A z tej ŚMIERCI ŻYCIE
tryska
Golgota, Msza Święta, Ofiara - te
słowa są Ci pewnie znane, ale
warto się im jeszcze raz przyjrzeć;
o tym jak je przeżywać opowie
kl. Paweł.

Moje „małe co nieco”
O tym jak przybliżać się do
Miłości na co dzień, a przy tym
mieć czas na kawę i uśmiech na
twarzy z lekkim przymrużeniem
oka podzieli się kl. Dawid.

Złote, srebrne,
diamentowe
Jubileusz o święto nas wszystkich.
Wejdź z nami, Drogi Czytelniku,
przez ten artykuł w czas łaski,
pokoju i radości.

pixabay.com

...doczesne jest naszym tu i teraz. Jednak nie jest celem samym
w sobie. Ono jest raczej DROGĄ. Celem naszej wędrówki jest zdobycie ŻYCIA WIECZNEGO. Podstawą utrzymania życia biologicznego
jest spożywanie posiłków. Jezus Chrystus zostawił nam wspaniały dar
– Eucharystię. On sam jest dla nas POKARMEM NA DROGĘ do życia
wiecznego. „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto
spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest
moje ciało za życie świata.” (J 6,52)
Drogi Czytelniku, czy zastanawiałeś się nad celem swojego życia?
Co będzie jak osiągniesz metę? Albo raczej jak do tej mety dobiec?
Proponuję Ci, abyś na chwilę zatrzymał się i pomyślał, czym jest dla
Ciebie ten mały, biały kawałek Chleba. W większości artykułów autorzy
przedstawiają, czym właśnie jest Eucharystia. Choć jest to niezgłębione – zostawiam Tobie.
Zapraszam!
Redaktor naczelny
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A z tej ŚMIERCI
Paweł Klusek
rok V

ŻYCIE tryska

,,Zawsze pełni zdumienia stajemy wobec cudu Eucharystii.
Wieczernik – na tym polega cud – Wieczernik jest drzwiami,
przez które się wchodzi na GOLGOTĘ.
Tysiące Wieczerników, jedna GOLGOTA.”

bp Wacław Świerzawski1
Jedno słowo ,,Golgota” najlepiej opisuje to, co dzieje się na Mszy Świętej.
Często mówi się Ofiara Mszy Świętej.
Ale co się ofiarowuje? Chleb, wino,
trudy, cierpienia, radości, żale? To też
oczywiście można ofiarować Panu
Bogu, ale istota Eucharystii jest inna.
Na niej ofiaruje się Jezus Chrystus Ojcu.
Można by się zastanowić, jak to się dokonuje? Przecież Jezus ofiarował się już
prawie dwa tysiące lat temu na krzyżu
w Jerozolimie. Tam umarł i zmartwychwstał trzeciego dnia. Dlaczego więc
mówimy, że w trakcie Mszy Świętej
Jezus ofiarowuje się Ojcu? Jak to jest?
Czy On umiera co chwilę, gdy jest na
świecie sprawowana Eucharystia? Żeby
odpowiedzieć na to pytanie, musimy
głębiej spojrzeć na ,,cud Eucharystii”.

W trakcie jej trwania często słyszymy
słowo ,,wspominamy”:
• ,,wspominamy śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa”;
• ,,wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna”;
• ,,wspominamy to wszystko, co
Jezus Chrystus uczynił dla naszego
zbawienia”.
To słowo nie ma na celu jakiegoś
zatrzymania się w rozważaniu nad
przeszłością. To nie są jakieś czułe
wspomnienia, że coś się wydarzyło.
Wspominam, co robiłem na wakacjach
albo co miałem zrobić. Wspominanie
na Mszy Świętej ma głębszy charakter.
To, co jest przedmiotem tego wspominania, wydarza się TU i TERAZ. Gdy
wspominamy w każdej Mszy Świętej

Biskup sandomierski w latach 1992-2002. W latach 1988–1992 sprawował urząd rektora Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie. Profesor nauk teologicznych, wielki znawca liturgii.
1
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Śmierć Pana Jezusa, to ta Śmierć
dokonuje się naprawdę w danym momencie. Dlaczego akcent położony
jest na Śmierć, a nie na przykład na
Narodzenie czy Zmartwychwstanie?
Ponieważ to Śmierć Jezusa na Golgocie
była wydarzeniem, w którym ludzkość
została odkupiona. Krzyż ukazywany
jest jako decydujący moment wyzwolenia człowieka spod władzy grzechu
i śmierci, którego dokonał Bóg. Ale czy
człowiek może własną mocą dokonać
tego, by coś, co wydarzyło się dawno
temu, wydarzyło się jeszcze raz? Żadną
miarą! Ludzie nie mogą tego uczynić. To
Duch Święty tego dokonuje, Jego mocą
działa Kościół. Golgota staje się realna
w każdym miejscu, kiedy sprawowana
jest Msza Święta.
Golgota, jak każda góra, wymaga
wysiłku, aby na nią wejść. Wielki też
jest wysiłek duchowy we wchodzeniu
w liturgię Eucharystii. Nie chodzi
o samo przyjście do kościoła, kaplicy,

chociaż to też wymaga wyrzeczenia,
zrezygnowania z czasu wolnego, odpoczynku czy planów; czasem może
bardzo ważnych. Skupienie na Mszy
Świętej, na Golgocie, na Jezusie, na
tym, co dokonuje się w kościele, nie
jest łatwe. Potrzeba do tego wysiłku,
wiary, a także poznania, co się dzieje
w danym momencie. Msza Święta jest
Ofiarą, można by powiedzieć Śmiercią,
zabójstwem Jezusa przez ukrzyżowanie. Wiedząc to człowiek wierzący
nigdy by nie śmiał spóźnić się na nią,
nie wyśmiewałby jej ani nie parodiował.
Każdy by miał choć odrobinę szacunku
do niej.
Jednak sama obecność na Mszy Świętej mało da człowiekowi. Wchodząc
w głąb tej tajemnicy, możemy brać
duchowe dary przygotowane dla nas.
Ofiara sama w sobie nie daje nic, gdy
się z niej nie skorzysta. Eucharystia
jest taką ofiarą, w której trzeba się
samemu współofiarować. Nie polega
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to na zbiorowym okaleczaniu się czy
(nie daj, Boże!) samobójstwie. Chodzi
raczej o to, aby coś z siebie oddać Panu
Bogu i bliźniemu. Pierwszemu powinniśmy oddać czas i miłość. Bóg nie chce
naszych całopaleń i ofiar za grzechy,
chce naszego pokornego serca. Pragnie
naszego uczciwego postępowania, byśmy byli sprawiedliwi i dobrzy. Oddać
cześć Panu Bogu można przez złączenie naszych bólów czy zranień, radości
i sukcesów z ofiarą dokonaną na Krzyżu
i w trakcie każdej Mszy Świętej. Sam
Jezus zachęcił nas do karmienia się
swoim Ciałem i Krwią, aby mieć życie
(por. J 6,53). Ale nie możemy zapominać o tym, że spożywając Komunię
Świętą, głosimy śmierć Pana Jezusa
(1 Kor 11, 26)
Ciekawym momentem Mszy Świętej,
który najdobitniej przypomina o Męce
Chrystusa, jest rzadko zauważany przez
wiernych moment Łamania Chleba.
Gdy my w większości zajmujemy się
znakiem pokoju, Pan Jezus jest złamany za nasze grzechy jako Ofiara.
Może spróbujmy głębiej to zrozumieć.

W trakcie tej czynności kapłana możemy się ofiarować Panu. Innym fragmentem Mszy Świętej, w którym możemy
się również współofiarować, jest procesja z darami i przygotowanie darów. To
w trakcie procesji, niosąc dary do ołtarza, przedstawiciele wspólnoty zanoszą
rzeczy widzialne. A my w tym czasie
możemy składać na ołtarzu nasze intencje i poruszenia serca. Tak samo w
trakcie podniesienia Chleba możemy
ofiarować Bogu naszą intencję, z którą
przyszliśmy na Mszę Świętą. A w czasie
podnoszenia kielicha z Krwią możemy
ofiarować nasze krople krwi, którymi
są cierpienia, bóle i smutki.
Śmierć na Golgocie była straszna
i przejmująca. Ofiara Chrystusa na ołtarzach jest pełna blasku i chwały. Jednak
te dwie ofiary są jedną ofiarą. Dlatego
Ofiara Mszy Świętej jest uobecnieniem
Męki i Śmierci Chrystusa na Krzyżu. Ale
Msza jest misterium nie tylko Śmierci,
ale całego życia, dzieła zbawczego od
Narodzin do punktu kulminacyjnego –
Śmierci na krzyżu i Zmartwychwstania.

unsplash.com
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Eucharystyczna
Bartosz Wawrzkiewicz
rok V

Niedziela dla wielu z Was czytających
te słowa zapewne jest dniem wolnym
od szkoły, wykładów czy pracy. Dla
równie licznej grupy jest to dzień,
w którym „chodzi się do kościoła”.
Może wyjście na niedzielną Eucharystię
poprzedzone jest rozmyślaniem, na
którą godzinę pójść. Rano? W sumie
dobrze, potem cały dzień wolny i już
będę „miał to z głowy”. Wieczorem?
Mniej ludzi, to może będzie szybciej…
I tak oto redukujemy najintymniejsze
spotkanie Boga z człowiekiem do
praktyki religijnej, którą trzeba odhaczyć w niedzielnym harmonogramie
zajęć typowego katolika. Tak, piszę
w liczbie mnogiej.Po prostu też miewam trudności w przeżywaniu Eucharystii czy modlitwy jako spotkania
z Bogiem.
Jak przeżywać Mszę Świętą by nie
była tylko zewnętrznym rytuałem?
Czy liturgia może kształtować naszą
codzienność? Olivier Clément1 twierdził
nawet, że istnieje pewien sposób mycia
się, ubierania, spożywania pokarmu

codzienność
i napawania się pięknem, przyjmowania
bliźniego – sposób, który jest eucharystyczny. Czy tak się da?
Da się! I nie chodzi tu o zmiany zachowań w kościele np. poklaskamy sobie,
bo to takie miłe. Nie chodzi też o kreatywność kapłanów, by nie trzymali się
tak rygorystycznie tego co jest napisane
w tej grubej, czerwonej księdze, która
leży na ołtarzu (Mszału). Choć postawa
kapłana może pomóc lub zaszkodzić to
jednak sposób przeżywania Eucharystii
najbardziej zależy od postawy uczestnika. Zatem, co możemy zrobić?
Na początek zacznijmy od… końca Mszy Świętej. Po kulminacyjnym
momencie jakim jest przyjęcie Ciała
Pańskiego następuje modlitwa kapłana
ze wspomnianego już Mszału i błogosławieństwo. W niedziele przed błogosławieństwem zazwyczaj słyszymy
krótsze lub dłuższe, mniej lub bardziej
potrzebne ogłoszenia. Ostatnie słowa
kapłana, który przewodniczy liturgii to:
„idźcie w pokoju Chrystusa”. Ciekawe
jest to, że w liturgii robi się wiele zna-

