
PROWADŹ MNIE
TATO

MIŁOSIERDZIA
d ro g id ro g i

MIESIĘCZNIK ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ

cena 4,00 zł 
(w tym 8% VAT)

Nr 6 (142)
czerwiec 2022 

s. 18s. 10 s. 12 s. 28s. 16

Nikt nie rodzi się  
ojcem

Być Tatą Po co nam 
nadzwyczajni 
szafarze Komunii św.?

Zanim będzie  
za późno

s. 10 s. 12 s. 16 s. 23



Nikt nie rodzi 
się ojcem 10

Po co nam 
nadzwyczajni 
szafarze 
Komunii św.?

16

Być Tatą 12

(Nie)oczekiwane 
spotkanie 18

Ktoś oddał nam 
swoje Serce 15

Milczenie, 
ogień i św. Karol 
de Foucauld

20

Zanim będzie 
za późno

Duchowy pokój

23

24

 W numerze

Jan Paweł II w swoich wypowiedziach 
wielokrotnie odnosił się do osoby swojego 
ojca i roli, jaką odegrał w jego życiu. To 
on, Karol Wojtyła senior, po śmierci żony 
Emilii, wziął na siebie troskę o wycho-
wanie syna. Papież zawsze podkreślał, 
że ojciec był dla niego nie tylko autory-
tetem i opiekunem w latach dziecięcych 
i młodzieńczych, ale także przykładem 
pobożności. Wspominał wiarę ojca, jego 
gorliwość i modlitwy, których się od niego 
nauczył. Często dawał świadectwo o tym, 
jak wielki wpływ wywarł ojciec na jego 
kapłaństwo i posługę Piotrową. W książce 
Dar i Tajemnica tak zapisał: „Nieraz zdarza-
ło mi się budzić w nocy i wtedy zastawa-
łem mojego Ojca na kolanach, tak jak na 
kolanach widywałem go zawsze w kościele 
parafialnym”. 

Po latach, jako młody kapłan napisał 
dramat Promieniowanie ojcostwa. Podjął 
w nim rozważania nad rolą ojca w rodzi-
nie, wiążąc je z tajemnicą ojcostwa Boga. 
Zwrócił też uwagę na to, jak przezwycię-
żyć kryzys ojcostwa: „Po jakimś długim 
czasie zdołałem zrozumieć, że nie chcesz, 
ażebym był ojcem, nie stając się dziec-
kiem. Dlatego właśnie przyszedł na świat 
Twój Syn”. Dalej wyjaśniał, że w Chrystu-
sie, stając się dziećmi naszego Ojca w nie-
bie, przezwyciężamy egoizm, samotność 
i niepewność. Mężczyzna w ten sposób 
odkrywa autentyczny obraz Ojca, który 
może realizować swoim życiem, nawet 
w sytuacji braku właściwych wzorców 
wyniesionych z domu rodzinnego.

Niezwykle głębokie przemyślenia 
św. Jana Pawła II na temat ojcostwa od-
najdujemy w adhortacji apostolskiej 
Familiaris consortio. „Mężczyzna, ukazując 
i przeżywając na ziemi ojcostwo samego 
Boga – pisał Papież - powołany jest do 
zabezpieczenia równego rozwoju wszyst-
kim członkom rodziny. Spełni to zadanie 

przez wielkoduszną odpowiedzialność za 
życie poczęte pod sercem matki, przez 
troskliwe pełnienie obowiązku wychowa-
nia, dzielonego ze współmałżonką, przez 
pracę, która nigdy nie rozbija rodziny, 
ale utwierdza ją w spójni i stałości, przez 
dawanie świadectwa dojrzałego życia 
chrześcijańskiego” (FC 25).

Bezsprzecznie, ojciec odgrywa istot-
ną rolę w rozwoju osobowości dziecka, 
pozwalając mu odkryć jego tożsamość 
płciową, poczucie własnej wartości, a po-
przez stawiane wymagania i wyznaczane 
obowiązki daje mu możliwość dorasta-
nia do samodzielności. Stąd też św. Jan 
Paweł II wskazywał, iż „współcześnie 
istnieje zapotrzebowanie na ojców, którzy 
potrafią pełnić swoją rolę, łącząc czułość 
z powagą, wyrozumiałość z surowością, 
koleżeństwo z autorytetem”.

Fundamentalny jest również udział 
ojca w procesie rozwoju wiary dziecka. 
Kształtuje bowiem ono w sobie obraz 
Boga poprzez przykład zachowań swo-
jego ojca. Może dlatego we wspomnianej 
adhortacji Familiaris consortio Papież Polak 
pytał: „A wy, ojcowie, czy umiecie modlić 
się z waszymi dziećmi, z całą wspólnotą 
domową, przynajmniej od czasu do czasu? 
Wasz przykład — prawego myślenia i dzia-
łania — poparty wspólną modlitwą jest 
lekcją życia… Pamiętajcie: w ten sposób 
budujecie Kościół” (FC 60).

W czasach kryzysu ojcostwa, tożsamo-
ści wielu mężczyzn, niedojrzałości ducho-
wej i emocjonalnej, ogólnej niezaradności 
i braku pewności siebie, słowa Jana Paw-
ła II są nie tylko świadectwem, ale i cenną 
wskazówką, jakie wartości przekazać 
ludziom młodym, aby dojrzewali i umieli 
wziąć odpowiedzialność za swoje rodziny, 
środowiska, Ojczyznę i świat. 

ks. JAROSŁAW JABŁOŃSKI
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CZERWIEC 08-11.06 SANKTUARIA WYBRZEŻA GDAŃSKIEGO – Gdańsk, Gdynia Sopot, Hel, Kalwaria 
Wejherowska, Swarzewo (4 dni) – 990 zł; 21-25.06 SZLAKIEM PAPIESKIM – Kraków, Zakopane, Wadowice Kalwaria 
Zebrzydowska, Wieliczka, Dom Jana Pawła II (5 dni) – 1090 zł
LIPIEC 02-03.07 ŚLADAMI PRYMASA WYSZYŃSKIEGO – Stoczek Warmiński, Święta Lipka, Gietrzwałd, Warszawa, 
Zuzela (2 dni) – 400 zł; 12-16.07 LITWA, ŁOTWA, ESTONIA, FINLANDIA – Helsinki (5 dni) – 1490 zł;  
18-26.07 LIBAN – Śladami św. Charbela (9 dni) – 1850 zł +850 USD; 18-29.07 MEDJUGORJE, Chorwacja, Czarnogóra, 
Albania – Ludbreg, Mostar, Dubrownik, Sarajewo, Budva, Kotor, Tirana – 4 dni nad morzem, wypoczynek (12 dni) – 2790 zł
SIERPIEŃ 10-14.08 PRAGA I SANKTUARIA ŚLĄSKIE (5 dni) – 1490 zł; 16-20.08 BIESZCZADY (5 dni) – 1190 zł; 
20-29.08 WŁOCHY Rzym, San Giovanni Rotondo, Monte San Angelo, Cascia (św. Rita), Padwa, Wenecja, Monte Cassino, 
Manfredonia – wypoczynek nad morzem (10 dni) – 2590 zł; 25-27.08 WILNO (3 dni) – 690 zł 
WRZESIEŃ 03-08.09 BRATYSŁAWA, WIEDEŃ, BUDAPESZT (6 dni) – 1690 zł; 12-18.09 MEDJUGORJE – czas 
modlitwy (7 dni) – 1690 zł; 06-16.09 ZIEMIA ŚWIĘTA i JORDANIA (11 dni) – 5200 zł; 11-26.09 SANKTUARIA 
EUROPY – Fatima, Santiago de Compostela, Lizbona, Lourdes, Lisieux, Mont Saint Michel, Madryt, Barcelona, Montserrat, 
Monte Carlo (16 dni) – 3890 zł; 22-29.09 GRUZJA (8 dni, samolot) – 3750 zł; 27.09-04.10 MALTA – Śladami św. Pawła 
(8 dni, samolot) – 3790 zł
PAŹDZIERNIK 12-19.10 CYPR – Śladami wczesnego chrześcijaństwa (8 dni) – 3950 zł
LISTOPAD 06-10.11 RZYM – Do grobu św. Jana Pawła II (5 dni, samolot) – 2650 zł

BIURO PIELGRZYMKOWE
ul. ks. Adama Abramowicza 1 (obok kościoła św. Rocha), Białystok 
czynne: pn-pt 10.00-16.00 
tel.: +48 85 674 59 24, +48 888 17 96 17, e-mail: bppax@tlen.pl, www.bppax.pl

Katolicki Magazyn
POD TWOJĄ OBRONĘ

Niedziela godz. 19.00
Powtórki w poniedziałek o godz. 8.00 i 19.30

TVP3 Białystok

KSIĄŻKI  PODRĘCZNIKI 
DEWOCJONALIA 

SZATY LITURGICZNE 
UPOMINKI  PAMIĄTKI

www.ksiegarnia-katolicka.pl

od poniedziałku do piątku 9.00-18.00 
soboty 9.00-14.00

Białystok, ul. Kościelna 1 
tel. 85 665 24 44, 602 461 402

Znajdź nas na 
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 Z Archidiecezji Białostockiej

MSZA ŚW. W INTENCJI OJCZYZNY 
3 maja w białostockiej archikatedrze wierni modlili się w intencji Ojczyzny w Uroczystość 
Najświętszej Maryi Królowej Polski i Narodowe Święto 3 Maja. „Co roku wspominamy 
i modlimy się za tych, którzy odważyli się myśleć o Ojczyźnie w kategoriach wspólnego dobra 
i zbiorowego obowiązku” – mówił w homilii Metropolita abp Józef Guzdek. Wskazywał, 
że twórcy Konstytucji 3 Maja pozostawili nam program służby Rzeczpospolitej – „dojrzały 
i zarazem domagający się nie tylko przemian zewnętrznych, nowych zarządzeń i przepisów, 
ale nade wszystko przemiany wewnętrznej, domagający się ludzi o prawych, szlachetnych 
sumieniach”. We Mszy św. uczestniczyli parlamentarzyści, najwyżsi przedstawiciele władz 
wojewódzkich i miejskich, służby mundurowe wraz z dowódcami i wyższymi przełożonymi, 
kombatanci, harcerze oraz poczty sztandarowe. Po Eucharystii główne uroczystości roczni-
cowo-patriotyczne odbyły się przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

UROCZYSTOŚCI KU CZCI ŚW. IZYDORA
15 maja bp Henryk Ciereszko przewodniczył dorocznej uroczystości wręczenia medalu 
św. Izydora Oracza w kościele pw. Ducha Świętego w Białymstoku. Podczas Mszy św. 
uhonorował medalem św. Izydora rolników i przedsiębiorców rolnych Podlasia, wykazu-
jących się szczególnymi zasługami dla rolnictwa i jego rozwoju. W homilii ks. dr Dariusz 
Wojtecki podkreślał, że współpraca człowieka z Bogiem i przyrodą zobowiązuje nas do 
„równowagi, respektowania praw natury, praw moralnych i społecznych”. We Mszy św. 
uczestniczyli parlamentarzyści, najwyżsi przedstawiciele władz wojewódzkich, samorzą-
dowych i miejskich, pracownicy Lasów Państwowych, bractwa kurkowego oraz podlascy 
przedsiębiorcy. Obecne były poczty sztandarowe organizacji rolniczych, a uroczystość 
uświetniły występy zespołów ludowych.

MSZA ŚW. Z OKAZJI 30-LECIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
27 maja abp Józef Guzdek w białostockiej archikatedrze przewodniczył Mszy św. w intencji 
strażaków i ich rodzin. Okazją do wspólnej modlitwy były obchody 30-lecia Państwowej 
Straży Pożarnej połączone z wojewódzkimi obchodami Dnia Strażaka. Metropolita zachę-
cał zgromadzonych do okazywania wdzięczności strażakom za ich heroiczną, „samarytań-
ską służbę” człowiekowi, którego mienie, zdrowie, bądź życie są zagrożone. We wspólnej 
modlitwie uczestniczyli kapelani Straży Pożarnej, Podlaski Komendant Wojewódzki PSP 
i komendanci powiatowi wraz z podległymi im funkcjonariuszami PSP, a także prezesi 
– wojewódzki i powiatowi wraz z druhnami i druhami OSP Województwa Podlaskiego, 
poczty sztandarowe, przedstawiciele władz oraz liczni strażacy wraz z rodzinami. Dalsza 
część uroczystości odbywała się na placu przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 Z Archidiecezji Białostockiej
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Więcej informacji, zdjęcia i materiały filmowe w serwisie internetowym ArchiBial.pl oraz na Twitterze @BialArchi

PIELGRZYMKA MĘŻCZYZN DO KRYPNA
7 maja, po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, sprzed białostockiej archika-
tedry wyruszyła Piesza Pielgrzymka Mężczyzn do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia 
w Krypnie. Wraz z 300-osobową grupą pątników na trasę wyruszył bp Henryk Ciereszko 
oraz alumni białostockiego Seminarium Duchownego. Tegoroczna, 27. edycja pielgrzymki 
odbywała się pod hasłem: „Razem ze św. Józefem idziemy do Matki“. Wszystkie prośby 
i dziękczynienia pielgrzymów zostały przedstawione Matce Bożej Pocieszenia przed Mszą 
św. w Krypnie, w nabożeństwie ku czci św. Józefa. Eucharystii na zakończenie pielgrzymki 
przewodniczył bp. Henryk Ciereszko.

PAPIESKIE FORUM MŁODYCH
18 maja w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej miała 
miejsce 17. edycja Papieskiego Forum Młodych. Wydarzenie organizowane jest przez 
katechetów i młodzież szkół średnich corocznie w dniu urodzin św. Jana Pawła II. Tego-
rocznemu spotkaniu przyświecało hasło: „Każdy ma swoje Westerplatte”, zaczerpnięte 
z homilii Ojca Świętego wygłoszonej do młodych 12 czerwca 1987 r. na Westerplatte. 
Gościem specjalnym Forum był abp Józef Guzdek, który życzył jego młodym uczestnikom 
„odwagi, mądrości i siły” do przezwyciężania życiowych trudności i swoich własnych 
słabości, oraz tego, aby byli godni miana „bohaterów naszych czasów”. Po zakończeniu 
spotkania uczestnicy Forum udali się na wspólną Eucharystię do białostockiej archikatedry.
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6 maja w Watykanie 36 rekrutów Gwardii Szwaj-
carskiej złożyło przysięgę. Odbyła się ona tradycyj-
nie w rocznicę śmierci 147 gwardzistów, którzy oddali 
życie w obronie Papieża podczas Sacco di Roma, czyli 
najazdu i rozgrabienia Rzymu przez wojska Karola V. 
Z tej okazji papież Franciszek spotkał się z rekrutami 
i ich rodzinami w Sali Klementyńskiej. Przysięga rekru-
tów odbyła się na Dziedzińcu św. Damazego na sztandar 
Gwardii Szwajcarskiej. W uroczystości uczestniczyła 
wysokiej rangi delegacja ze Szwajcarii oraz rodziny 
rekrutów. Nowi gwardziści złożyli przysięgę w języku 
kantonu Szwajcarii, z którego pochodzą. Większość po 
niemiecku i francusku, dwóch po włosku. Trzech spośród 
nich ma polskie korzenie.

Brutalna i bezsensowna wojna na Ukrainie musi 
poruszyć sumienia wszystkich chrześcijan i każdego 
Kościoła – mówił Franciszek podczas audiencji dla Pa-
pieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan 6 maja 
br. Podkreślił, że wszyscy muszą postawić sobie pytanie, 
w jaki sposób Kościoły mogą przyczynić się do budowa-
nia braterstwa między narodami. Franciszek zauważył, 
że pandemia covid-19 uświadomiła wszystkim uczniom 
Chrystusa, że „należymy do jednej chrześcijańskiej ro-
dziny, wszyscy nosimy w sobie tę samą ludzką kruchość 
i możemy liczyć jedynie na pomoc, która pochodzi od 
Boga. Pełniej zdaliśmy sobie też sprawę, że wzajemnie 
jesteśmy za siebie współodpowiedzialni. Nim pandemia 
dobiegła końca, stanęliśmy jednak przed nowym tragicz-
nym wyzwaniem w postaci wojny na Ukrainie”.

Na zakończenie audiencji na placu św. Piotra 
11 maja br., w momencie tzw. baciamano, papież 
Franciszek spotkał się z żonami dwóch oficerów Batalionu 
Azow, ukraińskiej jednostki wojskowej, która broniła 
huty Azowstal w Mariupolu. Kateryna Prokopenko i Julia 
Fedosiuk, żony żołnierzy przebywających w zakładach 
Azowstal w Mariupolu, powiedziały po spotkaniu: 
„Mamy nadzieję, że to może uratować życie naszych 
mężów. (…) Poprosiłyśmy go, żeby przyjechał na Ukrainę 
i porozmawiał z Putinem”. Wcześniej napisały do Ojca 
Świętego, a kilka dni później otrzymały niespodziewane 
zaproszenie na audiencję.

W dniu 102. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, 
przy jego grobie w Bazylice Watykańskiej została odpra-
wiona Msza św. z udziałem Polaków. We Mszy św. pod 
przewodnictwem ks. Piotra Bajora z watykańskiej Kongre-
gacji Edukacji Katolickiej wzięło udział kilkudziesięciu 
wiernych. W homilii podkreślił on, że życie doczesne 
Karola Wojtyły było piękną misją, realizowaną zgodnie 
ze słowami, które pod koniec życia zawarł w Tryptyku 
Rzymskim: „Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do 
góry, pod prąd”, a także na więzi z Bogiem, wzorowanej na 
czytanych tego dnia słowach Ewangelii o krzewie winnym 
i latorośli. „Prośmy za wstawiennictwem tego Dostojnego 
Świętego Jubilata, abyśmy tak żyli i uświadamiali sobie, że 
bez związku z Jezusem nie może to nam się udać, a razem 
z Nim o cokolwiek będziemy prosić, to otrzymamy” – za-
chęcił celebrans na zakończenie.

Sytuacja na Ukrainie oraz aktualne kwestie 
duszpasterskie były głównymi tematami spotkania 
Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi ob-
radowali na Jasnej Górze 2 maja, w wigilię uroczystości 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Biskupi 
podczas obrad Rady Stałej omówili działalność Kościoła 
wobec dramatu wojny na Ukrainie. Wysłuchali spra-
wozdań z prowadzonych przez Caritas Polska oraz Radę 
Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki 
i Pielgrzymek działań. Drugim tematem spotkania była 
aktualna sytuacja duszpasterska Kościoła w Polsce oraz 
tworzony plan duszpasterski na rok 2022-2023, którego 
hasłem będą słowa: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Na 
zakończenie zachęcili wszystkich, „by w tych trudnych 
czasach pokładać nadzieję w Bogu i ufać wstawiennictwu 
Pani Jasnogórskiej, Królowej Polski”.

Solidarność zakorzeniona w zdrowych warto-
ściach chrześcijańskich stanowi DNA polskiego naro-
du – mówił na Skałce abp Jan Romeo Pawłowski. Sekretarz 
ds. Przedstawicielstw Papieskich w Sekretariacie Stanu 
Stolicy Apostolskiej przewodniczył Mszy św. z okazji 
ogólnopolskich uroczystości św. Stanisława biskupa 
i męczennika. Uroczystości te rozpoczęły się tradycyjną 
procesją, która przy biciu Dzwonu Zygmunta wyruszyła 
z katedry na Wawelu do bazyliki na Skałce. Uczestniczyli 
w niej przedstawiciele polskiego Episkopatu, kapłani, 
osoby konsekrowane, delegacje wiernych Archidiecezji 
Krakowskiej, reprezentanci różnych stanów, bractw 
i stowarzyszeń. W tym roku główną intencją modlitw był 
pokój na Ukrainie.

Niech św. Stanisław wyjedna wszystkim młodym 
dar mądrego rozeznania życiowej drogi, zawierzenia 
Chrystusowi i wierności wartościom ewangelicznym – 
powiedział do Polaków Papież podczas audiencji ogólnej 
11 maja. Oto słowa Ojca Świętego: „Pozdrawiam serdecznie 
pielgrzymów polskich. W poniedziałek obchodziliście 
uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Patro-
na Waszej Ojczyzny. Niech on, niezłomny obrońca Bożego 
ładu moralnego, szczególnie w tym tygodniu modlitw 
o powołania, wyjedna wszystkim młodym dar mądrego 
rozeznania życiowej drogi, zawierzenia Chrystusowi 
i wierności wartościom ewangelicznym. Z serca Wam 
błogosławię”.

„Na krańce świata” – to hasło, które będzie towarzy-
szyć XXVI Spotkaniu Młodych na Lednicy. Wydarzenie 
odbędzie się 4 czerwca w tradycyjnej formie. Przez ostat-
nie dwa lata organizowane było w formule online z powo-
du pandemii koronawirusa. Mszy św. podczas spotkania 
będzie przewodniczył abp Wojciech Polak, Prymas Polski.

 Kościół w Polsce  Stolica Apostolska

5www.dm.archibial.pl
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 Rozważania na niedziele i  święta

Zesłanie Ducha Świętego
5 czerwca 2022 – Ewangelia: J 14,15-16.23b-26

JEŻELI MNIE MIŁUJECIE, BĘDZIECIE ZACHOWYWAĆ MOJE 
PRZYKAZANIA. JA ZAŚ BĘDĘ PROSIŁ OJCA, A INNEGO 
PARAKLETA DA WAM, ABY Z WAMI BYŁ NA ZAWSZE

Bóg składa obietnicę i zawsze je wypełnia. Ta niedziela jest 
namacalnym tego dowodem. Obiecany Duch Święty został 
dany Apostołom, a poprzez nich jest udzielany nieustannie 
każdemu, kto przychodzi do Boga i pragnie. 

Jeśli pragniesz miłości. Jeśli czujesz w sobie głód sensu 
życia. Jeśli doświadczasz pustki egzystencjalnej. To jest Dobra 
Nowina. Ojciec obdarowuje bezgraniczną miłością. Nadaje 
sens temu, co niezrozumiałe. Wypełnia pustkę i pokazuje 
nową perspektywę życia. Duch Święty przekonuje nasze serca 
i umysły, że Bóg jest dobrym Ojcem. 

Dlaczego to takie ważne? Bo wielu z nas żyje jak sieroty. 
Nie korzystamy z duchowych przywilejów, które nam nie-
ustannie przysługują. Taplamy się w kompleksach, grzechach 
oraz plotkach. Tymczasem na wyciągnięcie ręki jest inny styl 
życia. Taki, który wyznaczają przykazania. Wbrew pozorom 
nie są one uciemiężeniem. Są konkretnymi owocami miłości 
Boga do Ciebie.

Wołaj każdego dnia o Ducha Świętego. Tak, aby to On 
utwierdzał Cię w przekonaniu, że masz Ojca. Dobrego Ojca, 
który nieustannie broni i chroni Cię przed złem.

Najświętszej Trójcy
12 czerwca 2022 – Ewangelia: J 16,12-15

JESZCZE WIELE MAM WAM DO POWIEDZENIA, 
ALE TERAZ ZNIEŚĆ NIE MOŻECIE

Duchowość chrześcijańska nie jest duchowością magii, ale 
duchowością procesu. Jezus ukazuje, że wiara jest procesem, 
na który składa się wiele małych etapów rozłożonych w czasie.

Żyjemy w XXI w., który słynie m.in. z tego, że ludzie chcą 
mieć wszystko na cito. Tak jak po kilku kliknięciach możemy 
zakupić interesujący nas produkt, tak samo chcielibyśmy prze-
żywać wiarę. Jednak warto w tym miejscu przytoczyć znane 
ludowe powiedzenie: Co nagle to po diable.

W wierze dochodzimy do dojrzałości. To trwa. Ile? Tak na-
prawdę całe życie. Boga nie można zrozumieć po jednej Mszy 
św., po jednych rekolekcjach, po przeczytaniu jednej – nawet 
najmądrzejszej – teologicznej książki. 

Dzisiejsza Uroczystość jest zaproszeniem do wejścia na 
drogę duchowego rozwoju. Tajemnica Trójcy Świętej objawia 
nam Boga, który jest MIŁOŚCIĄ, ale także ukazuje nam prawdę, 
że Bóg jest niezgłębioną tajemnicą. 

Zachęcam Cię, aby uzbroić się w cierpliwość i podążać za tą 
TAJEMNICĄ. Krok po kroku będziesz Ją poznawał, a raczej to 
Ona będzie odkrywała przed Tobą perspektywę nowej jakości 
życia. Życia w obecności Tego, który jest niezgłębiony, a jednak 
tak bardzo bliski.

Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa

16 czerwca 2022 – Ewangelia: Łk 9,11b-17

JEDLI I NASYCILI SIĘ WSZYSCY...
Człowiek żyjący w XXI w. to istota odczuwająca głód. Nie 

chodzi mi bynajmniej o głód fizyczny, ale o głód duchowy. 
Pomimo rozwoju technicznego wielu z nas przeżywa do-
świadczenie pustki. Gabinety terapeutyczne pękają w szwach. 
Z roku na rok zwiększa się ilość wypisywanych recept na leki 
hamujące depresje. 

Czy jest taki pokarm, który może nasycić? Czy istnieje taki 
pokarm, który sprawi, że współczesny człowiek odnajdzie sens 
życia? 

Na te pytania nie ma łatwej odpowiedzi. Mimo to, spróbuj-
my jej poszukać. Co może być przyczyną, że w tak rozwiniętym 
świecie, człowiek nie doświadcza spełnienia? 

Być może wynika to z tego, że zapomnieliśmy, że człowiek 
to nie tylko ciało. Jesteśmy istotami cielesno-duchowymi. Tak 
jak dbamy o nasze ciała, tak samo należałoby zadbać o ducha. 

Pokarmem duchowym jest Eucharystia. Na każdej Mszy 
św. słyszymy słowa: Bierzcie i jedzcie. Bierzcie i pijcie. Kapłan nie 
mówi: Bierzcie i patrzcie, ale ewidentnie zachęca, by spożywać 
postacie eucharystyczne.

Być może tu jest odpowiedź. Brak prawdziwej komunii 
z Bogiem prowadzi do głodu. A dzisiejsza Uroczystość ma nam 
na nowo przypomnieć, gdzie jest Prawdziwy Pokarm.

12 niedziela zwykła
19 czerwca 2022 – Ewangelia: Łk 9,18-24

WTEDY SUROWO IM PRZYKAZAŁ I NAPOMINAŁ 
ICH, ŻEBY NIKOMU O TYM NIE MÓWILI

Dzisiejsza perykopa ewangelijna ukazuje nam tzw. sekret 
mesjański. Jezus nakazuje swoim uczniom, aby nie rozpowia-
dali na lewo i prawo, że jest Mesjaszem. Dlaczego? Przecież 
to trochę kłóci się z późniejszym nakazem misyjnym: Idźcie 
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 

Otóż nie zawsze jest czas i pora, aby ogłaszać wielkość 
Boga. Tym bardziej, gdy ta wielkość może być źle zrozumiana. 
A nawet stać się impulsem do konfliktu oraz kłótni. Mentalnie 
Naród Wybrany oczekiwał Mesjasza, który będzie przywódcą 
politycznym. Miał On – w ich mniemaniu – dokonać wyzwo-
lenia z rąk okupanta. Tymczasem Chrystus przynosi zupełnie 
inny obraz Mesjasza. W swoim exposé powiedział:

Duch Pański spoczywa na Mnie, 
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 
abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność, 
a niewidomym przejrzenie; 
abym uciśnionych odsyłał wolnymi, 
abym obwoływał rok łaski od Pana.

Bóg wierny swoim obietnicom posyła Syna. Jego imię to 
JEZUS, tzn. BÓG ZBAWIA. To właśnie jest istota misji Mesja-
sza. Ma On przynieś wyzwolenie z niewoli grzechu. Ma dać 
prawdziwą wolność duchową. Nie ma być politykiem, czy 
królem w rozumieniu czysto światowym. 

Dzisiaj też warto sobie zadać pytanie: Jakiego Jezusa ogła-
szam, swoimi słowami, czynami oraz decyzjami? Czy oby na pewno 
tego Jezusa, który zostawił po sobie świadectwo w Ewangelii? 

A może jest tak, że moje ewangelizowanie jest przepeł-
nione politykowaniem oraz chęcią, aby siłą zdobywać ludzi 
dla Boga? Wówczas powinienem na poważnie potraktować 
przesłanie z dzisiejszej Ewangelii. Jak to mawiają: Milczenie 
bywa złotem.

13 niedziela zwykła
26 czerwca 2022 – Ewangelia: Łk 9,51-62

PANIE, CZY CHCESZ, A POWIEMY, ŻEBY OGIEŃ SPADŁ Z NIEBA 
I ZNISZCZYŁ ICH?”. LECZ ON ODWRÓCIWSZY SIĘ ZABRONIŁ IM

W życiu bardzo ważne jest, aby w adekwatnym czasie po-
wiedzieć: tak. Często od tego słowa zależy nasza przyszłość. 
Niemniej równie ważne jest, aby w odpowiednim momencie 
stwierdzić: nie.

Dzisiejsza perykopa ewangelijna ukazuje Jezusa, który 
mówi: NIE. W ten sposób potwierdza, że prawdziwa mądrość 

umie stawiać granice. Nie można się zawsze na wszystko zga-
dzać. Szczególnie wówczas, gdy ktoś – często nieświadomie 
– prosi o truciznę. 

Może dlatego Bóg nie wysłuchuje każdej naszej prośby 
na modlitwie? Owszem z naszego punktu widzenia to, czego 
chcemy jest dobre. Jednak nie zapominajmy, że my widzimy 
tylko po części. Nieraz potrafimy zafiksować się na jednej 
rzeczy, nie widząc innych – dużo lepszych – rozwiązań. Bóg 
ma znacznie szerszą perspektywę patrzenia i oceniania. Może 
warto Mu zaufać? 

Reasumując przeczytaj dzisiejszą Ewangelię właśnie w ta-
kim kluczu, który otwiera patrzenie na rzeczywistość w per-
spektywie słowa: NIE. Brak pozytywnej odpowiedzi może być 
niejednokrotnie wybawieniem. Bo są takie zakazy, które bardzo 
konkretnie chronią i zabezpieczają przed niechcianymi oraz 
złymi konsekwencjami. 

Podziękuj Bogu, że potrafi powiedzieć: NIE. Szczególnie 
wtedy gdy prosisz Go o głupotę. Być może już niejeden raz taka 
postawa Boga ochroniła Cię przed negatywnymi skutkami.

rozważania przygotował ks. KAMIL DĄBROWSKI

ŚWIĘCENIA DIAKONATU
27 maja w białostockiej archikatedrze czte-
rech alumnów piątego roku Archidiecezjal-
nego Wyższego Seminarium Duchownego 
w Białymstoku przyjęło święcenia diako-
natu. „Urząd diakonatu jest powołaniem, 
jest wprowadzeniem w urząd duchowny 
w Kościele, jest wołaniem, które wymaga 
zaangażowania całego siebie, całej swojej 
osoby. Nie jest z rzędu tych zawodów czy 
posług, które kończą się wraz z godzinami 
pracy, a później jest już tylko własne i pry-
watne życie” – podkreślał biskup pomoc-
niczy Archidiecezji Białostockiej. W ciągu 
najbliższego roku każdy z diakonów obroni 
pracę magisterską z wybranej dziedziny 
teologii. Białostoccy seminarzyści dyplomy 
zdobywają na Uniwersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Po pięciu latach studiów i formacji semi-
naryjnej święcenia diakonatu otrzymali 
alumni piątego roku: Mieszko Czaplejewicz 

z parafii pw. św. Stanisława BM w Dąbrowie 
Białostockiej, Robert Osiecki z parafii pw. 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie, 
Maciej Radziszewski z parafii pw. św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus w Kleosinie i Jakub 
Taudul z parafii pw. Miłosierdzia Bożego 
w Białymstoku.

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE
28 maja w archikatedrze białostockiej świę-
cenia kapłańskie z rąk abp. Józefa Guzdka 
przyjęło czterech diakonów. Metropolita 
przypomniał w homilii, że misją Chrystusa 
była służba i tej służby uczył On również 
swoich uczniów. Podkreślał, że najgłęb-
szy sens duchowości kapłańskiej wyraża 
się w postawie leżenia krzyżem. „Każdy 
z Was przylgnąwszy do Chrystusa ma być 
«posadzką», po której powierzeni Wam 
bracia i siostry będą wędrować ku pełni 
spotkania z Bogiem. «Posadzką»! Nigdy 
zaś przeszkodą!” – mówił do nowo wyświę-

conych kapłanów. Po zakończeniu obrzędu 
święceń, sprawowali oni dalej liturgię Mszy 
św. z abp. Józefem Guzdkiem, Metropolitą 
Białostockim, abp. Seniorem Edwardem 
Ozorowskim, bp. Henrykiem Ciereszko 
oraz księżmi profesorami. Neoprezbiterom, 
w tym ważnym dla nich wydarzeniu towa-
rzyszyli rodzice, ich rodziny, proboszczowie 
parafii, z których pochodzą, a także licznie 
zgromadzeni kapłani i wierni. Przed udzie-
leniem błogosławieństwa abp Guzdek wrę-
czył neoprezbiterom dekrety potwierdzające 
przyjęcie święceń kapłańskich, upoważ-
niające ich do spowiadania wiernych oraz 
celebrety i legitymacje kapłańskie. 
Święcenia kapłańskie przyjęli: Dariusz 
Adamski z parafii pw. św. Kazimierza Króle-
wicza w Białymstoku, Przemysław Cimoch 
z parafii pw. św. Kazimierza Królewicza 
w Białymstoku, Karol Dzierżek z parafii pw. 
św. Stanisława BM w Białymstoku i Michał 
Rogucki z parafii pw. Ducha Świętego 
w Białymstoku. 

 Z Archidiecezji Białostockiej

Nowo wyświęceni diakoni z bp. H. Ciereszko Nowo wyświęceni prezbiterzy z abp. J. Guzdkiem i bp. H. Ciereszko
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Stygmaty (z języka greckiego – znamię, 
piętno) to rany Jezusa Chrystusa pojawiające 
się na ciele innych osób. Niektóre stygmaty 
przypominają rany Zbawiciela na Jego plecach 
powstałe podczas biczowania lub rany na 
Jego głowie, powstałe przez nałożenie korony 
cierniowej. Jednak tradycyjnie, stygmaty 
pojawiają się zwykle w pięciu klasycznych 
obszarach: bok (gdzie Jezus został przebity 
włócznią, aby potwierdzić Jego śmierć), obie 
dłonie/nadgarstki i stopy (rany zadane przez 
gwoździe podczas ukrzyżowania). Stygmaty 
znane są również jako „Pięć Ran” lub „Święte 
Rany naszego Pana”.

Stygmaty krwawią, bolą oraz prze-
szkadzają w normalnym funkcjono-
waniu, tak jak „zwykłe” rany, lecz nie 
goją się przez dłuższy czas, pomimo 
stosowania pod nadzorem lekarzy 
różnych medykamentów. Święty Oj-
ciec Pio miał stygmaty przez 50 lat. 
Zadziwiające jest to, że stygmaty nie 
powodują – jak to zazwyczaj bywa 
– dodatkowych komplikacji ani nie 
doprowadzają do śmierci z wyczer-
pania, choć często upływ krwi bywa 

znaczny. Medycyna nie potrafi wyja-
śnić tego zjawiska.

Posiadanie stygmatów nie jest 
oczywiście karą, ale wyproszoną 
w modlitwie łaską jednoczenia się 
w bólu i cierpieniu z Jezusem, wspól-
nym przejściem przez via dolorosa. 
Stygmatycy nie są w żaden sposób 
wyróżniani. Przeciwnie – ich życie 
z reguły obfituje w problemy, cier-
pienia, walkę duchową. Towarzyszy 
im samotność, uczucie opuszczenia. 
Są często podejrzewani o oszustwo 
i poddawani upokarzającym bada-
niom. W średniowieczu posądzano 
stygmatyków o czary i kontakt z dia-
błem, co groziło spaleniem na stosie. 
Niektóre stygmaty widoczne są gołym 
okiem, inne ukryte przed otoczeniem. 
Te niewidoczne sprawiają jednak 
taki sam ból i cierpienie. Pierwszym 
stygmatykiem, który stwierdził: „No-
szę w swoim ciele ślady Męki Chrystu-
sowej” był prawdopodobnie św. Pa-
weł. Jego stygmaty miały charakter 
wewnętrzny i nikt ich nie widział. 
Natomiast współbracia potwierdzili 
fakt stygmatyzacji św. Franciszka 

z Asyżu – widzieli rany, a nawet ich 
dotykali.

Zjawisko stygmatów trwa, choć 
epoki się zmieniają. Inni najbardziej 
znani stygmatycy to: św. Katarzyna, 
św. Teresa z Avila, św. Jan od Krzyża, 
św. Rita. Niektórzy badacze twierdzą, 
że ukryte stygmaty posiadała św. Fau-
styna. Ciekawy jest fakt, że noszone 
przez pół wieku stygmaty św. Ojca 
Pio, których istnienie potwierdzają 
świadkowie, liczne zdjęcia, filmy 
i zachowane relikwie – w momencie 
śmierci włoskiego zakonnika kapu-
cyna zniknęły.

Stygmaty są prywatnym objawie-
niem Chrystusa, dowodem wielkiej 
miłości do Pana. Stygmatycy pragną 
kroczyć Jego drogą przyjmując nie 
splendory – gdyż tych w życiu Jezusa 
nie było – tylko lęk i trwogę Getsema-
ni, samotność Ciemnicy, ból i szyder-
stwo Drogi Krzyżowej, mękę Golgoty. 
Bo stygmaty, jak mówił św. Ojciec Pio, 
to nie są medale, ale na pewno wska-
zują drogę do nieba.

ks. ANDRZEJ DĘBSKI
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Proście Pana żniwa
Święty HANNIBAL MARIA di 
FRANCIA urodził się 5 lipca 1851 r. 
w Mesynie na Sycylii w rodzinie ary-
stokratycznej. Miał 15 miesięcy, gdy 
zmarł jego ojciec. Miał jeszcze troje 
rodzeństwa. Kilka lat wychowywa-
ła go ciotka, po jej śmierci wrócił 
do rodzinnego domu. Kształcił się 
w szkole prowadzonej przez OO. 
Cystersów, mieszkał wtedy w inter-
nacie. Często swoje porcje jedzenia 
oddawał ubogim. Od dziecka był 
bardzo pobożny, otrzymał pozwole-
nie na codzienne przyjmowanie Ko-
munii św. i był bardzo wyczulony na 
ludzką biedę. W wieku 17 lat odkrył 
powołanie do kapłaństwa. Rozpoczął 
naukę w seminarium. Jako diakon 
spotkał żebraka, który był prawie 
niewidomy, zaopiekował się nim. 
Po przyjęciu święceń kapłańskich 
16 marca 1878 r. uzyskał pozwole-
nie na zamieszkanie w Dzielnicy 
Awiniońskiej w Mesynie, uważanej 
za „ziemię przeklętą”. Z miłości do 
Pana Jezusa zamieszkał w miejskich 
slumsach wśród najbiedniejszych, 
nieszczęśliwych, pozbawionych ja-
kiejkolwiek opieki. Nie wycofał się 
z pracy wśród nich, mimo że nie był 
rozumiany ani przez kapłanów, ani 
przez rodzinę, ani przez biedaków, 
którym służył, nie wycofał się, gdyż 

w nich widział oblicze Pana Jezusa. 
Wtedy jeszcze bardziej wzmogła się 
jego modlitwa o powołania kapłań-
skie. Napisał: „Jak to możliwe, że 
prosi się o deszcz i o wszystkie inne 
potrzeby, a zapomina się prosić Do-
brego Boga o kapłanów”. Powołał do 
istnienia Zgromadzenie Córek Bożej 
Gorliwości i Zgromadzenie Księży 
Rogacjonistów Serca Jezusowego. 
W liście do papieża św. Piusa X pisał: 
„Poświęciłem się od młodości tym 
świętym słowom Ewangelii: Rogate 
ergo. W moich instytutach sieroty, 
ubodzy, kapłani, zakonnice codzien-
nie modlą się do Najświętszego Serca 
Jezusa i Maryi, św. Józefa i Świętych 
Apostołów, aby obdarzyli Kościół 
wybitnymi i świętymi kapłanami, 
ewangelicznymi robotnikami po-
trzebnymi do mistycznego żniwa 
dusz”. Zmarł 1 czerwca 1927 r. w Me-
synie. 

Coroczny Dzień Modlitw o Po-
wołania, ustanowiony przez Paw-
ła VI w 1964 r., można uważać za 
odpowiedź Kościoła na inicjatywy 
św. Hannibala. Beatyfikowany był 
7 października 1990 r., w czasie trwa-
nia Synodu Biskupów na temat: „For-
macja kapłanów we współczesnym 
świecie”, kanonizowany – 16 maja 
2004 r. Wtedy Ojciec Święty powie-

dział o nim: „«Jeśli Mnie kto miłuje, 
będzie zachowywał moją naukę» 
( J 14,23). W tych słowach Ewange-
lii dostrzegamy zarys duchowości 
Hannibala, który z miłości do Pana 
poświęcił całe swoje życie duchowe-
mu dobru bliźniego. Ze względu na 
nie zwracał uwagę przede wszyst-
kim na pilną potrzebę wypełniania 
ewangelicznego polecenia: «Rogate 
ergo... — Proście Pana żniwa, żeby 
wyprawił robotników na swoje żni-
wo» (Mt 9,38)”.

REGINA PRZYŁUCKA
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Fundamentem duchowości 
chrześcijańskiej jest osobowe 
przyjęcie daru życia chrześcijań-
skiego i zaangażowanie się w nie. 
Punktem wyjścia jest w tym 
względzie sakrament chrztu św. 
W nim Bóg obdarza człowieka 
swoim życiem: stworzenie zo-
staje włączone w życie swojego 
Stwórcy. 

Od trzydziestu lat udzielam 
sakramentu chrztu św. Chrzczo-
ne niemowlęta czasami śpią, 
czasami płaczliwie krzyczą, 
a niejednokrotnie uśmiechają się 
– pewnie na spotkanie z przycho-
dzącym Bogiem i uciekającym 
ze starodawną winą szatanem. 
Wizualnie niby nic się nie zmie-
nia, a jednak wiara podpowiada, 
że przyszedł do człowieka Bóg 
i ogarnął ludzkie życie swoim, 
Boskim życiem – Miłością. Ina-
czej jest w przypadku chrztu 
starszych. Bóg w nich się niejako 
materializuje. Moment chrztu na 
twarzy wypisuje mistyczne doświad-
czenie. Człowiek niejako zmienia się 
fizycznie. 

Coraz częściej upominają się 
u rodziców o ten sakrament dzieci, 
których rówieśnicy przygotowują 
się do Pierwszej Komunii Świętej, 
a nierzadko, szczególnie w wielkich 
miejskich aglomeracjach dorośli, któ-
rych najbliżsi i kochający pominęli 
w dzieciństwie obdarowanie Bogiem 
– Miłością, nie chcąc Nim zniewa-
lać swoich pociech. Intensywność 
obdarowania rodzicielską miłością, 
wyrażaną w rozmaitych pomysłach 
mających zapewnić dziecku dostatnią 
przyszłość, zagłusza potrzebę obdaro-
wania Najważniejszym. Czy jednak 
tylko to?

Chrześcijaninem jest się i nie-
ustannie staje się: jest się nim przez 
chrzest, staje się nim poprzez upo-
dabnianie się do Boga. To drugie jest 
konsekwencją rzetelnego poznania 
prawdy o Bogu przy pomocy mądrych 
rodziców, nauczycieli religii, duchow-
nych i świeckich dobrych przewod-
ników po drogach wiary – świadków 
wiary. Ich brak albo niekompetencja 
wprowadza w pusty rytualizm, za-
miast w misterium, w religijny folklor 
z nutą zabobonu, zamiast w Boską 
Obecność. Zdarza się nierzadko i tak, 
że fiasko w przekazie wiary ponoszą 
mądrzy rodzice i nauczyciele religii, 
a także doświadczeni duchowi prze-
wodnicy. „Wygenerowana pod ich kie-

runkiem” niewiara albo obojętność na 
Boga pozostaje tajemnicą i powodem, 
by wzmacniać nadzieję, że zasiane hoj-
nie, dobre ziarno kiedyś wyda plon. 

Nieustanne stawanie się chrze-
ścijaninem nie polega na zamknię-
ciu się w spirytualizmie, noszącym 
znamiona sekciarskiego zamknięcia 
się na świat. Chrześcijanie wchodzą 
w relację ze światem nie jako prak-
tyczni materialiści, ale korzystający 
ze świata i przekształcający świat 
w Królestwo Boga. Chrześcijańska 
duchowość kształtuje w nich świado-
mość, że życie, w którym uczestniczą 
nie jest ich własnością. Bóg jest jego 
przyczyną. On udzielił „wszystkiego, 
co się odnosi do życia i pobożności, (...) 
powołał swoją chwałą i doskonałością. 
Przez nie zostały (...) udzielone drogo-
cenne i największe obietnice, abyście 
dzięki nim stali się uczestnikami Bo-
skiej natury” (2 P 1,3-4).

Chrześcijańska duchowość ogar-
nia i angażuje każdy wymiar czło-
wieczeństwa. Włączone są w nią 
uczucia, choć to nie one warunkują 
chrześcijańską jakość. W przeciwnym 
razie od ludzkiego „czucia” zależałoby 
życie modlitewne czy sakramental-
ne. Ze sfery emocjonalnej rodzą się 
patologie duchowości, domagające 
się interwencji psychologicznej czy 
wręcz medycznej.

Chrześcijańska duchowość kształ-
tuje relacyjność. Najpierw w anga-
żującym się w nią. Chrześcijanin, 
postępujący na drodze upodobniania 

się do Boga kształtuje w sobie czło-
wieka zintegrowanego, w którym 
duchowe nie jest dodatkiem do 
materialnego, ale wzajemnie się 
z nim przenika. Takiego chrześci-
janina wyraża modlitwa: „Panie 
uczyń ze mnie jednego i całego 
w Tobie”. Człowiek zintegrowany 
zdolny jest do zdrowych relacji 
z innymi. Najpierw z Bogiem. 
Choć to właśnie ta relacja integru-
je, tworzy ze „starego” „człowieka 
nowego”, upodobnionego do Boga. 
Taki człowiek zdolny jest do mi-
łości przyjaźni i tworzy przez nią 
relacje osobowe – bezinteresow-
nie obdarowuje sobą. Dojrzałość 
na tej płaszczyźnie uświadamia, 
że przed Bogiem staje się zawsze 
z pustymi rękoma. To ludzkie nic 
w osobowej więzi z Bogiem staje 
się wszystkim. Dlatego św. Teresa 
od Jezusa mogła powiedzieć „Bóg 
i wystarczy”. 

C h r z e ś c i j a ń s k a  d u c h o -
wość przemienia racjonalność 

z przyziemnego widzenia „szkiełkiem 
i okiem” w podniebny lot na skrzy-
dłach wiary i rozumu. Dlatego chrze-
ścijański lekarz nie będzie zajmował 
miejsca Boga – źródła ludzkiego życia, 
a naukowiec, jakiejkolwiek dziedziny, 
ingerował w odwieczne, Boskie dla 
wierzącego prawo natury. Krótko mó-
wiąc chrześcijańska duchowość prze-
mienia ludzkie myślenie i działanie. 

Chrześcijańska duchowość jest 
wspomagana życiem duchowym. Nie 
znaczy to, że jest ono udziałem tylko 
wierzących w Trójjedynego Boga. 
Niewierzący też ma życie duchowe 
wspomagane choćby rozmaitymi 
przejawami kultury. Dlatego chodzi 
na koncerty, do kina czy teatru, od-
wiedza wystawy sztuki, czyta innych 
i zapisuje w różny sposób siebie, by 
inni mogli go przeczytać. Także chrze-
ścijanin tworzy kulturę i uczestniczy 
w niej, zaspokajając duchowe potrze-
by. Jest, jak każdy człowiek ciałem, 
duszą i duchem, które potrzebują 
do właściwego rozwoju treściwego 
pokarmu. Ale oprócz tego prowadzi 
życie w Duchu Świętym i pozwala, 
by ten przemieniał go, upodabniał do 
Boga, otwierał na przyjęcie Jego łaski. 
Życie duchowe niewierzącego jest 
relacją czysto ludzką, w przestrzeni 
kultury relacją odbiorcy do twórcy. 
Chrześcijanin, oprócz tego, może 
wejść w relację Bosko-ludzką, która 
przekracza czas i już w doczesności 
pozwala uczestniczyć w wieczności. 

O świadomości chrześcijańskiej (II)
ks. RADOSŁAW KIMSZA
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TERESA MARGAŃSKA

Ojciec, tato, tatuś – to tylko jedne ze słów, 
które określają człowieka, który dał nam 
życie. Ale nie tylko, bo do pochodzącego 
od słowa „ojciec” (łac. pater) patriarcha-
lizmu nawiązują religie, filozofie i systemy 
społeczne. Można powiedzieć, że słowo 
to przez wieki było fundamentem naszego 
zachodniego społeczeństwa. W ostatnich 
dziesięcioleciach pozycja ojca została 
znacznie osłabiona i zredukowana, dlatego 
coraz częściej pojawia się dziś pytanie o jego 
obecność i rolę. „Matki dają naszemu du-
chowi ciepło, a ojcowie – światło” – mówił, 
nie bez racji, Jean-Paul Sartre. Czy tego 
światła nam dzisiaj nie brakuje?

Kim jest ojciec? Mogliśmy odpowie-
dzieć najprościej, że ojciec jest tym, który 
dał nam życie. To ten, który opowiadał 
nam bajki w dzieciństwie, nauczył nas 
jeździć na rowerze, który wybawiał nas 
z opresji, dając poczucie bezpieczeństwa. 
Niektórzy mogliby powiedzieć, że jest 
osobą, której nigdy nie poznali, kto ich się 
wyrzekł lub opuścił, albo sprawił, że ich 
życie zamieniło się w piekło. Każdy z nas 
definiuje inaczej słowo ojciec, odnosząc 
je do konkretnego człowieka, którego 
obecności i miłości doświadczył lub nie.

Gdyby dalej zadać pytanie o to, 
co sprawia, że człowiek jest ojcem lub 
co oznacza ojcostwo, odpowiedzi byłyby 
z pewnością bardziej zróżnicowane, 
złożone, wielopłaszczyznowe. W rze-
czywistości słowa „ojciec” lub „ojcostwo” 
wzbudzają w każdym z nas myśli i re-
fleksje nawiązujące do osobistej historii 
– do obrazu własnego ojca, a może także 
swojego doświadczenia bycia ojcem. 
Są przecież tacy ojcowie, którzy szaleją 
z radości, że stali się ojcami i dziękują 

za to Bogu i tacy, którzy przed tą prawdą 
uciekają, bo do niej nie dojrzeli.

KRYZYS OJCOSTWA?
Można powiedzieć, że kryzys ojco-

stwa to już nie zagrożenie, a rzeczy-
wistość, choć powszechna retoryka na 
temat kryzysu figury ojca z pewnością 
nie oddaje złożoności sytuacji, której 
obecnie doświadczamy. Znakiem czasu 
stało się to, że zmieniają się role i funkcje 
zarówno w rodzinie, jak i miedzy poko-
leniami. Z pewnością ojcowie nie są już 
dzisiaj niepodważalnym autorytetem, 
punktem odniesienia, gwarantem i źró-
dłem przekazu wartości, tak jak nie moż-
na mówić o instytucjonalnej stabilności 
rodziny. Nie sposób jednak nie zauważyć, 
że nawet w tych rodzinach, gdzie kulty-
wowane są tradycyjne wartości rodzinne, 
ojcowie są może i pełni dobrych intencji, 
ale coraz częściej nieobecni… Mocno za-
pracowani, w ciągłym pośpiechu i z chro-
nicznym brakiem czasu.

Według statystyk polscy ojcowie 
poświęcają dziecku ok. 40 min. dziennie. 
Pod tym względem w Europie górują 
nad nami jedynie Hiszpanie, z przewagą 
zaledwie kilku minut. Oczywiście jest to 
znacznie mniej niż w przypadku matek. 
Przed miesiącem pisałam o ich niezwy-
kłej roli w wychowaniu dzieci. Ale nie 
może to usprawiedliwiać wycofania się 
ojców z życia dziecka, bo to także oni 
powinni pracować na szczęście rodziny, 
a nie tylko na jej dobrobyt. Dziecko po-
trzebuje udziału ojca w wychowaniu. To 
od niego czerpie pierwsze wzorce – tak 
często przecież małe dzieci w zabawach 
naśladują dorosłych. Ale jak ma dziecko 
naśladować ojca, którego w jego życiu 
praktycznie nie ma?

Przesadna troska o materialny dobro-
byt rodziny to z pewnością tylko jeden 
z elementów składających się na kryzys 
ojcostwa. Przyczynia się do niego także 
niezdolność mężczyzn do konsekwentne-
go wejścia w dorosłość, a co za tym idzie 
– wzięcia odpowiedzialności za siebie 
i za innych oraz zagubienie w świecie 
zmieniających się wartości. 

PODKOPANE AUTORYTETY
Alarmujące głosy o zaniku figury 

ojca stają się coraz częściej przedmiotem 
studiów, refleksji, konsultacji, próbują-
cych przeanalizować zmiany, które od 
dwóch stuleci niejako deformują męską 
tożsamość. Zarówno w sferze społecznej, 
ekonomicznej, jak i kulturowej, prio-
rytet osoby ojca bez wątpienia został 
umniejszony. Dotychczas tradycyjne 
społeczeństwa, z wszystkimi różnicami 
między nimi, opierały się na doświad-
czeniu uznania przez dzieci autorytetu 
ojca; dzisiaj jesteśmy świadkami jego de-
gradacji we wszystkich aspektach. Nawet, 
jeśli ideał ojca nie zmienia się od wieków.

Słowo „autorytet” kojarzy się z pewną 
formą siły, mocy. Łaciński rdzeń tego 
słowa wywodzi się od słów: „przyczyniać 
się do wzrostu”. Zatem ten, który posiada 
u nas autorytet, jest odbierany jako ten, 
który przyczynia się do naszego wzrostu. 
Nie sposób więc nie ubolewać nad tymi, 
którzy są nam dzisiaj przedstawiani 
(bądź kreowani) jako autorytety, a któ-
rzy nie przyczyniają się do niczyjego 
wzrostu, wręcz przeciwnie: są przyczyną 
totalnego rozkładu podstawowych war-
tości i ich zubożenia.

Poszerzając nieco kontekst. Rodzi-
na też do niedawna uznawana była za 
autorytet. Dziś najczęściej nie jest już 

 Prowadź mnie tato

wspólnotą, ale grupą mieszkających ra-
zem osób, które spotykają się wieczorem 
na kolacji, często w milczeniu, by potem 
każdy mógł wyjść, „posiedzieć” w telefo-
nie, poprzerzucać internetowe strony, 
pobawić się konsolą czy poprzełączać 
kanały telewizyjne.

Kiedyś dzieci wiedziały, o co prosić 
i czego wyraźnie oczekiwać od ojca i mat-
ki, istniały zasady współżycia, reżim 
domowy narzucał pewne prawa i obo-
wiązki. Dziś nastolatki ukradkiem wy-
chodzą z domu, udając się w kierunku 
bliżej nieokreślonych miejsc: „Wychodzę 
z przyjaciółmi”, „Idę z kolegami”, „Zo-
stanę u kogoś na noc”. Ojciec i matka to 
dla nich tylko niewyraźne odniesienia; 
generalnie ustawiają się w kolejce do tego 
z rodziców, który jest bardziej ustępliwy, 
ugodowy i tolerancyjny. 

„CIEŃ OJCA”
Czy jest jakiś przepis na bycie dobrym 

ojcem? Czy można mówić o jakimś ideale 
ojca? Zdaje się go wskazywać papież 
Franciszek w swoim liście na Rok św. 
Józefa Patris Corde, przywołując powieść 
Jana Dobraczyńskiego, który poprzez 
„sugestywny obraz cienia określił postać 
Józefa, który w stosunku do Jezusa jest 
cieniem Ojca Niebieskiego na ziemi: osła-
nia Go, chroni, nie odstępuje od Niego, 
podążając Jego śladami”. 

Odnosząc się do postawionej wcze-
śniej diagnozy naszych czasów, w któ-
rych „dzieci często zdają się być osiero-
cone przez ojców” można przypuszczać, 
że Papież ma na myśli liczne sytuacje, 
w których ojciec jest, ale brakuje go 
fizycznie (choćby z powodu pracy), albo 
nawet jeśli jest obecny fizycznie, to men-
talnie jakby go nie było, bo nie potrafi 
stanąć na wysokości ojcowskich zadań, 
i zdaje się nie rozumieć, że analogia 
pomiędzy Józefem, który był dla Jezusa 
cieniem Ojca Niebieskiego, a różnymi 
namiastkami obecności, które mają być 
cieniem ojca dla dziecka, jest absolutnie 
nie do przyjęcia.

TWÓRCZY I ODWAŻNY
Papież Franciszek kontynuuje swoje 

rozważanie słowami: „Jeśli pierwszym 
etapem prawdziwego wewnętrznego 
uzdrowienia jest przyjęcie własnej hi-
storii, to znaczy uczynienie w sobie 
miejsca także na to, czego nie wybraliśmy 
w naszym życiu, musimy dodać jeszcze 
jedną ważną cechę: twórczą odwagę. 
Ujawnia się ona szczególnie wtedy, gdy 
napotykamy na trudności. W obliczu 
trudności można bowiem zatrzymać się 
i zejść z pola walki lub coś wymyślić. Cza-
sami to właśnie trudności wydobywają 
z każdego z nas możliwości, o posiadaniu 
których nawet nie mieliśmy pojęcia”.

Kiedy czytamy krótkie opisy ewan-
geliczne, wydaje nam się, że wszystko 
jest takie proste: przyjąć Maryję, wziąć 
Dziecię i Jego Matkę i uciekać do Egiptu, 
wracać do ojczyzny, ale już nie do Betle-
jem, a do Nazaretu, to Pan Bóg objawia 
jedynie swoją wolę, ale to Józefowi i jego 
twórczej odwadze pozostawia sposób jej 
realizacji. Święty Józef był mężczyzną, 
który nie potrzebował szczegółowych 
wskazówek – Bóg ufał Józefowi, jego 
pomysłowości i zaradności, wiedział, 
że się nie zniechęci i znajdzie właściwy 
sposób, aby wszystko dokonało się bez-
piecznie i szczęśliwie. Bóg wiedział, że 
„Cieśla z Nazaretu, potrafi przekształcić 
problem w szansę, pokładając zawsze 
ufność w Opatrzności”. 

Jako przykład twórczej odwagi Fran-
ciszek podaje przyjaciół paralityka, któ-
rzy, by przedstawić go Jezusowi, spuścili 
go z dachu. Można więc powiedzieć, że na 
tyle będzie twórcza i wielka czyjaś odwa-
ga, na ile będzie dostrzegał dobro, o które 
zabiega dla innych. To twierdzenie jest 
prawdziwe również w drugą stronę: 
jeżeli nie jesteśmy w stanie dokonać 
czegoś odważnego, twórczego, a nawet 
szalonego dla jakiegoś dobra, wartości 
czy osoby, to znaczy, że to dobro, ta war-
tość czy osoba niewiele dla nas znaczą. 
W tym kontekście możemy sobie tylko 
wyobrazić, jak cenni byli dla Józefa Jezus 
i Maryja i jak wielka musiała być jego 
miłość do nich.

Konfrontując postawę i cechy św. Jó-
zefa z postawami dzisiejszych mężczyzn, 
ojców, mężów nieodparcie nasuwa się 
pytanie: czy dzisiaj mężczyźni są odważ-
ni? A może jeszcze wcześniej zapytajmy, 
z czym dzisiaj kojarzy nam się odwaga? 
Raczej nie ma ona nic wspólnego z roz-
sądnym i dojrzałym podejmowaniem 
decyzji za siebie i za innych, którzy są 
powierzeni naszej opiece. Można by 
powiedzieć, że jej definicja jest odległa, 
a właściwie dokładnie odwrotna od 
tego, co widzimy u św. Józefa. Pomyślmy 
o tych wszystkich sytuacjach, które jak 
zmora nękają dzisiejszą społeczność, 
takich jak rozwody, aborcja czy przemoc 
domowa. Czy tych dramatów nie byłoby 
znacznie mniej, gdyby mężczyźni mieli 
twórczą odwagę? Ile małżeństw można 
by było uratować, gdyby małżonkowie 
nie zniechęcali się przy pierwszych 
trudnościach, ale twórczo i odważnie 
szukali wyjścia z sytuacji? Ile dzieci by 
się urodziło, gdyby obok kobiety w stanie 
błogosławionym stał odważny i odpowie-
dzialny mężczyzna? Ile dzieci uniknęłoby 
krzywdy, gdyby rodzice z twórczą odwa-
gą się o nie troszczyli? 

PANI DOUBTFIRE
Ostatnio przypadkowo natrafiłam na 

film sprzed niemal trzydziestu lat Pani 

Doubtfire z niesamowitą rolą Robina Wil-
liamsa. Z przyjemnością obejrzałam go 
po raz kolejny. Pokazuje on, do czego jest 
zdolny ojciec, aby tylko mieć kontakt ze 
swoimi dziećmi, które wskutek rozwodu 
może widywać bardzo rzadko. Zatrudnia 
się jako gosposia u swojej byłej żony, 
by spędzać więcej czasu z dziećmi. Z wiel-
ką dokładnością charakteryzuje się na 
kobietę, aby otrzymać posadę opiekunki, 
pozostając przy tym nierozpoznanym. 
Uczy się sprzątać, gotować, opiekuje się 
dziećmi i jednocześnie je wychowuje. 
Nikt nie wie, kim jest naprawdę, bo pra-
cuje w przebraniu jako pani Doubtfire. 
Można powiedzieć, że zmieniając toż-
samość, paradoksalnie uczy się nowego 
siebie. Z roztrzepanego i mało odpowie-
dzialnego ojca staje się odpowiedzialnym 
i niezwykle zdeterminowanym w dąże-
niu do celu mężczyzną. To oczywiście 
tylko film, ale rzeczywistość jest często 
znacznie ciekawsza niż film. I w rzeczy-
wistości chodzi o prawdziwe wartości, 
prawdziwe relacje, prawdziwą miłość 
i prawdziwe dobro. Czyż w rzeczywisto-
ści ojcowie nie powinni o nie zabiegać 
jeszcze bardziej i z większą zawziętością 
niż w filmie? 

Tak jak Pani Doubtfire uczyła się 
nowej roli, tak każdy ojciec nieustannie 
uczy się swojej, można by powiedzieć, 
że dorasta do niej wraz z dziećmi. „Nikt 
nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem. 
I nie staje się nim jedynie dlatego, że 
wydaje dziecko na świat, lecz ponieważ 
odpowiedzialnie podejmuje o nie troskę. 
Za każdym razem, gdy ktoś podejmuje 
odpowiedzialność za życie drugiego, 
w pewnym sensie sprawuje względem 
niego ojcostwo” – pisze Papież.

Mój tato odszedł przedwcześnie, gdy 
miałam zaledwie 6 lat. Zawsze zazdrości-
łam rówieśnikom, którzy mogli wzrastać 
w domu rodzinnym wraz z dwojgiem 
rodziców. Z tych lat pamiętam dobrze, 
że gdy mama wnosiła w nasz dom ciepło, 
ojciec dawał mu światło. To także on 
uczył mnie miłości do Boga. Pamiętam, 
zawsze wieczorem – z mamą i tatą – 
klękaliśmy przed obrazem, który wisiał 
w pokoju i modliliśmy się przed snem. 
Dla taty zawsze najważniejsze było, by-
śmy wszyscy razem w niedzielę byli w ko-
ściele: mama siadała z przodu błękitnego 
„malucha”, a ja wciskałam się pomiędzy 
dziadków na tylnym siedzeniu. Psycholo-
gowie twierdzą, że dzieci patrząc na ojca 
budują w sobie obraz Boga. Jako dziecko 
raczej nie porównywałam taty do Boga 
Ojca… Ale zapamiętałam, że klękał pod 
krzyżem i się modlił, często „przytulał 
się” do kratek konfesjonału, przystępo-
wał do Komunii św. Dlatego dziś otaczam 
go modlitwą, będąc spokojna i pewna, 
że wraz ze swoim tatą jest w ramionach 
najlepszego Ojca. 

NIKT NIE RODZI 
SIĘ OJCEM
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Media na okrągło przekazują nam infor-
macje o ojcach stanowiących zagrożenie, 
krzywdzicielach, znęcających się latami 
nad swymi dziećmi. Tak nie powinno być! 
Na szczęście jest bardzo wielu ojców, któ-
rzy powinni być pisani przez duże „O”, dla 
których rodzina i dzieci to skarb, za który 
są wdzięczni i który każdego dnia uczą się 
pielęgnować. Kilku z nich poprosiliśmy, aby 
opowiedzieli o swym ojcostwie.
Co daje ci ojcostwo? Jakim ojcem chciałbyś 
być, a jakim jesteś? W jaki sposób współcze-
sny świat pomaga lub utrudnia bycie dobrym 
ojcem? Jak wychowywać, jakie wartości i jak 
przekazywać, by dobrze przygotować chłop-
ców do roli ojca? Jaką rolę w rodzinie pełni 
tato? W czym nie może zastąpić go mama? 
Co jest najtrudniejsze w byciu ojcem? Gdy 
pojawiają się problemy, sytuacje, w których 
czujesz się bezradny – co wtedy robisz? 
Z tego typu pytaniami zmierzyli się ojcowie 
– tatusiowie dzieci w wieku szkolnym. Oto 
ich świadectwa.

Bycie ojcem daje mi poczucie sensu. 
W życiu są sukcesy i porażki. Plany, które 
udaje się zrealizować i te nieudane. Ale 
zawsze towarzyszy mi poczucie tego, że 
moje życie ma sens bo są ludzie, którzy 
mówią do mnie „tato”. Chciałbym być oj-
cem wyrozumiałym, cierpliwym i wspie-
rającym. Chciałbym być bezpieczną 
przystanią i latarnią morską dla swoich 
dzieci. A jaki jestem? Ludzki. Mam za 
co przepraszać swoje dzieci i wiem, jak 
ważne jest, żeby to robić od razu. Mam za 
co im dziękować i wierzę, że one również, 
mają mi być za co wdzięczne.

W byciu dobrym ojcem pomagają mi 
inni ojcowie, ich przykład i wzajemne 
kontakty, spotkania, wypady, wakacje, 
podróże, wyjazdy, rozmowy, dyskusje 
itp. fenomeny, które ja lubię nazywać 
(za Darkiem Cupiałem, twórcą świetnej 
inicjatywy Tato.Net ) „sieciowaniem się” 

ojców. Przeszkadzają mi gonitwa dnia 
codziennego, emocje związane z docze-
snymi trudami zarabiania, załatwiania, 
„ogarniania” i w ogóle utrzymania na 
kursie okrętu HMS „Rodzina”.

Żeby dobrze przygotować chłopców 
do roli ojca należy kochać i szanować 
ich matkę. To fundament. Jeżeli między 
małżonkami jest miłość, szacunek, życz-
liwość, to trudno „zepsuć” wychowanie 
chłopaka do roli ojca. Może pozornie 
jest to mało związane – miłość do żony 
i wychowanie do roli ojca, ale uważam, 
że ta relacja między rodzicami jest pasem 
transmisyjnym, którym wartości są nie-
sione w codziennym życiu.

Dziecko, szczególnie malutkie, kształ-
tuje w sobie, poprzez relację z ojcem, 
obraz Pana Boga. I kiedy taty zabraknie, 
albo jest bierny lub, co gorsza, krzyw-
dzący, dziecko może w przyszłości mieć 
przez to ogromne problemy ze swoją 
duchowością. Nie wiem, czy mama może 
zrekompensować w tej sferze brak ojca. 
To może tylko Jezus.

Dla mnie najtrudniejsze w byciu 
ojcem są ranki i wieczory. Poranny po-
śpiech i wieczorne zmęczenie. Wtedy 
najłatwiej o nerwy, wymówki, brak 
empatii i zrozumienia dla tych małych 
ludzi potrzebujących taty. Bywa, że w sy-
tuacjach, w których czuję się bezradny, 
wpadam w złość i zaczynam walczyć 
z całym światem… Lecz potem staram 
się uspokoić, złapać oddech. Na szczęście 
żona i dzieci bardzo mnie wspierają. 
Proszę też Matkę Bożą o orędownictwo 
i wsparcie. I nigdy się nie zawiodłem.

Tomasz

Współczesny świat w jakimś stop-
niu zachęca, żeby być zaangażowanym 

ojcem, nie tylko osobą od przynoszenia 
pieniędzy, choć te „proponowane” wzo-
ry są nieraz kontrowersyjne. Z drugiej 
strony coraz większa ilość atrakcji, czy 
pokus powoduje, że samemu łatwo się 
zatracić w pogoni za szczęściem, czy 
zaspokajaniem swoich pragnień, bez 
myślenia o konsekwencjach dla siebie 
czy swojej rodziny.

W dzisiejszych czasach chłopcom 
szczególnie trudno zmierzyć się z niektó-
rymi istotnymi aspektami życia, potrzeb-
nymi do stania się dojrzałym mężczyzną, 
czy po prostu dojrzałym człowiekiem: 
np. myśleniem o skutkach swoich działań 
(zaniechań) – a więc też braniem za nie 
odpowiedzialności, świadomym rezy-
gnowaniem z niezliczonej ilości atrakcji, 
które są proponowane chociażby w inter-
necie, dla bardziej wartościowych celów, 
myśleniem o potrzebach innych. Moim 
ideałem jest, żeby czynem (zawsze) i sło-
wem (czasami) przekazywać synom te 
i podobne wartości. 

Uważam, że największą trudnością 
jest znalezienie „złotego środka” pomię-
dzy byciem „fajnym” ojcem – towarzy-
szem zabaw, przygód itd. a byciem ojcem 
wychowującym i wymagającym od dzieci 
przestrzegania zasad.

W sytuacjach trudnych pojawia się 
zawsze pokusa ucieczki, szukania od-
skoczni. Mnie akurat pomaga uznanie 
swojej bezradności w duchu programu 
„12 kroków” i modlitwa, a także „zdrowa” 
odskocznia – w tym sport czy szczera 
rozmowa z zaufaną osobą. Choć pewna 
frustracja chyba po prostu jest wpisana 
w rodzicielstwo, najważniejsze, żeby nie 
wychodziła na pierwszy plan. Można 
czy nawet trzeba się do niej przyzwy-
czaić, traktować ją jako zło konieczne 
i przesadnie się na tym nie skupiać.

Tato czwórki dzieci 

Dzięki temu, że jestem 
ojcem, pracuję nad sobą, roz-
wijam się. Staram się ciągle 
wychodzić o dwa kroki do 
przodu, żeby łatwiej było 
budować relację z każdym 
z członków rodziny. 

Chciałbym być ojcem, któ-
ry będzie miał autentyczną 
relację ze swoimi dziećmi. 
Ojcem, który będzie miał 
z nimi wspólne tematy. Nie 
chciałbym, by dzieci zastanawiały się, czy powiedzieć 
mi o jakimś swoim problemie, tylko żeby naturalnie to 
robiły. Teraz, gdy dzieci są małe, jest łatwiej, bo ranga 
problemów, z którymi muszę sobie poradzić jest dużo 
mniejsza.

Obecnie dość łatwo jest uzyskać wiedzę na temat ojco-
stwa. Jest wiele poradników, dużo łatwiej mogę dotrzeć 
do przykładów innych ojców, którzy budowali czy nadal 
budują piękne relacje ze swoimi dziećmi. Jest też jednak 
wiele zagrożeń, szczególnie ze strony wszechobecnych 
i bardzo szeroko rozumianych mediów, ponieważ mogą 
łatwo zastąpić nam prawdziwą, piękną relację z dziećmi. 
I to zarówno z mojej strony, jak i z ich strony.

Od najmłodszych lat trzeba uczyć dzieci dawać siebie, 
by nie wyrosły na egoistów. Moją rolą, tu i teraz, jest 
pokazywanie dziecku, że potrafię swoje wygody, ambicje 
odłożyć na drugi plan. Największą wartość ma własny 
przykład.

Tato pokazuje świat, uczy życia przez doświadcze-
nie. Są w domu czynności fizyczne, których nie wykona 
mama, czy też są przedmioty szkolne, które lepiej wytłu-
maczy tata. 

W byciu ojcem najtrudniejsze jest bycie autorytetem 
dla własnych dzieci. Świat daje nam dzisiaj tyle różnych 
dróg wychowania, postępowania w życiu, że jeśli moje 
dziecko nie będzie widziało we mnie autorytetu, to bar-
dzo prawdopodobne, że znajdzie sobie jakiś wzór w życiu 
– idola, którego będzie chciał (chciała) naśladować, co 
niekoniecznie może być dobrym rozwiązaniem.

Natomiast wyzwaniom, które niesie ze sobą ojcostwo, 
pozwala mi stawiać czoła codzienna modlitwa.

Krystian – tato Hani, Zuzi i Stasia

Ojcostwo ukazuje mi miłość i odpowiedzialność, jaką 
obdarza nas Bóg. On powierza mi swoje dzieci, które mam 
nauczyć życia, bycia w relacjach, pomóc im odkrywać 
drogę, jaką same później mają pójść. By to było możliwe, 
najpierw to mnie obdarzył taką miłością i uzdalnia udzie-
lając swej mądrości. To wielki dar, że mogę uczestniczyć 
w rozwoju moich córek, cieszyć się nimi każdego dnia. 
Wyciąga mnie to z egoizmu, zamknięcia, bo chcę da-
wać im swój czas, troskę. Skoro ja jestem w stanie 
kochać, to o ileż bardziej miłuje mnie Bóg! Ojcostwo 
daje mi motywacje, jest jednym z celów w życiu. 
Pomaga stawać się lepszym człowiekiem.

Chciałbym, by moje dzieci zawsze mogły mi zaufać, 
by wiedziały, że cokolwiek by się nie działo kocham je, 
że mogą liczyć na moją pomoc, by czuły się przy mnie 
dobrze i bezpiecznie. Chciałbym umieć rozpoznawać ich 
pasje, wspierać to co dobre, pomagać pracować nad tym, 
z czym mają trudności. Tworzyć z nimi głęboką relację, 
w której będą miały oparcie.

BYĆ TATĄ
 Prowadź mnie tato
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 Wiara i życie

szczoła to piękne Boże stworzenie. Mó-
wimy o niej: pracowita. Zachwycamy 
się organizacją życia w ulu i pszczelimi 
produktami, które są nieocenione dla 
naszego zdrowia. Ostatnio, z powodu 
zanieczyszczenia powietrza i nad-
miernej ilości pestycydów martwimy 
się, że ten pożyteczny gatunek owada 
może wyginąć. Pszczoła robotnica żyje 
od 40 do 60 dni. Pszczoła miodna od 120 
do 150 dni. Pszczoła odwiedza w czasie 
jednej wyprawy od 50 do 100 różnych 
kwiatów. Podczas swojego życia produ-
kuje zaledwie 1/12 łyżeczki miodu. Do 
wyprodukowania 1 kg wiele pszczół 
musi odwiedzić w sumie ok. 4 mln 
kwiatów. Krótki czas życia i pracy, 
a wartość pomnożona przez całe roje 
jest ogromna.

Dokładnie 3 lata temu zmarł ks. Mi-
chał Łos ze Zgromadzenia Księży Orio-
nistów. Zachorował na nowotwór jako 
kleryk. Bardzo chciał być księdzem 
i umrzeć jako ksiądz. Media, nawet nie-
przychylne Kościołowi, przedstawiały 
tę historię bez złośliwych komentarzy. 
Michał przyjął święcenia diakonatu 
i prezbiteratu w trybie przyspieszonym 
w łóżku szpitalnym. Księdzem był tylko 
25 dni. Jednak pozostał kapłanem na 
wieki. Sakrament święceń jest trwały 
i niesie ze sobą zmianę w człowieku na 
całą wieczność. Jak będziemy, my ka-
płani, przeżywać swoje kapłaństwo po 
śmierci? Nie wiem. Dla mnie najważniej-
szym świadectwem w życiu ks. Michała 
było pragnienie przyjęcia i sprawowania 
Eucharystii. Przecież miał świadomość 
nadchodzącej śmierci. Wiedział, że nie 
będzie wypełniał całej misji związanej 
z sakramentem święceń. A jednak przez 
pragnienie i świadectwo głosi Słowo 
Boże do tej pory. Tajemnicą pozostanie 
to, co najtrudniejsze: jego cierpienie 
i złączenie z cierpieniem Chrystusa. 
A w tym wszystkim szacunek do czasu. 
Czas jest krótki, trzeba wykorzystać go 
dobrze. Jutro mogę nie żyć. Dziś pragnę 
Eucharystii. Dziś chcę być świętym. Dziś 
chcę być świadkiem Chrystusa. Dziś chcę 

żyć w jedności z Mistrzem i pozostać 
w tym stanie całą wieczność.

Julia Skip, 36-letnia Ukrainka z ob-
wodu lwowskiego, która uciekła przed 
wojną do Polski, cierpiała na niewy-
dolność serca i kwalifikowała się do 
przeszczepu. Dawcą był Polak. Operacja 
przebiegła pomyślnie. Pacjentkę czeka 
teraz długa rehabilitacja. Media dono-
siły, że pierwszy w historii przeszczep 
serca Ukraince w naszym kraju, w takich 
okolicznościach stał się symboliczny. 
W kontekście całej pomocy, jaką Polska 
okazała Ukrainie, można śmiało mówić 
o tym, że dosłownie „Polska oddała serce 
Ukrainie”.

Zachwycamy się wartością życia 
człowieka i innych stworzeń. Staramy 
się o rozwój medycyny i cieszymy się, 
gdy kolejne istnienie jest ocalone. Dla-
tego boleśnie przeżywamy czas wojny 
u sąsiadów, czy gdziekolwiek na świecie. 
Podobnie cierpimy z powodu milionów 
dzieci uśmiercanych w łonach ich matek. 

Oburzamy się na cyniczną grę potęż-
nych tego świata, którzy dla chorych 
ambicji i chęci zysku potrafią poświęcić 
życie milionów ludzi. Serce ludzkości, 
serce każdego z nas, z powodu grzechu 
jest chore, kwalifikuje się do przesz-
czepu. Jednak jest dla nas ratunek, nie 
traćmy nadziei. Jest Ktoś, kto oddał już 
nam swoje Serce. 

W XVII w. francuskiej siostrze za-
konnej, Małgorzacie Marii Alacoque 
Pan Jezus ukazywał swoje Najświętsze 
Serce zranione grzechami ludzi, ale 
ciągle płonące do nich z miłości. Prosił 
o częstą Komunię św. Przekazał rów-
nież obietnicę: ci, którzy będą przyj-
mować Komunię św. przez dziewięć 
z rzędu pierwszych piątków, da łaskę 
pokuty ostatecznej, aby nie umarli bez 
sakramentów świętych. Tym, którzy 
będą czcili Jego Najświętsze Serce prze-
kazał jeszcze inne obietnice: „Dam im 
wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. 
Zgoda i pokój będą panowały w ich 
rodzinach. Będę sam ich pociechą we 
wszystkich smutkach i utrapieniach 
życia. Będę ich ucieczką najbezpiecz-

niejszą w życiu, a szczególnie w godzinę 
śmierci. Błogosławić będę wszystkim 
ich zamiarom i sprawom. Grzesznicy 
znajdą w mym Sercu źródło i całe morze 
niewyczerpanego nigdy miłosierdzia. 
Dusze oziębłe staną się gorliwymi. Dusze 
gorliwe szybko dostąpią wielkiej dosko-
nałości. Zleję obfite błogosławieństwo 
na te domy, w których obraz Serca mego 
Boskiego będzie zawieszony i czczony. 
Kapłanom dam moc zmiękczania serc 
najzatwardzialszych. Imiona osób, które 
rozpowszechniać będą nabożeństwo do 
mego Boskiego Serca, będą w nim zapisa-
ne i na zawsze w nim pozostaną”.

Żyjemy krótko na ziemi. Ale nawet 
to krótkie życie ma wielką wartość 
w oczach Bożych i tych, których spoty-
kamy. Od krótkiego życia zależy nasza 
wieczność. Piękno i pełnia życia tu na 
ziemi i w wieczności możliwa jest tylko 
dzięki Temu, który oddał nam swoje 
Serce. 

ks. JERZY SĘCZEK

KTOŚ ODDAŁ NAM 
SWOJE SERCE

Myślę, że obecnie toczy się wielka 
walka o osobę i rolę ojca. O dojrzałe oso-
by, ale może przede wszystkim o kolejne 
pokolenia. Młody człowiek jest „napom-
powany” rozrywką, wszystko ma mieć 
natychmiast, każda potrzeba musi być 
momentalnie zaspokojona. Jest też wiele 
zagrożeń i ideologii niosących niebezpie-
czeństwo. Gdy taki młody człowiek sam 
będzie później ojcem, może się łatwo 
zagubić, poddać trudom, uciec, po prostu 
nie być gotowym. Postać ojca bywa często 
świadomie, bądź nie, ukazywana karyka-
turalnie. Brak jej fundamentów. Z jednej 
strony, widzę kryzys ojcostwa, z drugiej 
wielką szansę na odnowę i wchodzenie 
w głębię tej roli. Jest coraz więcej osób 
dzielących się swoim doświadczeniem, 
książek, kursów, grup wspierających itp. 
Jednym z takich miejsc w Białymstoku 
jest „STER” (przedszkole i szkoła, w której 
kształcą się moje córki). Jednak zawsze 
największa praca musi się dokonać w sa-
mym człowieku. Jest to kwestia wyboru, 
w którą stronę chce pójść i skąd czerpać. 

Nie mam syna, ale myślę, że w wycho-
waniu chłopca ważna jest nauka odpo-
wiedzialności, dodawanie odwagi w po-
dejmowaniu wyzwań i wyborów. Młody 
chłopak potrzebuje wzoru męstwa, oso-
by, która pokaże, że w każdej sytuacji jest 
w stanie wziąć sprawy w swoje ręce. Moje 
doświadczenie mówi, że fundamentem 
musi być relacja z Bogiem. Bez mojej 
relacji z Bogiem, bez doświadczenia Jego 
stałej obecności i prowadzenia życiu, 
bez Tego, który jest Bogiem Ojcem, nie 
nauczyłbym się być tatą. Jezus bez rela-
cji z Ojcem nie byłby w stanie wypełnić 
misji, z jaką przyszedł na ziemię. Chcę 
się upodabniać do Boga Ojca, by być Jego 
obrazem dla moich dzieci, wtedy będą 
miały odpowiedni wzór i szansę, że to, co 
będzie w nich zaszczepione, rozwinie się 
w piękne życie i będzie owocować.

Ojciec… ma być głową rodziny, jej 
przewodnikiem, w nim ma mieć ona 
poczucie siły i bezpieczeństwa. Ma wy-
tyczać szlak i prowadzić nim, ucząc coraz 
bardziej jak później samemu pójść wła-
snym szlakiem. Myślę też, że mężczyźni 
mają w sobie pewien rodzaj szaleństwa, 
którego nie ma z natury kobieta. Pewne 
pragnienie przygody, tego co niezna-
ne. Może to dotyczyć wyprawy 
w góry, spędzenia nocy w lesie 
i poradzenia sobie bez podstawo-
wych rzeczy, jakie są w każdym 
domu, ale też spraw duchowych, odwagi 
pójścia głębiej, wytyczania nowych du-
chowych dróg.

W moim przypadku najtrudniejsze 
jest to, że jestem typem samotnika i spę-
dzanie większości czasu z ludźmi, no bo 

najpierw praca, która w moim przypad-
ku to cały czas bycie z ludźmi, a później 
dom i obowiązki z nim związane, to 
wszystko powoduje, że czasami brak mi 
cierpliwości. Pojawia się rodzaj buntu, 
nawet gniew, pewna oschłość. Ale widzę 
w tym pole do pracy nad sobą, by jeszcze 
bardziej uczyć się miłości, bo ona jest 
prawdziwa dopiero wtedy, gdy coś kosz-
tuje. Łatwiej jest radośnie spędzić czas 
z uśmiechniętym dzieckiem, ale kiedy od 
rana grymasi i nie chce słuchać tego, o co 
proszę, to wtedy trzeba umieć znaleźć 
drogę, by być bliżej niego, by zrozumieć, 
o co mu tak naprawdę chodzi, jaką ma 
potrzebę – dać mu swoją wyrozumiałość, 
cierpliwość, ale też mądrze wymagać. 

Gdy pojawiają się problemy, staram 
się, często wspólnie z żoną, znaleźć ich 
przyczynę. Jeśli ją widzimy, to łatwiej 
o właściwą reakcję i próbę rozwiązania. 
Czasem są to sprawy małe, które wy-
magają dosłownie kilku chwil dialogu 
z dzieckiem, wysłuchania go, zrozu-
mienia. Czasem są to sprawy większe, 
nad którymi trzeba pracować wiele dni, 
tygodni, może całe życie. Bezradność to 
w moim przypadku poczucie, że w da-
nym momencie nie jestem w stanie po-
móc memu dziecku, lub momenty, kiedy 
się staram, a ono tej pomocy nie chce. Są 
też sytuacje, gdzie bezradnością jest to, 
że nie mam takiego wpływu na dziecko, 
jaki chciałbym mieć, to bywa frustrujące 
i najczęściej wynika z silnych emocji, czy 
to dziecka, czy moich. Ważną kwestią 
jest, by nie dać się ponieść emocjom, 
a starać się o chłodną głowę, a wtedy 
po jakimś czasie przychodzi sposób 
na rozwiązanie każdego pro-
blemu.

Tato dwóch córek

Ojcostwo daje mi możliwość wy-
chowania dobrych ludzi, takich, którzy 
będą zmieniali świat na lepszy. Jestem 
takim ojcem, któremu chyba za bardzo 
zależy na dobrym wychowaniu swoich 
dzieci. Chciałbym być takim, który wie, 
że czasem trzeba odpuścić.

Współczesny świat, niestety, bardziej 
utrudnia bycie dobrym ojcem, ponieważ 
w dzisiejszym świecie żyje się bardzo 
szybko, przez to trudniej jest znaleźć 
czas, aby zadbać o dobre relacje ze swoimi 
dziećmi.

Najlepsze wychowanie to wychowa-
nie do wolności, mając na uwadze, że 
nasza wolność kończy się tam, gdzie za-
czyna się wolność innego człowieka. Przy 
wychowaniu trzeba pamiętać o trzech 
podstawowych zasadach: po pierwsze 
miłość, po drugie konsekwencja i po trze-
cie dyscyplina (pozytywna), pamiętając 
o zachowaniu tej właśnie kolejności.

Tato w rodzinie pełni rolę opoki, 
osoby, która stanowczo i konsekwentnie 
stawia odpowiednie granice, daje poczu-
cie pewności i bezpieczeństwa. Mama nie 
zastąpi taty w nauczeniu synów męstwa, 
a dla dziewczynek nie będzie wzorem 
przyszłego męża.

Najtrudniejsze w byciu ojcem jest 
wiedzieć, kiedy należy odpuścić. W sy-
tuacjach, gdy pojawiają się problemy, gdy 
czuję się bezradny, najczęściej modlę się 
do Ducha Świętego, aby przyszedł i wlał 
w me serce spokój i mądrość.

Robert – tato Przemka,  
Tomka i Łukasza

 Prowadź mnie tato
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Piszę to dlatego, by wstępnie osadzić 
w kontekście temat, którym w tym mie-
siącu chciałbym się zająć – jest nim 
posługa nadzwyczajnych szafarzy Ko-
munii św.

Niedawno odbyły się w Studzienicz-
nej rekolekcje dla kandydatów do tej 
posługi, która już niedługo – dzięki Bogu 
i księżom biskupom – pojawi się również 
w naszej Archidiecezji. Umieszczona na 
ten temat informacja na Facebooku zro-
dziła u jednego z moich znajomych py-
tanie, które w uproszczeniu można 
wyrazić w następujący sposób: po co 
nam świeccy szafarze, skoro w kościo-
łach nie ma tłumów, a księży wciąż jest 
dostatecznie dużo? 

Odpowiadając na to, zasadne skądi-
nąd pytanie, warto najpierw stwierdzić, 
że jeśli myślelibyśmy tylko o liturgii 
Eucharystii w kościołach, to faktycznie 
szafarze nadzwyczajni nie są tu potrzeb-
ni. Chyba, że na Pasterkę czy Rezurekcję 
na wiejskich parafiach, gdzie jest jeden 
proboszcz, a na święta prawie wszyscy 
idą do Komunii św., i trwa ona nieraz 
ponad pół godziny. Nie jest to jednak 
argument koronny, przecież te dwa razy 
w roku nikogo przesadnie nie zmęczą. 
Co więcej, jeśliby szafarze mieli udzielać 
Komunii św. na Mszy zastępując w tym 
kapłanów lub pomagając im w sytu-
acjach absolutnie nieuzasadnionych 
(przy np. małej ilości wiernych), byłoby 
to nadużycie – w końcu są to szafarze 
„nadzwyczajni”, a więc i swoją posługę 
mają wykonywać w sytuacjach nadzwy-
czajnych. Od „zwyczajnych” są biskupi, 
prezbiterzy i diakoni.

Jednak rzecz się ma inaczej w przy-
padku posługi u chorych. Przytoczę 
przykład parafii w Korycinie, w której 
miałem przyjemność być wikariuszem 
przez trzy lata. Jest to parafia, w której 
pracuje dwóch kapłanów – proboszcz 
i wikariusz. W pierwszym roku mo-
jej posługi po „kolędzie”, podczas któ-
rej chcieliśmy „wyłapać” osoby chore 
czy niedołężne, niemogące faktycznie 
przybyć na liturgię, po to, by zapewnić 
im posługę w domu (np. przy okazji 
pierwszego piątku miesiąca), na liście 
chorych znalazły się w sumie aż 84 
osoby, w zasadzie z terenu całej parafii 
(a od granicy do granicy parafii jest 
prawie 20 km). Odwiedzaliśmy te osoby 
„rotacyjnie”, w jeden pierwszy piątek 
pierwszą, w drugi – drugą część, i tak 
dalej. Działo się tak dlatego, że nie dało 
się odwiedzić wszystkich chorych na 
raz. A przecież nie było to nasze jedyne 
kapłańskie zadanie. Dochodziła do tego 
katecheza, wspólnoty młodzieżowe, 
kierownictwo duchowe. Ksiądz pro-
boszcz miał obowiązki związane z peł-
nioną funkcją duszpasterza rolników, 
ja miałem dodatkowe zadania związane 
z członkostwem w Radzie Duszpasterzy 
Dzieci i Młodzieży. A odpoczynek też jest 
przecież ważny, wręcz konieczny. Piszę 
to dlatego, by podkreślić, że autentycz-
nie, mimo szczerych chęci, praktycznie 
nie dało się jednego chorego odwiedzić 
częściej, niż raz na trzy miesiące (w nieco 
korzystniejszej sytuacji byli chorzy z sa-
mego Korycina, tam bywaliśmy co mie-
siąc). Wierzący i praktykujący człowiek 
wie, że przyjmować Komunię św. raz na 

trzy miesiące to dość rzadko. Prawdą 
jest, że ta jedność z Jezusem, w którą 
wchodzimy przez przyjęcie Komunii 
św., się nie „przeterminowuje”, ale trwa 
dopóty, dopóki człowiek z niej nie zrezy-
gnuje przez grzech śmiertelny, niemniej 
jednak wartość częstego przyjmowania 
Eucharystii jest nie do przecenienia.

I tu przechodzę do meritum – gdy-
byśmy mieli nadzwyczajnych szafarzy 
(marzeniem byłoby przynajmniej kilku, 
z różnych stron parafii), ci chorzy mogli-
by mieć możliwość przyjęcia Komunii 
św. nawet w każdą niedzielę: szafarz po 
Mszy brałby Najświętszy Sakrament i za-
woziłby Go chorym z sąsiedztwa. A jeśli 
chodzi o spowiedź, bez żadnej zdrady 
tajemnicy mogę zaświadczyć, że nawet ci 
chorzy, którzy byli odwiedzani rzadziej, 
niż co miesiąc, nie zawsze prosili o pojed-
nanie – to na ogół starsi, bardzo pobożni 
i szlachetni ludzie. Spowiedzią zatem 
służylibyśmy w dalszym ciągu podczas 
tych średnio cotrzymiesięcznych od-
wiedzin, wtedy też byłaby sposobność 
ewentualnego namaszczenia chorych. 

Jestem też pewien, że pomimo przy-
puszczalnych początkowych oporów ze 
strony przywiązanych do tradycji osób 
odnośnie do przyjmowania Komunii 
św. z rąk świeckiej osoby, argument 
możliwości cotygodniowego nie tylko 
uczestniczenia w transmisji liturgii, ale 
realnego przyjęcia Najświętszego Sakra-
mentu (który jest obiektywnie tak samo 
skuteczny i darzący łaską, kiedy udziela 
go szafarz zwyczajny, jak i wtedy, kiedy 
udziela szafarz nadzwyczajny – taka jest 
nauka Kościoła, a wszelkie twierdzenia 

ks. KAROL GODLEWSKI

Miesiąc maj to czas, kiedy w większości parafii odbywają się uroczystości Pierwszej Komunii św. Nie mam 
zbyt dużego doświadczenia duszpasterskiego, ale to, które mam, pozwala mi wypowiedzieć uogólniające 
nieco stwierdzenia, do których jednak jestem całkowicie przekonany. Po pierwsze, że szczere i dobre dzieci, 
ubrane w białe alby w przepięknie udekorowanych kościołach, autentycznie cieszą się z pierwszego spotkania 
z Panem Jezusem, nawet, jeśli w tle wydarzenia ściśle religijnego pojawia się także oczekiwanie na droższe 
bądź tańsze prezenty. Po drugie – są ludzie, którzy czekają na Chrystusa Eucharystycznego jeszcze bardziej, 
nawet pomimo tego, że Komunia św. w ich życiu nie wiąże się z obdarowaniem żadnymi doczesnymi dobrami. 
Tymi ludźmi są chorzy.

Po co nam nadzwyczajni 
szafarze Komunii św.?

Nadzwyczajny szafarz Komunii św. 
w Archidiecezji Białostockiej

 Co mówi Duch do Kościołów?

jej przeciwne są herezjami, bez względu 
na to, jak pobożnymi sformułowaniami 
byłyby podbudowane), stałby się argu-
mentem „in plus” za taką praktyką.

I tu właśnie znajdujemy odpowiedź, 
po co nam szafarze nadzwyczajni. Broń 
Boże nie dla urozmaicenia, nie dla wy-
ręczenia księży w kościołach, też nie 
dla dowartościowania gorliwych para-
fian, którzy tę posługę podejmą. Uza-
sadnienie ich obecności widzę przede 
wszystkim w przestrzeni spełnienia 
tego obustronnego pragnienia – z jednej 
strony, pragnienia chorych, chcących 
częściej przyjmować Najświętszy Sakra-
ment, z drugiej, pragnienia Chrystusa, 
który po to zostawił Siebie w Euchary-
stii, byśmy się Nim karmili tak często, 
jak tylko jest to możliwe. On przecież 
powiedział „przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 
a ja Was pokrzepię”. „Utrudzeni i obcią-
żeni” chorzy nie mogą „przyjść do Niego” 
fizycznie, stąd też potrzeba szafarza 
nadzwyczajnego, który umożliwi te 
spotkanie częściej, niż byłby to w stanie 
uczynić kapłan.

Święty Józef Bilczewski napisał, że 
największym aktem czci wobec Chrystu-
sa w Eucharystii jest przyjęcie Komunii 
św. Błędem byłoby zatem uniemożli-
wianie tej czci wyrażonej w bardzo czę-
stym przyjmowaniu Komunii św. przez 
chorych w imię fałszywie pojętej czci, 
której rzekomo miałoby chybić powie-
rzenie Eucharystii niekonsekrowanym 
dłoniom. 

Praktyka zanoszenia Eucharystii 
chorym i więźniom przez wybranych 
wiernych świeckich znana jest w Ko-
ściele od starożytności, zwłaszcza od 
czasów prześladowań pierwszych 
chrześcijan przed edyktem cesarza 
Konstantyna w 313 r.

Na przestrzeni wieków zaczęła 
jednak ona w Kościele zanikać. Do-
piero Sobór Watykański II, sięgając 
do źródeł chrześcijaństwa, wskazał 
nową potrzebę powrotu powoływania 
uprzednio wybranych i odpowiednio 
przygotowanych świeckich, aby mogli 
oni podjąć posługę względem chorych 
i cierpiących.

W Archidiecezji Białostockiej już 
od roku trwa kurs formacyjny, który 
przygotowuje mężczyzn do podję-
cia tego zadania. Jednym z istotnych 
jego elementów jest przedstawienie 
wszystkich wymogów związanych 
z tą posługą.

KIM JEST I KTO MOŻE BYĆ 
SZAFARZEM?

Nadzwyczajnym szafarzem Komu-
nii św., jak stwierdza Instrukcja Im-
mensae caritatis (20 stycznia 1973 r.), 
może być osoba odpowiednio przy-
gotowana, wyróżniająca się „dobrym 
życiem chrześcijańskim, wiarą i oby-
czajami, zdolna do wypełniania tej 
funkcji i ciągle pogłębiająca nabożeń-
stwo do Najświętszego Sakramentu”. 
Wytyczne tej posługi uchwalono do-
piero w 1990 r. Konferencja Episkopa-
tu Polski wydała obowiązujące normy 
dotyczące ustanowienia nadzwyczaj-
nych szafarzy Komunii św. Mogą nimi 
zostać mężczyźni w wieku od 35 do 
65 lat odznaczający się „nieskazitel-
nym życiem moralnym, pobożnością 
i poważaniem wśród duchowieństwa 
i wiernych”.

JAKIE ZADANIA MOGĄ PODJĄĆ?
Pierwszym zadaniem nadzwy-

czajnych szafarzy jest zanoszenie 
Komunii św. chorym pozostającym 
w domach. Ponadto proboszcz parafii 
może zlecić nadzwyczajnemu szafa-
rzowi zanoszenie Komunii św. osobom 

w podeszłym wieku, które z różnych 
przyczyn nie mogą uczestniczyć we 
Mszy św. w kościele. Szczególnie w nie-
dziele i święta w ten sposób chory, 
który nie może uczestniczyć w zgro-
madzeniu eucharystycznym w koście-
le, przez Komunię św. w domu łączy 
się z Ofiarą sprawowaną w świątyni. 
Komunia św. staje się wtedy znakiem 
jedności wspólnoty parafialnej. Zna-
kiem jedności z Chrystusem i braćmi 
sprawującymi Paschę Pana. Chory 
czerpie z niej pociechę i doświadcza, 
że w swej chorobie nie jest sam, lecz 
jest z nim Chrystus i Jego Kościół. Za-
leca się wówczas, aby przez telewizję 
lub radio chorzy w pełniejszy sposób 
uczestniczyli w Ofierze Chrystusa 
i Kościoła.

KIEDY MOGĄ UDZIELAĆ KOMUNII 
W CZASIE MSZY ŚW.?

W czasie Mszy św., w której uczest-
niczą nadzwyczajni szafarze, mogą 
udzielać Komunii św. jedynie wte-
dy, gdy nie ma wystarczającej liczby 
szafarzy zwyczajnych, jeśli kapłan 
z powodu choroby lub podeszłego 
wieku ma trudności z udzielaniem 
Komunii św. lub w liturgii uczestniczy 
wielka liczba wiernych przystępująca 
do Komunii św.

JAK NALEŻY PRZYGOTOWAĆ 
CHOREGO?

Jeśli chodzi o samo przygotowa-
nie do odwiedzin, to nadzwyczajny 
szafarz powinien wcześniej zapytać 
chorego, czy pragnie przed Komunią 
św. przystąpić do sakramentu pokuty, 
jeśli tak, trzeba o tym powiadomić pro-
boszcza. Domownicy lub opiekunowie 
chorego wcześnie winni przygotować 
stół nakryty białym obrusem, świece, 
krzyż, wodę święconą, szklankę czy-
stej wody do puryfikacji. 

Podsumowując, należy z całym 
przekonaniem docenić rolę nadzwy-
czajnych szafarzy Komunii św. w po-
słudze chorym, wpierać ich modlitwą 
i dobrym słowem, aby tym samym 
budować prawdziwą wspólnotę Ludu 
Bożego. 

ks. ŁUKASZ ŻUK
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Mark Twain powiadał, że „przypadki 
nie istnieją, wszystkie rzeczy, które się 
zdarzają, zdarzają się w jakimś celu”. 
My jednak bardzo chętnie przypisuje-
my pewne wydarzenia tzw. zbiegowi 
okoliczności. Wiele razy opowiadając 
historię jakiegoś spotkania mówimy: 
„przypadek sprawił, że nasze drogi się 
zeszły”. Czy jednak nasza perspektywa 
jest tą właściwą?

Spotkanie Jezusa z kobietą przy stud-
ni, z jej perspektywy, mogło wydawać 
się czystym zbiegiem okoliczności. Oto 
przyszła do studni, by zaczerpnąć wody, 
tam spotkała pewnego wędrowca, on zaś 
rozpoczął rozmowę. Ewangelia objawia 
nam jednak inną, Bożą perspektywę. To 
nieoczekiwane przez kobietę spotkanie, 
okazało się zaplanowane i upragnione 
przez Pana. Kto wie, może także przez 
lekturę czwartego rozdziału Ewangelii 

według św. Jana, Jezus pragnie dziś spo-
tkać mnie i Ciebie?

„WASZE DROGI NIE SĄ MOIMI 
DROGAMI” Iz 55,8

Opowieść o spotkaniu rozpoczyna się 
opisem planu podróży Jezusa: „opuścił 
Judeę i odszedł znów do Galilei. Trzeba 
Mu było przejść przez Samarię. Przybył 
więc do miasta samarytańskiego zwa-
nego Sychar” (J 4,3-5). Zanim dojdzie do 
spotkania, św. Jan aż w trzech wersetach 
opisuje podróż Jezusa. W ten sposób 
skupia naszą uwagę na trudzie drogi, 
w którą wyruszył Pan. Choć początek hi-
storii zdaje się być tylko opisem geogra-
ficznym, to jednak zaraz okazuje się, że to 
nie miejsce, lecz konkretny człowiek jest 
w tej historii najważniejszy. Jezus nigdy 
nie idzie gdzieś, lecz do kogoś. Idzie, nie 
po to, by zwiedzać, lecz aby spotkać. 

Warto uświadomić sobie prawdę 
o tym, że to Bóg wychodzi pierwszy 
z inicjatywą spotkania. Poszukuje nas 
na drogach życia i czasem niepostrze-
żenie zbliża się do nas pośród codzien-
nych zajęć. I nawet jeśli na początku 
pozostaje nierozpoznany, przychodzi nie 
przez przypadek, ale z własnego wyboru 
i w bardzo jasno określonym celu.

„TRZEBA MU BYŁO PRZEJŚĆ…” J 4,4
Jezus wyruszył znad Jordanu, z miej-

sca, w którym wraz z uczniami udzielał 
chrztu (por. J 3,26; 4,1). By dotrzeć do 
Kany Galilejskiej, do której zmierzał 
(por. J 4,46), potrzebował przebyć dy-
stans ponad stu pięćdziesięciu kilome-
trów. Geograficznie najkrótsza trasa 
istotnie wiodła przez nieprzychylną 
Żydom Samarię, jednak podróżujący 
z Judei często wybierali drogę wzdłuż 

ks. TOMASZ MAZUREK

(Nie)oczekiwane spotkanie J 4,1-42

doliny Jordanu, tak by uniknąć niebez-
pieczeństw wrogiego kraju.

Jezus jednak musiał (dei) przejść 
przez Samarię. Można zastanawiać się 
nad tym, czy była to jedynie potrzeba po-
dyktowana położeniem geograficznym. 
Grecki czasownik dei (musieć) może 
oznaczać tu także inny, wewnętrzny 
przymus. Tym samym słowem opisana 
jest Jezusowa potrzeba pozostawania 
w tym, co należy do Ojca (por. Łk 2,49), 
Jego potrzeba głoszenia Dobrej Nowiny 
(por. Łk 4,43), a także potrzeba bycia 
odrzuconym i ukrzyżowanym (por. 
Łk 17,25; 24,7). Możliwe jest zatem, że 
św. Jan opisując podróż Jezusa, zwraca 
uwagę nie tyle na to, że droga do Galilei 
wiodła przez Samarię, lecz że Jezus czuł 
wewnętrzną potrzebę przejścia przez 
ten nieprzyjazny Żydom kraj.

Jezus nie boi się zatem wchodzić 
nawet we wrogie sobie rejony, jeśli wie, 
że tylko tam może nas spotkać. Już samo 
Wcielenie Syna Bożego jest dowodem, że 
Bóg jest w stanie posunąć się wręcz do 
szaleństwa, by spotkać człowieka w jego 
biedzie. On nigdy nie brzydzi się nami, 
nawet wtedy, gdy popełniamy grzech 
i sami brzydzimy się sobą. Przeciwnie, 
właśnie tam, gdzie nie domagamy, gdzie 
upadamy w nasze słabości, możemy 
spodziewać się Go najbardziej.

„BYŁO TAM ŹRÓDŁO JAKUBA” J 4,6
Na miejsce spotkania z Samarytanką 

Jezus wybiera źródło, studnię, do której 
miejscowi przychodzili, by czerpać 
wodę. Jezus mógł pójść do miasteczka, 
do domu owej kobiety, jednak pragnął ją 
spotkać właśnie przy studni. Dla Żydów, 
dobrze znających Słowo Boże, spotkanie 
mężczyzny i kobiety przy studni, jedno-
znacznie kojarzyło się z zaślubinami. 
Przy studni sługa Abrahama wybrał 
żonę Izaakowi (por. Rdz 24,11), Jakub 
spotkał swą przyszłą żonę, Rachelę 
(por. Rdz 29,2), a Mojżesz Seforę (por. 
Wj 2,15). Dodatkowo najbliższy kontekst 
spotkania z Samarytanką identyfikuje 
Jezusa jako Oblubieńca (por. J 3,29).

Jezus zbliża się zatem do człowieka 
w konkretnym celu. Przychodzi, ponie-
waż nas bezgranicznie kocha i swą mi-
łością pragnie zaspokoić nasze pragnie-
nia. Bez względu na to, kim jesteśmy, 
jak nisko upadliśmy w życiu, jak daleko 
odeszliśmy od Boga, On w swoim Synu 
przybliża się do nas, i jedyne, czego tak 
naprawdę pragnie to miłość.

Często boimy się spotkań z Panem. 
Wiemy bowiem, że nasze życie nie jest 
idealne. Wstydzimy się spotkać Go 

w konfesjonale, zamykamy przed Nim 
drzwi naszych sypialni, biur, miejsc pra-
cy. Skrzętnie ukrywamy przed Bogiem 
ciemne sfery życia, bojąc się, że mógłby 
chcieć nas ukarać. Spotkanie z Samary-
tanką, podobnie jak wiele innych, poka-
zuje, że Bóg przychodzi, by nas zbawiać 
miłością, nigdy zaś, by nas potępić: „Nie 
przyszedłem bowiem po to, aby świat 
potępić, ale by świat zbawić” (J 12,47). 
Jezus przychodzi do nas, ponieważ wie, 
jak bardzo pragniemy być kochani. Wie 
także, że tylko Jego miłość jest w stanie 
wyrwać nas z poczucia bezsensu, braku 
nadziei, zniechęcenia, spowodowanego 
naszym grzesznym życiem.

„BYŁO TO OKOŁO GODZINY 
SZÓSTEJ” J 4,6

Miłość jednak, by była pełna, musi 
być odwzajemniona. Nie wystarczy, że 
Jezus nas kocha. On również pragnie 
być przez nas kochanym. Godzina szósta 
(według naszego sposobu liczenia czasu 
godzina dwunasta) jest najgorętszym 
momentem dnia. W tej to godzinie Jezus 
spotkał Samarytankę, i prosząc ją: „daj 
mi pić” (J 4,7), ujawnił swoje pragnienie. 
Parę lat później, również w samo połu-
dnie, konający na krzyżu Jezus zawołał: 
„Pragnę” (J 19,28). Jezus nie tylko musiał 
przyjść, by spotkać Samarytankę (por. 
J 4,4), ale pragnął czegoś, co tylko ona 
mogła Mu dać. Jako, że opis spotkania 
w żadnym miejscu nie pokazuje Jezusa 
pijącego wodę ze studni, możemy do-
myślać się, że za prośbą Jezusa kryło się 
znacznie głębsze pragnienie.

Miłość może być zaspokojona jedy-
nie odwzajemnieniem. Skoro Bóg jest 
Miłością (por. 1 J 4,8), jedynym czego 
pragnie z naszej strony, to być przez nas 
kochanym. Jezus nie przyszedł na ten 
świat, by ukarać nas za nasze grzechy, 
lub uczynić nas swoimi sługami. Prze-
ciwnie, przyszedł, by przez śmierć na 
krzyżu uwolnić nas od grzechów i w ten 
sposób objawić nam swoją miłość. Jezus 
kocha nas za darmo i wciąż czeka, aż 
w końcu i my, podobnie jak Piotr, od-
powiemy Mu na pytanie: „czy miłujesz 
mnie?” (J 21,15).

„ZOSTAWIŁA SWÓJ DZBAN” J 4,28
Podczas rozmowy z Samarytanką 

Jezus dotknął tematu prawdziwego 
kultu i czci składanej Bogu w Duchu 
i prawdzie (por. J 4,21). Prawdziwa wiara 
to związek miłości, a nie służby. Jezus 
najpierw objawił kobiecie swoje pra-
gnienie (por. J 4,7), a potem dotknął jej 

osobistego problemu związanego z wie-
lokrotnym odrzuceniem. Słowa: „miałaś 
pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, 
nie jest twoim mężem” ( J 4,18) jedno-
znacznie wskazują na problemy kobiety 
w sferze miłości. Nie powinniśmy zbyt 
łatwo dopuszczać się osądu, jakoby ko-
bieta żyła niemoralnie. Nie wiemy, jaki 
był powód tego, że przynajmniej sze-
ściokrotnie wchodziła w związki, które 
ostatecznie się rozpadały pozostawiając 
w niej głębokie rany. Dzban, którym 
zamierzała zaczerpnąć wody oraz wyra-
żone pragnienie „daj mi tej wody, abym 
już nie pragnęła i nie przychodziła tu 
czerpać” (J 4,15), mogą wskazywać na to, 
że kobieta przez lata szukała spełnienia 
i wciąż nie potrafiła go odnaleźć.

Również i nasze życie nieraz wy-
daje się być puste, a pragnienia bycia 
kochanym, zrozumianym i przyjętym, 
wciąż niezaspokojone. Jezus z ogromną 
delikatnością zwraca nam uwagę na 
to, że „dzban” jest bezużyteczny, bo to 
nie „woda” ugasi nasze prawdziwe pra-
gnienie, ale tylko Jego bezinteresowna 
i darmowa miłość może w pełni nas 
zaspokoić.

Kobieta ostatecznie porzuciła swój 
dzban i pobiegła do mieszkańców mia-
steczka, by podzielić się z nimi tym, że 
spotkała Mesjasza, który choć wiedział 
o niej wszystko (por. J 4,29), to jednak 
jej nie odrzucił, lecz wciąż ją kochał. 
Samarytanka znalazła w Jezusie miłość 
życia, która stała się źródłem radości 
i głębokiego zaspokojenia.

„CHODŹCIE A ZOBACZYCIE” J 4,29
Albert Einstein powiedział, iż „zbieg 

okoliczności to boski sposób na pozo-
stanie anonimowym”. Bóg szanując 
ludzką wolność, wchodzi w nasze życie 
niepostrzeżenie i może dlatego nieraz 
wydaje się być kimś obcym, odległym, 
niedostępnym. On jednak wychodzi 
z inicjatywą, przemierza ogromne „odle-
głości” i pokonuje wszelkie przeciwno-
ści tak, by w końcu spotkać mnie i Ciebie. 
Robi to w jednym celu, by objawić nam, 
jak bardzo nas kocha. Kobieta, która 
ostatecznie rozpoznała miłość Pana 
i doświadczyła uwalniającego spotkania 
z Nim, wróciła do swego miasta zapra-
szając innych „chodźcie a zobaczycie” 
( J 4,29). To zaproszenie kieruje dziś 
także do Ciebie i do mnie. Chodź i zobacz 
Jezusa. A może i Ty doświadczysz tego 
(nie)oczekiwanego spotkania, które 
pozwoli Ci wreszcie porzucić wszystkie 
dzbany, które nigdy w pełni nie ugasiły 
Twojego pragnienia? 

 Znaleźliśmy Mesjasza
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Nie zawsze jednak tak było, czasami 
cisza, zanim jeszcze się nawrócił, na-
pawała go przerażeniem i niepokojem: 
„Czyniłem zło, ale go nie pochwalałem 
i nie kochałem… Dawałeś mi odczuć bo-
lesną pustkę, smutek, którego doświad-
czałem tylko wtedy. Powracał co wieczór, 
gdy byłem już sam w swym mieszkaniu. 
I sprawiał, że stawałem się milczący 
i przygnębiony podczas tych spotkań, 
które zwą przyjęciami. Organizowałem 
je, ale gdy się toczyły, trwałem w milcze-
niu, niesmaku, nieskończenie znużony”.

Z tego krótkiego tekstu widać, że Ka-
rol poszukiwał mocnych wrażeń, które 
miały mu zapewnić radość i poczucie 
bycia kimś ważnym. Chciał korzystać jak 
najbardziej z życia, gdyż to wydawało mu 
się jedynym jego sensem. Mimo że po-
chodził z religijnej rodziny, w młodzień-
czym wieku stracił wiarę, a poprzez 
skandale i niemoralne prowadzenie 
chciał zaznaczyć swoją obecność na tym 
świecie. Jednak to właśnie w ciszy Pan 
Bóg upominał się o niego. Cisza, która 
początkowo wydawała się nieznośna, 
z biegiem czasu, pozwalała mu coraz 
bardziej dostrzegać obecność Pana Boga.

Szczególnym momentem zwrotnym 
w życiu Karola był czas po powrocie 
z wyprawy badawczej do Maroka. Ob-
serwując życie wiarą swoich bliskich 
zaczął wołać z głębi serca do Pana Boga: 
„Mój Boże, jeżeli istniejesz, daj mi się 
poznać!”. Słowa te zapoczątkowały jego 
nawrócenie. Karol, poszukując głęb-

szego sensu swego życia, nawiedzając 
liczne kościoły, wołał tak jak dyktowało 
mu serce. Nie udawał przed Bogiem, nie 
ukrywał, że ma wątpliwości co do faktu 
Jego istnienia, ale wołał tak jak potrafił, 
na pewno z głębi serca. Będąc wcześniej 
nieugięty, niezależny i uparty w obliczu 
innych osób i wydarzeń, takim samym 
pozostał w swoich poszukiwaniach Boga. 
A przede wszystkim na pewno pozostał 
szczery i bardzo radykalny: „Miałem 
potrzebę samotności, skupienia, po-
bożnych lektur, potrzebę odwiedzania 
kościołów; ja, co w Ciebie nie wierzyłem, 
doznawałem drżenia duszy, szukałem 
prawdy i modliłem się: «Mój Boże, jeżeli 
istniejesz, daj mi się poznać!»”.

„Panie Boże, jeżeli istniejesz, daj mi 
się poznać” – słowa te zapoczątkowały 
jego nawrócenie. Wstąpił do trapistów, 
gdzie każdą wolną chwilę starał się 
spędzać w kościele, w obecności Jezusa. 
Napisał wtedy, że „wzrasta mój spokój 
wewnętrzny. Odnajduję go z łaski Bożej 
przed tabernakulum. On tam jest, czegóż 
mi więcej trzeba?”.

Jednak życie u trapistów wydaje 
mu się zbyt łatwe. Zostawia zakon, aby 
stać się usługującym przy klasztorze 
klarysek w Nazarecie i Jerozolimie, a na-
stępnie udaje się na Saharę, gdzie zostaje 
misjonarzem – pustelnikiem. Tam żyje 
wśród obcych, którzy odnajdują w nim 
swego brata i nauczyciela. Spotyka się 
z ludźmi, muzułmanami, wędrowcami, 
dziećmi, jednak nikogo siłą nie nawraca. 

Każdy dzień kończy przed tabernaku-
lum, bo wie, już z własnego doświadcze-
nia, że tylko Jezus jest w stanie zmieniać 
ludzkie serca.

Może się wydawać, że św. Karol po-
niósł całkowitą klęskę: został wyrzucony 
z wojska, nie odnalazł się u trapistów, 
nie znalazł żadnego naśladowcy, chociaż 
tego bardzo pragnął. Jednak sensem jego 
życia było pełnienie tylko woli Boga: 
„We wszystkim i zawsze chcę tylko Twej 
świętej woli…”. Szczególnym znakiem 
zaufania Bogu i wyrazem tego pragnie-
nia jest przepiękna modlitwa, którą nam 
pozostawił:

Mój Ojcze,
powierzam się Tobie.
Uczyń ze mną, co zechcesz.

Cokolwiek uczynisz ze mną,
dziękuję Ci.
Jestem gotów na wszystko,
przyjmuję wszystko,
aby Twoja wola spełniała się we mnie
i we wszystkich Twoich stworzeniach.
Nie pragnę nic więcej, mój Boże.

W Twoje ręce powierzam ducha mego
z całą miłością mego serca.

Kocham Cię
i miłość przynagla mnie,
by oddać się całkowicie w Twoje ręce,
z nieskończoną ufnością,
bo Ty jesteś moim Ojcem. 

MILCZENIE, OGIEŃ 
I ŚW. KAROL DE FOUCAULD

O modlitwie bez słów

Milczenie i ogień. Taki tytuł nosi książka, która zawiera zapiski i listy Karola de Foucauld. 15 maja 
2022 r. bł. Karol został przez papieża Franciszka ogłoszony Świętym. Jego życie, szczególnie po nawróceniu, 
przepełniało pragnienie przebywania blisko Boga, którego odnajdował przede wszystkim w ciszy swojego 
serca i przed tabernakulum.

 Duchowość
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 Liturgia

KOLEJNOŚĆ 
PRZYGOTOWANIA DARÓW

Po zakończonej Liturgii 
Słowa wszyscy siadają. Kie-
dy kapłan zakończy modli-
twę końcową modlitwy po-
wszechnej przygotowuje się 
ołtarz, który jest centrum 
całej liturgii eucharystycznej. 
Należy pamiętać, że nigdy 
nie przygotowujemy ołtarza 
w trakcie modlitwy powszech-
nej. Umieszcza się na nim 
mszał, korporał wraz z palką 
i puryfikaterzem. Następnie 
przynosi się dary na ofiarę. 
Chleb i wino składa się na 
ołtarzu, odmawiając przy tym 
ustalone modlitwy. Pozostałe 
dary umieszcza się w pobliżu 
ołtarza, nigdy na nim (por. 
OWMR 73).

PROCESJA Z DARAMI
Po Liturgii Słowa rozpo-

czyna się śpiew na przygoto-
wanie darów. W tym czasie 
usługujący w liturgii przy-
gotowują ołtarz. W Ogólnym 
Wprowadzeniu do Mszału 
Rzymskiego czytamy „god-
ne uznania jest, jeśli wierni 
przynoszą chleb i wino, które 
przyjmuje od nich kapłan lub 
diakon, aby je następnie zło-
żyć na ołtarzu” (OWMR 73). 
Dlatego wypada, aby wierni 
zaznaczyli swój udział w ofie-
rze, przynosząc chleb i wino 
albo inne dary na potrzeby 
kościoła i ubogich. Duchowe 
znaczenie tego gestu polega 
na tym, że wierni sami iden-
tyfikują się z przynoszonymi 
darami i sami składają siebie 
w ofierze lub łączą się z ofia-
rującym się Ojcem, na nowo 
Chrystusem, przez wiarę 
i duchową postawę ofiary. Tę 
duchową ofiarę symbolizu-
je nie tylko chleb i wino, ale 
również przyniesione dary 
charytatywne i kolekta (taca). 

Dary symbolizują naszą co-
dzienność i nasze świętowa-
nie, nasze smutki i radości. 
Dlatego uczestnicząc w tym 
obrzędzie powinniśmy wzbu-
dzić intencję ofiarowania sie-
bie, wszystkich swoich spraw 
i całego swojego życia.

Jednym z najbardziej po-
wszechnym błędów popeł-
nianych w czasie procesji 
z darami jest przyjmowanie 
przez wiernych postawy sto-
jącej. Dokumenty wyraźnie 
określają, że podczas przygo-
towania darów wierni przyj-
mują postawę siedzącą (por. 
OWMR 43).

TACA
Często możemy usłyszeć py-

tanie: Dlaczego podczas Mszy 
św. zbiera się na tacę? Znacze-
nie tej czynności nie zmieniło 
się od początków istnienia 
Kościoła. Już w synagodze 
na zakończenia nabożeństwa 
organizowano zbiórkę dla 
potrzebujących. Święty Paweł 
mocno podkreślał potrzebę 
pomocy innym (por. 1 Kor 
16,1-2; 1 Kor 9,13).

Warto zaznaczyć, że do 
IX w. wierni do ołtarza przy-
nosili dary w naturze. Święty 
Justyn w starożytności o tacy 
pisze w następujący sposób 

„Zamożniejsi z nas wspierają 
wszystkich, którzy cierpią 
niedostatek i zawsze sobie 
wzajemnie śpieszymy z po-
mocą. Ci, którym się dobrze 
powodzi, i którzy mają dobrą 
wolę, dają, co chcą, a wszystko, 
co się zbierze, składa się na 
ręce przełożonego. On zaś 
roztacza opiekę nad sierota-
mi, wdowami, chorymi albo 
z innej przyczyny cierpiący-
mi niedostatek, nad więźnia-
mi, obcymi gośćmi, jednym 
słowem, spieszy z pomocą 
wszystkim, którzy są w po-
trzebie”. To właśnie wierni, 
którzy są częścią Kościoła 
utrzymują od pokoleń ko-
ścioły, klasztory, seminaria, 
misje święte, czy dzieła miło-
sierdzia. Taca przeznaczona 
jest zatem na cele kultu i cele 
charytatywne. 

Mówiąc o składaniu ofiar 
p i e n i ę ż nyc h  n a  t a c ę  n i e 
sposób pominąć znaczenia 
stypendium mszalnego, któ-
re jest wyrazem włączenia 
się w Eucharystię. Uczest-
nik w darze wyraża same-
go siebie jako dar dla Boga. 
Święty Tomasz uczył, że sty-
pendium mszalne nie jest za-
płatą za Mszę św., lecz służy 
utrzymaniu duchowieństwa 
i wspieraniu potrzebujących. 
W owocach Mszy św., w spo-

sób specjalny, uczestniczy 
sprawujący ofiarę kapłan, 
ogólnie – cały Kościół, w spo-
sób szczególny osoba, w której 
intencji sprawowana jest Eu-
charystia. 

ŚPIEW PODCZAS 
PRZYGOTOWANIA DARÓW

Na sam moment przygoto-
wania darów siadamy i włą-
czamy się w śpiew, który już 
od IV w. towarzyszył pro-
cesjom z darami do ołtarza. 
Od św. Augustyna dowiadu-
jemy się o zwyczaju towarzy-
szenia tej procesji śpiewem 
psalmu w większych kościo-
łach. Śpiewano specjalne an-
tyfony zawierające prośby 
o zbawienie, uwielbienie lub 
pochwałę prawa Bożego. We 
współczesnej liturgii procesji 
z darami towarzyszy śpiew 
odpowiednio dobrany, ponie-
waż słowa mają akcentować 
to, co ma się w tym momencie 
dokonać. Śpiew może zawsze 
towarzyszyć tym obrzędom, 
także wtedy, gdy nie ma proce-
sji z darami (por. OWMR 74). 
Warto wspomnieć, że prak-
tyka stosowania komentarzy 
często zbyt długich w czasie 
procesji jest powszechnym 
błędem. OWMR w nr 74 mówi, 
że procesji towarzyszy śpiew, 
a nie komentarz.

Przygotowanie darów to 
istotna część liturgii. Ten mo-
ment uświadamia nam na-
szą chrzcielną godność jako 
członków i wspólnoty Ludu 
Bożego. Ta część mocno uka-
zuje związek naszego życia 
z naszą codziennością. W tym 
czasie uczestnicząc w śpiewie 
i wpatrując się w ołtarz mamy 
również uświadomić sobie, 
czy ja jestem zdolny i gotowy 
do składania ofiary z samych 
siebie w codzienności i wobec 
drugiego człowieka. 

Przygotowanie darów (iii)
ks. ŁUKASZ ŻUK

Warto jest pamiętać, że przygotowanie darów jest dalszą częścią celebrowanej Mszy św., w której wszyscy 
uczestniczymy. Dlatego nasz wzrok powinien być skierowany na prezbiterium, które jest centrum przestrzeni 
liturgicznej. Tego momentu nie możemy traktować w liturgii jako pewnej przerwy w akcji liturgicznej.
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Zanim będzie za późno

Zwieńczeniem ziemskie-
go życia Jezusa jest Wniebo-
wstąpienie, które wyznajemy 
również w Credo: „Wstąpił do 
nieba, siedzi po prawicy Ojca”. 
Co oznacza to wydarzenie? 
Jak je mamy rozumieć? Aby 
odpowiedzieć na to pytanie, 
zatrzymajmy się nad dwoma 
czynnościami, których Jezus 
dokonuje przed wstąpieniem 
d o  n i e b a : 
n a j p i e r w 
z a p o w i a d a 
d a r  D u c h a 
Ś w i ę t e g o , 
a następnie 
błogosławi 
uczniów. 

Po pierw-
s z e ,  J e z u s 
m ó w i  d o 
swoich przy-
jaciół: „Oto Ja 
ześlę na was 
obietnicę mojego Ojca” (w. 49). 
Mówi o Duchu Świętym, Pocie-
szycielu, o Tym, który będzie 
im towarzyszył, prowadził ich, 
wspierał w ich misji, bronił ich 
w walkach duchowych. Rozu-
miemy zatem coś ważnego: 
Jezus nie opuszcza uczniów. 
Wstępuje do nieba, ale nie 
zostawia nas samych. Przeciw-
nie, właśnie przez wstąpienie 
do Ojca zapewnia wylanie Du-
cha Świętego, swojego Ducha. 
Przy innej okazji powiedział: 
„Pożyteczne jest dla was moje 
odejście. Bo jeżeli nie odejdę, 
Pocieszyciel nie przyjdzie do 
was” (J 16,7), to znaczy Duch 
Święty. Także w tym widzi-
my miłość Jezusa do nas: Jego 
obecność jest obecnością, któ-
ra nie chce ograniczać naszej 
wolności. Wręcz przeciwnie, 
robi dla nas miejsce, ponie-
waż prawdziwa miłość za-
wsze rodzi bliskość, która nie 
przygniata, nie jest zaborcza, 
jest bliska, ale nie jest zabor-
cza; przeciwnie, prawdziwa 
miłość czyni nas głównymi 
postaciami. Dlatego Chrystus 
zapewnia: „Idę do Ojca, a wy 
będziecie przyobleczeni mocą 
z wysoka: poślę wam Ducha 

mego, a wy Jego mocą będzie-
cie kontynuować moje dzieło 
w świecie” (por. Łk 24, 49). 

Bezpośrednio potem – jest 
to druga czynność – Chry-
stus podnosi ręce i błogosławi 
Apostołów (por. w. 50). Jest to 
gest kapłański. Bóg, od czasów 
Aarona powierzał kapłanom 
zadanie błogosławienia ludu 

(por. Lb 6,26). 
E w a n g e l i a 
pragnie nam 
powiedzieć, 
że Jezus jest 
a rc yk a p ł a -
nem naszego 
życia. Jezus 
w s t ę p u j e 
do Ojca, aby 
wstawiać się 
za nami, aby 
przedstawić 
M u  n a s z e 
człowieczeń-

stwo. W ten sposób przed ocza-
mi Ojca są i zawsze będą, wraz 
z człowieczeństwem Jezusa, 
nasze życia, nasze nadzieje, 
nasze rany. Tak więc Chrystus, 
dokonując „wyjścia” do nieba, 
„toruje” nam drogę, idzie, aby 
przygotować dla nas miejsce 
i od tej pory wstawia się za 
nami, aby Ojciec zawsze nam 
towarzyszył i nas błogosławił.

(…) Pomyślmy dziś o darze 
Ducha, który otrzymaliśmy 
od Jezusa, aby być świadkami 
Ewangelii. Zastanówmy się, 
czy naprawdę nimi jesteśmy, 
a także czy potrafimy kochać 
innych, pozostawiając im wol-
ność i czyniąc dla nich miejsce. 
A potem: czy umiemy wsta-
wiać się za innych, to znaczy 
czy umiemy modlić się za nich 
i błogosławić ich życie? Czy też 
służymy innym dla własnych 
korzyści? Nauczmy się tego: 
modlitwy wstawienniczej, 
wstawiania się za nadziejami 
i cierpieniami świata, wsta-
wiania się za pokojem. I błogo-
sławmy naszymi oczami i sło-
wami tych, których spotykamy 
każdego dnia!. 

Anioł Pański, 29 maja 2022 r.

Chrystus  
nie zostawia 
nas samych

Bądźcie „posadzką” 
dla powierzonych 
Wam braci i sióstr

Je z u s  w s t ę p u j e  d o 
Ojca, aby wstawiać się 
za nami, aby przed-
stawić Mu nasze czło-
wieczeństwo. W ten 
sposób przed oczami 
Ojca są i zawsze będą 
(..) nasze życie, nasze 
nadzieje, nasze rany.

 Słowa Papieża Franciszka  Z homilii  Metropolity Białostockiego

Święty Jan Paweł II w 50. 
rocznicę przyjęcia święceń ka-
płańskich wspominał, że z tam-
tego wydarzenia najbardziej 
zapamiętał gest przylgnięcia 
do posadzki świątyni. W tym 
geście zawiera się bowiem wy-
znanie pełnej gotowości do 
podjęcia służby, jaka zostaje 
nam powierzona przez udzie-
lenie święceń prezbiteratu. Po 
upływie wielu lat od włączenia 
do grona prezbiterów napisał 
utwór poetycki a w nim te sło-
wa: „To Ty, Piotrze. Chcesz być 
Posadzką, by po Tobie prze-
chodzili… by szli tam, gdzie 
prowadzisz ich stopy… Chcesz 
b y ć  T y m , 
który służy 
stopom – jak 
skała racicz-
kom owiec”. 

Czcigod-
ni Diakoni, 
k a n d y d a c i 
do święceń 
prezbitera-
tu, w posta-
wie leżenia 
krzyżem przed otrzymaniem 
święceń wyraża się najgłębszy 
sens duchowości kapłańskiej. 
Każdy z Was przylgnąwszy do 
Chrystusa ma być „posadzką”, 
po której powierzeni Wam bra-
cia i siostry będą wędrować ku 
pełni spotkania z Bogiem. „Po-
sadzką”! Nigdy zaś przeszkodą! 

W parafiach, do których 
zostaniecie posłani, będzie-
cie podejmować różne dzieła. 
Jednak pośród wielu inicja-
tyw duszpasterskich zadbajcie 
w sposób szczególny o gorli-
wą posługę w konfesjonale. 
Wymaga ona od spowiednika 
wielkich ludzkich przymio-
tów, a co najważniejsze, głębo-
kiego i szczerego życia ducho-
wego (…). 

B ę d z i e c i e  s p rawow a ć 
Najświętszą Ofiarę Jezusa 
Chrystusa, posłuszni Jego po-
leceniu: „To czyńcie na moją 
pamiątkę”. Niech codzienna 
Eucharystia będzie centrum 
Waszego kapłańskiego życia. 
Niech się stanie źródłem wła-

snego uświęcenia oraz pro-
wadzi do uświęcenia powie-
rzonego Wam ludu Bożego. 
Pamiętajcie, że to nie jest Wa-
sza własność lecz ofiara Chry-
stusa i zarazem najważniejsza 
modlitwa Kościoła. 

Trzecim ważnym obsza-
rem służby Bogu i Kościołowi 
jest przepowiadanie Ewange-
lii. Chrystus nieustannie nas 
zachęca: „Idźcie i głoście; Idź-
cie i nauczajcie wszystkie na-
rody”. Aby skutecznie i owoc-
nie uczyć prawd wiary, trzeba 
je najpierw samemu dobrze 
poznać i nieustannie zgłębiać. 
„Poznacie prawdę a prawda 

was wyzwo-
li” ( J 8,32). 
Uczyni Was 
o t w a r t y m i 
na spotkanie 
z  d z i e ć m i 
i młodzieżą 
w  s z k o l e . 
W y z w o l i 
w  Wa s  z a -
pał, by głosić 
homilie i ka-

zania – nie tylko w niedzie-
lę i święta, ale także każde-
go dnia. Postarajcie się, aby 
w Waszym mieszkaniu była 
biblioteka a w niej wartościo-
we książki. Zadbajcie o czas na 
osobiste spotkanie ze słowem 
Bożym – czytanie i rozważanie 
Pisma Świętego, na osobistą 
modlitwę i adorację Najświęt-
szego Sakramentu. 

Miejcie zawsze przed ocza-
mi przykład Dobrego Pasterza, 
który przyszedł nie po to, aby 
Mu służono, lecz aby służyć 
oraz szukać i zbawiać to, co 
zginęło”. Zanim więc otrzy-
macie święcenia kapłańskie 
przylgnijcie do posadzki archi-
katedry białostockiej. Niech 
ten wymowny gest na zawsze 
pozostanie w Waszej pamięci! 
Niech Was mobilizuje do tego, 
aby zawsze być „posadzką”, 
po której wielu ludzi będzie 
wędrować w stronę Boga. 

Z homilii podczas święceń 
kapłańskich, 28 maja 2022 r.

K a ż d y  z  Wa s  p r z y -
lgnąwszy do Chrystu-
sa ma być „posadzką”, 
po której powierzeni 
Wam bracia i siostry 
będą wędrować ku peł-
ni spotkania z Bogiem. Niestety niskie statystyki dotyczące 

życia religijnego z zachodnich krajów 
zbliżają się również do Polski. Można za-
uważyć, że Pan Bóg, zwłaszcza w krajach 
bogatych, staje się dziś zbędny. Pieniądze 
zastępują duchowe wartości. W rodzi-
nach jest mniej modlitwy, albo nie ma jej 
wcale. Usuwa się krzyże i inne symbole 
religijne z domów, jako staroświeckie. 

Kościoły pustoszeją i w konsekwencji 
są sprzedawane, a potem zamienione na 
mieszkania, biura, a nawet na puby. Pro-
fanuje się to, co służyło do kultu Bożego, 
a to, co mniej wartościowe w oczach świa-
ta, wyrzuca się na śmietnik. Niektóre 
rzeczy trafiają do sklepów ze starociami 
przewożonymi z Zachodu. W jednym 
z takich sklepów moją uwagę przykuły 
stuły. Było ich kilka, w różnych kolorach 
liturgicznych. Poczułam się tak, jakbym 
wśród niepotrzebnych przedmiotów 
znalazła coś należącego do kogoś mi 
bliskiego. Istotnie, bo stuła to symbol 
posługi kapłańskiej. Tak niedawno jesz-
cze całowało się stułę odchodząc od kon-
fesjonału. Dziś już się tego nie robi, ale 
nadal pozostaje przedmiotem przezna-
czonym do sprawowania kultu Bożego.

W Polsce jeszcze nie sprzedaje się 
kościołów – budowli, ale już jesteśmy 
świadkami niszczenia Kościoła ducho-
wego. Niszczenie autorytetu kapłana 

wydaje się być bardzo skuteczne. Przez 
pryzmat grzechu jednego, patrzy się 
oskarżycielsko na wielu innych. Spełnia 
się przepowiednia biblijna: „Uderzę 
Pasterza, a rozproszą się owce stada” 
(Mt 26,31).

Niezupełnie jest to coś nowego. 
W PRL-u też organizowano pokazowe 
procesy kapłanów, ośmieszano publicz-
nie, kłamliwie przypisywano im czyny 
niemoralne. Jednak wtedy były wierzące 
rodziny, w których modlitwa działała 
jak katalizator, pomagała rozpoznać 
i odrzucić kłamstwa. Dziś, niestety, 
takich rodzin jest mniej. Uogólniając, 
nasze społeczeństwo wychowywane jest 
przez media, niejednokrotnie wrogie Ko-
ściołowi. Parafrazując wiersz Norwida, 
można by powiedzieć: „…do kraju tego, 
gdzie sakramenty, gdzie przedmioty 
przeznaczone do kultu Bożego traktuje 
się z poszanowaniem, tęskno mi Panie”. 

Co wobec tego mogę zrobić? Mo-
dlić się o święte rodziny, w których 
będą się wychowywać przyszli rodzice, 
a także powołani do kapłaństwa, do 
życia konsekrowanego. Pan Bóg powo-
łuje z miłosierdzia swego. Błogosławiony 
ks. Michał Sopoćko zapisał, że „jeszcze 
większe miłosierdzie okazuje Bóg sa-
mym kapłanom, których wybrał spośród 
wiernych nie dla ich zasług, ale według 

woli swojej: «Nie wyście Mnie wybrali, 
ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem 
was na to, abyście szli i owoc przynosili, 
i by owoc wasz trwał» (J 15,16). Jakiż im 
to zaszczyt przynosi i jak ich wywyższa, 
że Bóg pozwala im współdziałać w swym 
dziele zbawienia świata, że czyni ich po-
wiernikami swoich tajemnic, przedsta-
wicielami swej władzy, narzędziem łask 
i pośrednikami między sobą a ludźmi. 
Za ten sakrament należy się największa 
wdzięczność i chwała Najmiłosierniej-
szemu Zbawicielowi”. 

Zatem za wstawiennictwem bł. ks. 
Michała Sopoćki módlmy się o świętość 
dla kapłanów i o nowych kapłanów, za 
tych, którzy w tym roku podejmą decyzję 
pójścia za głosem powołania, by stawali 
się kapłanami według Serca Jezusowego.

A jeśli to Ty, Czytelniku, jesteś teraz 
na etapie rozeznawania swojego powo-
łania, nie bój się powtórzyć za bł. ks. 
Michałem:

„Skoro z miłosierdzia Bożego usły-
szę głos łaski, pójdę za jej wezwaniem 
i oddam się na jej usługi, jak to uczynili 
pierwsi uczniowie Jezusa. Ze strony Boga 
powołanie jest to zaproszenie i przycią-
ganie, na które trzeba ochoczo odpowie-
dzieć”. Jezu, ufam Tobie.

s. DOMINIKA STEĆ ZSJM

Bogu niech będą dzięki za nowych kapłanów wyświęconych w tym roku w naszej Archidiecezji i na całym 
świecie. Przez ich posługę Bóg może działać w Kościele przez sakramenty. Mamy jednak świadomość, że 
w tym roku są diecezje, także w Polsce, w których nie będzie święcony ani jeden kapłan.

 Błogosławiony Michał Sopoćko i Miłosierdzie Boże

Św
ię

ce
ni

a 
pr

ez
bi

te
ra

tu
 w

 a
rc

hi
ka

te
dr

ze
 b

ia
ło

sto
ck

ie
j, 2

8 
m

aj
a 

20
22

 r.

22 DROGI MIŁOSIERDZIA 6(142) czerwiec 2022



fo
t. 

Ca
th

op
ic

.co
m

Mówiąc w Kościele o walce ze złem 
mamy na myśli przeciwstawianie się 
pokusom lub konfrontację ze złem 
osobowym podczas egzorcyzmów. Ist-
nieje jednak jeszcze trzeci rodzaj zła. 
Nie wynika on z naszych słabości ani 
z zakusów złego ducha. Drugi człowiek 
może być źródłem zła w naszym życiu 
na wiele różnych sposobów.

 Czasem mamy nawet wrażenie, że 
ludzkość się degeneruje. Wydaje się, że 
mimo postępu technicznego, moralność 
nie tylko się nie rozwija, ale podąża 
w przeciwnym kierunku. Minione czasy 
zdają się z naszej perspektywy prostsze, 
szlachetniejsze. Aż trudno powstrzymać 
się przed wypowiedzeniem popularne-
go sloganu „kiedyś to było”.

Czytając życiorysy świętych, zwłasz-
cza te pozbawione krytycyzmu, możemy 
pomyśleć, że chrześcijanie minionych 
czasów mieli łatwiej. To prawda, że nie 
znali współczesnych problemów. Mie-
rzyli się jednak ze złem swoich czasów, 
które co do zasady, działało wykorzy-
stując te same sprawdzone mechanizmy. 
W odpowiedzi na nie, święci potrafili 
wykształcić odpowiednie zachowania, 
które chroniły ich dusze i umysły od 
zepsucia.

Pierwszym krokiem w obronie przed 
zepsuciem złem tego świata jest świa-
domość, że można żyć inaczej niż ogół 
społeczeństwa. Błogosławiona ANNA 
MARIA TAIGI (9 czerwca) była Wło-
szką żyjącą na przełomie XVIII i XIX w. 
Jako dziecko nie otrzymała właściwych 
wzorców w domu rodzinnym. Jej ojciec 
nie potrafił utrzymać rodziny.

 Anna, podobnie jak jej matka, rów-
nież zawarła związek małżeński z męż-

czyzną obarczonym przeróżnymi słabo-
ściami charakteru. To znany schemat, 
kiedy dziecko z dysfunkcyjnej rodziny, 
samo tworzy podobny związek. Jednak 
w tym przypadku – nic bardziej mylne-
go.

Mimo małżeństwa ze słabym czło-
wiekiem bł. Anna wiedziała, że może 
żyć inaczej. Wszystkie swoje obowiązki: 
żony, matki, katoliczki i obywatelki 
starała się wykonywać z największym 
zaangażowaniem. Nie tylko jej rodzi-
na nie popadła w nędzę, ale stała się 
oparciem dla innych. Dzięki świętości 
otrzymanej od Boga w zwykłej codzien-
ności już za życia stała się autorytetem 
i powierniczką dla największych ludzi 
tamtych czasów.

Zrozumienie sytuacji, w jakiej się 
znajdujemy, nie zawsze jest w stanie 
rozwiązać realne problemy związane 
ze złem tego świata. Często istnieje 
potrzeba czasowego odcięcia się od zła, 
odseparowania od społeczeństwa. 

Święty INIGO z ONA (1 czerwca) był 
hiszpańskim zakonnikiem żyjącym na 
przełomie X i XI w. Niestety, niewiele 
więcej o nim wiadomo. Przetrwały jed-
nak informacje o drodze, którą przebył 
w rozwoju duchowym. Ten schemat po-
wtarza się również w przypadku innych 
świętych zakonników.

Na początku św. Inigo żył jako pustel-
nik. Pod wpływem tego doświadczenia 
postanowił wstąpić do benedyktynów. 
Po uzyskaniu niezbędnej formacji po-
wrócił do samotnego trybu życia. Zre-
zygnował z bycia eremitą dopiero na 
prośbę swojego króla, który mianował 
go opatem. 

Kierowanie klasztorem bez wątpie-
nia nie było marzeniem człowieka, któ-

ry dążył do odcięcia się od świata. Podjął 
się tego wyzwania i spełnił je wzorowo, 
głównie dzięki sile ducha wypracowanej 
w samotności. 

Czas w odosobnieniu pomaga nieraz 
„naładować baterie” na długie lata pracy 
i poświęcenia. W sytuacjach mierzenia 
się ze złem świata, które jest krzykliwe, 
gwałtowne i skrajnie destrukcyjne, nie-
ocenione okazuje się wsparcie drugiego 
człowieka.

Święci KAROL LWANGA i TOWA-
RZYSZE (3 czerwca) byli pierwszymi 
męczennikami Ugandy, którzy ponieśli 
śmierć pod koniec XIX w. Jako chrze-
ścijanie nie tylko wyznawali wiarę, ale 
również głosili ją współziomkom. Z tego 
powodu byli skazywani na tortury 
i śmierć bez względu na wiek i pozycję 
społeczną. 

W obliczu męczeństwa nie miało 
żadnego znaczenia, jakiego byli wyzna-
nia. Swoje życia za wiarę w Chrystusa 
oddawali zarówno chrześcijanie kato-
liccy jak i anglikańscy.

Święty Karol jest wymieniany jako 
pierwszy z nich właśnie ze względu na 
postawę, jaką reprezentował w chwili 
męczeństwa. Nie tylko nie złorzeczył 
prześladowcom i nie panikował, ale 
z niezachwianą wiarą umacniał swoich 
towarzyszy i zachęcał do wytrwałości. 

Każdy czas i każde miejsce przynosi 
inne wyzwanie osobom wierzącym. 
Nam, mierzącym się ze złem w świecie, 
pozostaje zachować wiarę w Boga, Ko-
ściół i siebie. Są to różne rodzaje wiary. 
Niezawodnie mogą jednak uchronić nas 
przed tym, przed czym ostrzegał Kohe-
let: „Nie mów: Jak się to dzieje, że dawne 
dni były lepsze niż obecne? – Bo nieroz-
tropnie o to się pytasz” (Koh 7,10). 

ks. TOBIASZ STASIŃSKI

Zło w świecie

 Śladami Świętych Święty Maksymilian Kolbe – przesłanie wciąż aktualne

DUCHOWY 
POKÓJ

ks. TOMASZ SULIK

Przebywanie Chrystusa na ziemi było związane z głoszeniem orędzia o pokoju. Był on znakiem 
rozpoznawczym Mesjasza, który miał przynieść pokój całemu ludowi. Już przy opisie narodzin Jezusa 
Ewangeliści przywołują słowa śpiewane przez aniołów: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój 
ludziom jego upodobania” (Łk 2, 14). 

Doświadczenie pokoju jest ściśle zwią-
zane z działaniem Pana Boga, ponie-
waż to On sam „jest pokojem”. Dlatego 
też można mówić, że doświadczenie 
prawdziwego pokoju wypływa z prze-
bywania blisko Niego. Dzisiaj w wielu 
sercach gości obawa, czy jest możliwe 
życie w trwałym pokoju, kiedy tak 
blisko toczy się wojna. Taka sytuacja 
mobilizuje, aby powrócić do nauczania 
Kościoła o tym, co stanowi istotę praw-
dziwego pokoju. Sobór Watykański II 
w Konstytucji Duszpasterskiej o Koście-
le w świecie współczesnym naucza: „Po-
kój nie jest prostym brakiem wojny ani 
też nie sprowadza się jedynie do stanu 
równowagi sił sobie przeciwstawnych, 
nie rodzi się także z despotycznego 
władztwa, lecz słusznie i właściwie 
zowie się «dziełem sprawiedliwości» 
(…) Ponieważ wola ludzka okazuje się 
ułomna, a przy tym zraniona grzechem, 
zabieganie o pokój wymaga ze strony 
każdego człowieka stałego panowania 
nad namiętnościami, a ze strony prawo-
witej władzy – czujności” (GS 78). 

Panowanie nad namiętnościami, 
o którym mówi Sobór, a co za tym idzie 
troska o pokój zewnętrzny, jest odbi-
ciem tego pokoju, który jest w sercu 
człowieka. Nie może troszczyć się sku-
tecznie o pokój ten, kto w sercu prowa-
dzi wojnę. Wewnętrzne namiętności, 
rozdarcia, gniew, egoizm, nienawiść, 
pycha skutecznie uniemożliwiają po-
święcenie się dziełu krzewienia pokoju.

Święty Maksy milian w swojej 
konferencji o pokoju wewnętrznym 
przywołuje scenę z Ewangelii, kiedy 
Zmartwychwstały Chrystus ukazał się 

uczniom. Słowa, które do nich kierował 
były orędziem pokoju: „Pokój wam” (J 
20,19). To pozdrowienie Zmartwych-
wstałego jest przypomnieniem Jego 
nauczania: „Pokój mój daję wam” ( J 
14,27) oraz podkreśleniem, że prawdzi-
wy pokój jest darem od Boga. „Widzimy, 
jak na świecie dużo jest niepokoju, szar-
paniny. To wszystko świadczy o braku 
ducha Pana Jezusa – braku pokoju 
wewnętrznego. Stąd nie ma i postępu”. 
Postępować na drodze doskonałości 
można tylko mając pokój wewnętrzny.

Zmartwychwstały Jezus pokazał 
uczniom ręce i bok. Wskazał tym sa-
mym, że odtąd uczniowie wszystkich 
czasów będą rozpoznawać Go po zna-
kach Jego Męki. Prawdziwy pokój moż-
na odnaleźć tylko stojąc pod krzyżem, 
który przypomina o miłości bezwa-
runkowej, ponad wszystko. „Jedno jest 
źródło niepokoju: miłość własna ucie-
kająca od krzyża. Mogą być niepokoje 
wewnętrzne, czyli sumienia, bezpod-
stawne lub z podstawą, ale wszystkie 
one przeszkadzają postępowi. Jeżeli nie-
pokój ma podstawę –trzeba ją usunąć. 
Kto widzi, że się dobrowolnie zaniedbu-
je, to z miłosierdzia Bożego prześladuje 
go niepokój. Może być wyrzut sumienia 
z winy popełnionej. Z jakichkolwiek 
przyczyn byłby niepokój, zawsze jest 
on szkodliwy”. 

Usunąć niepokój może tylko Jezus. 
On obdarza wszystkich swoim poko-
jem: „Nie jako świat daje, Ja wam daję” 
(J 14,27). Pokój otrzymany od Jezusa jest 
prawdziwy i jest źródłem radości: „ura-
dowali się uczniowie ujrzawszy Pana” 
( J 20,20). „Pokój świata – to chwilowe 

odurzenie, wzburzenie. Pokój Pana 
Jezusa nie jest taki, aby dać się ujarzmić 
naturze, ale pochodzi ze zwycięstwa 
nad naturą”. 

„Jam Zwyciężył świat” ( J 16,33), 
mówi Jezus. To zwycięstwo Zbawiciela 
gwarantuje prawdziwy pokój serca. 
Tego pokoju człowiek nie osiągnie 
o własnych siłach. „Tu trzeba porządku 
łaski, po prostu zależnej od modlitwy. 
Która dusza więcej się modli, ma więcej 
pokoju i szczęścia”. 

Wytrwała modlitwa jest wyrazem 
zaufania Panu Bogu. Ten kto się modli 
może pokładać w Nim całą nadzieję, 
zdać się na Jego wolę i bezgranicznie 
Mu zaufać. Człowiek, który ma pokój 
w sercu wie, że nic lepszego w życiu go 
nie spotka, niż to, co mu ofiaruje Bóg. 
„Ze swej strony zrobi wszystko, co może 
– resztę pozostawia Panu Bogu. I tu jest 
źródło pokoju, którego nic przełamać 
nie może. (…) Jest to pokój zwycięstwa 
nad zepsutą naturą”. 

Święty Augustyn napisał: „Stworzy-
łeś nas bowiem jako skierowanych ku 
Tobie. I niespokojne jest serce nasze, do-
póki w Tobie nie spocznie”. Bóg poprzez 
swojego Syna nieustannie pokazuje, że 
to w Nim człowiek może prawdziwie 
odpocząć. On jest źródłem prawdziwego 
pokoju. Aby go doświadczyć, trzeba roz-
poznać Zmartwychwstałego Pana, który 
przynosi radość i daje pokój  sercu. 

Cytaty z Konferencji św. Maksymiliana zo-
stały zaczerpnięte z książek: Konferencje 
św. Maksymiliana M. Kolbego, Niepoka-
lanów 2018 oraz św. Maksymilian Maria 
Kolbe, Pisma, cz. II, Niepokalanów 2018.
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OKNO DARÓW  
TRUDNYCH (II)

nie szczęścia poprzez przyjemności 
i doznania. Nie potrzebował dużo cza-
su, aby przekonać się o iluzoryczności 
swego wyboru. Odkrył prawdę o swojej 
grzeszności, ale zarazem doświadczył 
miłosierdzia ojca. W tym przypadku 
można mówić o „błogosławionej winie”, 
dzięki której młodszy syn zyskał większy 
wgląd w swoją duszę niż jego straszy 
brat, zawsze uległy i posłuszny prawu.

Historia starszego syna jest równie 
intrygująca. Wykonując polecenia ojca, 
żyjąc z nim pod jednym dachem, nie 
czuje się szczęśliwy. Jest niezadowolony, 
ogarniają go uczucia zazdrości i zawiści, 
być może nie tylko ze względu na powrót 
marnotrawnego brata. Jakby nie zauwa-
żał, że posiada wiele dóbr, które już do 
niego należą. Co więcej, może z nich 
korzystać.

Wielu współczesnych „poprawnych 
katolików” co niedzielę uczęszczających 
do kościoła, zachowujących piątkowy 
post, regularnie spowiadających się, 
jest podobnych do starszego syna. Rze-
czywiście, można wypełniać wszystkie 
przykazania co do joty, a jednak nie 
odczuwać szczęścia i radości płynącej 
z doświadczenia wiary. Paradoksalnie 
idąc na skróty – jak młodszy syn – może-
my się pogubić, ale również dzięki temu 
naprawdę odnaleźć.

WYJĄTKOWA LEKCJA ŻYCIA
Sytuacje graniczne są nie tylko próbą 

czy testem, ale stają się lekcją prowokują-
cą zmianę sposobu myślenia. Zapraszają 
do głębokiej rewizji dotychczasowych 
celów życiowych, jakości relacji, systemu 
przekonań religijnych. Dodają energii do 
poszukiwania nowych dróg i wsparcia. 
Kryzysy są wyraźnym przypomnieniem 
o istnieniu innego świata, o którym czę-
sto zapominamy.

Obydwaj bracia z przypowieści o ojcu 
miłosiernym doświadczyli kryzysu, 
jednak nie w takiej samej mierze wyko-
rzystali to doświadczenie do poznania 
prawdy o źródle szczęścia.

DAR MODLITWY
Jednym z ważniejszych zasobów 

umożliwiających konstruktywne prze-
życie kryzysu jest modlitwa. Poprzez 
dialog i spotkanie z Bogiem ogarnięte 
trwogą i niepokojem serce człowieka 
może się wypełnić pokojem: „wpro-
wadziłem ład i spokój do mojej duszy” 
(Ps 131,2). Ponadto modlitwa daje czas 
i sposobność rozeznawania kwestii 
w wymiarze nadprzyrodzonym. Wnosi 

dodatkowe światło i motywacje do kon-
tynuowania walki duchowej lub podjęcia 
odważnych decyzji.

Jednak nie jest ona panaceum na 
wszystko. Bóg tak samo pragnie ludzkie-
go zaangażowania, jak i zaufania. Cuda 
się zdarzają, ale nie mogą stawać się 
codziennym środkiem rozwiązywania 
życiowych problemów. Nawet Jezus, któ-
ry posiadał nadprzyrodzoną moc, podjął 
trud wypełniania woli Bożej, kiedy 
w Ogrodzie Oliwnym modlił się słowami: 
„Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie 
ten kielich, i muszę go wypić, niech się 
stanie wola Twoja” (Mt 26,42). Ksiądz Jan 
Twardowski oddał ten dramat w wierszu 
zatytułowanym Żaden anioł nie pomógł:

Gdy umierał na krzyżu
cud się nie zdarzył
żaden anioł nie pomógł
deszcz nie obmył głowy
piorun się zagapił  
gdzie indziej uderzył
zaradna Matka Boska
z cudem nie zdążyła
wierzyć to znaczy ufać  
kiedy cudów nie ma
cud chce jak najlepiej
a utrudnia wiarę.

Głównym zadaniem modlitwy chrze-
ścijańskiej nie jest więc zmiana Boga 
i Jego woli, a raczej przemiana sposobu 
myślenia i działania człowieka. To nie 
Bóg ma przyjąć nasze najlepsze nawet 
pomysły na uzdrowienie świata, ale my 
powinniśmy rozpoznać i przyjąć wszyst-
ko, co On uczynił przez Jezusa Chrystusa 
dla naszego zbawienia.

Bóg posługuje się cudami, ale znacz-
nie częściej pragnie działać w świecie 
poprzez ludzką wiarę i przemienione 
serce zdolne do kochania. Innymi słowy, 
im więcej człowiek pozwala działać Bogu 
w swoim życiu, tym więcej cudów na 
ziemi może się wydarzyć. Funkcją mo-
dlitwy jest przemiana ludzkiego serca na 
wzór serca Jezusowego (por. Mt 11,28-30). 
Dlatego w modlitwie ważniejsza jest po-
stawa słuchania niż mówienia, bo dzięki 
niej rozpoznajemy wolę Bożą: „Mów, 
Panie, bo sługa Twój słucha” (1 Sm 3,10). 
Postawa słuchania i pokory prowadzi do 
spotkania z głosem Boga, który zaprasza 
do współpracy. Najlepszą odpowiedzią 
na ten głos jest słowo „amen”, czyli „niech 
się tak stanie”.

NADZIEJA I SIŁA BEZ KOŃCA
Chrześcijaństwo niesie ze sobą nie 

tylko nadzieję na przyszłość (por. J 14,1-2), 
ale również realną siłę do przeżywania 
teraźniejszości: „Duch Święty zstąpi na 
was, otrzymacie Jego moc i będziecie mo-
imi świadkami” (Dz 1,8). Wiara w Chry-
stusa ukierunkowuje człowieka na per-
spektywę nieba i wieczności, ale również 
realnie kształtuje jego wymiar ziemski. 
Daje poczucie pewności zwycięstwa, 
choć nie zabiera perspektywy mocowa-
nia się z cierpieniem. Chrystus mówi 
wprost: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech 
się zaprze samego siebie, niech weźmie 
swój krzyż i niech Mnie naśladuje” (Łk 
9,23). Więcej, staje się przykładem przyj-
mowania cierpienia i źródłem mocy: 
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 
utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was 
pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie 
i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i po-
korny sercem, a znajdziecie ukojenie dla 
dusz waszych. Albowiem jarzmo moje 
jest słodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt 
11,28-30). W życiu osoby wierzącej waż-
ne więc jest odkrycie nadprzyrodzonej 
siły w Chrystusie nie tylko wtedy kiedy 
w życiu wszystko idzie źle i przypomina 
ono zmagania na łodzi w czasie burzy: 
„Panie, ratuj, giniemy!” (Mt 8,25), ale 
również w chwilach radości i szczęścia 
podobnych do opisanych w Ewangelii 
według św. Jana o weselu w Kanie Gali-
lejskiej (por. J 2,1-12). Chrystus chce być 
obecny każdego dnia, w każdej godzinie 
i w każdym miejscu naszego życia. Chce 
być pomocny i czynić znaki, ale trzeba Go 
zaprosić i pozwolić Mu działać.

Warto na zakończenie rozważań 
o darach trudnych przywołać „hymn 
wdzięczności” z Listu św. Pawła do Rzy-
mian: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko 
nam? On, który nawet własnego Syna nie 
oszczędził, ale Go za nas wszystkich wy-
dał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkie-
go nam nie darować? Któż może wystąpić 
z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg 
wybrał? [...] Któż nas może odłączyć od 
miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk 
czy prześladowanie, głód czy nagość, 
niebezpieczeństwo czy miecz? [...] Ale we 
wszystkim tym odnosimy pełne zwycię-
stwo dzięki Temu, który nas umiłował” 
(Rz 8,31-37). Możemy przeżywać trudno-
ści, ale wciąż mieć silną wiarę, aktywną 
miłość oraz żywą nadzieję, by iść dalej. 
Nie zabierajmy ani sobie, ani drugiemu 
prawa do przemiany i nadziei oraz wia-
ry, że moc w słabości się doskonali (por. 
2 Kor 12,9). 

 Ucieszyć się życiem

Niełatwo otworzyć „okno darów trudnych” i błogosławić przez nie Boga. Po pierwsze, dlatego, że krzyż 
wiąże się z cierpieniem, negatywnymi emocjami, bólem, a czasem z istniejącymi konsekwencjami zła. 
Po drugie, uzdrowienie i proces gojenia głębokich ran jest długotrwały i złożony. Nie tylko czas, ale 
również aktywne podejście do zmagań ma ogromne znaczenie w pozytywnym przeżywaniu życia w pełnej 
perspektywie. Nie chodzi o wdzięczność irracjonalną, oderwaną od prawdziwego rozpoznania skutków 
zła, charakteru cierpienia, ale raczej o taki jej rodzaj, który rodzi się w procesie uzdrawiania.

Cierpienie to można porównać z ra-
dością matki trzymającej w ramionach 
ukochane dziecko, które przyszło na 
świat w bólach rodzenia. Wdzięczność 
związana z krzyżem wymaga wysiłku, 
ale ostatecznie towarzyszy jej efekt 
wzrostu i przemiany. Dwa mechanizmy 
wydają się odgrywać tu istotną rolę: 
świadome oderwanie uwagi od tego, 
co negatywne oraz przywołanie tego, 
co pozytywne. Czas i własna aktywność 
pomagają uruchomić te dwa procesy. 
Wtedy człowiek przestaje być więźniem 
negatywnej przeszłości, nie karmi swo-
ich żalów i pretensji.

DROGA NA SKRÓTY
Ścieżki ludzkiego życia są zaskaku-

jące i niekiedy skomplikowane. W życiu 
osobistym, rodzinnym i zawodowym 
nie ma pewników i skutecznych recept. 
Na przykład: znam rodziców, którzy 
z wyrzutami sumienia i smutkiem po-
wtarzają: „Nie rozumiem, dlaczego moje 
dziecko nie chodzi do kościoła, przecież 
po katolicku je wychowaliśmy i stara-
liśmy się dawać dobry przykład”. Cza-
sem nie wystarcza dobre wychowanie, 
przykład i szczere intencje. Każdy staje 
się kowalem własnego losu. Podejmuje 

konkretne decyzje i kształtuje swoje 
życie. W ten proces wpisane są porażki 
i ludzkie błędy. Nie zawsze wiążą się one 
ze złą wolą czy niedocenieniem tego, co 
posiadało się wcześniej.

Święty Łukasz doskonale obrazuje 
tę ludzką rzeczywistość poszukiwania 
szczęścia na przykładzie historii dwóch 
braci z przypowieści o synu marnotraw-
nym (por. Łk 15,11-32): ojciec ofiarował 
im nie tylko dobra materialne, na które 
całe życie ciężko pracował, ale dał im 
ponadto swoją miłość i wolność. Młodszy 
syn skorzystał z oferty wolności, zabrał 
część majątku i udał się na poszukiwa-
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Rano wybrałem się na zakupy do 
centrum Luandy. Słońce, jak zwykle 
o tej porze roku, rozgrzewało karoserie 
pojazdów do białości, a wnętrza zamie-
niały się w sauny. Po kilku godzinach 
stania w korkach i po odwiedzeniu kil-
ku magazynów z żywnością, wracałem 
do seminarium samochodem pełnym 
produktów spożywczych. Byłem zado-
wolony, że wszystko udało się zrobić bez 
większych problemów. Klerycy pomogli 
rozładować samochód, a ja udałem się 
do mego pokoju na krótką drzemkę. 
Niestety, przed wyjazdem zapomnia-
łem zamknąć okno w sypialni i moje 
mieszkanie nawiedziła powódź. Przez 
otwarte okno woda z tropikalnej ulewy 
wdarła się z dużym impetem i zmusiła 
mnie do nieplanowanego mycia podło-
gi. Na szczęście to już ostatnie dni pory 
deszczowej, która dała się nam we znaki 
tego roku. Prócz typowych problemów, 
takich jak np. zalane i nieprzejezdne 
ulice, czy boisko do koszykówki prze-
kształcone w rozległe jezioro, musie-
liśmy zmagać się z poważniejszymi 
problemami. Wśród nich było częste 

wypompowywanie wody z korytarzy na 
parterze naszego seminarium, okopywa-
nie budynku przed kolejnymi ulewami, 
czy też kilkudniowe przerwy w nauce, 
gdyż z powodu podtopionych ulic było 
niemożliwe, aby dojechać na wykłady 
do szkoły, znajdującej się zaledwie kilka 
kilometrów od nas.

Niecały miesiąc temu miałem cieka-
wą przygodę. Wybrałem się do Luandy, 
aby odwiedzić współbraci w Domu Cen-
tralnym i aby porozmawiać z o. Antonim, 
naszym prowincjałem, o sprawach zwią-
zanych z formacją. Niespełna dwa kilo-
metry od celu podróży napotkałem na 
mojej drodze gigantyczną kałużę. Znaj-
dowała się ona na jednej z głównych ulic 
stolicy kraju. Rozciągała się na długości 
ok. 200 m, a z obu stron dotykała zabu-
dowań mieszkalnych zabezpieczonych 
przez niedawno usypane wały ochron-
ne. Przede mną powoli przemieszczała 
się ciężarówka, której opony w całości 
były schowane pod powierzchnią wody. 
Miałem nadzieję, że jadąc po wodnych 
śladach ciężarówki zdołam pokonać to 
gigantyczne rozlewisko. Toyota z wolna 

nabierała wody. Jeszcze chwila i już 
siedziałem zanurzony po pas w wodzie. 
Nagle poczułem mocne szarpnięcie. 
Silnik cały czas pracował, ale samo-
chód zastygł w miejscu. Niestety koła 
Toyoty są mniejsze od kół ciężarówki, 
no i stało się, ugrzęzłem w asfaltowej 
dziurze ukrytej pod taflą brudnej wody. 
Natychmiast wyłączyłem silnik, aby 
woda nie dostała się do filtra powietrza. 
Kierowca ciężarówki jadący przede mną 
zauważył moje zmagania i cofnął się, aby 
mi pomóc. Po kilkunastu minutach zma-
gań z zamocowaniem linki holowniczej 
przeciągnął mnie na suchy grunt. Po 
tym wydarzeniu przez prawie tydzień 
z klerykami czyściliśmy i suszyliśmy 
cały samochód.

Woda to jednak nie tylko przyczyna 
różnych problemów, to przede wszyst-
kim jedna z pierwszych i najważniej-
szych potrzeb w codziennym życiu każ-
dego człowieka. Pamiętam z dawnych lat, 
kiedy byłem jeszcze klerykiem w drugiej 
połowie lat 80., jak przychodziły listy od 
misjonarzy i misjonarek z Afryki proszą-
cych o wsparcie modlitewne i finansowe 
projektów związanych z poszukiwaniem 
wody i budową studni. W zależności 
od kraju i topografii terenu studnię 
można było wykopać za 500 lub za 50 
tys. dolarów. W jednym przypadku po-
trzebni byli tylko niewykwalifikowani 
pracownicy i kilka łopat, a w innym, 
specjalistyczny sprzęt do głębokich od-
wiertów. A cały ten wysiłek i pieniądze 
były potrzebne po to, aby ludzie mieli 
dostęp do wody zdatnej do picia.

Nasze werbistowskie seminarium za-
konne znajdowało się zaledwie 9 km od 
stolicy kraju, lecz nie mieliśmy połącze-
nia z systemem wodociągów miejskich 
i nic nie wskazywało na to, aby sytuacja 
miała się zmienić w najbliższych latach. 
Pomyślałem, że może wykopiemy stud-
nię. W seminarium jest nas wielu, a i ło-
pat nie brakuje. Poprosiłem znajomego 
inżyniera z Portugalii, zajmującego się 
na co dzień wykonywaniem odwiertów 

w poszukiwaniu ropy naftowej, aby 
sprawdził, czy na naszym terenie jest 
możliwość znalezienia wody. Po dwóch 
tygodniach przywiózł kilka mapek sate-
litarnych oraz wyniki badań geologicz-
nych obejmujących teren wokół semi-
narium. Na ich podstawie oraz kierując 
się własnym doświadczeniem stwierdził, 
że woda jest, ale niestety bardzo głęboko 
pod ziemią i nie dotrze się do niej przy 
pomocy łopat. Ta głębokość to 
ok. 100 m. Od razu wiedziałem, 
że nie będzie tanio. „Panie Jan-
ku – zwróciłem się do inżynie-
ra – ile to będzie kosztować?” 
Odpowiedział: „Z rabatem i po 
znajomości 46 tys. dolarów”. Do-
brze, że mam mocne serce. Rocz-
ny budżet naszego seminarium 
wynosił 54 tys. dolarów, a tu za 
jeden dołek trzeba zapłacić tyle 
kasy. Ale wtedy przypomniałem 
sobie słowa naszego ojca założy-
ciela, św. Arnolda Janssena, który 
powiedział: „Pieniądze na dobre 
rzeczy są w kieszeniach dobrych 
ludzi i wtedy kiedy potrzeba, 
pojawią się”. Nie było innej alter-
natywy jak zaufać św. Arnoldowi 
i rozpocząć pracę nad studnią.

Zwróciłem się do rady pro-
wincjalnej o zgodę na zrobienie 
studni. Otrzymałem ją oraz do-
stałem trochę pieniędzy. Było 
to niewiele, ale wystarczyło, 
aby rozpocząć prace. Ponieważ 
od kilku tygodni już nie padało 
i ziemia była bardzo sucha, przy 
pomocy łopat i kilofów przy-
gotowaliśmy dwa zbiorniki na 
wodę potrzebną do schładzania 
wierteł. Po tej pracy do dzisiaj 
mam pamiątkę w postaci kliku 
szwów na łokciu z powodu bar-
dzo mocnego rozerwania torebki 
stawu łokciowego i koniecznej 
operacji. Trochę przesadziłem 
z wymachiwaniem kilofem przy kopaniu 
tych zbiorników. Później przyjechała 
ciężarówka z niewielką wieżą wiertniczą 
i rozpoczęła się żmudna praca. Prace 
przy studni trwały ok. trzech miesięcy. 
Modlitwy i pieniądze na realizację tego 
projektu przychodziły w różnych ilo-
ściach i z różnych stron świata. Czasem 
pojawiło się pięć dolarów, innym razem 
2 tys. euro. Na dwa lub trzy dni przed 
zakończeniem odwiertu otrzymałem 
ostatnie 260 dolarów, które przekazałem 
wynajętej firmie i w ten sposób całość 
prac została spłacona. Ileż było radości, 
gdy z głębokości ponad 100 m popłynęła 
czysta chemicznie i biologicznie krysta-
liczna woda. Święty Arnold miał rację!

Dni mijają bardzo szybko, zbliżamy 
się do końca pory suchej. W tym roku 
Wielkanoc przypada jeszcze w tej porze. 
Po raz pierwszy na zakończenie Wielkie-
go Tygodnia, w liturgii Wielkiej Soboty, 
użyjemy wody z naszej nowej studni. 
Wiedząc, jak ważną rolę pełni woda 
w ludzkim życiu i jak wiele wysiłku po-
trzeba, aby tę wodę zdobyć, łatwiej jest 
zrozumieć chrześcijańskie znaczenie 

wody, która mocą Bożą daje prawdziwe 
życie i oczyszcza z wszelkich grzechów 
i słabości. W Wielką Sobotę w czasie 
liturgii chrzcielnej modliłem się wy-
powiadając słowa: „Prosimy Cię, Panie, 
niech przez Twojego Syna zstąpi na tę 
wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy 
przez chrzest pogrzebani razem z Chry-
stusem w śmierci, z Nim też powstali do 
nowego życia”. Na zewnątrz niby zwykła 
woda, taka jak ta, która daje wzrost rośli-
nom, poi ludzi i zwierzęta, a gdy spocznie 
na niej moc Ducha Świętego przemienia 
nasze serca.

W Niedzielę Wielkanocną, kilkuset-
osobowy tłum wypełniał kaplicę zro-
bioną z drewnianych palików i blachy 

falistej. Dzień był nieznośnie gorący. Po 
Triduum Paschalnym, którego każda 
część trwała wiele godzin, byłem tro-
chę zmęczony i niewyspany. Msza św. 
rozpoczęła się od tanecznej procesji na 
wejście. Następna taneczna procesja 
odbyła się na rozpoczęcie liturgii Słowa 
uroczystym wniesieniem Ewangeliarza. 
Przeczytałem tylko krótki fragment 

z Ewangelii niedzielnej i dałem 
znać wszystkim zgromadzonym, 
aby usiedli. Prezbiterium i am-
bonka znajdują się na lekkim 
podwyższeniu, aby lepiej było 
widać ołtarz i kapłana. Przez 
ten fakt moja głowa znalazła się 
blisko sufitu zrobionego z bla-
chy. Przypuszczam, że tempe-
ratura przy suficie dochodziła 
do 60 lub 70 stopni Celsjusza. 
Bardzo chciałem wygłosić ka-
zanie w tak uroczystym dniu 
Zmartwychwstania Pańskiego. 
Powiedziałem może dwa lub trzy 
zdania przygotowanego kazania 
i dosłownie padłem na kolana. 
Po krótkiej chwili ocknąłem się, 
wypiłem szklankę prawie zimnej 
wody i już bez kazania kontynu-
owałem sprawowanie Euchary-
stii. Po raz kolejny woda okazała 
się bardzo przydatna.

Żyjąc przez 30 lat w Polsce, 
nie pamiętam, żebym w tak moc-
ny i wyraźny sposób czuł smak 
i zapach zwykłej wody. Może 
dlatego, że była ona wszędzie 
i w każdej ilości. W Angoli, która 
jest krajem posiadającym wiele 
rzek i zasobów wodnych, dostęp 
do wody pitnej dla bardzo wielu 
mieszkańców tego kraju był i na-
dal jest bardzo trudny, a czasem 
nawet niemożliwy z powodu wie-
loletniej wojny i jej konsekwen-
cji. Tutaj, w tym afrykańskim 

kraju, zacząłem doceniać i zauważać, 
jak ona jest ważna i jak bardzo trzeba 
ją szanować, aby każdy człowiek miał 
do niej dostęp. Jako misjonarze budu-
jemy studnie i pomagamy miejscowym 
wspólnotom, aby miały stały dostęp do 
wody pitnej. Jest to ważna i bardzo po-
trzebna praca. Głosząc jednak Ewangelię, 
budujemy inne, o wiele ważniejsze stud-
nie, których architektem jest sam Jezus 
Chrystus. W tych studniach jest woda, 
o której Jezus opowiada napotkanej 
Samarytance: „Rzekł do niej Jezus: Kto 
zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie 
będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą 
Ja mu dam, stanie się w nim źródłem 
tryskającym ku życiu wiecznemu”. 

Z Pamiętnika 
Misjonarza „Kota” (X)

o. HENRYK ŚLUSARCZYK SVD

Odwierty studni głębinowej

Kapliczka w czasie pory deszczowej
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Oto jest głowa zdrajcy
ADAM RADZISZEWSKI

Ostatnio obejrzałem zawieszony na jed-
nej z platform streamingowych serial hi-
storyczny Hiszpańska księżniczka. Ponie-
waż dotyczy on perypetii małżeńskich 
Henryka VIII i Katarzyny Aragońskiej, 
przewija się w nim postać sir Thomasa 
More’a, z lekcji historii bardziej znane-
go nam jako Tomasz Morus. Siłą rzeczy 
przypomniałem sobie więc niezwykle 
interesujący film Oto jest głowa zdrajcy 
zrealizowany przez Freda Zinnemanna 
w 1966 r. Reżyser oparł go na kanwie 
sztuki Roberta Bolta, która w latach 
60. święciła triumfy na scenach Anglii 
i Broadwayu.

Ten niskobudżetowy film, który 
wbrew przewidywaniom jego produ-
centów osiągnął komercyjny sukces, 
ponieważ otrzymał sześć Oskarów i wie-
le innych cenionych przez filmowców 
nagród, przedstawia ostatnie lata życia 
wspomnianego już słynnego męża stanu, 
pisarza, prawnika i myśliciela. Uwaga 
widzów koncentruje się tu oczywiście 
na trudnej sytuacji głównego bohatera, 
w jakiej znalazł się on znalazł, gdy król, 
któremu jako dobry poddany winien 
był lojalność i posłuszeństwo, zażądał 
oficjalnej akceptacji dla swoich niemo-
ralnych poczynań i zamiarów. Otóż jak 
zapewne pamiętamy z lekcji historii, 
władający wówczas Anglią Henryk VIII, 
utraciwszy nadzieję na doczekanie się 
męskiego potomka ze swoją prawowitą 
małżonką Katarzyną, postanowił się 
z nią rozstać i poślubić jedną ze swoich 
kochanek, Annę Boleyn. A kiedy papież, 
mimo nacisków, zdecydowanie odmówił 
uznania małżeństwa Henryka i Kata-
rzyny za nieważne, król zerwał również 
z Watykanem i ogłosił się głową wspól-
noty anglikańskiej.

Oczywiście poza chęcią zaspokojenia 
swoich żądz i ambicji, Henryk kierował 
się tu też istotną racją stanu. Świadom 
był bowiem, że sam jest dopiero drugim 
władcą z rodu Tudorów, którego prawa 
do tronu są wciąż przez wielu kwestiono-
wane i że jego ojciec, przejmując władzę, 
zakończył rozdzierającą Anglię wojnę 
o sukcesję (tzw. Wojna Dwóch Róż). Hen-
ryk ma więc uzasadnione powody, by 
obawiać się, że, jeśli nie zapewni sobie 

legalnego męskiego potomka, to po jego 
śmierci kraj znowu pogrąży się w krwa-
wym chaosie. Władca ów oczekuje więc, 
że jego lojalni i dbali o dobro ojczyzny 
poddani uznają przez wzgląd na rację 
stanu jego związek z Anną, co potwierdzą 
złożeniem przysięgi. Odmowa złożenia 
tej przysięgi uznana zostaje za zdradę sta-
nu, a więc przestępstwo karane śmiercią. 
W tej sytuacji oczy wielu w całej Europie 
zwracają się na Tomasza Morusa, co zrobi 
on jako wierny poddany króla, a zarazem 
wierny syn Kościoła. Oczywiście jako do-
bry chrześcijanin nie ma on wątpliwości, 
że, kiedy władza państwowa nakazuje 
mu coś, co w jego sumieniu jest sprzeczne 
z Bożym prawem, to wybór jest jasny – 
„trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”.

W filmie tym jednak źródłem dra-
maturgii nie jest to, w jaki sposób osta-
tecznie postąpi jego bohater przyparty 
do muru, ale czy do tego muru da się 
w ogóle przyprzeć. Sir Tomasz (w tej roli 
Paul Scofield) nie jest bowiem świętym 
typu chociażby Jana Chrzciciela, który, 
słusznie zresztą, grzmiałby w swych 
mowach przeciwko cudzołożnemu kró-
lowi i jego nałożnicy. Wręcz przeciwnie, 
jest to człowiek ugodowy, niezwykle 
rozsądny i nader ostrożny (do tego stop-
nia, że uwierzytelnia notarialnie swoją 
korespondencję na wypadek, gdyby 
miała być kiedyś wykorzystana przez 
jego wrogów). Nadto, w odróżnieniu od 
wielu płomiennych proroków, ma on licz-
ną rodzinę, którą bardzo kocha i o którą 
musi dbać. Bynajmniej nie planuje więc 
iść na żadną wojnę z królem ani otwartą, 
ani „podjazdową”. Przeciwnie, kiedy 
projekt przysięgi uznającej małżeństwo 
Henryka i Anny za legalne jest dopiero 
w „fazie wstępnej”, zapowiada, że jeśli 
konkretne sformułowania, które mają 
tam być użyte, będą do przyjęcia, złoży ją. 
Można więc powiedzieć, że gdyby tylko 
znalazł on zgodny ze swoim sumieniem 
prawny sposób bądź kruczek, by nie 
zostać męczennikiem, to pewnie by nim 
nie został. Tyle że przeciwnik Morusa 
i samego Boga (działający przez ludzi) nie 
ustępuje sir Tomaszowi ani w wybitnej 
znajomości prawa, ani w umiejętności 
jego zastosowania i w przeciwieństwie 

do niego nie zawaha się tego prawa na-
giąć czy podeptać. Morusa więc przed 
opcją męczeństwa, którego nie szuka, nie 
ochroni nawet milczenie, które również 
zostanie uznane za zdradę. Porzuci więc 
w końcu i tę ostatnią ludzką linię obrony.

Film ten nadto ostrzega nas przed 
pokusami władzy i bogactwa, a także 
mówi o prawdziwej wolności, jaką daje 
człowiekowi tylko posłuszeństwo Bogu 
i pełne uznanie Jego zwierzchności. Poka-
zuje on bowiem, że tylko jeśli uznajemy 
kogoś, Kto jest Królem królów i Panem 
panów, możemy uchronić się przed ni-
czym nieograniczoną ludzką tyranią. Po-
nadto obraz ten ma takie zalety jak brak 
wulgarnego języka, dwuznacznych dialo-
gów czy krwawej przemocy (sama scena 
ścięcia Morusa przedstawiona jest w ten 
sposób, że widzimy jedynie podniesiony 
i opadający topór kata). Nie będzie więc 
chyba dla nikogo zaskoczeniem, że Oto 
jest głowa zdrajcy oceniany jest jako jeden 
z najbardziej wartościowych filmów 
w historii kina. Ze względu na szczególne 
walory religijne trafił przed laty na tzw. 
watykańską listę filmów, którą Papieska 
Rada ds. Środków Społecznego Przekazu 
ogłosiła w stulecie kina.

Wracając do losów Tomasza Morusa. 
W kwietniu 1535 r. został poproszony 
o złożenie przysięgi supremacji, a kiedy 
odmówił, uwięziono go w londyńskim 
Tower, gdzie nadal pisał. Konsekwentnie 
milczał, co zgodnie z prawem uważane 
było za zgodę, w tym przypadku na 
uznanie Henryka VIII za głowę Kościo-
ła, bez krzywoprzysięstwa. Na procesie 
wykorzystano jednak kłamliwe zeznania 
Richarda Richa. Na ich podstawie Morus 
został skazany i ścięty w dniu 6 lipca 
1535 r. Ostatnie jego słowa brzmiały: 
„Umieram jako dobry sługa króla, ale 
przede wszystkim sługa Boga”. Jego głowa 
tkwiła zatknięta na Moście Londyńskim 
przez miesiąc.

Thomas More został beatyfikowany 
w 1886 r. przez papieża Leona XIII. Jego 
kanonizacji dokonał Pius XI w 1935 r. 
W 2000 r. Jan Paweł II ogłosił go patro-
nem mężów stanu i polityków. 
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wielu miejscach Turcji – państwa 
muzułmańskiego, które mimo aspiracji 
do bycia nowoczesnym krajem, bliskim 
wartościom europejskim, pozostaje 
państwem wyznaniowym, respektują-
cym zasady Koranu, odnalazłam wiele 
miejsc, które przypominały o chrze-
ścijańskiej przeszłości. Ostatecznie 
Szymon Słupnik Starszy urodził się 
w końcu IV w. na terenie dzisiejszej Tur-
cji, a i Mikołaj z Miry, czyli prawdziwy 
św. Mikołaj, według średniowiecznej 
hagiografii żył na przełomie III i IV w. 
i działał w tureckiej Licji. Od IX w. Kapa-
docja stała się azylem dla wielu pustel-
ników, którzy tu szukali miejsca odosob-
nienia, modlitwy i kontemplacji. X w. 
zakończył jednak ten exodus. Ta część 
Anatolii została całkowicie podporząd-
kowana rządom muzułmańskim i czasy 
świetności chrześcijaństwa odeszły 
w przeszłość. Wydawać by się mogło 
wtedy – bezpowrotnie. Dziś jednak, ze 
względu na presję turystów, można coś 
z tego świata chrześcijańskich eremitów 
zobaczyć. Mnie ujęła szczególnie okolica 
Göreme i Selime. 

W Keramik Kilise, nazy wanym 
Ciemnym Kościołem, można zobaczyć 
najpiękniejsze przykłady chrześcijań-
skiego malarstwa ściennego. Nawet Tur-
cy docenili ich wartość, bo aby wejść do 
kościoła, trzeba wnieść osobną opłatę, 
chociaż obiekt znajduje się w komplek-
sie budowli skalnych, do wejścia których 
obowiązuje już dość drogi, jak na warun-
ki tureckie, bilet. Jeden z piękniejszych 
fresków przedstawia Chrystusa w moty-
wie Deesis. Kolejne odsłaniają Ostatnią 
Wieczerzę oraz zdradę Judasza. Kolory 
zachowały swoją soczystość. Widzimy 
detale, wyraźnie zarysowane sylwetki. 

Mistyczność scen udziela się zwiedzają-
cym, chociaż nie każdy z nich wie, jaki 
sens mają poszczególne obrazy ścienne. 
Pamiętajmy, że większość zwiedzających 
należy do świata muzułmańskiego. 
Dobrze zachowane freski znajdują się 
w górnej części świątyni, tam, gdzie nie 
sięgnęli współcześni wandale, pokry-
wający swojskim graffiti wydrapane 
wcześniej ściany (kościół został objęty 
ochroną zaledwie kilka lat wcześniej). 
Dzieło zniszczenia rozpoczęli ikonokla-
ści sprzeciwiający się kultowi podobizn 
i obrazów. Wydrapane twarze świętych, 
pozacierane wizerunki Matki Boskiej 
czy w niektórych miejscach Chrystusa 
zajmują blisko pięćdziesiąt procent całej 
polichromii. To pokazuje, jaką drogę 
przeszły arcydzieła i Kościół chrześci-
jański na tych ziemiach.

Kolejna świątynia Yilanli Kilise 
(Kościół Węża) poświęcona św. Jerzemu 

kryje niesamowity fresk przedstawia-
jący św. Jerzego i Teodora zabijających 
smoka. Święci siedzą na koniach i unie-
sionymi włóczniami uderzają leżącego 
na ziemi potwora. Jeden z koni depcze 
węża. Obraz symbolizuje zwycięstwo 
nad siłami zła. Niesamowitego wrażenia 
dopełnia również sama bryła kościo-
ła, a właściwie kaplicy. Przypomina 
jednonawowy kościół. Dziś wiemy, że 
świątynia nie została ukończona. Snake 
Church ze względu na obecne w nim 
obrazy naskalne jest zabytkiem uni-
kalnym – zawiera aż 10 w miarę dobrze 
zachowanych malunków.

Nieopodal Doliny Ihlary znajduje się 
jeden z ciekawszych obiektów pochrze-
ścijańskich – katedra w Selime. To impo-
nujący kompleks, w którym mieszkali 
chrześcijanie, z mocno wyeksponowaną, 
wykutą w skale katedrą. Niektórzy bada-
cze podają, że pierwsze publiczne nabo-
żeństwa chrześcijańskie odbywały się 
tutaj już 1700 lat temu. Skalny kompleks 
składa się z wielu pomieszczeń, wśród 
których znajduje się kilka mniejszych 
kaplic, kuchnia, inne pomieszczenia 
gospodarcze i oczywiście katedra. Jest 
ona największym kościołem skalnym 
na terenie Kapadocji. 

Jadąc do Turcji, nie myślałam, że 
będę mogła zagłębić się w czasie i prze-
strzeni tak mocno akcentującej kulturę 
chrześcijańską. I chociaż dzisiejsza 
Turcja, strzelająca w niebo wieżami mi-
naretów, stara się nie pamiętać o miesz-
kających wcześniej na tych ziemiach 
chrześcijanach, trwają oni w pamięci 
miejsc i przypominają o wcześniejszym 
tyglu kulturowym dawnego Bizancjum 
i Konstantynopola. 

ANNA KIETLIŃSKA

Szlakiem 
kapadockich 
samotni i świątyń

Większość turystów z Europy jedzie do Kapadocji, żeby zobaczyć przedziwne ostańce i niesamowite formy 
skalne, które rozpalają wyobraźnię zwiedzających. Można więc, lecąc o poranku balonem, zobaczyć Dolinę 
Gołębi, Dolinę Mieczy czy Dolinę Miłości. Ja jednak postanowiłam podążyć śladami pierwszych chrze-
ścijan – po eremach i świątyniach skalnych. Kto je zbudował? Kto wyrył w miękkim tufie wulkanicznym 
południowej Anatolii liczne groty i korytarze?
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 Człowiek i Pan Bóg

WALDEMAR SMASZCZ

O blask! O Stwórcze spojrzenie,
z którego stworzenie się nowe wyłania...

lask” i „Stwórcze spojrzenie” – te dwa 
motywy najczęściej powracają w oma-
wianym tu mistycznym poemacie Karola 
Wojtyły Pieśń o Bogu ukrytym. „Stać tak 
przed Tobą i patrzeć tymi oczyma, / 
w których zbiegają się drogi gwiazd...” – 
czytaliśmy w poetyckim zapisie mistycz-
nej kontemplacji. Kolejny dwuwiersz tej 
samej strofy należy do najpiękniejszych 
w całym obszernym utworze: „O oczy, 
nieświadome Tego, Kto w was przebywa, 
/ odejmując Sobie i gwiazdom niezmier-
ny blask”. 

Każde bowiem spotkanie Boga z czło-
wiekiem wymaga od Stwórcy niebywałej 
pokory, niepojętego uniżenia. Czytali-
śmy w tym miejscu przed miesiącem sło-
wa Jezusa: „...uniżę się, bracie, uniżę, nie 
osamotnię nigdy twoich oczu, / naprzód 
ukryję się w krzyżu, / potem chlebem 
w dojrzałym zbożu”.

Stąd w kolejnych wierszach powraca 
też pytanie: 

Często [...] długo na mnie patrzy
spojrzeniami przykuwając twarz – 
Czy ty wiesz, czy ty wiesz, mój bracie,
jak miłuje nas Ojciec nasz?

Pytanie to przerasta nasze możliwo-
ści odpowiedzi. Łatwiej – ale za jakże wy-
górowaną cenę – jest mistykowi, przed 
którym Stwórca uchyla rąbek Tajemnicy, 
pozwalając sięgnąć za zasłonę; jednakże 
wówczas...

Zmieszały się chwila i wieczność. 
kropla morze objęła – 
[...]

Czyż życie jest falą podziwu, falą wyższą 
niż śmierć?
Dno ciszy, zatoka zalewu – samotna 
ludzka pierś.
Stamtąd żeglując w niebo, 
kiedy wychylisz się z łodzi,
miesza się szczebiot
dziecięcy i podziw.

Co za metafora? – chciałoby się za-
wołać! – „...miesza się szczebiot / dzie-
cięcy i podziw”. Nie ma bowiem nic 

piękniejszego niż szczebiot dziecka. 
Niezrozumiały nawet dla najbliższych, 
kryje w sobie wszystkie możliwości 
zachwytu, podziwu. Doprawdy, śpiew 
anielski nie może być piękniejszy od 
owego „szczebiotu”.

Stan ten możemy porównać jedynie 
z przeżyciami towarzyszącymi naszej 
Pierwszej Komunii Świętej, kiedy nie 
wszystko jeszcze rozumiemy, ale całą 
duszą otwieramy się na działanie Łaski:

W jednym spojrzeniu dziecięcym
skupionym w łagodnej Hostii
spotkałem się z Ojcem Niebieskim,
który patrzał z niezmierną miłością.

Przed głębią tego spojrzenia,
w którym ujrzany był świat,
zadrżały oczy moje
jak odsłonięty kwiat.

Syn mówił: Oto się spełnia
pragnienie naszej miłości,
że oczy ludzkie patrzą
nieodmienione światłością.

O blask! O Stwórcze spojrzenie,
z którego niezmiernie obficiej
stworzenie się nowe wyłania,
nowe światy powstają w ukryciu.

Po pierwszej spowiedzi, przeżywanej 
jak żadne dotąd wydarzenie, z czystą 
duszą i sercem, co symbolizuje nieska-
zitelna biel stroju, dziecko staje przed 
Chrystusem, a nasz Zbawiciel odwza-
jemnia to spotkanie spojrzeniem „z nie-
zmierną miłością”. 

Po tym prostym obrazie, nazwa-
nym przez poetę „spotkaniem z Ojcem 
Niebieskim”, kolejne trzy zwrotki to 
głęboki komentarz do tego zdarzenia. 
W Starym Testamencie taka sytuacja nie 
byłaby możliwa – człowiek padał wów-
czas na ziemię, nie śmiał bowiem stanąć 
przed Bogiem twarzą w twarz. Dopiero 
przyjście Syna Człowieczego wszystko 
odmieniło. Człowiek miał bezpośredni 
kontakt ze swoim Stwórcą od chwili na-
rodzin, od betlejemskiej groty, zarówno 
prosty lud – pasterze, jak i wielcy tego 

świata – „Trzej Mędrcy ze Wschodu”. Na 
to Stwórca czekał, co tak jednoznacznie 
wyraził Jego Syn. Powtórzmy: „Oto się 
spełnia / pragnienie naszej miłości, że 
o c z y  l u d z k i e  p a t r z ą  /  n i e o d -
m i e n i o n e  ś w i a t ł o ś c i ą ” [podkr. – 
W. S.]. Bóg stał się dotykalny dla każdego, 
kto do niego się zbliżył.

Ostatnia zaś strofa mówi o najważ-
niejszym procesie, jaki mógł dokonać 
się jeszcze tu na ziemi wraz z przyjściem 
Syna Bożego – przemiana człowieka: 
„stworzenie się nowe wyłania, / nowe 
światy powstają w ukryciu”.

W kolejnym wierszu młody Karol 
Wojtyła sięga jeszcze głębiej, być może 
idąc za swoim mistrzem duchowym, 
Cyprianem Norwidem, który w wierszu 
Moja ojczyzna napisał: „ja duszą sponad 
Chaosu sie wziąłem”, czyli był w zamyśle 
Stwórcy „od zawsze”. Przyszły Papież zaś 
napisał:

O, czuć tę chwilę nicości,
tę chwilę sprzed stworzenia
i nie odstępować jej nigdy,
jak nie odstępuje się cienia.

Powracać ciągle w ten czas,
gdy utulony tylko Twoją Myślą,
niewinność większą niż dziecko
i głębszą miałem przejrzystość.

Dziś, oszołomiony istnieniem,
zapominam o mojej nicości,
w dalekich się błąkam promieniach,
oderwany od promieni najprostszych.

Lecz jedno spojrzenie w głąb,
które wieczność odsłania z przepływu – 
jedno najprostsze spojrzenie,
którym w Myśli znów Twojej przeby-
wam – 

To wtedy – gdy w blasku ukrytym
skupiam siebie całego,
i staję się znów Twoją Myślą,
miłowany białym żarem Chleba.

Wystarczy – raz jeszcze powtórzmy 
– „jedno spojrzenie w głąb...” 

S
 Sławni białostoczanie

ks. TADEUSZ GOLECKI

„Jest taka wdzięczność 
kiedy chcesz dziękować…”

łowa z wiersza ks. Jana Twardowskie-
go najwymowniej wyrażają to, co było 
udziałem wielu obecnych na benefisie 
Waldemara Smaszcza, który odbył się 
27 kwietnia br. w gościnnych progach 
Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. 
Powodów do świętowania było kilka: 
70-lecie urodzin Pana Waldemara, 45 
lat jego pracy twórczej oraz wręczenie 
Srebrnego Medalu „Zasłużony Kulturze 
– Gloria Artis”, przyznanego przez Mini-
stra kultury i dziedzictwa narodowego. 
Wobec licznie zgromadzonej publiczno-
ści przypomniano jego dorobek twórczy, 
jego aktywność literacką w Białymstoku, 
a nade wszystko w Polsce. Przy tej okazji 
można by powtórzyć za Stanisławem 
Jachowiczem 

Cudze chwalicie, 
Swego nie znacie, 
Sami nie wiecie, 
Co posiadacie.

Na wyliczanie zasług i osiągnięć Sza-
cownego Jubilata potrzeba byłoby wiele 
miejsca na papierze. Spośród Jego licz-
nych dokonań pozwolę sobie wymienić 
serię „Z listkiem”, publikowaną w Insty-
tucie Wydawniczym PAX, obejmującą 
wybór wierszy 20 autorów. Do tego 
należałoby dodać jeszcze inne opraco-
wania o: Kazimierzu Wierzyńskim, Janie 
Lechoniu, Jerzym Liebercie, Julianie 
Tuwimie, ks. Janie Twardowskim... To 
Waldemar Smaszcz wydobył z niepamię-
ci twórczość Franciszka Karpińskiego, 
autora związanego z dworem Branickich 
w Białymstoku. Będąc synem organisty 
potrafił wczuć się w klimat Pieśni naboż-
nych, w ich przesłanie, by dalej przeka-
zać je przyszłym pokoleniom. Do tego 
należy też dodać różnorakie szkice, eseje 
i rozprawy zamieszczone w licznych wy-
dawnictwach i czasopismach, jak choćby 
w naszych archidiecezjalnych „Czasie 
Miłosierdzia” i „Drogach Miłosierdzia”. 
Nie można też pominąć wielu nagród 
i wyróżnień, które stały się jego udzia-
łem, m.in. Nagrody im. Włodzimierza 
Pietrzaka czy Ogólnopolskiej Nagrody 
Literackiej im. Franciszka Karpińskiego. 
Został też odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi. W 2000 r. Papież Jan Paweł II 
przyznał mu odznaczenie Najczcigod-
niejszego Krzyża Pro Ecclesia et Pontifice.

Waldemar Smaszcz to „wulkan” idei. 
Dzięki jego inicjatywom i pomysłom 

zawdzięczamy Nagrodę Literacką Miasta 
Białegostoku im. W. Kazaneckiego, a tak-
że Ogólnopolską Nagrodę im. Franciszka 
Karpińskiego oraz konkursy literackie 
dla młodzieży i inne wydarzenia kul-
turalne.

„Piórem Smaszcza się namaszcza”. To 
stwierdzenie, ukute w latach 70. ubie-
głego wieku przez Andrzeja Koziarę, 
było powtarzane kilkakrotnie podczas 
benefisu Waldemara Smaszcza. Pod 
nim może podpisać się wielu twórców 
z Podlasia i nie tylko, gdyż to dzięki jego 
wskazówkom, podpowiedziom i recen-
zjom mogli dać się poznać czytelnikom 
i rozwijać swoje talenty. 

Warta zauważenia jest też praca dy-
daktyczna Jubilata, wszak skończył on 
polonistykę na renomowanym Uniwer-
sytecie im. Mikołaja Kopernika w Toru-
niu pod kierunkiem wybitnego profe-
sora Artura Hutnikiewicza, cenionego 
badacza i historyka literatury polskiej. 
Po przyjeździe do Białegostoku przez 
kilka lat był wykładowcą w Filii Uniwer-
sytetu Warszawskiego w Białymstoku. 
Porzucił jednak dobrze zapowiadającą 
się karierę uniwersytecką, by poświęcić 
się samodzielnym badaniom i propago-
waniu dzieł literackich wielu autorów, 
a szczególnie ks. Jana Twardowskiego 
i Karola Wojtyły, późniejszego Papieża 
Jana Pawła II. 

Kiedyś zapytałem go o motywy jego 
zainteresowań literaturą, a przede 
wszystkim poezją. W odpowiedzi za-

cytował mi słowa swego przyjaciela 
ks. Twardowskiego: „Powołaniem poezji 
jest ocalać to, co najważniejsze, a zwłasz-
cza – podeptane. Myślę, że wiersze mogą 
być odtrutką, bronią przed nieczysto-
ścią tego świata, złością, demoralizacją, 
polityką. Wiersz, podobnie jak wiara, 
oczyszcza człowieka. Obcując z poezją, 
człowiek, chcąc nie chcąc, staje się coraz 
czystszy w swoich ludzkich działaniach.

Poezja trafia do ludzi wrażliwych. Nie 
jest ich zbyt wielu, ale są bardzo ważni, 
właśnie dlatego, że są wrażliwi. Wiersze 
uczą nazywać przeżycia po imieniu, 
pozwalają zobaczyć wszystko od nowa” 
(Bóg czyta wiersze).

Znając energię intelektualną, pasję 
badawczą i wielorakie inspiracje lite-
rackie naszego Jubilata możemy być 
przekonani, że benefis był tylko pewnym 
chwalebnym przystankiem, a nie koń-
cem drogi, i z pewnością jeszcze nie raz 
dane nam będzie czytać nowe, odkryw-
cze książki i teksty Pana Waldemara, 
gdyż jak pisał Kazimierz Wierzyński: 
„Bo minie nawet wojna, a słowo zostanie” 
(Do poetów).

Wielu twórczych lat życzę! Ad multos 
annos, Maestro! 

ks. Jan Twardowski

DZIWIĄ SIĘ

Waldemarowi Smaszczowi

Dziwią się duchy ogromne
wielkie duże małe
może się Pan Bóg pomylił
gdy łączył miłość z ciałem

patrzą spod ciemnej gwiazdy
na jawnogrzesznicę ziemię
a miłość ciała poi 
świętym wzruszeniem

gładzi ręce włosy
przez łzę zagląda do oka
- mój ty śmiertelny głuptasie
nie mogę cię przecież nie kochać

1991

Waldemar Smaszcz z ks. Janem Twardowskim
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 W głowie się nie mieści

ak wychowywać nasze dzieci, żeby 
były szczęśliwe? To ważne pytanie, 
ale postawmy sobie także inne: jak je 
wychować, żeby interesowały się także 
tym, czy inni są szczęśliwi? Wprawdzie 
nie chodzi o to, aby dzieci były wiecznie 
zabieganymi społecznikami, ale też, aby 
nie myślały tylko o własnych potrzebach. 
Nie wystarczy więc koncentrować się 
na szczęściu naszych dzieci, ale zadbać 
również o ich rozwój moralny.

Po pierwsze, musimy przestać ro-
bić rzeczy, które przeszkadzają im 
w tym rozwoju, czyli zaprzestać karania 
i nagradzania. Wyeliminowanie tych 
podstawowych środków tradycyjnej 
dyscypliny to ważny krok w kierunku 
takiego kształtowania dzieci, by miały 
swój udział w dobrym samopoczuciu in-
nych. Ale to tylko pierwszy krok. Elimi-
nowanie złych praktyk wychowawczych 
musi równoważyć dodawanie dobrych. 

Kamieniem węgielnym rozwoju mo-
ralnego jest związek między rodzicami 
a dzieckiem. Przywiązanie, troska, sza-
cunek, wrażliwość, empatia, to pod-
stawowe potrzeby każdego człowieka, 
a zwłaszcza małego dziecka. Niezaspoko-
jone, wciąż rozbrzmiewają mu w uszach, 
wobec czego pozostaje ono głuche na 
cudzy płacz i cierpienie. Dzieci, które są 

kochane bezwarunkowo, rzadko zajmu-
ją pozycję obronną i śmielej wyciągają 
rękę z pomocą. Przywiązanie rodziców 
sprawia, że są nie tylko wrażliwsze na 
innych, ale także asertywne i niezależne. 
Wyróżniają się postawą prospołeczną 
i zdrowiem psychicznym.

Dzieci uczą się od nas jak być czło-
wiekiem. Jeżeli widzą, że przechodzimy 
obojętnie obok kogoś, kto jest w kłopocie, 
uczą się, że cierpienie innych to nie ich 
sprawa. Z kolei nasza troska o bliźniego 
daje im najlepszą lekcję moralności. 
Rodzice, którzy chcą wpoić dziecku 
sens i znaczenie pojęcia uczciwości, 
nie powinni nigdy kłamać. Lepiej jest 
wytłumaczyć, dlaczego nie może zjeść 
ciasteczka, niż kłamać, że już ich nie ma.

Właściwym przykładem jest także 
pokazywanie dzieciom, że niektóre 
etyczne decyzje stanowią dla nas po-
ważne wyzwanie. Pozwólmy im zajrzeć 
za kulisy naszych rozterek. Może dowie-
dzą się, że niekiedy trzeba stoczyć bój 
z własnym sumieniem, by żyć moralnie, 
i zrozumieją, że moralność rzadko bywa 
dana człowiekowi raz na zawsze. Równie 
ważne dla dzieci jest uczenie się poprzez 
własną aktywność. Warto stwarzać im 
okazje do pomagania w domu. Przypil-
nowanie młodszego rodzeństwa czy 

nakarmienie domowego zwierzaka, jest 
praktyczną nauką troszczenia się o in-
nych. Wtedy nie tylko widzą, jak ktoś się 
o kogoś troszczy, ale sami to robią. Dzięki 
temu będą myśleć o sobie jako o kimś 
uczynnym.

Współpraca jest podstawowym do-
świadczeniem uszlachetniającym czło-
wieka, które uczy życzliwości wobec 
innych. Jest źródłem zaufania, wrażli-
wości, otwartości we wzajemnych kon-
taktach i w końcu uczynności. Natomiast 
wychowanie lub kształcenie dziecka 
w warunkach sprzyjających rywalizacji 
pozbawia je takich korzyści, a nawet 
jest destrukcyjne dla młodego umysłu. 
Miłość bezwarunkowa to połączenie mi-
łości, która rodzi się w sercu, i rozumu, 
który bierze się z głowy. Trzeba więc 
poświęcić mnóstwo czasu i cierpliwości 
na tłumaczenie dzieciom zjawisk tego 
świata, aby wychować je na przyzwo-
itych ludzi.

Musimy także umieć wytłumaczyć te 
zjawiska małemu człowiekowi w sposób 
odpowiedni do jego możliwości poznaw-
czych. Nie umoralnia się wrzaskiem ani 
nawet słowem. Prosty zakaz: „Nie rób 
tego”, na niewiele się zdaje. W rzeczywi-
stości może tylko spowodować, że dziec-
ko będzie bardziej ostrożne i niechętne 

ANNA ŻUKOWSKA

DOBRY, ZŁY I NIEGRZECZNY 
– CZYLI O ROZWOJU MORALNOŚCI U DZIECI

BURZA
Grześ jak burza wpadł do domu,
z hukiem niczym echo gromu!
Do pokoju tata wchodzi.
– Dobra, synu. O co chodzi?
– Dziś w stołówce Jaś-padalec
Wsadził mi do zupy palec!!!
I zwiał! Uszło mu na sucho.
Ale jutro dam mu w ucho!!!
– Głupio zrobił, co tu kryć,
Ale po co zaraz bić?

Lepiej ciut się opanować.
A złość jakoś rozładować.
– Tak jak się rozbraja bombę?
Wolę Jaśka huknąć w trąbę!!!
Co innego wy, dorośli!
Wyście z tego już wyrośli,
więc mnie nie rozumiesz! Wcale!
– Ja? Rozumiem doskonale!
Mnie tak samo czasem kusi,
Żeby kogoś, no, nauczyć!
Lub upomnieć, dajmy na to.
– I co wtedy robisz, tato?

– Nie wygadasz się nikomu?
Biegam dookoła domu.
– Serio? No i co? Skutkuje?
– Owszem. Zawsze. Gwarantuję!
Grześ wyskoczył na podwórze,
wokół domu gna jak burza!
Za nim tata mknie jak cień.
Pewnie też miał ciężki dzień.
Gdy złość w sercu twym zagości,
To się staraj pozbyć złości.

Małgorzata Strzałkowska

do wyciągnięcia do kogoś pomocnej 
dłoni. Częste używanie komunikatów, 
typu” „Nie wolno!”, „Przestań!”, „Nie rób 
tak!” bez wyraźnego wyjaśnienia, dlacze-
go nie wolno tego robić, może skończyć 
się skłonnością dziecka do odsuwania 
się na bok w obliczu wszelkiego rodzaju 
cierpienia, a w konsekwencji sprowa-
dzenia do minimum jego zaangażowania 
w dobroczynność. Napomnienie: „Nie 
bije się nikogo” daje niewiele lepszy 
skutek. Aby wesprzeć rozwój moralny 
dziecka nie wystarczy powiedzieć, że 
bicie jest złe, a dzielenie się z kimś jest 
dobre. Tym, co się liczy, jest nasza pomoc 
w zrozumieniu, dlaczego bicie jest złe. 
Jeżeli dziecku tego nie wytłumaczymy, 
ono wytłumaczy to sobie na swój sposób: 
dlatego, że jeżeli będzie to robić, spotka 
je kara.

Cierpliwie tłumacząc nasze racje 
moralne osiągniemy podwójną korzyść. 
Po pierwsze, dziecko dowie się, co jest 
dla nas ważne i dlaczego. Po drugie, 

pobudzimy jego intelekt, pomożemy za-
stanowić się nad kwestiami moralnymi, 
a nawet się z nimi zmierzyć. Lepiej jest 
mówić niż krzyczeć. Jednak lepiej niż 
mówić, jest tłumaczyć. Ale jeszcze lepiej 
niż tłumaczyć – jest dyskutować! Sposób, 
w jaki przekonujemy dzieci do swoich 
racji moralnych ma duże znaczenie. 
A więc poza formą wyjaśnień liczy się 
także ich treść.

Niektórzy rodzice używają perswazji 
zamiast gróźb, ale przesłanie pozosta-
je takie samo: „Jeśli będziesz złośliwy 
wobec kolegów, to żaden nie będzie się 
z tobą przyjaźnił”; „Jeśli dasz Marcie 
pojeździć na hulajnodze, to ona pozwoli 
ci pobawić się swoimi klockami lego”. 
Inaczej mówiąc: inni potraktują cię tak, 
jak ty ich traktujesz. Taka strategia uczy 
sprytu i myślenia wyłącznie o sobie. 
Na tej podstawie niektóre dzieci mogą 
dostrzegać bezsens pomagania innym, 
jeżeli w zamian nic nie dostaną. Z kolei 
chwalenie dzieci za wielkoduszność 

kieruje ich uwagę na aprobatę, a nie na 
skutki postępowania wobec innych osób. 
Co innego, gdybyśmy powiedzieli: „Jeśli 
dasz Marcie pojeździć na hulajnodze, 
ona też będzie miała świetną zabawę i się 
ucieszy”. Zamiast wyrażać niezadowo-
lenie, powinniśmy zachęcać dziecko do 
myślenia o osobach, które doświadczają 
przykrości. „Pamiętasz, jak wczoraj 
upadłeś i płakałeś, bo bardzo bolało? 
Boję się, że on czuje się teraz tak samo 
przez ciebie. Jak mógłbyś mu pomóc, 
żeby poczuł się lepiej?”.

Pozwólmy dzieciom zrozumieć, że 
powodem niesienia pomocy nie jest 
nagroda lub kara, ale konsekwencje, 
które dotykają innych. Należy uczyć je 
moralności poprzez konsekwencje – ale 
konsekwencje ponoszone przez ludzi, 
których dotyka ich zachowanie, a nie 
konsekwencje, które dotykają ich sa-
mych. 

Krzyżówka z obrazkiem: 1) kamyk (poziomo), klucz (pionowo), 
2) ruina, 3) ulewa, 4) jutro, 5) zboże, 6) hobby, 7) pogotowie, 
8) mleko, 9) kraje, 10) pięta, 11) parowanie, 12) błoto, 13) że-
bro. Hasło końcowe: Jan Brzechwa „Żaba”.
Rymowanka: maliny.
Szyfrogram: A) dynia, B) koce, C) lep. Hasło końcowe: encyklo-
pedia.
Co dalej?: Konik polny (A).

SZYFROGRAM OBRAZKOWY

CO DALEJ
RYMOWANKA

 Rozrywka

Przyjrzyj się uważnie obrazkom i odnajdź 
wzór (kolejność) według, którego są układa-
ne. Rozwiązaniem tego zadania jest wskaza-
nie, który z owadów powinien znaleźć się 
w ramce ze znakiem zapytania: konik polny 
(A), biedronka (B), a może żuk (C).

Rozwiązania 
zadań znajdują się 
poniżej.

KINGA ZELENT

Wpisz do diagramu krzyżówki hasła odgadnięte na 
podstawie określeń. Hasło końcowe – autor oraz 
tytuł wiersza – utworzą litery z pól oznaczonych od 
„A” do „N”.

1) (poziomo) mały 
kamień, (pionowo) 
na obrazku; 2) bu-
dynek w gruzach, 
do rozbiórki; 3) 
obfity, silny deszcz; 
4) nie wczoraj ani 
dziś; 5)jęczmień 
lub owies; 6) pasja, 
zainteresowanie; 
7) ambulans, ka-
retka ratunkowa; 
8) biały płyn do 
płatków, do kawy; 
9) państwa, krainy; 
10) część nogi mię-
dzy łydką a stopą; 
11) przechodzenie 
ze stanu ciekłego 
w lotny – zamie-
nianie się w parę; 
12) lepka, rozmokła 
ziemia; 13) kość 
w klatce piersiowej 
między kręgosłu-
pem a mostkiem.

Odgadnij słowo na podstawie zamieszczonego obok obrazka 
i wpisz je do kratek obok. Następnie przenieś litery z odpo-
wiednich pól oznaczonych liczbami do kratek poniżej, które 
utworzą dwunastoliterowe hasło końcowe.

KRZYŻÓWKA Z OBRAZKIEM

Nie rosną na drzewach, ale na krzewach,
Pyszne są świeże, w soku i przecierze.
Ich kuzynkami są ciemne jeżyny,
A te owoce to słodkie …
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Drodzy Rodzice! Zbliżają się wakacje. Upragnio-
ny wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Niektó-
rzy z Was będą niestety świadkami niepokoją-
cych zachowań dzieci, które mogą wskazywać 
na używanie substancji psychoaktywnych. 
Do naszego ośrodka terapii uzależnień trafiają 
już trzynastolatkowie, którzy mieli kontakt 
z narkotykami w wieku 9-10 lat.

Kierując się wieloletnim doświadcze-
niem pracy z dziećmi, młodzieżą i całymi 
rodzinami zachęcamy do zwrócenia 
uwagi podczas wakacji na zachowanie 
dziecka.

Co powinno wzmóc naszą czujność?
1. Zmiana dotychczasowych zaintereso-
wań, porzucenie hobby, zaniedbywanie 
swoich obowiązków.
2. Zmiana grupy rówieśniczej na starsze 
osoby, o których mało wiemy, dziecko nie 
opowiada nam o nich.
3. Bezsenność lub długie spanie w ciągu 
dnia po kilkanaście godzin.
4. Zmiana wyglądu, wychudzenie or-
ganizmu, brak apetytu na przemian 
z dużym objadaniem się, zaniedbanie 
codziennej higieny.
5. Nagła zmienność nastroju, wybuchy 
agresji skierowane do domowników, uni-
kanie rozmów, zamykanie się w pokoju, 
częste wietrzenie pokoju, kadzidełka, 

odświeżacze w pokoju, słodkawy zapach 
w pokoju, przekrwione spojówki oczu.
6. Przyrządy do palenia, zażywania – 
fifki do papierosów, torebki-strunówki 
w kieszeniach, zielony susz roślinny, 
biały proszek.
7. Pogorszenie relacji z bliskimi.
8. Problemy z nauka, zawalenie seme-
stru, roku szkolnego.
9. Późne powroty do domu.
10. Kradzieże drobnych sum pieniędzy, 
biżuterii, sprzętów RTV.

Czasem potrzeba działań specjalisty 
i temu służy Metanoia.

Katolicki Ośrodek Wychowania i Te-
rapii Uzależnień Metanoia jest placówką 
niosącą pomoc młodzieży uzależnionej 
od środków odurzających i alkoholu 
w wieku 13-19 lat (w wyjątkowych przy-
padkach mogą być przyjmowane dzieci 
i młodzież w innym wieku). Ośrodek 
jest placówką całodobową, koedukacyj-
ną, położoną w Puszczy Knyszyńskiej. 
Podopieczni przyjmowani są po wcze-
śniejszym zgłoszeniu telefonicznym 
przez poradnie odwykowe oraz punkty 
konsultacyjne dla osób uzależnionych. 
Program leczenia zmierza w kierunku 
budowania przez podopiecznych nowej 
hierarchii wartości, w oparciu o ogólnie 
przyjęte normy etyczne i naukę Kościoła 
katolickiego.

Ważnym elementem leczenia jest 
poszukiwanie i rozwijanie przez wycho-
wanków własnych zainteresowań. Pod-
opieczni uczestniczą w różnego rodzaju 
zajęciach: plastycznych, teatralnych, 
sportowych, tanecznych.

Katolicki Ośrodek Wychowania 
i Terapii Uzależnień METANOIA jest 
jedynym ośrodkiem na terenie Polski 
północno-wchodniej, który od ponad 20 
lat niesie pomoc setkom podopiecznych: 
dzieciom i młodzieży uzależnionym od 
środków psychoaktywnych (narkoty-
ków, alkoholu, dopalaczy).

Jeśli chcesz wesprzeć to dzieło wpłać 
darowiznę na konto Caritas Archidiece-
zji Białostockiej: 66 1240 5211 1111 0000 
4931 3527 z dopiskiem: METANOIA.

 Archidiecezjalna Caritas

BĄDŹMY CZUJNI!

Pomysł tworzenia stref ochronnych 
w Polsce zrodził się pod koniec lat 50. 
XX w. Ochrona strefowa jest szczegól-
na, albowiem nie ogranicza się tylko do 
ochrony gatunku, lecz także obejmu-
je miejsca ich rozrodu i regularnego 
przebywania. Realizowana jest przez 
wytyczanie obszarów zwanych stre-
fami ochrony, które trwale lub okre-
sowo zabezpieczają otoczenie gniazda 
przed wszelkimi formami działalności 
ludzkiej. Aktualnie obowiązującym 
aktem prawnym, obejmującym ochroną 
miejsca lęgowe jest Ustawa o ochronie 
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) 
oraz – wynikające z art. 49 niniejszej 
ustawy – Rozporządzenie Ministra Śro-
dowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w spra-
wie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 
z 2016 r., poz. 2183), które określa maksy-
malną odległość w metrach od gniazda 
zarówno strefy ochrony całorocznej, jak 
i okresowej. Ustawa o ochronie przyro-
dy zobowiązuje zarządcę do ustawienia 
na skrzyżowaniach dróg prowadzących 
do stref ochrony tablic z napisem „Ostoja 
zwierząt. Osobom nieupoważnionym 
wstęp wzbroniony”. 

Na terenie Nadleśnictwa Żednia 
funkcjonują 32 strefy ochronne ptaków. 
Najwięcej takich obszarów wyznaczono 
wokół gniazd orlika krzykliwego – 22, 
następnie wokół gniazd bielika – 4, 
sóweczki – 4 i bociana czarnego – 2. 
Większość ptaków wykazuje znaczne 
przywiązanie do miejsc lęgowych, do 
których wraca systematycznie przez 
wiele lat.

Ochrona strefowa nakłada pewne 
ograniczenia w zakresie prowadze-
nia gospodarki leśnej. Strefy ochrony 
całorocznej funkcjonują na zasadzie 
rezerwatu ścisłego. Wykonywanie ja-
kichkolwiek czynności w tym obszarze 
wymaga zgody Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska. Strefy ochro-
ny okresowej są czasowo wyłączane 
z działalności człowieka. