) – Maryja nie odpoczywa w Niebie, nie leży 
w chmurach słuchając pochwalnych hymnów na Jej cześć. Jest Królową, a to znaczy, że ma wiele obowiąz-
ków, wiele spraw – wszystkich ludzi, ich prośby, modlitwy, potrzeby. Maryja sama jest strzałą, której wsta-
wiennictwo dociera przed Boży tron. Przed tą Strzałą drży szatan i całe piekło. Czystość i świętość Maryi 
jest nie do zniesienia dla demonów. 

Ewangelia: Łk 7,18b-23 
 Posłał ich z zapytaniem. Końcowym elementem kuźni, jak wspomniałem wcześniej, jest uformowa-
na, wykuta i zahartowana strzała. Gotowy element, by go wystrzelić, by nadać mu misję, by go posłać… To 
człowiek uformowany, zahartowany miłością Bożą jest gotowy, by go posłać. By mógł świadczyć o tym, kim 
jest i przez Kogo został ukształtowany. To posłanie, nie niesie ze sobą już pytania, tak jak w Ewangelii: ko-
go mamy oczekiwać? Ale niesie odpowiedź – oczekujemy Chrystusa, tego który dał się nam poznać i tego, 
którego znamy. Pamiętajmy, że On powiedział, iż błogosławiony jest ten, kto w Niego nie zwątpi. Niestety, 
czasem wątpimy. Czasem nawet zastanawiamy się czy w ogóle wierzymy i w kogo? Czasem potrzeba nam 
dowodów istnienia Boga, czasem potrzeba nam widocznych, namacalnych znaków, cudów Jego interwencji. 
Zachowujemy się jak niewierzący, dopóki nie zobaczymy na własne oczy. Wtedy On, mówi do nas tak jak 
do uczniów Jana Chrzciciela: niewidomi wzrok odzyskują … Czy te znaki już wystarczą by uwierzyć? Cza-
sem potrzeba mocnego zrywu, by umocnić naszą wiarę. Czasem coś przykrego, tragicznego musi się stać, 
by wstrząsnąć narodem, aby się opamiętał i powrócił na właściwą drogę. Niestety tylko na krótki czas! 
Śmierć Papieża - Polaka, katastrofa Smoleńska … to wszystko nas, jako naród zbliżyło, ale też przyszedł 
dzień, kiedy zapomnieliśmy już o tym i powróciliśmy do codzienności. Jak często mamy wracać do rozża-
rzonego ogniska, by się rozpalać i formować? Tyle razy ile trzeba, aż uzyskamy mocną stabilną i zaharto-
waną postawę przynależności do Boga. Do Boga, którego nie będziemy się wstydzić, do wiary, której nie 
będziemy się wyznawać. Bo ostatnie miesiące pokazały, jak bardzo brakuje nam odwagi w walce o miejsce 
krzyża w naszym Państwie i naszym życiu. Nauczmy się w końcu wybierać dobro. Nie dajmy się zwodzić 
pięknym słowom i obietnicom. Bardzo szybko pryska ta bańka mydlana. Przykre w tym wszystkim jest to, 
że jesteśmy tak bardzo naiwni i ciągle dajemy się nabierać, ciągle dajemy się oszukać. O biedni, naiwni.  
  



Czytanie: Iz 45,6b-8.18.21b-25 
 Człowiek, ukształtowany w Bożej miłości - wystrzelony do świata, jako strzała – jest tym, który 
wie i trzyma się tylko jednego: Bóg jest jedynym Panem i nie ma innego!!! Jemu należy się cześć i 
uwielbienie, mimo że dla niektórych nie jest modny, nie jest dzisiaj atrakcyjny i nie ganiają za Nim repor-
terzy, mówiliśmy już o tym. Ale wystarczy nam, wierzącym tylko to, że Jest, Jest tym, który Jest, Był i 
Będzie! Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją! Niech się otworzy 
ziemia i wyda zbawiciela, niech wzejdzie sprawiedliwość. ON, Pan jest tego Stwórcą! Nawróćcie się do 
Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem i nikt inny! Przysięgam na samego 
Siebie, z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Tak, przede Mną się zegnie wszelkie 
kolano, wszelki język na Mnie przysięgać będzie, mówiąc: „Jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc!” 
Tych słów nie można komentować. To jest zadanie dla tych wszystkich, którzy zostali ukuci i uformowani 
w kuźni Serca Maryi. To zadanie dla tych, którzy przyjęli kształt strzały i pozwalają się wystrzelić, by być 
narzędziem ewangelizacji i głosicielem Jezusa. To zadanie dla tych, którzy się nie boją i nie wstydzą po-
wiedzieć całemu światu, że nie ma innego Boga, oprócz tego, który nas stworzył i ukształtował. To misja 
specjalna tylko dla odważnych. Jeśli brakuje Ci odwagi, wróć do ogniska i na nowo daj się rozgrzać, by 
być kształtowanym. Podejmuj tę próbę tyle razy ile będzie potrzeba. Kiedy zwątpisz, sięgnij po różaniec, 
w jego tajemnicach z Maryją odnajdziesz właściwą drogę do Jej Syna. Maryjo, dziękujemy Ci, że gościłaś 
nas i kształtowałaś w kuźni Twojego Serca. Matko Boża, Różańcowa – módl się za nami.  
 
 
         O. Aleksander 
 

 
 
 

DZISIEJSZA RZECZYWISTOŚĆ 
 
Patrząc na ludzi przemierzających ulice często zastanawiam się czemu tak 
wielu z nas nie potrafi dostrzec w dzisiejszym świecie niczego poza brakiem 
czasu na wszystko i niezliczonymi obowiązkami. Liczy się tylko praca, i pew-
nie gdyby doba była dłuższa to i tak ona wypełniałaby jej większość. Mało 
tego, śpieszą się nawet ludzie starsi, będący na emeryturze. Nasuwa się za-
tem pytanie gdzie tak pędzimy i za czym? 
 

 Nie ma czasu na modlitwę, rozmowy i rodzinne spotkania. Normalne kon-
takty i rozmowy ludzkie zastąpił Internet, gdzie jesteśmy anonimowi i dopie-
ro tam potrafimy wyrażać swoje myśli nie wstydząc się ich. Zamykamy się w 
bezpiecznej skorupce, aby nie zostać skrzywdzonym i poddanym ocenie. 
Wiara, nadzieja i miłość, Bóg, Honor, Ojczyzna stają się mało znaczącymi 
słowami, o których wartości i znaczeniu zapominamy. 

 

 Raczej nikt nie zwraca uwagi na drugiego człowieka i piękno tego świata. Ilu z nas potrafi wycią-
gnąć pomocną dłoń do starszej pani obok, gdy trzeba jej pomóc - wysiąść z tramwaju czy przeprowadzić 
przez ulicę. Oczywiście trzeba pamiętać, że owa starsza pani będzie się obawiać, iż za chwilę ją okradnie-
my nie wierząc w bezinteresowną pomoc ze strony innego, całkiem obcego człowieka. 

 

Ilu z nas potrafi zachwycić się zachodem słońca lub widokiem zwykłego szarego wróbla skubiącego 
okruszek chleba. Dlaczego nie potrafimy się cieszyć z tego co mamy? Dlaczego gdy się uśmiechniesz do 
przypadkowego przechodnia na ulicy zostaniesz uznany za wariata? 

 

Przykro patrzeć jak ludzie stają się egoistami, interesującymi się tylko własnymi problemami, a 
przecież naprawdę nic nas nie kosztuje zapytać sąsiada jak się czuje i zamienić z nim przysłowiowe dwa 
słowa. Nie możemy pozwolić, aby ta pogoń nas pochłonęła, bo może się nagle okazać, że jesteśmy pustel-
nikami mimo tylu otaczających nas ludzi. Bądźmy wrażliwi na otaczający nas świat i jego piękno, bo czy 
tego chcemy czy nie, jesteśmy jego częścią. 

 
        
        Łucja Justat 

 

 



 
Duszpasterstwo Studentów, Młodzieży Pracującej i Uczącej się 

DEKANATU BRÓDNOWSKIEGO 
  

 

 W niedzielę 14 listopada na Mszy o godz. 19:00 uroczyście zainaugurowa-

liśmy pracę Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego dla Dekanatu Bródnowskiego. 

   

Program wytyczył nam na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Jan Paweł II: 

„Program już istnieje: ten sam co zawsze, zawarty w Ewangelii i w żywej 

Tradycji. Jest on skupiony w istocie rzeczy wokół samego Chrystusa, któ-

rego mamy poznawać, kochać i naśladować, aby żyć w Nim życiem tryni-

tarnym i z Nim przemieniać historię, aż osiągnie swą pełnię w niebiańskim 

Jeruzalem.” Wszystko cokolwiek będzie działo się w naszej wspólnocie, będzie 

zmierzało do tego jedynego celu: na nowo rozpoznać oblicze Jezusa!  

Jeżeli ukazuje Się młodym prawdziwe oblicze Chrystusa, oni dostrzegają w Nim przekonującą odpowiedź 

na swoje pytania i potrafią przyjąć Jego orędzie, choć jest trudne i naznaczone przez Krzyż” 

 Chcemy budować nasze Zycie na Nim, naszej Skale, proponuję zatem, aby nasz Ośrodek przyjął znaną już 

nazwę Dom na Skale. „Budować na skale to przede wszystkim budować na Chrystusie i z Chrystusem. Jezus 

mówi: „Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztrop-

nym, który dom swój zbudował na skale (Mt 7, 24). Nie chodzi tu o puste słowa, wypowiedziane przez 

kogokolwiek, ale o słowa Jezusa. Nie chodzi o słuchanie kogokolwiek, ale o słuchanie Jezusa. Nie chodzi o 

wypełnianie czegokolwiek, ale o wypełnianie słów Jezusa. Budować na Chrystusie i z Chrystusem znaczy 

budować na fundamencie, któremu na imię miłość ukrzyżowana. To budować z Kimś, kto znając nas lepiej 

niż my sami siebie, mówi do nas: „Drogi jesteś drogi w moich oczach, nabrałeś wartości i ja cię miłuję (Iż 

43, 4). To budować z Kimś, kto zawsze jest wierny, nawet jeśli my odmawiamy wierności, bo nie może 

zaprzeć się samego siebie (por. 2 Tm 2, 13). To budować z Kimś, kto stale pochyla się nad zranionym 

ludzkim sercem i mówi: „Ja ciebie nie potępiam”  

 

 Zapraszam wszystkich do budowania naszego domu - życia na Skale. Naszych Studentów, Młodzież uczącą 

się i pracującą, pracowników Akademickich zapraszam do uczestnictwa na spotkaniach i włączenia się w tworzenie 

naszego Ośrodka.  

 Wszystkich Rodziców proszę o modlitwę za młodzież. Przypomnijcie swoim studentom, że u Matki Bożej 

czekają na nich rówieśnicy, którzy wraz z nimi chcą udać Się w fascynującą podróż ścieżkami życia z Ewangelią w rę-

ku. Powiedzcie im swoim życiem, że Jezus jest Przyjacielem, który nigdy nie zawodzi… 

Niech Matka Boża prowadzi nas w Ramiona miłosiernego Pana  

                       Ks. Marcin 

    

 

Serdecznie zapraszamy do strony internetowej  

www.wysockiego8.pl  
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Droga Neokatechumenalna 
 
 
„Rozpoczęła się w 1964r. wśród mieszkańców baraków ze slumsów Palomeras 
Altas, w Madrycie, za sprawą Pana Francisco (Kiko) Argüello i Pani Carmen 
Hernández, którzy na prośbę samych ubogich, wśród których żyli, zaczęli 
głosić im Ewangelię Jezusa Chrystusa. W miarę upływu czasu ten kerygmat 
skonkretyzował się w syntezie katechetycznej, opartej na trójnogu „Słowo 
Boże-Liturgia-Wspólnota”, która stara się prowadzić ludzi do braterskiej ko-
munii i do wiary dojrzałej” (Statut Drogi Neokatechumenalnej, dn. 29 czerw-
ca 2002r.) 
 
Droga przynosząc obfite owoce ewangelizacji, stała się obiektem zaintereso-
wania w Kościele. Początkowo ówczesny arcybiskup Madrytu J.E Casimiro 
Morcillo zachęcał do głoszenia katechez w parafiach które o to poproszą, a 
następnie głoszono katechezy w Rzymie. 
 
„To szybkie rozprzestrzenianie się Drogi stało się możliwe dzięki charyzmato-
wi katechistów wędrownych. Są to ludzie, którzy pozostawiają na pewien 
czas swoje miejsce zamieszkania i pracę, aby być dyspozycyjnym w głoszeniu 
katechez wszędzie tam, gdzie o to są proszeni. Zgłębiając ten nowy chary-
zmat w Kościele, Jan Paweł II zauważył: Myślę, że jeśli dziś istnieją katechiści 
wędrowni - także i papież zaczął wędrować - to jest to owoc tego właśnie 
odkrycia. Gdy się raz odkryło owo bogactwo, ową tajemnicę Chrystusa, ową 
tajemnicę, która stanowi o naszej tożsamości osobowej, duchowej, chrześci-
jańskiej, to nie można nie usiłować dzielić się tym z innymi” (Spór o Neokate-
chumenat, Dariusz Kowalczyk SJ) 
 
Dziś Droga Neokatechumenalna jest na wszystkich kontynentach, łącznie w 
105 krajach świata. Liczba wszystkich członków to około milion osób. 
 
„Innym „neokatechumenalnym” charyzmatem jest tzw. misja rodzin. Chodzi 
o całe, najczęściej wielodzietne rodziny, które wyjeżdżają do innych krajów, 
aby tam zamieszkać i głosić Słowo Boże w sposób, jaki poznali w okresie wie-
loletniej formacji neokatechumenalnej (…) To kolejny, swoisty „charyzmat”, 
który stanowi czytelny znak dla współczesnych, zlaicyzowanych społe-
czeństw, w których rozpowszechnia się rodzinny model „2 plus 1”, gdyż więk-
sza liczba dzieci wydaje się być przeszkodą w tzw. samorealizacji” (j.w) 
 Aby rodziny w misji mogły zakładać wspólnoty, aby nowi katechume-
ni mogli sprawować liturgie i eucharystie, była potrzeba kapłanów. Tak więc 
zrodziła się idea powołania seminariów misyjnych „Redemptoris Mater”. 
 
 „Nie są to seminaria Drogi Neokatechumenalnej, ale prawdziwe se-
minaria diecezjalne zależne od miejscowego biskupa. Seminarzyści neokate-
chumenalni otrzymują tę samą formację filozoficzno-teologiczną, co wszyscy 
inni alumni seminariów. Pracują w parafiach jako diakoni, a potem przez kilka 
lat jako prezbiterzy, zanim biskup wyśle ich na misje m.in. z rodzinami ze 
wspólnot neokatechumenalnych. Jeśli jednak biskup uważa, że brakuje kapła-
nów w diecezji, może dysponować księżmi „z neokatechumentu” bez żadnych 
warunków” (j.w) 
  
Obecnie jest blisko 80 takich seminariów na całym świecie. Jedno z nich dzia-
ła w Warszawie na Młocinach. Gdyby nie liczność powołań na Drodze, z pew-
nością nie byłoby ich tak wiele. To jeszcze jeden cenny owoc jaki rodzi się we 
wspólnotach. 
  
Na zakończenie komentarz Papieża Polaka, który wspierał Drogę Neokatechumenalną od początku jej istnienia: 
 
„Wyrażam życzenia, aby Bracia w Biskupstwie doceniali i wspomagali – razem ze swymi Prezbiterami – to działo 
dla nowej ewangelizacji, aby ono realizowało się zgodnie z liniami zaproponowanymi przez inicjatorów, w duchu 
posługi Ordynariuszowi i w komunii z nim oraz w kontekście jedności Kościoła partykularnego z Kościołem po-
wszechnym” (frag. listu „Ogniqualvolta”, Jan Paweł II do bp. P.J. Cordesa, 30 sierpnia 1990r.) 
 
 

Marek 
 
Zapraszamy wszystkich chętnych na katechezy, które rozpoczynają się już 24 stycznia w naszej parafii. 
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Pułkownik Kukliński pozbawiony muzeum pamięci -  
przypadkowa decyzja? 

 
 Urzędnicy m. st.  Warszawy z upoważnienia Hanny Gronkiewicz – Waltz likwidują  Izbę Pa-
mięci Pułkownika Kuklińskiego. Zarząd Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście wypo-
wiedział prof. Józefowi Szaniawskiemu, przyjacielowi i pełnomocnikowi Pułkownika umowę najmu lo-
kalu z trzymiesięcznym wypowiedzeniem.  Izba Pamięci ze stołecznej starówki ma zniknąć już 26 lu-
tego 2011. Środowiska niepodległościowe i patriotyczne - również  Polonia Amerykańska -są zbulwer-
sowane tym, że niszczy się pamięć o wielkim Polaku, który uratował Polskę i Europę przed agresją 
armii sowieckiej i przed wybuchem trzeciej wojny światowej. Czy ta decyzja przypadkowo zbiega się z 
polityką pojednania Polski z Rosją, którą prowadzą obecnie rządzący naszym krajem?  
 
Inicjatywa prezydenta Lecha Kaczyńskiego  
 
Izba Pamięci Pułkownika Kuklińskiego została utworzona z inicjatywy ówczesnego prezydenta Warsza-
wy Ś.P. prof.  Lecha Kaczyńskiego.  – Pamiętam jeden z wieczorów, gdy siedzieliśmy z Prezydentem 
Warszawy Lechem Kaczyńskim i układaliśmy wspólnie treść tablicy informującej o  zasługach bohate-
ra Polski i Ameryki  – wspomina prof.  Józef Szaniawski, kustosz muzeum. Od prawie pięciu lat tablica 
z wizerunkiem pułkownika wisi na zewnątrz zabytkowej kamienicy przy ul. Kanonia. Oglądają ją 
dziennie setki turystów zwiedzających Stare Miasto.  
  Płk Ryszard Kukliński (1930 – 2004) – konspiracyjny pseudonim Jack Strong. Bohater Polski i 
Ameryki, pomógł USA pokonać Rosję Sowiecką, zdobył w Moskwie supertajne plany agresji Armii 
Czerwonej na Europę – zapobiegł wybuchowi III wojny światowej, w której Polska stać się miała nu-
klearnym pobojowiskiem. Skazany przez komunistów w stanie wojennym na śmierć , uniewinniony 
przez wolną Rzeczpospolitą Polską ” – tak brzmi treść tej niezwykłej, a zarazem bardzo skromnej ta-
blicy.  
 Muzeum mieści się w niewielkim lokalu o łącznej powierzchni  103 mkw.  Pomimo tak niedu-
żej powierzchni, ekspozycja muzealna jest bardzo unikalna, ponieważ przekazuje maksimum treści  i 
wiedzy z okresu zimnej wojny. Podkreśla również  historyczną rolę „Konrada Wallenroda XX wieku” , 
którym był płk Kukliński.   
 
Ukazuje  całkowitą zależność polityczno – militarną Polski od Kremla. Na szczególną uwagę zasłu-
gą:  czarny sztandar żołnierzy AK skazanych na karę śmierci, historyczny aparat fotograficzny płk. 
Kuklińskiego, jego oficerski mundur,  rzeźba Prometeusza – pierwszego agenta wywiadu, a przede 
wszystkim sztabowa mapa przedstawiająca pierwszy dzień trzeciej wojny światowej. Warto również 
zobaczyć ostatni  zachowany na świecie kawałek „żelaznej kurtyny”.  Bardzo charakterystyczne są 
także fotografie pułkownika z sowieckimi marszałkami. Są to m.in. Kulikow, Achromiejew, Ustinow, 
Gribkow. Najwięcej zdjęć możemy ujrzeć z gen. Wojciechem Jaruzelskim. Na wszystkich  fotografiach 
płk Kukliński towarzyszy tym osobom i dosłownie - patrzy im na ręce!  
 
 Izbę Pamięci Pułkownika Kuklińskiego w ciągu czterech lat od jej otwarcia zwiedziło ponad 20 
tys. turystów:  młodzież, harcerze, wojskowi, liczni dyplomaci, wycieczki Polonii Amerykańskiej. Ho-
norowa księga muzeum zawiera kilkaset wpisów ludzi naprawdę bardzo znaczących. Widnieją tam 
takie nazwiska  jak m.in.  Anny Walentynowicz, premiera  Jana Olszewskiego, premiera Leszka Mille-
ra,  ś.p. wicepremiera  Przemysława Gosiewskiego, Szefa Sztabu Generalnego gen. Franciszka Gągo-
ra, Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego, ojca Tadeusza Rydzyka, ministra spraw zagranicznych Ra-
dosława Sikorskiego , gen. Stanisława Kozieja oraz licznych dyplomatów, wojskowych oraz kolejnych 
ambasadorów  USA w Warszawie.  
 
Pretekst do zamknięcia  
 
Dziś warszawscy urzędnicy Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz - Waltz pragną zamknąć Izbę 
Pamięci Pułkownika Kuklińskiego, która jest wielką promocją Polski i Warszawy, a zarazem wyjątko-
wym miejscem edukacji historyczno – patriotycznej.  Jest to najbardziej  efektywne muzeum w War-
szawie ze względu na tak małą powierzchnię, a zarazem niesłychane oddziaływanie na turystów.  
 Dlaczego Urząd  M. St. Warszawy chce zlikwidować muzeum? - Sprawa ma absolutnie charak-
ter polityczny. Jest skandalem. Urzędnicy miasta usiłują przedstawić decyzję likwidacji muzeum jako 
rzekomą pomyłkę na tle podwyżki czynszu – o 550 procent  – twierdzi Olga Johann, przedstawicielka 
Prawa i Sprawiedliwości, Wiceprzewodnicząca Rady M. St. Warszawy.  Dzielnica Śródmieście tłuma-
czy, że najemca nie zgodził się na płacenie wyższego czynszu.  Jednak jak zaznacza prof. Szaniawski 
wypowiedzenie umowy najmu nie zawiera jakiegokolwiek uzasadnienia. Co więcej, podejrzenia budzi 
fakt, że w dokumencie Izba Pamięci Pułkownika Kuklińskiego jest określona jako lokal użytkowy.  – 
Tak, jakby był to warzywniak, pub lub kawiarnia – zauważa dyrektor muzeum.  
 
        Magdalena Kowalewska 



 

S T R .  2 3  N U M E R  7 ( 1 0 )  

 
 I zewsząd przybiegali, spragnieni szczęścia... Od tak dawna  
już czekali! 
  - No i?... 
  - Przywiązali mnie do drzewa, na wzgórzu. Wbili w moje ręce duże gwoździe, by mieć 
pewność, że już nie będą mogły uzdrawiać. Ale przywiązany do drzewa, i do tego przybity gwoździa-
mi, powinieneś był umrzeć? 
 Tak właśnie się słało. Przeszedłem przez śmierć, przez twoją śmierć...!    A więc w jaki sposób 
jesteś tu dzisiaj? Właśnie to wam jest tak trudno zrozumieć! Posłuchaj.  
Następnej nocy Ojciec przyszedł po cichu. Wszedł do groty, gdzie mnie złożono. Pochylił się nade 
mną. Tchnął w moje usta, tak jak się to robi z topielcem. Wziął mnie za rękę, a ja wstałem. Potem 
poszedłem spotkać tych, których zostawiłem, tam gdzie płakali - w ogrodzie, na strychu, na dro-
dze... I oto jestem dzisiaj tu, na twojej drodze... 
Ale do czego zmierzasz? Emanuelu, czy zgodzisz się, żebym cię przyprowadził z powrotem do nas, to 
znaczy, do ciebie? A jeżeli odmówię? 
Cóż! Zostawię cię raz jeszcze, tak jak w Zawiejach, jak w Dolinie, jak w Złej Śmierci... Nie lubię dłu-
go stukać do jednych drzwi… Daleko jest twoja owczarnia? Dużo bardziej na wschód. Stąd trzeba iść 
przez Świetlisty Krzyż, a potem wspiąć się w kierunku wschodzącego słońca. 
 A jak się nazywa miejsce, skąd pochodzisz? Radości. Dojdziemy tam któregoś dnia. Ale po 
długiej wędrówce. Najpierw trzeba postawić na nogi  
zwierzęta. Niedaleko stąd jest popas. Poznałem tam wielu przyjaciół. Pomagają mi leczyć owce. Po-
kazałem im, jak się do tego zabrać. 
Rozmawialiśmy już dość długo, musiało być około północy. Lekka mgła unosiła się znad doliny, wio-
ski tonął w niej. W dole jednak nieliczne światła domostw rozjaśniały ją swym blaskiem. Nagle 
uświadomiłem sobie, że nie wiem, jak go nazywać. Muszę cię kochać imieniem, które jest tylko two-
je.  
 Nie zostawisz mnie, zanim mi go nie zdradzisz. Zawsze się trochę boję je wyjawić, póki nie 
zapłonie iskra. Moje imię jest tak piękne w ustach Ojca, że serce Mu się ściska, gdy słyszy, jak się je 
wymawia byle jak. Ale zaczęliśmy być przyjaciółmi, masz prawo do mojego imienia. Ojciec chciał 
najpierw mnie nazwać Emanuel. 
 O! tak jak ja! A więc mamy to samo imię? To samo. To ja pierwszy je otrzymałem. Dlaczego 
twój ojciec się wahał? Sądził, że nie jest dosyć wymowne. I pewnego dnia wymyślił inne: ,, Emanu-
elu, od dzisiaj będziesz JESZUA” Co to znaczy? Ten, który przychodzi uzdrawiać. Wy mówicie chy-
ba... JEZUS. Jezus! A więc to On! Naprawdę On? Jak to możliwe? Tyle razy mi o Nim mówiono! 
 Powyżej dziurek w nosie! Już mama zaczęła: „Nie rób tego, Bozia cię ukaże!” Obrzydł mi. W 
szkole, gdzie wkuwaliśmy regułki na pamięć, żeby zdobyć punkty, zaczął mi się mylić z nauczycielką. 
Wściekała się o byle co. Potem wyobraziłem Go sobie na kształt Jezusa-Chrystusa-Super-Star, aż 
nagle dzisiaj coś zupełnie, ale to zupełnie innego! 
Muszę przyznać, że pewnego razu, gdy przechodziłem przez Dzielnicę Łacińską, zaskoczyła mnie 
grupa młodych ludzi. Siedzieli w kręgu na chodniku i zdawali się rozmawiać z kimś spośród siebie, 
ale z kim? „Dobrze jest nam być z Tobą tego wieczoru. Dziękuję Ci, że dajesz nam braci. Dotknij ser-
ca tych, którzy przechodzą obok nas...” Słowa zupełnie proste...  
 Pomyślałem sobie wtedy: „Może to właśnie jest modlitwa?” Pod koniec zaczepili mnie: 
„Trzeba, żebyś rozpoczął od nowa swoje życie. Mieszkamy na Wyspie Królowej razem z Cyganami. 
Wpadnij do nas, jak będziesz chciał. Zobaczysz wozy, zaraz za zabudowaniami. Jeśli będziemy jesz-
cze w pracy, to wejdź, nie ma ani zamka, ani klucza. Czuj się jak u siebie”. Bojąc się, że wpadnę w 
jakąś sektę, spanikowałem. To prawda, że wyglądali na trochę stukniętych, chociaż nie byli agresyw-
ni. Ich sposób mówienia o Jezusie - jak zakochani. No, a przede wszystkim wyglądali na szczęśli-
wych, i to nie były zgrywy! Co mi utkwiło w pamięci - ich śpiew przy gitarze. Jedna ze zwrotek wróci-
ła do mnie właśnie zeszłej nocy: „Stoisz pod drzwiami, i ciągle pukasz, Chcę Ci otworzyć, by podzie-
lić się chlebem. Mego życia już nie ma. Potrzebuję Ciebie. Otwórz mi, mój Królu, ginę bez Ciebie!” 
 I teraz On. Naprawdę On! To On do mnie mówił. To On mnie słuchał. To On mnie dotykał. To On 
mnie...kochał! Rozumiesz! Nigdy, przenigdy bym Go sobie takim nie wyobraził. Nic wspólnego z kinową 
pięknością Jezusa z Nazaretu, którego grali na 
naszych ekranach. Przypominał mi najbardziej Łukasza, najmłodszego z grupy modlącej się na chodniku. Twarz 
miał pełną tak łagodnego światła, że w Zawiejach myślałem, że mały flecista, to On. 
 
          „Zraniony pasterz” Daniel Ange 

 



WYDARZENIA PARAFIALNE  
  

31.12.2010 - Bal Sylwestrowy 
 
 Już po raz czwarty odbył parafialny Bal Sylwestrowy  
2010/2011 w Kawiarni „u PANA BOGA za piecem”. Dla dobrej 
zabawy wystarczył dobry humor. Wspólnie bawiły się całe rodzi-
ny jak i pojedyncze osoby, ale nikt nie czuł się samotnie. Tańcom 
nie było końca.  
 O  24:00 odbyła się Msza Święta, a po Mszy Świętej 
spektakularny pokaz fajerwerków. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.01.2011 - Objawienie Pańskie 

 Północna Praga wraz z Trzema Królami oddała pokłon jedy-
nemu Chrystusowi Panu. Dziś ruszył praski lud bródnowskimi ulica-
mi: Bartniczą, Pomorzańską i Wysockiego, aby w towarzystwie 
wrocławskich aktorów świętować Objawienie Pańskie. Na tę uro-
czystość serca czekały i mimo zimnego styczniowego wiatru, roz-
grzane wspólnym kolędowaniem i ciepłą strawą, celebrowały wspo-
mnienie wydarzeń sprzed 2 tysięcy lat. Po chrześcijańsku bawili się 
i dorośli i dzieci - przebrani za pastuszków i aniołki. Najpiękniejsze 
chwile wielu dokumentowało robiąc zdjęcia, nagrywając filmy. 
Obyśmy mogli za rok przeżywać tej podobną radość jeszcze w 
większym gronie – należy zaznaczyć, że w tegorocznych obcho-
dach uczestniczyło ok. 3 tysięcy osób. Patronat honorowy objął 
Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser SAC Biskup Warszawsko-Praski.  
Marsz został 
przygotowany i 
s f inansowany 

przez Władze Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy 
udziale wolontariuszy z Duszpasterstwa Akademickiego 
„Dom na Skale” działającym przy Parafii Matki Bożej Ró-
żańcowej. 

 [a.t.] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

PARAFIALNE OPOWIEŚCI WIGILIJNE 
 

 Pewnego zimowego dnia wstałem bardzo zadowolony, ponieważ był to 24 grudnia. Poszedłem do ro-
dziców zapytać co jedzą na śniadanie.  

 Po śniadaniu wziąłem ze skarbonki pieniądze i poszedłem na sanki. Po drodze na górkę wyliczyłem co 
sobie kupię w sklepie wracając do domu. Gdy dotarłem na miejsce, zjeżdżało już wiele moich przyjaciół, do-
łączyłem do nich. Wymyślaliśmy wiele sposobów zjazdu. Nagle zobaczyłem jakiegoś biednego człowieka, któ-
ry żebrał jedzenia. Szybko do niego pobiegłem i zabrałem go do sklepu. Mówił mi co jest potrzebne, a ja to 
wkładałem do koszyka, a potem za wszystko zapłaciłem. Po powrocie do domu zachowywałem się normalnie.  

 Gdy nadeszła kolacja Wigilijna zadzwonił dzwonek. Był to Święty Mikołaj! Nie był gruby lecz wygło-
dzony, nie miał czarnych ciepłych butów lecz bose nogi, nie stał na czerwonych grubych ubraniach lecz w 
cienkim czerwonym płaszczu. W ręku trzymał złotą zakręconą laskę i zamiast wielkiego worka miał małą sia-
teczkę. Wtedy opowiedziałem rodzicom o mojej porannej przygodzie, a oni mnie pochwalili. Mikołaj rozdawał 
nam prezenty, i nagle rozpoznałem jego twarz - był to mój znajomy, któremu rano kupiłem jedzenie 

 Dzień zakończyliśmy wspólną Pasterką. 

 

 

         Daniel Kędzierski 

 

 

 

 Zbliżały się Święta Bożego Narodzenia. Wszędzie w sklepach, na ulicach - czuć było już ich zapach. 
Babcie lub nianie piekły pierniki, a dzieci w szkołach przygotowywały piękne ozdoby choinkowe. Wszyscy 
oczekiwali pięknie nakrytego stołu, zapachu smacznych potraw i wspaniałych prezentów pod choinką. Zapo-
mnieli tylko o najważniejszym wydarzeniu - Narodzinach Bożego Dzieciątka Jezus.  

 Nadszedł oczekiwany dzień Wigilii. Na stołach pojawiły się potrawy, owoce, ciasta. Na środku stołu 
stał talerzyk z siankiem i opłatkiem. Piękna zastawa lśniła w parze ze sztućcami polerowanymi specjalnie na 
ten dzień.  

 Rodzina Krzysia zasiadła przy stole, gdy zaświeciła Się na niebie pierwsza gwiazdka. Dziadek jako 
gospodarz domu wziął w swe stare i stale trzęsące się już schorowane ręce opłatek i zaczął składać życzenia. 
Dziękował Bogu za przeżyte lata i za to co od Niego do tej pory otrzymał. Cieszył się, że może oglądać swo-
jego wnuka Krzysia jak rośnie. Wraz z dziadkiem i Krzysiem zasiadła przy stole babcia i tata Krzysia. Nieste-
ty, mamy Krzysia zabrakło i nikt nie wiedział, gdzie Się podziewa. Pewnego dnia zwyczajnie jak zawsze rano 
wyszła do pracy i już nie wróciła. Zapanował smutek. Od tamtego dnia minęły już 4 lata.  

Krzyś bardzo kochał mamę, tęsknił za nią i co dzień modlił się o powrót mamy. Zawsze stawiał talerzyk dla 
niej skrycie spoglądając w stronę drzwi, ocierając łzy cisnące się do jego małych oczu. Wierzył, że mama 
wróci.  

 Również, w ten magiczny, wigilijny wieczór Krzyś czekał właśnie na mamę. Nie marzył o samocho-
dach, ani innych prezentach pod choinką, chciał tylko aby jego mama już wróciła. 

 Kiedy kolacja dobiegała końca, nagle usłyszeli ciche pukanie do drzwi. Na początku myśleli , że cos 
im się zdawało, jednak Krzyś podszedł do drzwi, uchylił je i nagle z jego oczu popłynęły łzy szczęścia a z ust 
tylko słowo MAMA.  

 Brak słów by opisać szczęście jakie zapanowało wówczas w sercu tego małego chłopca i w jego rodzi-
nie. Krzyś następnego dnia pobiegł do kościoła wraz z mamą, do żłóbka i podziękował jezusowi za powrót 
mamy.  

 

        Weronika Maliszewska z mamą Łucją 



 

Gdy pojawia się problem narkotyków - jak chronić dziecko 

przed uzależnieniami 
 Coraz częściej się zdarza, że młodzież sięga po papierosy, alkohol czy narkotyki. Problem dotyka 
dzieci nawet w szkole podstawowej. W jaki sposób rodzice mogą chronić swoje dziecko lub pomóc mu, gdy 
dotknął je ten problem? 
Otóż mogą bardzo wiele zdziałać. Dzieci potrzebują rodziców kochających, rozumiejących i rozmawiających. 
Ale żeby rozmawiać należy przede wszystkim słuchać. Brak oparcia w rodzinie prowadzi do szukania go w 
innym środowisku, nie zawsze dobrym pod względem moralnym. 
Ks. Marek Dziewiecki, pisząc o tym, „że trwałe małżeństwo i szczęśliwa rodzina to środowisko, które 
najlepiej chroni człowieka przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi(…) Doświadczenia 
miłości w kochającej się rodzinie to fundament ludzkiego szczęścia na ziemi”.  
 Wychowując dzieci rodzice muszą pamiętać, że każde dziecko ma prawo do istnienia, odrębności, miłości, 
akceptacji oraz kontaktów z innymi ludźmi. To daje mu poczucie bezpieczeństwa. Aby potrafiło sobie radzić z 
niekorzystną presją grupy należy je nauczyć wyrażania swoich uczuć oraz akceptowania siebie.  Innym bar-
dzo ważnym czynnikiem przeciwdziałającym uzależnieniom jest stawianie wymagań odpowiadających możli-
wościom intelektualnym i emocjonalnym dziecka. Dla lepszego zrozumienia sposobów pomocy dziecku 
podaję Państwu poniżej rodzinny dekalog: 

1. Rozmawiaj z dzieckiem o szkodliwości nałogów (nikotynizm, alkoholizm, narkomania, uzależnienie od 
Internetu i in.) Rozmawiając na te tematy należy wybrać odpowiedni moment i sposób prowadzenia 
rozmowy (szczerość, cierpliwość i szacunek dla jego osoby). 

2. Rodzicu słuchaj tego, co do Ciebie mówi twoje dziecko – w trakcie rozmowy okazuj mu zainteresowa-
nie tym, o czym mówi, nie bagatelizuj jego problemów, nie wyśmiewaj, nie podnoś głosu, zachęcaj je 
do wyjaśnia jego poglądów. 

3. Pomagaj dziecku w akceptowaniu siebie, chwaląc jego osiągnięcia i wysiłek w to włożony. Nie należy 
dziecka porównywać z innymi, a podczas krytyki skupić się na zachowaniu a nie osobie dziecka. Opa-
nowanie swojej złości jest przykładem jak należy porozumiewać się z drugim człowiekiem. Mimo bra-
ku akceptacji niewłaściwych zachowań dziecka, okaż mu, że je kochasz. 

4. Kształtuj w nim trwałe wartości, takie jak szacunek, przyjaźń, patriotyzm i właściwie rozumiana tole-
rancja dla poglądów religijnych i politycznych innych ludzi. 

5. Bądź dla niego wzorem. 
6. Ucz dziecko radzenia sobie z presją grupy, poprzez cenienie indywidualności ludzi i odrzucania niewła-

ściwych wzorów. Przećwicz z dzieckiem zachowania asertywne. 
7. Twórz z dzieckiem rodzinne zasady i obyczaje. 
8. Zachęcaj je do zdrowego stylu życia i aktywnie w tym uczestnicz. 
9. Współdziałaj z innymi rodzicami na tym polu i dawaj wsparcie tym, którzy tego potrzebują. Rodzicu nie 

wiesz, czy jutro sam nie będziesz potrzebował wsparcia. 
    10. Bądź świadomy zagrożeń i nie obawiaj się zdecydowanie im przeciwdziałać  
 
Departament stanu USA, informuje, że co drugi gram amfetaminy, sprzedawany na czarnym rynku w Europie 
Zachodniej pochodzi z produkcji polskiej. 
 
Właśnie dowiedzieliście się, że wasze dziecko bierze narkotyki. Na początku trudno wam w to uwierzyć. Mó-
wicie: „To niemożliwe, to jakaś pomyłka!” Płaczecie, oskarżacie się wzajemnie o tę sytuację, aż w końcu za-
dajecie sobie pytanie: „Gdzie popełniliśmy błąd?” 
 
Co w takich chwilach czują rodzice? Bezradność, złość, a może upokorzenie… Kolejny raz rodzice zadają sobie 
pytanie: „Gzie jest mój błąd?” Zanim uznają fakt, że ich dziecko bierze narkotyki, niejednokrotnie mija wiele 
czasu. Dopiero, gdy się z tym pogodzą, zaczynają się zastanawiać, co mogą zrobić dla swojego dziecka i 
gdzie się udać po fachową pomoc. 
 
Oto kilka rad, dzięki którym będziecie mogli Państwo rozpocząć proces zdrowienia Waszego 
dziecka: 

• Porozmawiajcie z dzieckiem o swoich spostrzeżeniach i wysłuchajcie wyjaśnień, nie ufajcie jed-
nak zapewnieniom, że kontakt z narkotykami był jednorazowy i dziecko to kontroluje. 

• Zastosujcie zasadę ograniczonego zaufania (możecie przeszukać pokój i rzeczy dziecka).  

• Cofnijcie kieszonkowe.  

• Wspólnie odwiedźcie terapeutę ustalcie zasady, które będą obowiązywały Wasze dziecko oraz 
konsekwencje za ich złamanie. 

• Zawsze wiedzcie gdzie i z kim spędza czas wasze dziecko. 



  

• Jeżeli dziecko jest uzależnione od dłuższego czasu i odmawia współpracy, pomóżcie mu podjąć 
decyzję o wyjeździe do ośrodka rehabilitacyjno-readaptacyjnego. 

• Nie chrońcie dziecka przed konsekwencjami, bo nigdy nie stanie się odpowiedzialne za podej-
mowane przez siebie decyzje. 

• Stwórzcie grupę wsparcia dla rodziców lub wstąpcie do już istniejącej. 

• Dowiedzcie się jak najwięcej o uzależnieniu i współuzależnieniu pamiętajcie o reszcie swoich 
dzieci, one też potrzebują waszego wsparcia. 

• Bądźcie wsparciem dla swojego współmałżonka (nie oskarżajcie się wzajemnie) włączcie się do 
terapii, gdy o to poprosi terapeuta. 

• Rozmawiajcie z dzieckiem i słuchajcie, co do Was mówi, zadbajcie o jego poczucie wartości nie zapomi       
 nając o swoim. 

• Spotkania indywidualne czy w grupie wsparcia pomogą Wam Drodzy Rodzice poradzić sobie z Waszymi 
uczuciami: poczuciem winy, wstydu, bezradności, lęku i osamotnienia. Nie trąćcie wiary i nadziei na 
zmianę. Wymaga to jednak czasu, pracy waszego dziecka i współpracy całej rodziny z terapeutą. Nie 
rezygnujcie, gdy pojawią się kolejne trudności. 

 
Sygnały mogące świadczyć, że dziecko może mieć kontakt ze środowiskiem narkotycznym? 

• Nagłe zmiany nastroju (duża aktywność, zmęczenie), izolowanie i zamykanie się w sobie; 

• Nagła zmiana grona dotychczasowych przyjaciół na innych, zwłaszcza na starszych od sie-
bie 

• Spadek zainteresowania szkołą, sportem i ulubionymi zajęciami; 

• Izolowanie się od innych domowników, spędzanie większości czasu samotnie w swoim po-
koju; 

• Kłamstwa i wykręty, wynoszenie z domu wartościowych przedmiotów, podkradanie pienię-
dzy 

• Niewytłumaczalne spóźnienia, tzw. ciche powroty do domu lub nocne przebywanie poza 
domem bez uprzedzenia; 

• Tajemnicze krótkie rozmowy telefoniczne; 

• Używanie tajemniczych określeń podczas rozmów np.: 
 
Dragi - narkotyki; buzować, grzać, ładować, hajcować – odurzać się; jarać, palić – odurzać się marihu-
aną; snifować, żąchać, kleić się, dmuchać, przydmuchiwać – odurzać się środkami wziewnymi; cyknąć, 
huknąć, dać w kanał(żyłę) – wstrzyknąć środek narkotyczny; przymulić – przyjąć środki psychotropowe; 
odjazd, odlot – stan odurzenia; być na haju – być pod wpływem narkotyku; być w ciągu (cugu) – co-
dziennie zażywać narkotyki; być na głodzie, skręcie – odczuwać objawy abstynecyjne; czysty – bez narko-
tyku; diler – handlarz narkotyków, pośrednik; hasz – haszysz; afgan – haszysz afgański; marycha, maryś-
ka, gandzia, huana, gras, trawa, ziele, zioło – marihuana; skun – marihuana z Holandii; skręt, dżont – 
własnoręcznie zrobiony papieros z marihuany; amid, kwas – LSD; amfa, spid – amfetamina; koka – koka-
ina; piguły, prochy – tabletki, proszki odurzające; 
 Warto jeszcze wspomnieć o uzależnieniu od leków (środków uspokajających i nasennych, zalecanych przez 
lekarzy dla chorych. Młodzież używa środków uspokajających w celu odurzenia lub są dołączane do innych 
środków narkotycznych, by zwiększyć moc działania.  
 
Rodzice nie wahajcie się zasięgnąć porady specjalisty, bo zwlekanie grozi tragedią nie tylko dla 
uzależnionego dziecka, ale również całej rodziny. 
 
           
 
           Małgorzata Dorosz 
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♦  NIEDZIELA godz. 19:00 - Msza św. akademicka; przed mszą o godz. 17:30   

 próba scholi 
 

♦  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. Możliwość korzystania z Sakramentu Pokuty     
 i Pojednania 

 
♦  PIĄTEK, 21 STYCZNIA - wieczór dobrego filmu  

 
♦  SOBOTA, 22 STYCZNIA - zabawa karnawałowa, godz. 20:00 

 
♦  NIEDZIELA, 23 STYCZNIA (po mszy ok. 20:00) - wspólne kolędowanie 

 
♦  NIEDZIELA, 30 STYCZNIA, godz. 20:00 - spotkanie z księdzem               

 pułk. Sławomirem Żarskim  
 

♦  19 - 26 LUTY - wyjazd w Bieszczady /Rzepedź/  
 

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

 
♦  SPOTKANIA 

 
   »SINGLE - w każdą ŚRODĘ, godz. 19:15 
   »STUDENCI - w każdą ŚRODĘ, godz. 20:30 
   »MŁODE MAŁŻEŃSTWA - 2 i 4 NIEDZIELA, godz. 16:00 
   »MAŁŻEŃSTWA ze STAŻEM - w każdy PONIEDZIAŁEK, godz. 19:15  

 
Wszystkie spotkania odbywają się w Domu Katechetycznym 

Serdecznie zapraszamy 
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