Francuski teolog prawosławny, pisarz. W młodości był ateistą. Został prawosławnym z własnego wyboru.
Żył w latach 1921 – 2009.
1
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ków i czynności zanim zjednoczymy się
z Jezusem przez przyjęcie Jego Ciała.
Natomiast, gdy już to nastąpi obrzęd
jakby się urywa. Modlitwa kapłana,
błogosławieństwo i… do domu. I tu
się zatrzymajmy. Czy Msza rzeczywiście się kończy? Odwołajmy się do
łacińskiej wersji tej ołtarzowej księgi.
Kapłan po błogosławieństwie rozsyła
wiernych słowami: „ite missa est”.
A to tłumaczy się: „idźcie, Msza jest”.
Msza jest, czyli trwa. Ale jak to trwa?
Inaczej. Teraz zaczyna się inna liturgia.
Ta Eucharystia trwa pośród naszych
codziennych zajęć. Wykracza poza
mury świątyni parafialnej czy innej.
Chrześcijanin przez chrzest złączony
jest z Chrystusem, który złożył Ofiarę
z siebie. Dlatego absolutnie każdy
ochrzczony powołany jest do składania
swego życia w ofierze Bogu. I mam na
myśli całkowicie wszystko: pracę i trud
z nią związany, relacje, pasje, radości
i smutki. Na przykład gdy pracuję nad
czymś mogę krótko zawołać: „Jezu,
to dla Ciebie! Łączę to z Twoją Ofiarą
na krzyżu”.
Eucharystia to dziękczynienie. Święty
Paweł pisał: „w każdym położeniu dzię10
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kujcie” (zob. 1 Tes 5,18). Wydarzenia
codzienne możemy przeżywać na dwa
sposoby: albo będę marudził na rzeczywistość, albo będę przyjmował to ze
słowami: „Jezu ufam Tobie, bardziej niż
sobie”. W podejściu do napotykanych
trudnych wydarzeń możemy sprawdzić
naszą wiarę w Opatrzność, czyli troskliwą i nieustanną opiekę Ojca.
Gdy dostrzegliśmy, że Msza trwa
w zwykłej codzienności warto zauważyć drugi aspekt. Otóż: po zakończonej
liturgii (która trwa, lecz inaczej) zaczynamy przygotowanie do następnej. Nawet jeśli to będzie dopiero w następną
niedzielę.
Odwołam się do obrzędu Mszy Świętej, żeby nie być gołosłownym. Po
liturgii słowa, czyli czytaniach, homilii
i modlitwie wiernych, następuje liturgia
eucharystyczna. Rozpoczyna się ona
od ofiarowania Bogu chleba i wina.
Dla mniej zorientowanych jest to moment gdy zaczyna się zbierać „tacę”.
Pięknym znakiem jest procesja kiedy
to wierni przynoszą do ołtarza chleb,
wino oraz wodę, które później staną
się Ciałem i Krwią Pana. To, co wykonujemy podczas liturgii nie jest pustym
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gestem. Często niestety tak myślimy,
bo nie rozumiemy treści znaku, tego
co się za nim kryje. Msza to nie tylko
gesty zewnętrzne. Pod nimi ukryta jest
rzeczywistość Boga2. Zatem jaki jest
sens procesji z darami do ołtarza? Wraz
z chlebem i winem składamy te wszystkie dary, ofiary, które złożyliśmy Bogu
w codzienności od ostatniego uczestnictwa w liturgii. Przynosząc całych
siebie do ołtarza chcemy by kapłan ofiarował nas Bogu, byśmy stali się darem
dla Niego. Zewnętrznie również wyraża
to zbierana „taca”, gdzie wrzucam
coś od siebie. Prosimy, by Duch Święty
przemienił nas, tak jak chleb i wino,
które stają się Ciałem i Krwią Chrystusa.
Dzieje się to wszystko po to by, Pan
Bóg posługiwał się nami, by przez nas
i w nas drugi człowiek spotkał Jezusa.
Święta Matka Teresa pisała do jednego
kapłana, by pozwolił się ludziom zjeść,
by każdy mógł oderwać coś dla siebie.
Właśnie o to chodzi byśmy stali się na
wzór Jezusa, byli darem dla drugiego.

Zdaję sobie sprawę, że to wszystko
ładnie wygląda w kościele, natomiast
w codzienności nie jest tak kolorowo.
To prawda, że życie często przypomina jedną wielką gonitwę, a 45 minut
odstane w kościele wydaje się czasem
zmarnowanym. Nic z tych rzeczy! Na
Eucharystii uczymy się jak dawać siebie
drugiemu, tak jak nam dał się Jezus.
A w codziennych obowiązkach uczymy
się ofiarności, by Msza Święta nie była
pustym rytuałem. Nasza codzienność
może być sprawdzianem czy dobrze
przeżywam liturgię. Te dwa wymiary
jednej rzeczywistości są powiązane,
choć często za bardzo je rozdzielamy.
Ale właśnie w tym całym naszym rozgardiaszu Jezus chce być. Dlatego On
został z nami w Chlebie, byśmy mogli
zaspokoić nasze najgłębsze „głody”.
On nie chce być zamknięty w murach
świątyni, lecz chce byśmy dawali Go innym chociażby w przyjaznym, „eucharystycznym” uśmiechu czy spojrzeniu.

unsplash.com

Odsyłam do artykułu Pawła Kluska, który mogłeś/mogłaś przeczytać tuż przed tym tekstem. On wyjaśnia
szerzej co dzieje się podczas każdej Mszy Świętej.

2
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Każdy dzień jest
wyzwaniem
Rozmowa z rodziną
Czubów. Jacek i Marzena
opowiadają o codzienności
9 osobowej rodziny.
Rozmawiał: Bartosz Wawrzkiewicz
Macie siódemkę dzieci. Zazwyczaj model rodziny wygląda 2+1. Skąd pomysł na
dużą rodzinę?
Jacek: To nie był nasz pomysł. Kiedy pobieraliśmy się, byliśmy zgodni, że będziemy
mieć dwójkę dzieci. A trójkę – maksymalnie. Pan Bóg jednak inaczej pokierował
naszym życiem. Zaczęły rodzić się kolejne dzieci. Bóg błogosławił. Kiedy On nas
otworzył na życie, wtedy zaczęło się to dziać. To nie jest naszą zasługą. Jesteśmy
na Drodze Neokatechumenalnej, co nie jest bez znaczenia, gdyż w tej wspólnocie
mówi się o otwarciu na życie i rodzinę. Gdy zaczynaliśmy Drogę, mieliśmy piątkę
dzieci i wydawało się nam, że już wystarczy, ale Bóg nie powiedział ostatniego słowa.
I trzeba powiedzieć, że dwaj najmłodsi synowie: Mateusz i Szymon zawdzięczają
życie Drodze.
Co neokatechumenat wniósł do Waszego życia małżeńskiego i rodzinnego?
Jacek: To jest formacja, która uczy człowieka relacji z Bogiem. Droga opiera się
na tzw. trójnogu: Słowo Boże, Eucharystia i wspólnota. Neokatechumenat to dla nas
wrota do wiary dojrzałej, czyli takiej, gdzie Bóg jest w centrum, gdzie Boga błogosławi
się zawsze i za wszystko. To zmienia optykę naszego życia. Z żoną wychowaliśmy się
w rodzinach o tzw. religijności naturalnej, czyli takiej, gdzie człowiek jest w centrum,
a Bóg jest od spełnienia naszych modlitewnych próśb. Na tyle był nam potrzebny,
na ile nam błogosławił. Tego Boga trzeba jeszcze się było bać, by Go nie obrazić
swoimi grzechami. Musiał nas Pan Bóg powołać na Drogę i mówić dużo swojego
Słowa do nas, żebyśmy zobaczyli, że ten Bóg kocha nas, grzeszników. On kocha nas
zawsze. Nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. Dzięki bogactwu
Słowa Bożego otwarły się nam oczy i zaczęliśmy poznawać Jego miłość do każdego
człowieka. Szczególnie do grzeszników. To jest dla nas rewolucja i rewelacja! Świadomość, że jesteś Jego umiłowanym dzieckiem, sprawia, że zaczynasz kochać i nie
mieć pretensji. Cierpienie nie jest już karą za grzechy! Nawet w sytuacji, kiedy masz
pięcioro dzieci chorych, a dwoje w szpitalu z zapaleniem płuc! Żona była z nimi
w ciągu dnia, a ja w nocy (Szedłem tam po pracy i rano znów do pracy; i tak przez
cały tydzień!). Jeśli masz świadomość, że Pan Bóg jest z tobą zawsze, że nigdy cię
nie opuszcza, nawet wtedy gdy grzeszysz, a może szczególnie wtedy gdy grzeszysz,
to z Nim udźwigniesz każdy ciężar. To bardzo zbliża do siebie małżonków.
Marzena: Kiedy mamy problemy wychowawcze, to otwieramy Słowo. Pytamy
Pana Boga, jak mamy wychowywać Jego dzieci, bo przecież dostaliśmy je tylko
na wychowanie! One (teraz to wiemy!) nie potrzebują, żebyśmy im wybudowali
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dom, tylko żebyśmy im przekazali wiarę i byli z nimi. Domy oni sobie wybudują bez
naszej pomocy, ale bez wiary nie będą szczęśliwe. Najważniejsze to być z dziećmi,
kiedy nas potrzebują, bo jak dorosną, nasza rola się skończy. Dzieci mają też swoje
konwiwencje (większe zgromadzenia), gdzie modlimy się z nimi jutrznią. Słowo jest
otwierane i tłumaczone im, a później jest agapa, czyli wspólny posiłek. To jest też
dla rodziców okazja, żeby wymienić doświadczenia.
Wspólnota dała mi dużo wskazówek do życia codziennego. Pismo Święte, katechezy, rozmowy z ludźmi. Wymieniamy się doświadczeniami z członkami wspólnoty
i się uzupełniamy. To jest po prostu piękne móc czerpać z doświadczenia drugiego!
Duża rodzina to dużo obowiązków. Jesteście na takim etapie Drogi, że podejmujecie wspólną modlitwę brewiarzową. Poranek to wielka wyprawa dzieciaków do
szkoły. Do tego dochodzi praca zawodowa. Jak na to wszystko znajdujecie czas?
Jacek: Kiedyś byłem świadkiem rozmowy kapłana z siostrą zakonną. Ona pytała
go, co robić, by mieć więcej czasu. On powiedział: „Wcześniej wstawaj!”. U nas tak
właśnie jest. Dzieci wstają o szóstej, bo na siódmą do szkoły. My z żoną wstajemy
o piątej na modlitwę. Modlimy się jutrznią. Później są normalne obowiązki. Nie poddajemy się, jeśli przychodzi coś nowego. Jak mawiał św. Ojciec Pio: „Najważniejszy
jest obowiązek”, dopiero później reszta. Modlitwa to nasz priorytet. Jeśli nie będzie
modlitwy w życiu, to wszystko inne się posypie. Niestety, widzimy to chociażby na
przykładzie znajomych czy braci ze wspólnoty. Lepiej się uczyć na cudzych błędach.
Sami nie ryzykujemy! (śmiech)
Największe wyzwania Waszego dnia to…
Jacek: Każdy dzień jest wyzwaniem! Dzień zaczyna się o piątej lub wcześniej.
A jak dzieci są chore, to jest zarwana noc. Rano wyprawka do szkoły i przedszkola.
Praca. Później odrabianie lekcji. Trzeba wszystkiego dopilnować. Dwie córki chodzą
do szkoły muzycznej. Troje dzieci korzysta z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jesteśmy w rozjazdach. Dodatkowo właśnie jest życie wspólnoty. Na przykład
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spotykamy się, by przygotować temat na liturgię Słowa czy Eucharystię. Wszystko
jest jak w zegarku.
Marzena: Zawsze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego proszę Pana Boga,
by ustalił mój grafik, bym dała radę wszystko ogarnąć: szkoły muzyczne, różne
przedszkola, poradnię. Dochodzi jeszcze basen, bo okazało się, że jedno z dzieci
ma skoliozę. Sama bardzo lubię wodę i ze względu na problemy z kręgosłupem nauczyłam się pływać. Chciałam to przekazać moim dzieciom. Martwiłam się, gdzie to
wszystko wcisnąć. Udało się. Często jest tak, że te wszystkie punkty dnia zgrywają się
ze sobą. Po odebraniu córki ze szkoły muzycznej od razu mogę załatwić poradnię.
Według mnie to działanie Boga. On to zaplanował. Oddałam Mu to. Jeśli coś pasuje
do grafiku, to wiem, że mam to robić. Wiem, że to jest potrzebne. Bóg jest rewelacyjny w tym planowaniu i trosce. W międzyczasie: pranie, gotowanie. Był czas, że
pomagała mi siostra. Teraz wpadam na godzinę i udaje mi się przygotować szybki
obiad. Chwalę Boga za to, bo wiem, że sama nie dałabym rady.
Jak wygląda Wasze życie modlitwy z dzieciakami w domu? Angażujecie je w
jakiś konkretny sposób?
Jacek: Widok modlących się rodziców jest konkretnym świadectwem dla dzieci.
Ostatnio modliłem się przed snem. Światło było zgaszone, ale była pełnia, więc
wszystko było widać. Dzieci weszły do pokoju i były zażenowane: „O, tatuś się modli,
nie możemy przeszkadzać”. To dla nich jest normalne. Jeśli one się modlą, to nie
robią tego z przymusu. Ja tego nie wyniosłem ze swego rodzinnego domu.
W niedziele dzieci biorą udział w jutrzni, w domu. Na końcu tej modlitwy jest przestrzeń, gdzie dzieci mogą się swobodnie wypowiedzieć. Mówią, co im się podobało
lub nie podobało w minionym tygodniu. Obowiązkiem rodziców jest wysłuchanie,
ale nie dyskutowanie. Chodzi o to, by dzieci czuły się swobodnie, ale też wiedziały,
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że są dla nas ważne. Nie ma jakiejś hierarchii. Wszystkie czują się równe. Bywa też,
że dzieciaki nas wzywają do modlitwy.
Marzena: Mam przykład dwóch najmłodszych synów. Gdy kładę ich spać i klękam
do modlitwy, to oni, cztero- i pięciolatek, wiedzą już, że tak trzeba. Naśladują mnie:
klękają i modlą się. To jest dla mnie piękne, że nie muszę ich namawiać.
Co lubicie robić razem jako rodzina? Co Was integruje?
Jacek: Niedziela to jest nasz dzień. Wolny od pracy i szkoły. Możemy go poświęcić
dla siebie i Pana Boga. Lubimy jeździć do rodziny, znajomych. Dzieci upominają
się o to. Czasami organizujemy krótkie wycieczki. Niedaleko mamy stadninę koni.
Pochodzę ze wsi położonej w lesie, więc przyroda nie jest nam obca. Ważne jest,
żeby być razem jako rodzina.
Marzena: Na Drodze Neokatechumenalnej w sobotnie wieczory jest wspólnotowa
Eucharystia. I to jest bardzo ważne. Idziemy na nią razem z dziećmi. Czują się tam
bardzo swobodnie. Dzielimy się Ewangelią. Wyznaczona osoba rozmawia z dziećmi.
One też angażują się, słuchają uważnie; przynoszą instrumenty, śpiewają. Dzieci nie
nudzą się. Wcześniej był problem: Jak dzieciaki wytrzymają tę godzinną Mszę Świętą?
A tu, we wspólnocie, dwie godziny mijają bardzo szybko! One są przeszczęśliwe,
zadowolone. Z chęcią biorą udział!
Na Eucharystii jest też czas modlitwy spontanicznej i to jest dla dzieci taka nauka
modlitwy. Uczymy je, że trzeba prosić, dziękować. Staramy się dawać im przykład.
Myślę, że to nas bardzo scala jako rodzinę.
Dziękuję za rozmowę!

archiwum rodzinne
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Paweł Kida
rok V

Postawa
Adoracji

Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną, czyli o postawie adoracji.
Pierwsze wrażenie: cisza, spokój, można powiedzieć: nuda… Tak
o adoracji może pomyśleć ktoś, kto
zapomniał o jednym kryterium. Jest
nim Jezus Chrystus, bo to Jego Ciało
– umęczone i uwielbione – adorujemy.
Podstawową formą adoracji jest postawa klęcząca. Z taką modlitwą łączy
się wysiłek fizyczny, a niewygoda nabiera charakteru umartwienia i ofiary.
Dopuszczalna jest też postawa siedząca, która wyraża zachwyt, odpoczynek,
gotowość słuchania. Jednakże pozycja
ciała jest tylko czymś prowadzącym
do prawdziwej adoracji Boga, w której
główną rolę odgrywa nasze wewnętrzne nastawienie. Jest to uznanie wielkości Pana Boga i całkowite oddanie
się Jemu.
Gest adoracji należy się tylko Bogu
samemu. To milczące trwanie jest
uznaniem Boga za swojego Pana, jest
to postawienie Go w centrum naszego
życia. Chyba znane wszystkim jest przysłowie, że jeśli Bóg jest na pierwszym
16
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miejscu, to wszystko jest na swoim.
Niestety u wielu z nas to zaszczytne
miejsce jest zajęte przez nasze bożki.
Dla tych, którzy podejmując różne
decyzje, kierują się względami materialnymi, tym bożkiem będzie pieniądz;
dla kierujących się tylko własnym dobrem, będzie to zaspokojenie swoich
potrzeb. Tymi bożkami mogą być też
pożądanie, seks, żądza władzy czy rozgłosu. Pociągają nas te bożki. A w życiu
chrześcijanina chodzi o to, aby Boga
stawiać na pierwszym miejscu, aby nasze wady eliminować. Jeśli nie chcemy
się ich pozbyć, to bezwiednie klękamy
przed nimi i oddajemy się im. Kto klęka
przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, nie klęka już przed
innymi bożkami, bo wie, że prowadzą
one do zatracenia. Jeśli chcemy walczyć
z naszymi grzechami, powinniśmy zacząć adorować Boga, powinniśmy się
Nim zachwycić i Go ukochać. Chodzi
o postawienie Boga w centrum swojego życia. Przez adorację człowiek mówi,
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że chce usunąć ze swojego życia przeszkody uniemożliwiające mu spotkanie
z Bogiem, że pragnie Boga coraz mocniej
kochać, że nie chce oddalić się od Niego
i przestać słuchać Jego głosu. Jest to
w końcu gest pokory mówiącej, że sami
nie jesteśmy w stanie poradzić sobie
z naszymi grzechami.
Wymownym fragmentem Pisma
Świętego mówiącym o adoracji jest pokłon Trzech Mędrców. Królowie weszli
do domu i zobaczyli Dziecię z Matką
Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali
Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło
i mirrę (Mt 2,11). Przybysze ze Wschodu
po przejściu dalekiej drogi przychodzą
do Jezusa. My również musimy przejść
długą drogę, aby prawdziwie uwielbiać

i adorować Boga. Adoracja musi nas
kosztować trochę wysiłku.
Przebywszy swoją drogę, Magowie
oddali pokłon małemu Jezusowi. Wiedzieli, że jest Mesjaszem, Bogiem, który
z miłości do ludzi stał się człowiekiem.
Wielu ma problem z uznaniem obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Natomiast przekonanie, że
Chrystus obecny w Eucharystii jest Tym
samym, któremu pokłon złożyli Mędrcy, powinno skłonić do refleksji: czy
z czcią i pobożnością klękam przed
tabernakulum? Jak zachowuję się podczas Mszy Świętej, jak przyjmuję Komunię Świętą? Te nawet najdrobniejsze
gesty pokazują, jaka jest nasza miłość
i cześć do Pana Boga.
Papież Franciszek, komentując przy-

pixabapiPicom
pixabay.com

Powołanie nr 85

17

Pokarm na DROGĘ!

wołany fragment Ewangelii, mówił:
„Adoracja jest gestem miłości odmieniającym życie. To czynienie jak Mędrcy:
to przynoszenie Panu złota, aby Mu
powiedzieć, że nic nie jest cenniejsze
niż On; to ofiarowanie Mu kadzidła, by
powiedzieć, że tylko wraz z Nim nasze
życie wznosi się ku temu, co wysokie;
to wręczanie Mu mirry, którą namaszczano ranne i rozdarte ciała, aby obiecać Jezusowi, że pomożemy naszemu
bliźniemu, spychanemu na margines
i cierpiącemu, ponieważ On jest tam”1.
Adoracja nie jest więc jedną z wielu
modlitw, ale jest podstawą każdej modlitwy. Nie znaczy to, że tylko i wyłącznie przed Najświętszym Sakramentem
należy się modlić. Chodzi tu o postawę
zachwytu i miłości do Pana Boga. W takiej adoracyjnej postawie powinniśmy

zaczynać wszystkie praktyki modlitewne: różaniec, medytację Pisma Świętego... Z takim też nastawieniem serca
należy przyjmować Komunię Świętą.
Magowie na swej drodze mieli gwiazdę, która wskazywała im miejsce, gdzie
spotkają Jezusa. Bez niej nie wiedzieliby, w którym kierunku mają iść. Naszą
gwiazdą jest Najświętsza Maryja Panna.
Ona wskazuje nam drogę do Jezusa.
Warto Ją prosić, aby pomagała nam
stawiać Boga na pierwszym miejscu.
Maryja w chwili Zwiastowania stała się
pierwszym tabernakulum i pierwszą
monstrancją. Jeżeli mamy trudności z
przeżywaniem postawy adoracji, wpatrujmy się w Matkę Najświętszą, bo nikt
tak jak Ona jej nie rozumiał. Maryjo,
Niewiasto Eucharystii – módl się nami!

pixabay.com

1

Papież Franciszek, Homilia w uroczystość Objawienia Pańskiego, 06.01.2020r.
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Najcenniejszy
ks. Paweł Lasek
wykładowca
Pisma Świętego

Dlaczego w Kościele nie składamy
już takich ofiar, jakie składali Izraelici
w czasie Starego Przymierza?
Ofiara to dar dla Boga. Można Bogu
dać coś, aby wyrazić swą wdzięczność, aby Go za coś przeprosić, aby Go
uszanować. W tym wszystkim ważne
jednak, aby dać Bogu taki dar, który
Jemu będzie się podobał i będzie godny
Tego, komu go dajemy. Takim darem
może w zasadzie być wszystko, ale najwłaściwsze jest dać Bogu to, co mam
najlepszego i najcenniejszego.
Na początku dziejów ci, którzy chcieli
złożyć ofiarę, robili to tak, jak kto umiał:
budowali ołtarz i na nim ofiarowywali
Bogu to, co uważali za słuszne. Abel,
który był pasterzem, składał Bogu
w ofierze „pierwociny ze swej trzody”
(Rdz 4,4), natomiast Kain, który był
rolnikiem, ofiarowywał „płody roli”
(Rdz 4,3). Także Noe po wyjściu z arki
ofiarowuje Bogu dar ze „zwierząt
czystych” (Rdz 8,20). Abraham kilkakrotnie „buduje ołtarz dla Pana”, ale
Biblia nie mówi, co składał w ofiarach.
Możemy tylko zauważyć, że gdy Bóg
wystawia Abrahama na próbę, żąda
od niego, aby ofiarował mu to, co jest

dar

dla niego najcenniejsze i najważniejsze
– własnego syna (Rdz 22,1).
Sytuacja zmienia się z chwilą zawarcia
przymierza na górze Synaj. Wtedy Bóg
sam określa, jak mają wyglądać składane Mu ofiary. Do tej pory ludzie tego
nie wiedzieli, więc wystarczyło, żeby
składali ofiary według swego uznania
i pomysłu. Teraz Bóg sam określa to,
czego chce od swego ludu, i od tej
pory tylko takie ofiary są właściwe
i miłe Bogu. Więcej, gdy dwaj synowie
Aarona ofiarują Bogu dym z kadzidła
inny niż ten określony przez Boga, czyli
według swego pomysłu, zostają za to
ukarani (Kpł 10,1-5)
Oznajmiając Mojżeszowi swoją wolę
odnośnie składania ofiar, Bóg mówi,
żeby dawać Mu to, co jest najlepszej
jakości: „baranki bez skazy” (Kpł 1,10),
„najczystszą mąkę” (Kpł 2,1). Bardzo
ważna jest przy tym nie ilość, ale właśnie jakość tych darów. Bóg upomina
się o to w słowach: „Nie złożysz na
ofiarę dla Pana, Boga swego, cielca lub
mniejszego bydła, gdyby miały skazę
lub jakikolwiek brak, gdyż brzydzi się
tym Pan” (Pwt 17,1). Prorok Malachiasz
wypomina Izraelitom, że nie dają
Powołanie nr 85
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Bogu tego, co mają najlepszego, ale
że oszukują przy składaniu ofiar: „Nie
mam Ja upodobania do was, mówi Pan
Zastępów, ani Mi nie jest miła ofiara
z waszej ręki. Stół Pański jest splugawiony, bo składane na nim ofiary są
miernej wartości. Przynosicie zwierzę
skażone: chrome i chore – i składacie
na ofiarę. Czy mam to przyjąć z upodobaniem z ręki waszej? – pyta Pan”
(Ml 1,7-14). Baranek bez skazy czy też
chleb z najczystszej mąki to coś najlepszego i najcenniejszego, co mieli
ludzie Starego Testamentu, więc to
ofiarowywali Bogu – według tego, co
On sam przepisał.
W drodze do Ziemi Obiecanej Bóg
określa też, gdzie należy składać Mu
ofiary: „Gdy wybierze sobie Pan, Bóg
wasz, miejsce na mieszkanie dla imienia
swego, tam zaniesiecie wszystko, co ja
wam dziś nakazuję: całopalenia, ofiary
krwawe, dziesięciny, dary waszych
rąk” (Pwt 12,11). Tym miejscem będzie
Jerozolima i zbudowana w niej świątynia (tylko tam, w tej świątyni możliwe
było składanie ofiar; świątynia już nie
istnieje, dlatego dzisiejsi żydzi nie skła20
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dają ofiar – nie mają gdzie tego robić).
Kolejna zmiana w składaniu ofiar dokonała się na Golgocie. Wtedy Chrystus
„usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić
inną” (Hbr 10,9). Na Ostatniej Wieczerzy Jezus mówi do swoich Apostołów:
„To czyńcie na moją pamiątkę”. W ten
sposób On, Bóg, zmienia ofiarę, jaka ma
być Mu składana, zmienia dar, jakiego
oczekuje od swego ludu. Od tej pory ma
to być Eucharystia – uobecnienie Jego
ofiary krzyżowej przez spożycie Jego
Ciała i Krwi, a także dar od nas ludzi,
który będzie wyrażał nasze podziękowanie za tę odkupieńczą dla nas ofiarę
krzyżową.
Na Ostatniej Wieczerzy Chrystus
powierza Apostołom Swoje Ciało
i Krew. Teraz to Ciało i Krew jest tym,
co mamy najcenniejszego, nie są to już
baranki czy chleby, czy mąka. Dlatego
w Kościele Chrystusowym nie ofiarujemy tych samych rzeczy, co w czasie
Starego Testamentu, ale to, co teraz
mamy najcenniejszego, właśnie Ciało
i Krew Chrystusa – według tego, co
Syn Boży nam przepisał. Ta ofiara jest
uobecnieniem ofiary przebłagalnej za
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nasze grzechy, jaką złożył Jezus na
krzyżu (1Kor 10,16;11,26). W czasie Starego Testamentu też składano ofiary
przebłagalne za grzechu ludu Bożego
(w Dzień Przebłagania), ale trzeba było
je co roku powtarzać, ponieważ te
ofiary usuwały skażenie grzechem, natomiast nie usuwały samego grzechu.
Ofiara Chrystusa (Jego posłuszeństwo
Ojcu aż do śmierci na krzyżu, za nasze
grzechy – Hbr 10,9) jest skuteczna
i gładzi sam grzech, a nie tylko skażenie
grzechem, dlatego nie trzeba jej powtarzać (Hbr 9,11-14.23,26; 10,1-18). Dlatego
w Nowym Testamencie nie składamy
już nowych ofiar, ale uobecniamy tę
najcenniejszą i najważniejszą, jedyną
skuteczną ofiarę przebłagalną – ofiarę
krzyżową Chrystusa (Hbr 10,18). Ofiarujemy Bogu to, co ofiaruje Mu Jego
Syn. Z tą nową ofiarą związane jest
też nowe prawo jej składania, dlatego
przepisy kultyczne Starego Testamentu
nie odnoszą się już do składania ofiary
Chrystusa; Tora została zastąpiona
przez Ewangelię (Hbr 7,12). Sprawując

Eucharystię, uobecniamy zatem i ofiarujemy Ojcu ofiarę Chrystusa, ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Do tej ofiary
Chrystusa dołączamy nasze podziękowanie za to, że On oddał za nas swoje
życie na krzyżu, a jako podziękowanie
ofiarujemy Bogu nasz dar, którym jest
to, co mamy najcenniejszego – Ciało
i Krew Chrystusa.
I na koniec jeszcze jedna uwaga.
Według Prawa Starego Testamentu
przy składaniu ofiary biesiadnej czy
pokarmowej nie spalano wszystkiego,
co było przyniesione na ofiarę; część
z niej przypadała kapłanowi (jako zapłata za jego posługę), część spożywał
sam ofiarodawca z rodziną. Natomiast
ta część, która była spalana na ołtarzu,
czyli ta przeznaczona dla Boga, nazywa
się „pamiątką” (Kpł 2,2; 6,8). Jezus
Chrystus mówiąc na Ostatniej Wieczerzy „To czyńcie na moją pamiątkę”
oznajmia, że teraz to Jego Ciało i Krew
stanowią właściwy i odpowiedni dar dla
Boga, taki dar, jakiego On sobie życzy.
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Poradnia NIEBO:
Relief
Tekst: Dariusz Cichoń

– Eleganckie drzwi, rzeźbione – pomyślał Marcin, wchodząc do biura na rozmowę
kwalifikacyjną.
Razem z nim czekało kilku petentów, różnili się jednak od niego – każdy starał
się wyglądać jak najlepiej: elegancko skrojone garnitury, ekstrawagancka biżuteria,
zamyślone, pełne patosu twarze.
– Oni grają, czy są tacy naprawdę? – zastanowił się przez ułamek sekundy. Sam był
ubrany raczej wygodnie: w sportowe buty, bordową koszulę i nieco sprane czarne
spodnie. Pewnym krokiem zajął miejsce na ławce obok oczekujących, czuł jednak
na sobie pobłażliwe spojrzenia ,,rywali”. „Nawet nie wiem, jak się nazywacie, a już
zdążyliście mnie ocenić i uznać za partacza”– pomyślał Marcin.
Starając się nie zwracać uwagi na ,,konkurencję”, zaczął rozglądać się po sali – pomalowana jasnymi kolorami, u sufitu kryształowy żyrandol, a na drewnianej podłodze
piękne, barokowe meble, jak w Wersalu Ludwika XVI. Jego uwagę zwrócił stolik,
żółte tulipany, kilka zdjęć i filiżanek. Miał już wstać, aby przyglądnąć się im z bliska,
kiedy usłyszał swoje imię.
– Pan Marcin proszony na rozmowę – odezwał się kobiecy głos.
Wszedł do gabinetu przez owe rzeźbione drzwi, które spostrzegł na początku,
a jego oczom ukazał się starszy człowiek w fotelu, jego sekretarka i pomieszczenie
przypominające gabinet niezwykle zamożnego barona – złoto, marmur, nawet mała
fontanna, i freski…
– Więc chce pan zostać asystentem pana Daniela. Jakie ma pan kwalifikacje? –
zapytała oschle sekretarka, wytrącając zainteresowanego z krótkiego zauroczenia.
– Nie mam żadnych – odpowiedział po chwili Marcin.
– To po co pan tu przyszedł, czas nam marnować? – gwałtownie zaatakowała
sekretarka.
– Po to, żebyście mi podpisali kwitek z bezrobocia. Wersja taka, jak zwykle: bardzo
chciałem, bardzo się starałem, zabiegałem ze wszystkich sił, ale się nie udało – sarkastycznie Marcin wyjaśnił, jaki był cel jego wizyty
Mężczyzna w fotelu bacznie się przyglądał chłopakowi, próbując rozebrać na
czynniki pierwsze każde jego słowo i gest. W tym czasie sekretarka poruszona,
w jej mniemaniu skrajną i wołającą o pomstę do nieba, arogancją już miała wyrzucić
Marcina, kiedy przerwał jej pan Daniel:
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– Niech pan przyjdzie jutro na siódmą, przejdzie pan kurs i od zaraz zacznie pracę
– rzekł arystokratycznym tonem nowy szef do nowego podwładnego.
Marcin osłupiał, spodziewał się każdej reakcji, ale nie takiej… Przecież on chciał
tylko dostać zasiłek i mieć spokój… Zdezorientowany podszedł do swojego szefa,
aby uścisnąć mu dłoń w geście podziękowania. Daniel swojej jednak nie podał. Wtedy
Marcin zrozumiał, że jego nowy pracodawca jest sparaliżowany…
Następnego dnia Marcin spóźnił się do nowej pracy. Złowrogim wzrokiem przywitała go sekretarka i niechętnie pokierowała do pana Daniela, który zwrócił się do
Marcina:
– Wiesz już, że nigdzie ci nie ucieknę, ale to nie powód, żeby mnie zmuszać do
czekania – w głosie było czuć skrywaną irytację i gorycz. – Usiądź, proszę, zaraz
przyjdzie sekretarka i wszystko ci wyjaśni – kontynuował szef, wskazując ruchem
głowy stół, na którym stały oponki serowe, cukierki z marcepanem, mrożona kawa
oraz bukiet różowych goździków i żółtych róż.
Marcin usiadł. Po chwili dumnym krokiem wkroczyła sekretarka. Rozłożyła teczkę
i nie odrywając wzroku od swoich kartek, zaczęła mówić:
– Pan Daniel jest sparaliżowany. Będziesz go budził, podnosił z łóżka, sadzał na
wózek, pomagał się golić, ubierać, jeść, wyjeżdżać do ogródka, czytać książki. Będziesz z nim chodził do teatru, nad Wisłę, na miasto. Masz mu zastąpić ręce i nogi
– wyliczała urzędniczym tonem.
Marcin z coraz większym niedowierzaniem słuchał, do jakiej pracy się dostał…
Po chwili zapytał:
– Więc mam być jego niańką? – w głosie było czuć lekką pogardę.
– Jeśli tak to ujmujesz, to tak – spokojnie odparł pan Daniel.
Marcin umilkł zamyślony. Niewiele miał do stracenia, bo ze swoją przeszłością
i kwalifikacjami (czyli z niczym) trudno mu było znaleźć jakąkolwiek pracę.
– Zapewnimy ci mieszkanie, wyżywienie, media. Wszystko, co jest potrzebne
do życia, będziesz miał tutaj; ważne, żebyś był w gotowości przez 24 godziny na
dobę…– kontynuowała sekretarka.
Powietrze zgęstniało, czas mozolnie pchał wskazówki zegara, wszystko ucichło,
jednak nie było spokojnie … Po chwili niezręczne milczenie przerwał zainteresowany:
– Zgadzam się.
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Marcin powoli zapoznawał się z systemem, według którego funkcjonował pan
Daniel. Jego szef miał ściśle określony plan dnia – wyliczony co do minuty. Miał
powiedziane, kiedy powinien się budzić, kiedy zjeść, kiedy zasypiać. Podobnie było
z dietą, która nie dopuszczała ani jednej kalorii mniej czy więcej. Musiał unikać
gwałtownych emocji, nie mógł szybko podróżować (czyli być wożony), zbyt długo
przebywać na świeżym powietrzu – jego przeznaczeniem był pokój z przeszklonymi
ścianami, który tym bardziej go przygnębiał, bo widział, jak wiele go omija. Musiał
ograniczać kontakty ze światem zewnętrznym, aby minimalizować prawdopodobieństwo zarażenia się nawet katarem. A to wszystko z troski o jego zdrowie, ale nie
o niego. Był uwięziony nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Miał już dość współczucia,
lamentacji, litości, chciał po prostu żyć, a nie wegetować. Tylko tyle i aż tyle.
Marcin nie był filozofem czy psychologiem, ale z czasem zobaczył, że Danielowi
(zdążyli przejść na ,,ty”) czegoś brakuje, miał bowiem w pamięci słowa, które znalazł w jednej z nielicznych książek, które przeczytał: Każdy umiera, ale nie każdy
naprawdę żyje…
– Daniel – zwrócił się kiedyś Marcin do szefa – Nie chciałbyś jakiegoś lepszego
napędu do swojego wózka? Takiego wiesz… nitro, bo obecny tak jeździ, że wolniej
to już można chyba tylko stać – dodał z ironią.
– Przecież wiesz, że mi nie wolno – odparł szef.
– Nie pytam, czy ci wolno, ale czy chcesz? – stanowczo kontynuował asystent.
Damian spojrzał na Marcina w inny niż dotąd sposób, jakby od dawna czekał na
to pytanie.
– Chcę – odparł tonem, jakby sam nie wierzył w to, co mówił.
W czerwcu Daniel miał urodziny. Marcin zabrał go w miejsce, gdzie mu przygotował niespodziankę. Udali się więc w podróż: mijali pełne życia sosnowe lasy, rzeki,
kwitnące polany. Daniel widział, że jadą pod górę. Po godzinie znaleźli się na miejscu.
Nim jeszcze Marcin zatrzymał samochód, usłyszał pytanie:
– Dlaczego tu latają paralotnie? – ze zdziwieniem i niepokojem zapytał Daniel.
– Zaraz sam się przekonasz…– odpowiedział z uśmiechem Marcin.
Zanim Daniel zdążył zaprotestować, był już zapięty i razem z trenerem szybował
w przestworzach. Zdążył jeszcze przed oderwaniem się z ziemi usłyszeć Marcina,
który widząc przestraszonego szefa, krzyknął do niego ironicznie, acz serdeczne:
– Good luck, have fun!
Daniel podziwiał dolinę usłaną zielonym dywanem drzew, miejscami przeciętą
niebieskimi wstęgami strumieni. Czuł zapach lata, ale czuł jeszcze coś ważniejszego
– czuł, że żyje.
Innym razem Marcin zabrał Daniela do sklepu z butami; zwykłymi butami, nie ściśle
przewidzianymi i dopasowanymi przez ortopedę.
– Takie? – zapytał Marcin, pokazując szefowi ciemnogranatowe, misternie przeszywane buty.
– Nie, nie podobają mi się – odparł Damian.
24
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– To może te? – wybór padł tym razem na czarne, klasyczne buty, bez przeszyć.
– Też nie…, a zresztą weź jakiekolwiek i tak w nich nie będę chodził – ze szczerym
uśmiechem skwitował Marcina sparaliżowany szef.
„Coś w nim pękło, coś się zmieniło i to na lepsze” – pomyślał o pracodawcy Marcin,
z nieukrywaną radością sięgając po pudełko z nowym nabytkiem.
Daniel czuł się coraz lepiej, coraz silniej czuł, że żyje. Marcin jednak wiedział, że nie
będzie mógł całe życie pchać wózka inwalidzkiego. I tak się stało: asystent otrzymał
telefon, że ze względu na rodziców musi wracać do domu, aby tym razem im pomóc
w codziennym życiu. Marcin poinformował swojego szefa, że musi go zostawić.
Daniel przyjął w milczeniu do wiadomości, że jego najlepsza kuracja się kończy.
Obydwaj wiedzieli, że będzie im siebie brakować. Szef zadał tylko jedno pytanie:
– Kiedy wyjeżdżasz? – zapytał głosem, który miał być naturalny.
– Jutro w południe – równie udawanie spokojnym tonem odpowiedział Marcin.
Następnego dnia Marcin ostatni raz przyszedł do gabinetu, w którym poznał
Daniela.
– Skoro mamy się rozstać, to chciałem się dowiedzieć, dlaczego mnie zatrudniłeś
– zapytał z dociekliwością Marcin – przecież wiedziałeś, jaką mam przeszłość.
– Chciałem w końcu prawdziwych emocji, prawdziwego człowieka, a nie marionetkę na sznurkach litości… Jestem sparaliżowany już siedem lat, zrozum.
A co do przeszłości, to pamiętaj, że i w najbrudniejszej kałuży odbijają się gwiazdy
– z uśmiechem nieco stłamszonym przez smutek odpowiedział Daniel.
Marcin wstał i udał się w kierunku drzwi, tych samych, które jako pierwsze zobaczył
na początku. Tym razem coś mu w nich nie pasowało.
– Daniel, skąd masz te drzwi? – z niezrozumiałym wzruszeniem zapytał Marcin.
– Chyba z jakiegoś kościoła kupiłem, jak go remontowali. A czemu pytasz? – odpowiedział pytaniem na pytanie szef.
– Wiesz, co jest na nich wyrzeźbione? – łamiącym głosem zapytał Marcin.
– Nie wiem, nie zastanawiałem się – odpowiedział Daniel.
– Jezus uzdrawiający paralityka.
Inspiracja: film ,,Nietykalni” (2011)
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Figura Dobrego Pasterza
jest symbolem naszego
domu. Stanęła na obecnym miejscu dopiero po 13
latach od jej wykonania.

Opracowali: Adrian Trybulski
i Łukasz Michalczyk

W naszym kościele mamy
codziennie 2 godzinną
adorację Najświętszego
Sakramentu. W skali
roku spędzamy 30 dni
przed Panem Jezusem.

W naszym domu jest 33
kleryków, 26 z nich nosi
sutannę.

Seminaryjny
Urząd
Statystyczny

Średnio tyle godzin
trwa czas aktywności
kleryka w ciągu dnia.
Podczas całej formacji
jest to około 26 730h =
1114 dni = 3 lata.

Nasze seminarium
liczy 8 ha powierzchni.
Jest to ponad 11 boisk
piłkarskich.

W 1910 roku, w ogrodzie
znaleziono koronę, która
okazała się koroną hełmową
króla Kazimierza Wielkiego.
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Łukasz Michalczyk
rok III

Rak, miłość
i misja od Pana Boga

Czy można połączyć dwie na pozór
niemające nic ze sobą wspólnego rzeczywistości, takie jak Internet i Eucharystia? Przedstawiam Wam młodego
chłopaka, który to zrobił.
Carlo Acutis (1991 – 2006) to włoski
uczeń liceum w Mediolanie, a od 10
października 2020 roku błogosławiony
Kościoła Katolickiego. Nie wyróżniał
się, po prostu realizował swoje pasje.
Kochał koty, przyrodę, rysował komiksy i grał na PlayStation. Miał wiele
zainteresowań typowych dla młodych
ludzi, np. życie towarzyskie, podróżowanie, gra w futbol, koszykówkę.
Był uzdolniony muzycznie – grał na
saksofonie. W wieku ośmiu lat, kiedy
dostał w prezencie komputer, zaczął
odkrywać nową pasję. Jako nastolatek
dorównywał studentom informatyki,
ucząc się sam jedynie z książek. Był
znawcą najnowszych technik. Co ciekawe, sam programował i tworzył strony
internetowe np. miracolieucaristici.
org. Znajdziesz tam materiały o cudach
eucharystycznych na całym świecie,
w tym opisy zdarzeń w Sokółce i Legnicy.
Skoro mówimy o stronie naszego
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geniusza komputerowego na temat
cudów eucharystycznych, zastanówmy się, czym są cuda eucharystyczne.
Podając sztywną definicję, to zespół
zjawisk nadprzyrodzonych związanych
z sakramentem Eucharystii. Według
przekazów, najczęściej miały one miejsce wtedy, gdy celebrujący Eucharystię
powątpiewał w przemianę chleba
w Ciało Chrystusa i wina w Krew Chrystusa. W Polsce zdarzyło się 8, a na
świecie 24 cudów eucharystycznych.
Pierwszy taki cud miał miejsce w Lanciano. Kiedy kapłan skończył wypowiadać
słowa konsekracji, Hostia w jego dłoniach przemieniła się w okrągły fragment ciała, natomiast Krew w kielichu
w pięć nierównych bryłek. Zjawisko to
powtórzyło się osiem wieków później.
Badania wykazały, iż jest to krew człowieka grupy AB Rh+, a cząstki ciała to
fragment tkanki mięśnia sercowego.
Obie reprezentują tę samą grupę krwi,
co ta z Całunu Turyńskiego
Carlo wierzył, że Bóg może działać
przez Internet. Był przekonany, że
jeden post w mediach społecznościowych na zawsze może odmienić czyjeś życie. Opowiadał w sieci
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o mocy Eucharystii, o której mówił, że
jest jego autostradą do nieba. To była
jego dewiza życiowa. Przyciągał do
Boga przede wszystkim normalnością
i radykalnością pójścia za Chrystusem.
Kiedy chodził do gimnazjum jezuickiego, rozpoczął praktykę codziennego
uczestnictwa we Mszy Świętej i cotygodniowej spowiedzi. Prowadził dziennik
duchowy, w którym pisał, że jego plan
na życie to być zawsze zjednoczonym
z Jezusem. Carlo umiał bronić swoich
przekonań, za co cenili go koledzy. Mawiał: „Wszyscy rodzą się jako oryginały,
ale wielu umiera jako fotokopie”. To
na pewno nie matka, która była córką
niewierzącego intelektualisty i obojętną katoliczką, sprawiła, że chłopak tak
mocno zaufał Bogu. Carlo był też oddany Maryi. Zawierzył Jej swoją czystość i
mówił, że to Jedyna Kobieta jego życia,
a modlitwa na różańcu to najbardziej
romantyczne spotkanie.
Tydzień przed swoją śmiercią dowiedział się w szpitalu, że grypa, na którą
rzekomo chorował, okazała się być
białaczką, która miała u niego ostry
przebieg i bardzo szybko się rozwinęła.
12 października 2006 roku zmarł, ofiarowując swoje życie za papieża i Kościół.
Swoją postawą uczył cierpliwości i za-

ufania. Dzięki niemu do Boga zbliżyła
się cała rodzina. Został pochowany
w Asyżu. Na jego pogrzebie kościół był
wypełniony ludźmi, którzy go kochali.
Carlo jest obecnie błogosławionym.
Jego proces beatyfikacyjny rozpoczęto
w 2011 roku. Papież Franciszek zatwierdził dekret o heroiczności jego cnót,
a w 2020 roku zatwierdzono również
cud za jego wstawiennictwem, otwierając piętnastolatkowi drogę do beatyfikacji, która nastąpiła w bazylice św.
Franciszka z Asyżu 10 października 2020
roku. Jego wspomnienie liturgiczne
obchodzimy 12 października. Jest patronem internautów. Co interesujące,
dokładnie w czwartą rocznicę jego
śmierci w ich rodzinie przyszły na świat
bliźnięta, siostra i brat, kiedy ich matka
miała już 44 lata.
Carlo to zwykły święty. Nie był on
jakimś herosem. Pociągał świętością,
którą może osiągnąć każdy z nas. Ten
piętnastolatek każe każdemu zastanowić się nad swoją wrażliwością na
Boga i Eucharystię. Zaprasza do bycia
zwykłym świętym, który tak, jak umie,
kocha Jezusa. Świętość nie jest zarezerwowana dla nielicznych. Niech więc
Carlo będzie naszym przykładem.
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Jak przeżyć
Patryk Dąchór
rok V

„W jakich to czasach przyszło nam
żyć?”. „Ta pandemia to kara Boża za
grzechy ludzi”. „A moim zdaniem to
tego wirusa tak naprawdę nie ma”. Sądzę, iż każdy z nas spotkał się ostatnio z
takimi wypowiedziami. Sytuacja, którą
przeżywamy, wymaga od nas refleksji i zmierzenia się z nią. Czy pomoże
w tym powtarzanie frazesów, które
najczęściej nie wnoszą nic nowego?
Z pewnością nie. Zamiast skupiać się
na nich, spróbujmy odpowiedzieć na
pytanie: jak żyć w dobie koronawirusa?
Na początku warto zaznaczyć, że to,
co przeżywamy, w żadnym wypadku
nie jest karą Boga. Pan Bóg nie jest
złośliwy, nie mści się na nas za nasze
grzechy. On zawsze czeka z miłością,
abyśmy do Niego powracali, nie pod
wpływem przymusu czy lęku, ale
dobrowolnie odpowiadając na Jego
miłość względem nas. To nie zmienia
faktu, że człowiek za swoje błędne
postępowanie ponosi odpowiedzialność. W tym przypadku mówimy, że
Pan Bóg dopuszcza zło na człowieka,
jednak to nie On jest jego przyczyną,
ale przyczyną cierpienia są wówczas
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nasze błędne decyzje. Należy jednak
pamiętać, że Bóg z każdego zła może
wyciągnąć jeszcze większe dobro. I to
jest właśnie klucz do analizy sytuacji,
w jakiej jako ludzkość znaleźliśmy się
– odkryć głębszy sens prowadzący ku
dobru w czymś, co obiektywnie jest
złem nas dotykającym.
W pewnym sensie oswoiliśmy się już z
koronawirusem. Oczywiście przypominają nam o nim maseczki oraz konieczność zachowywania dystansu społecznego, ale tak naprawdę zdaje się, że
żyjemy tak, jakby problem covida był od
nas odległy. Olbrzymie liczby nowych
zachorowań i spora liczba zgonów nie
szokują już tak, jak dane ukazywane
na początku pandemii. W tym poczuciu, że sprawa nas bezpośrednio nie
dotyczy, zdajemy się zapominać, że za
liczbami, o których nieustannie czytamy
czy słyszymy, kryje się drugi człowiek
i jego osobisty dramat. Kto z nas zastanawiał się nad tym, co może przeżywać
osoba chora? Kto myśli o tych wszystkich, którzy w samotności odchodzą
z tego świata? Lęk przed zarażeniem
często zamyka nas na drugą osobę.
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Nie interesujemy się wtedy bliźnim, ale
dbamy jedynie o własne dobro. A co
z chorującymi, którzy będąc w izolacji
domowej bądź przebywając w szpitalu,
poza cierpieniem fizycznym przeżywają także, a może przede wszystkim
jako cierpienie psychiczne, duchowe?
Zakażenie skazuje ich niejednokrotnie
na niewysłowioną samotność. Mając
w swoim otoczeniu osoby zakażone,
znajdujemy się w pierwszej grupie
walczącej z koronawirusem. Misja jej
członków polega przede wszystkim na
niesieniu pomocy chorym. Co zatem
powinniśmy czynić, aby właściwie przeżyć czas pandemii, gdy należymy do tej
grupy? Może ktoś z nas mówił sobie,
niejako próbując usprawiedliwić siebie,
że przecież nie może pomóc osobom
z wynikiem dodatnim, choćby chciał,
bo nie wolno mu spotykać się z nimi.
Nic bardziej mylnego. To prawda, że
nie będziemy mogli się z nimi spotkać,
przytulić, pocieszyć. Ale możemy coś
znacznie większego: okazać swoją mi-

łość, pamięć i wsparcie tym osobom.
Nie trzeba wiele, wystarczy zadzwonić.
Pytanie tylko, czy rzeczywiście chcemy
być wsparciem dla drugiego. Myślałeś
kiedyś, drogi Czytelniku, jak możesz pomóc chorującym? Może mógłbyś zrobić
im zakupy i dostarczyć pod drzwi? Może
mógłbyś ofiarować w ich intencji Mszę
Świętą, bo sami przecież nie mogą na
nią iść? Może mógłbyś zadzwonić, napisać wiadomość, zainteresować się
samopoczuciem, opowiedzieć kawał
czy zwyczajnie wyrazić swoje wsparcie? Te prozaiczne rzeczy, są w stanie
uratować kogoś przed depresją czy
rozpaczą. Nikt z nas nie wie, co przeżywa drugi, a poczucie samotności
może zniszczyć człowieka, gdyż nie
został on stworzony do samotności,
ale do relacji. Takiego zaangażowania,
w te właśnie drobne rzeczy, wymaga
od nas miłość bliźniego, bo często
w takich przypadkach, jak zachorowanie na koronawirusa nie będziemy
mogli uczynić nic więcej. Nie ma nic
pixabay.com
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bardziej terapeutycznego, jak poczucie
bliskości drugiej osoby, zrozumienia
i wsparcia. Sądzę, iż takie postawy są
nieodzowne, by dobrze przeżyć czas
pandemii. Z jednej strony będą one
budować nasze człowieczeństwo,
a z drugiej będą ogromnym wsparciem
dla chorujących.
Drugą grupę, która powinna przemyśleć, jak żyć w czasie pandemii
covida stanowią wszyscy chorzy. Co
nam pozostaje, jeśli w słuchawce
telefonu usłyszymy od pracowników
sanepidu: „Bardzo mi przykro pana/
pani wynik jest pozytywny”? Możemy
oczywiście się zbuntować, obrazić na
Pana Boga i cały świat, ale czy to nam
pomoże? Szczerze wątpię. Na pewno
sprawi, że się odizolujemy, nie tylko fizycznie, ale co gorsza – duchowo. Człowiek sam nic nie może. W takim stanie
będzie nam bardzo ciężko przeżyć
własną chorobę. Właściwą wydaje się
zatem postawa odwrotna – akceptacji
i zaufania Panu Bogu oraz wdzięcznopixabay.com
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ści wobec tych, którzy są wsparciem
i pomocą w trudnych chwilach. Należy
pamiętać, że cierpienie i cierpliwość
mogą prowadzić do wzrostu duchowego. Ból, jaki przeżywamy, okazuje się
czasem impulsem do rozwoju i sprawia,
że bardziej ufamy Bogu i potrafimy
docenić dobro, które wokół nas się
dokonuje. Jako ludzie wierzący ufamy
Bogu. Tylko wiara, że ma On dobre powody, abyśmy znosili takie zło, może
nas ustrzec od rozpaczy i zniechęcenia.
Jakie zatem postawy powinny się w nas
budzić, jeśli okażemy się chorzy? Przede
wszystkim po fazie buntu i odrzucenia
powinniśmy Bogu zaufać. Z tego zawierzenia będą wynikać dalsze działania.
Możemy uczestniczyć w transmitowanej Mszy Świętej; modlić się i wspierać
znajdujących się w gorszej sytuacji od
nas. Tylko ludzie wielcy duchem w swej
niedoli są w stanie myśleć o innych
i być dla nich podporą. Pamiętajmy, że
jedni zakażenie koronawirusem przejdą
bezobjawowo, drudzy ze stosunkowo

Pokarm na DROGĘ!
unsplash.com

nieszkodliwymi objawami. Jeszcze inni
będą wymagać hospitalizacji czy podłączenia do respiratora. Wreszcie będą
tacy, którzy z powodu zachorowania
odejdą do Pana. Niezależnie od tego,
jak człowiek będzie przechodził chorobę, potrzebuje on wsparcia i modlitwy.
Czas pandemii to okazja do zatrzymania się. Świat zbyt szybko pędził
do przodu, zapominając o rzeczach
najważniejszych. To czas próby naszego człowieczeństwa, naszej wiary
oraz relacji do Boga i drugiego człowieka. „Nikt nie jest samotną wyspą”
– zdaje mi się, że jako ludzkość o tym
zapomnieliśmy. Teraz możemy swoje
poglądy zrewidować. Możemy ten
czas traktować jako przekleństwo albo
jako szansę. Wszechobecny „dystans
społeczny” może być przyczyną izolowania, budzenia postawy samowystarczalności czy egoizmu, ale równie
dobrze może być podstawą pragnienia
spotkania drugiego, gdy tylko będzie

to możliwe. Kwarantanna może być
przyczyną zerwania czy załamania
znajomości bądź ich zrewidowania
i pogłębienia. Czas ograniczeń może
być łatwą wymówką od uczęszczania
do kościoła, ale może stać się także
podstawą do coraz gorliwszej wiary.
Dawniej, w czasach zarazy, ludzie garnęli się do Boga, by prosić o ratunek,
dzisiaj pandemia zdaje się być łatwym
usprawiedliwieniem dla ludzi letnich
w wierze. Pandemia kiedyś się skończy.
Wtedy, po owocach poznamy, co z niej
wynieśliśmy. Możemy tę szansę, którą
ona stanowi, wykorzystać dla odbudowania tego, co w rozpędzonym świecie
zagubiliśmy: naszych relacji, miłości,
człowieczeństwa, spotkań z drugim
człowiekiem i Bogiem. Możemy ją także
zaprzepaścić poprzez zniszczenie resztek dobrych postaw, które w nas są. To,
czy odkryjemy w obecnej sytuacji jakiś
głębszy, prowadzący ku dobru sens,
zależy jedynie od nas.
Powołanie nr 85
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Do odważnych
świat należy!!!

Chęć działania, pomoc, misje, Mongolia,
czyli rozmowa z Kingą Sprzączak,
wolontariuszką w „Dziele na Misji”.
Rozmawiali: Adrian Trybulski i Łukasz Michalczyk

Jak zaczęła się twoja przygoda z wolontariatem? Dlaczego wybrałaś wolontariat
misyjny?
Kinga: Z racji, że jestem stypendystką Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”1 ,
od początku liceum interesowałam się różnymi formami wolontariatu, od hospicjum po dom dziecka. Na studiach sama organizowałam w naszej wspólnocie kilka
wolontariatów długoterminowych. W pewnym momencie poczułam, że ja to już
wszystko znam i w sumie jestem w tym dobra, ale jednak czegoś mi brakuje, jakiegoś
większego wyzwania. Na rekolekcjach w naszej wspólnocie pierwszy raz usłyszałam
o wolontariacie misyjnym „Dzieło na Misji”2 . Wtedy był pierwszy wyjazd do Etiopii
i moi znajomi organizowali różne zbiórki. Ja ich ciągle gdzieś widziałam, bo pomaarchiwum prywatne

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000
roku. Zajmuje się ona promowaniem nauczania świętego Jana Pawła II i wspieraniem uzdolnionej młodzieży
z niezamożnych rodzin. Więcej informacji na: www.dzielo.pl.
2
Fundacja „Dzieło na Misji” została założona przez Zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia
w 2019 roku. Jej celem jest rozpowszechnianie idei misji, formacja wolontariuszy oraz pomoc osobom
i instytucjom z krajów misyjnych. Więcej pod adresem: www.dzielonamisji.pl.

1
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gałam przy koordynacji sekcji wolontariatu w naszej wspólnocie. Zainteresowałam
się tym, miałam to cały czas gdzieś z tyłu głowy. W pewnym momencie zobaczyłam,
że prowadzą nabór wolontariuszy. Pomyślałam, że jak nie teraz to później ciężko się
będzie zmobilizować, więc zwróciłam się do koleżanki i poprosiłam o spotkanie, na
które przygotowałam się bardzo skrupulatnie. Miałam wypisaną całą listę pytań: Co?
Jak? Gdzie? Kiedy? Chciałam, żeby to była moja świadoma, odpowiedzialna decyzja.
Po rozmowie z Natalią stwierdziłam, że to jest to, czego mi brakowało. W styczniu
minęły dwa lata, od kiedy jestem wolontariuszem w „Dziele na Misji”. Jestem z tego
powodu bardzo zadowolona. To była dobra decyzja.
Co było twoim zadaniem podczas wolontariatu w Mongolii?
Kinga: Jestem koordynatorem do spraw sekcji medycznej. Przygotowywałam
naszych wolontariuszy medycznie do wyjazdu: odpowiednie szczepienia, przygotowania merytoryczne, co robić, czego nie. Koordynowałam zbiórkę artykułów
medycznych, czyli do udzielania pierwszej pomocy, materiałów do fluoryzacji, pasty,
szczoteczki do zębów, które zbieraliśmy w szkołach. Prowadziłam fluoryzację zębów
wśród dzieci, a dla młodzieży prowadziłam zajęcia z zakresu pierwszej pomocy.
„Chcieliśmy dawać nie rybę, a wędkę”. Szkoliliśmy też pracowników pod względem
udzielania pierwszej pomocy. Wiadomo, że trzeba było też zająć się animacją czasu
wolnego. Organizowaliśmy śpiewy, tańce, zabawy, tworzenie prac plastycznych.
Każdy z nas był chętny do pomocy. Wspieraliśmy się, działaliśmy grupą. To była
nasza wspólna, skoordynowana praca.
Co najbardziej cię zaskoczyło podczas pracy w Mongolii?
Kinga: Powiem szczerze, że byliśmy dosyć dobrze przygotowani, ponieważ przez
cały semestr chodziliśmy na zajęcia z języka i kultury mongolskiej na Uniwersytet
Powołanie nr 85
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Warszawski. Uczono nas tam o kulturze tego kraju. Ojcowie misjonarze uczą nas
otwartości, więc wiele rzeczy było może zaskoczeniem, ale byliśmy na nie otwarci.
A co rzeczywiście zaskoczyło? Myślę, że takim trudnym doświadczeniem było jedzenie. Od strony merytorycznej zaskoczyła nas zaradność i otwartość Mongołów. Są
bardzo gościnni, konkretni i zaradni życiowo.
Jaka jest sytuacja mongolskich katolików?
Kinga: W Mongolii oficjalnie nie można głosić Ewangelii. Podam przykład. Ulicą
idzie siostra zakonna. Nie nosi ona typowego dla siebie nakrycia głowy. Może być
z tego powodu zaczepiana nie tylko przez przechodniów, ale też przez policjantów,
którzy mogą zapytać, po co przyjechała. Typowe znaki naszej religijności, np. krzyż,
mogą wzbudzić ciekawość albo raczej zamieszanie i różne dociekliwe pytania. Siostry
w szkołach nie uczą religii, ale przyjeżdżają, żeby uczyć choćby języka angielskiego.
Dość popularny jest tam film „Jezus” ekranizowany kilka lat wcześniej, więc jak
ktoś widzi obcokrajowca, pyta: Jezus, Jezus, Jezus? Mongołowie tak naprawdę
uczą się dopiero, czym jest nasz Kościół Katolicki. Jest tam kilka parafii, kilku księży,
którzy posługują i prowadzą różne akcje katolickie dla młodzieży. Obecnie próbują
zorganizować wsparcie dla osób starszych, ale oficjalnie trudno jest tam coś prowadzić, bo można dostać tzw. wilczy bilet do Mongolii za oficjalne prowadzenie akcji
ewangelizacyjnych.
Czy sami Mongołowie są otwarci na inne religie?
Kinga: Tam głównie panuje ateizm, szamanizm, może buddyzm. To jest taka
mieszanka. Jeśli chodzi o Kościół Katolicki, jest Msza Święta, na którą każdy
może przyjść, usiąść i choćby posłuchać, popatrzeć. Po prostu osoba, która nie
jest w Kościele, może przyjść i zobaczyć. Wspólnota Misjonarzy Matki Bożej
36
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Pocieszenia3 prowadzi świetlicę, do której mogą przyjść dzieci, żeby się bawić,
odrobić lekcje. Dlatego, że nie ma ogólnego dostępu do wody, jest też prysznic
publiczny, który stanowi formę zachęty, żeby społeczność mongolska przychodziła
w miejsca, gdzie funkcjonuje Kościół Katolicki. Nie jest też tak, że ktoś wywiesi plakat: „Zapraszamy na Mszę Świętą”. Obowiązuje zasada, że trzeba zdobyć wzajemne
zaufanie. Nikt nie jest nachalny.
Co byś poradziła osobie, która przyszłaby i zapytała, co zrobić, aby wyjechać na
misje albo spróbować jakoś działać na rzecz misji?
Kinga: Jako koordynator do spraw wolontariatu zachęciłabym do rekrutowania
się do nas. Myślę, że dobrze jest poczytać relacje ludzi, którzy działają w takim
wolontariacie. Jeśli ma się jakiegoś znajomego, można zaczerpnąć od niego różne
informacje. Naszym zadaniem jest nie tylko głosić Ewangelię w świecie, ale też na
miejscu, w Polsce, żeby być odpowiedzialnym świadkiem Chrystusa. Warto byłoby
zapytać kogoś, jak wolontariat wygląda w teorii i w praktyce, żeby to była świadoma decyzja. Ja, jako koordynator, zachęcam do naszego wolontariatu, ponieważ
tworzymy rodzinną wspólnotę i myślę, że to jest dobre miejsce, żeby się podzielić
swoim zaangażowaniem z innymi. Można po prostu przyjść, zobaczyć. Jeśli się komuś
spodoba, to może zostać. Generalnie myślę, że lepiej jest spróbować i zaryzykować
niż żałować później, że czegoś się nie zrobiło.
Dziękujemy za rozmowę!

archiwum prywatne

3
Misjonarze Matki Bożej Pocieszenia – zgromadzenie zakonne zajmujące się działalnością misyjną. W Polsce
zakon ma jedną wspólnotę. Mieści się ona w podwarszawskim Kiełpinie.
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Moje
Dawid Łyko
rok IV

Są takie drobne sprawy w życiu, dzięki
którym moja tułaczka ma sens. Ostatnie niespełna trzy lata poruszam się na
spadzistej przestrzeni kilku hektarów
ziemi. Od czasu do czasu wyskoczę
do prawdziwego świata, lecz szybko
wracam do ,,mydlanej bańki” mojego
życia. Relacje międzyludzkie, jakie nawiązuję, mają miejsce w przestrzeni
dwóch historycznych budynków, gdzie
każdego dnia spotykam te same osoby.
Naprawdę czasem można zwariować.
To samo i wciąż to samo. Niedzielę
odróżniam od innych dni, gdy widzę
w kleryckim refektarzu rosół i schabowe. To „małe co nieco” sprawia, że
kąciki moich ust przypominają sobie,
jak miło jest być u góry. Kiedyś zadałem sobie pytanie: „Od czego zależy
mój uśmiech bądź jego brak? Przecież
każdy dzień wygląda tak samo, choć
sprawia niesamowicie inne przeżycia”.
Zabawne, po rozwiązaniu i związaniu
pewnych nitek w mojej głowie odpowiedź stała się prosta: Wszystko zależy
tylko ode mnie, od tego czy po prostu
chcę być szczęśliwy. Otwierając oczy,
to ja stawiam kroki. Sęk w tym, by kierowane były w stronę Prawdy i Dobra,
38
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„małe co nieco”

tzn. Boga, jedynego i prawdziwego
szczęscia.
,,Mała kawa” – to pierwszy przystanek po otwarciu oczu. Mała, a rozpędza
i nadaje dobre tempo. Jest sprawczynią, która pobudza świadomość, choć
sama jej nie posiada. Małe co nieco,
a rozpoczyna bieg. Świadomość sprawia, że słowo, jakie kieruje do mnie
Bóg każdego dnia, choć zapoznaję się
z nim wcześnie rano, nie zostaje rozmyte
i zaciemnione, a rozpala wewnętrznie
ducha, pozwalając śmiało kroczyć.
Lubię ten przystanek, jednak jestem
świadom jego powtarzalności.
Zastanawiając się nad rzeczami,
pominąłem coś nieporównywalnie
większego: człowieka. Jakże marnie
musi to wyglądać w oczach Stwórcy.
Te krótkie spotkania oczu braci podczas
milczących rekolekcji... Ten osobliwy
uśmiech, gdy na boisku sportowym
przyjaciel minie się z piłką... Jednak
najwięcej radości w moim kleryckim
życiu sprawiają mi odwiedziny rodzinki
oazowej. Wspólne lody, może ciastko – te drobne sprawy pozwalają mi
docenić piękno, nieprzewidywalność,
niesamowite bogactwo każdej osoby

Klerycki notes

bliskiej memu sercu.
Pewien rekolekcjonista powiedział:
,,Nie wiemy, jak będzie wyglądał sąd
ten szczegółowy oraz ten ostateczny.”
Dodał jednak pewną koncepcję, którą
gdzieś kiedyś usłyszał. Gdy przyjdzie
na to pora, Bóg zada mi dwa pytania:
„Czy kochałeś? Czy chcesz, abym Ja
pokochał ciebie?” Niesamowite dwa
tak krótkie, lecz jakże głębokie pytania.
Tu właśnie wracam do tych małych
spotkań z człowiekiem. Są to spotkania
pełne miłości. Jak więc można by bez
niej żyć? Jednak jak często mój uśmiech
nie był serdeczny, a prześmiewczy;
wzrok nie był ciepły, a przeszywający i
wywołujący dreszcze? Czy niezapowiedziane odwiedziny zawsze były ciepło
przyjęte?
Każde to „małe co nieco” – to miłość
Boga do człowieka i człowieka do Boga.
Tylko muszę sobie zdać z tego sprawę.
Czy zewnętrzne ,,małe co nieco” rozpa-

la moje wnętrze, czy zalewa je zimną
wodą? To wszystko mam od Pana. Tak,
przyjemnie jest brać, ale czy potrafię
też dać? On nie potrzebuje mojej modlitwy, to ja jej potrzebuję. Podwójna
korzyść, gdy się modlę, rozpalam węgle
w sobie, a moja nić więzi z Bogiem staje
się solidniejsza. Czy jest na tyle solidna,
by się nie zerwała? Raczej nie, zawsze
jednak mogę ją wzmacniać.
Tak jak ,,mała kawa” – to pierwsze
,,małe co nieco”, tak Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu – to
źródło, dzięki któremu ,,małe co nieco”
ma sens. Każdy dzień, ten z mniejszą
dawką emocji i ten, w którym ciało już
nie nadążało za myślami, kończy się
właśnie adoracją. Ten piękny czas, jaki
daje mi Bóg w sandomierskim seminarium, to możliwość nawet dwugodzinnego bycia z Panem każdego dnia
2020 roku. To już nie jest małe, a ,,duże
co nieco”. Spotkanie, z którego nigdy
unsplash.com
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nie wyjdę rozczarowany. Jest to wręcz
niemożliwe, gdyż czysta i nieskończona Miłość nie może się znudzić. Ciągle
zaskakuje, jest jak mecze reprezentacji
Polski w piłce nożnej; z tym, że mam na
myśli nieprzewidywalność spotkania,
a nie jego wynik. Ze spotkania z Bogiem
zawsze wychodzę jako zwycięzca.
Godzina dwudziesta pierwsza to
chwila, w której mówię „dobranoc”
przez odśpiewanie apelu. Po tym
krótkim pożegnaniu pozostaje tylko
przenikająca cisza. Ciekawe, jak wiele
drobnych spraw, które umykają mej
świadomości za dnia, powraca we mgle
braku słów. Można usłyszeć niesłyszane. Nikt nie otwiera ust, a dialogi są
słyszane zewsząd. Jak wiele traciłem,
gdy niegdyś do ostatniego mrugnięcia
lewej powieki bombardowałem się
nieustannym hałasem. Całe dobro,
jakie otrzymywałem, rozmywało się
jak drobne płatki śniegu na przedniej
szybie samochodu. Jak wiele zła, jakie
wyrządziłem, nie dostało mojego po-

zwolenia na jego naprawę. Czas milczenia to ,,małe co nieco”, które pozwala
mi walczyć o moje człowieczeństwo,
rozwijać to, co dobre, naprawiać to,
co złe. Wszystko to w oparciu o słowa
przyniesione sprzed białego, kruchego kawałka Chleba; słowa, których
w milczeniu nie sposób wszystkich
wysłuchać, tak wiele Pan ma do powiedzenia.
Myślę, że mogę zaryzykować stwierdzenie, iż te drobne sprawy w moim
życiu, które nazwałem ,,małymi co
nieco” nadają smak, sens i wartość
mnie samego, a przecież wszystko to
dał mi Pan. To Bóg jest dawcą smaku,
Tym, który napędza i zachęca do życia
oraz nadaje wszystkiemu cel. Otwierając oczy, to ja decyduję, czy chcę być
szczęśliwy, pomaga mi w tym Jezus
Chrystus, bo to On zostawił mi swój list,
Biblię, czyli instrukcję na wyciągnięcie
ręki, jak owo szczęście zasiać, uprawiać
i zbierać.
unsplash.com
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Piotr Biernacki
rok V

Złote, srebrne,
diamentowe

Są w Rzymie pewne drzwi, zupełne
inne od pozostałych – Drzwi Święte.
Wypisana jest na nich historia Kościoła.
Są otwierane bardzo rzadko – w Roku
Jubileuszowym, podczas uroczystej
i symbolicznej ceremonii. Kiedy zostają
z powrotem zamknięte, jest na nich
wybijany herb obecnego papieża. Stając przed nimi, można zobaczyć, jak od
tysięcy lat Bóg troszczy się o zbawienie
ludzi. Sięga się wtedy myślą do początków Objawienia, widzi się kolejne
przymierza Starego Testamentu, dzieło
Jezusa i Jego zbawczą śmierć oraz lata
Nowego Izraela – Kościoła. Przez cały
ten czas Bóg dawał swoim wiernym
możliwość wyzwolenia, najpierw z niewoli ludzkiej, a potem z grzechu.
Historia jubileuszów zaczyna się na
górze Synaj. Izraelici obchodzili go
co pięćdziesiąt lat, po siedmiu latach
szabatowych (co siedem lat był rok
szabatowy, czyli rok, kiedy nie obsiewano pól), zgodnie z tym, co Bóg powiedział przez Mojżesza: „W tym roku
jubileuszowym każdy powróci do swej
własności” (Kpł 25,13). Tylko tyle. Co
to znaczy? Izraelici, obejmując Ziemię
Obiecaną w posiadanie, dostali ją od

Boga, jej Władcy, w dzierżawę: „...bo
ziemia należy do Mnie, a wy jesteście
u Mnie przybyszami i osadnikami” (Kpł
25,23). Jeśli więc jakiś Izraelita z powodu biedy był zmuszony ją sprzedać,
utracona własność do niego wracała
właśnie w tym roku. Chroniło to lud
przed niesprawiedliwością majątkową. Podobnie, jeśli z powodu biedy
sprzedawał się w niewolę, odzyskiwał
wtedy wolność. Rok Jubileuszowy wiązał się nie tylko z wyzwoleniem. Był on
wielką próbą wiary. Rok Jubileuszowy,
podobnie jak poprzedzający go rok
szabatowy, były czasem odpoczynku
dla ziemi. Nie wolno było wtedy na polach siać ani zbierać, a żywić się wolno
było tylko tym, co samo wyrosło. O ile
można było spokojnie przygotować
spichlerze na jeden rok, trudniejsze
było zaopatrzenie ich na dwa lata.
Żydzi musieli wierzyć obietnicy Bożej,
że ześle urodzaj i napełni spichlerze.
Unaoczniało to ludziom, że są w pełni
zależni od Pana.
Jezus przyniósł nowe wyzwolenie –
od grzechu. W synagodze w Nazarecie
mówi, że przyszedł obwoływać rok
łaski od Pana (Łk 4,19), to znaczy rok
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jubileuszowy, czyli czas łaski. Jezus, wypełniając Prawo, udoskonalił również
i ten przepis. Dzięki Jego zbawczej
męce i Zmartwychwstaniu człowiek
został wyzwolony od grzechów. Dlatego też Kościół kontynuuje pradawny
zwyczaj jubileuszów. Pierwszy taki
rok obchodzono w roku 1300, aby
uczcić rocznicę narodzin Zbawiciela.
Warunkiem tego pierwszego odpustu,
nadanego przez papieża Bonifacego
VIII, była spowiedź i nawiedzenie rzymskich bazylik św. Piotra i św. Pawła za
Murami. Początkowo obchody miały
powtarzać się co sto lat, ale już po
pięćdziesięciu latach papież Klemens
VI ogłosił następny Rok Jubileuszowy,
skracając tę przerwę. Kolejne jubileusze
przynosiły nowe rozwiązania: dodano
między innymi kolejne bazyliki jubileuszowe, rozszerzając ten przywilej na
inne kraje oraz ogłaszano Nadzwyczajne (poza terminem) Lata Jubileuszowe.
W 1500 roku papież Aleksander VI
zapoczątkował tradycję otwierania
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wspomnianych już Drzwi Świętych.
Symbolizują one Chrystusa, gdyż „jeśli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie
zbawiony, wejdzie i wyjdzie, i znajdzie
paszę” (J 10,9). Są też obrazem serca
człowieka wierzącego, które musi być
otwarte na Chrystusa.
Jubileusze są obchodzone na całym
świecie z różnych okazji. Na pewno
większość z nas obchodziła takie rocznice, jak pięćdziesięciolecie małżeństwa dziadków czy dwudziestopięciolecie małżeństwa rodziców. Podobnie
rocznice obchodzi się w Kościele lokalnie. Taki jubileusz obchodzi właśnie
Seminarium Duchowne w Sandomierzu. Dwieście lat temu, dwa lata po powstaniu Diecezji Sandomierskiej, biskup
Adam Burzyński założył seminarium.
Przez te lata nie było żadnej przerwy
w jego działalności, nawet w czasie
wojny. Kształciło się tu tysiące kapłanów, wśród nich biskupi, profesorowie, wielcy patrioci, także męczennicy
i święci. Przykładami takich ludzi są:

Pokarm na DROGĘ!
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bp Stanisław Sygnet, ks. Adam Szymański, ks. Jan Zieja, alumn Tadeusz
Guziak, bł. ks. Antoni Rewera i wielu,
wielu innych – znanych i nieznanych.
Są dla nas bardzo ważni, albowiem
kiedy patrzymy wstecz – w historię,
możemy zobaczyć ludzi i wydarzenia,
które zmieniają życie. W przeszłości
bowiem zawarte jest to, co tworzy
naszą tożsamość. Dlatego patrząc na
tych, którzy tworzyli przez te wszystkie lata Seminarium, w pewien sposób
dokonujemy rachunku sumienia życia
– zarówno osobistego, jak i całej wspólnoty. Patrzymy na dawne autorytety
i staramy się je naśladować – w celu
osiągnięcia wielkości, której są przykładem. Patrzymy na ich błędy – starając
się nie powtórzyć podobnych. Tak rozumiana historia staje się kluczem do przyszłości. Jak mówił Jan Paweł II: „Naród
bez przeszłości nie ma przyszłości”.
Dla wspólnoty seminaryjnej i całej
diecezji jubileusz jest wielką radością,

jak i czasem zadumy, dlatego też Ojciec
Święty nadał kościołowi seminaryjnemu odpust trwający do końca bieżącego roku. Także do niego przypisane
są pewne warunki. W naszym kościele
są to: modlitwa za Ojca Świętego,
spowiedź sakramentalna, przyjęcie
Komunii Świętej i wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek
grzechu, nawet powszedniego. Ponadto przypisane są modlitwy: „Ojcze
nasz...”, do Najświętszej Maryi Panny,
do św. Michała Archanioła oraz Wyznanie wiary. Należy także odwiedzić
nasz kościół (jeśli jednak nie ma takiej
możliwości, można się łączyć z nim
duchowo). Spełnienie tych wszystkich
warunków pozwala nam dostąpić darowania doczesnej, czyli ziemskiej, kary za
popełnione grzechy. Warto korzystać
z każdej okazji uzyskania odpustów (jeden dziennie), gdyż prowadzą nas one
do pogłębienia wiary i do zbawienia.
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Kartki z Adoracji
Panie, kiedy przychodzę na adorację, to pragnę powtarzać
za dobrym łotrem: „Jezu, pamiętaj mnie, kiedy wejdziesz do
królestwa” (Łk 23,42). Łotr w oczach świata przegrał, poniósł
klęskę, ale w Twoich oczach zwyciężył, bo
zaufał Tobie. Zaufał Tobie jak przyjaciel
ufa przyjacielowi. Ja także pragnę zaufać
dk. Karol Klecha Tobie. Jezu, adoracja uczy mnie (nas)
„marnowania czasu” dla Ciebie. I może
w oczach świata to porażka, bo przecież nic się nie robi. Ale
ja wiem, że w oczach Bożych to zwycięstwo. Bo przecież dzięki
kontemplacji Twojego oblicza uczysz mnie z miłością patrzeć
na drugiego człowieka. Jak Ty spojrzałeś na dobrego łotra.
Panie Jezu, przychodzę do Ciebie, aby
szukać umocnienia i wsparcia. Aby opowiedzieć Ci o moich sukcesach i porażkach,
o dobrych i złych chwilach. Przychodzę, by
trwać przy Tobie.
Panie Jezu, jak Mojżesz w czasie wędrówki po pustyni, tak
i ja przychodzę do Ciebie, aby z Tobą rozmawiać twarzą w twarz,
dk. Krzysztof
jak rozmawia się z przyjacielem. Mam kilku przyjaciół – osoby,
Zych
z którymi mogę o wszystkim porozmawiać, którym mogę wszystko powiedzieć, osoby które są dla mnie darem, które wysłuchają i doradzą. Ale ta
ziemska przyjaźń nie jest wystarczająca. Twoja zaś przyjaźń, Panie, jest całkowita
i pełna miłości do mnie. Mogę z Tobą rozmawiać zawsze i wszędzie, a Ty mnie zawsze
wysłuchasz. Tak często przedstawiam Ci wiele spraw, tak często szukam odpowiedzi
na moje problemy w sposób konkretny. A zapominam, że Ty mi odpowiadasz każdego
dnia, mówisz do mnie w Twoim Słowie.
Proszę Cię, Panie, niech będę otwarty na Twój głos, niech nigdy o tym nie zapominam.

Panie Jezu, stając przed Twoim Boskim obliczem zwracam się
do Ciebie z dziecięcą ufnością, błagam o pomoc i ratunek. Mam
nadzieję, że mnie wysłuchasz, gdyż powiedziałeś: „Przyjdźcie do
Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was
pokrzepię” (Mt 11,28). Dlatego przychodzę
do Ciebie każdego dnia i proszę bym był
Twoim uczniem i wiernie mógł wypełniać
dk. Mateusz
Przykazanie Miłości Bliźniego. Spraw,
Zięba
abym wyzbył się egoizmu, nauczył się
naśladować Ciebie w miłości bliźnich. Moją miłością pragnę
objąć wszystkich ludzi, których spotkam w życiu, również
moich nieprzyjaciół.
Serce Jezusa, rozbudź w mym sercu prawdziwą miłość ku
moim bliźnim. Dopomóż mi, Panie, abym nie marnował darów
otrzymanych od Ciebie. Naucz mnie wykorzystać każdy dzień
dla Twojej chwały i zbawienia mojej duszy.
Panie Jezu, podczas swojej męki zostałeś opuszczony przez uczniów. Tylko
niewielkie grono osób towarzyszyło Tobie do końca. Jezu, teraz
także ja często opuszczam Cię w Sakramencie Twojej Miłości. Ty
przychodzisz do mnie, jesteś ze mną, a ja zostawiam Cię samego.
Kocham Cię, ale jeszcze zbyt mało. Dziękuję Ci, lecz nie zawsze.
Myślę o Tobie, ale często jeszcze zapominam.
O Jezu, opuszczany przeze mnie w Najświętszym Sakra- dk. Jan Golec
mencie, chcę pamiętać zawsze o Tobie, chcę Cię kochać jeszcze
bardziej, chcę Ci dziękować jeszcze mocniej. Tyś mnie, o Jezu Najdroższy, nigdy nie
zostawił, Ty zawsze Jesteś ze mną w chwilach radosnych i smutnych. O Jezu! Wybacz
mi moje grzechy, złości, przewinienia i słabości. Oddaję Ci duszę, serce oraz ciało
moje. Oczyść je, abym jedynie żył z Tobą i dla Ciebie po wszystkie czasy. Proszę Cię,
nie dozwól, abym Cię opuszczał i zostawiał samego. Jak Ty, O najsłodszy Jezu, jesteś
przy mnie zawsze, tak i ja chcę być przy Tobie.
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Warto poczytać coś ciekawego!

Między fascynacją,
a nudą
Mateusz Kobylarz
rok V

Pewnie nieraz słyszałeś w kościele stwierdzenie, że Msza Święta jest najważniejszym
wydarzeniem w Twoim życiu. Uczestniczysz
w niej od wielu lat, może nawet codziennie.
Wykonujesz te same gesty, wypowiadasz te
same słowa; często tak się do nich przyzwyczajasz, że nie pamiętasz, co one znaczą. To
dziwne zjawisko dotyka niemal każdego z nas.
Jest nim nuda i rutyna.
Co zrobić, aby tak nie było? Istnieje jakaś
skuteczna recepta? Odpowiedź brzmi: tak!
Pierwszy krok należy do Ciebie. Zdobądź się
na odwagę i wysiłek, aby poznać tajemnicę
Eucharystii. Pomocą w tej wędrówce może być
książka pt. „Jak uczestniczyć we Mszy Świętej?”
o. Adama Hrabi OCD.
Niniejsza książka jest zapisem konferencji
wygłoszonych dla Świeckiego Instytutu Karmelitańskiego Elianum na temat owocnego uczestnictwa w Uczcie Eucharystycznej. Autor w sposób jasny, prosty wprowadza czytelnika krok po kroku w poszczególne tajniki Mszy Świętej. Udziela praktycznych
wskazówek, ucząc świadomego i owocnego przeżywania spotkania z Jezusem.
Ojciec Adam Hrabia jest kapłanem Zakonu Karmelitów Bosych. Pełnił funkcję
ojca duchownego w Karmelitańskim Seminarium Duchownym w Krakowie.
Bogate doświadczenie duchowe, jakim dzieli się z czytelnikiem, zdecydowanie
pomoże Ci zamienić nudę, rutynę w pasję i fascynację przeżywania Mszy Świętej.
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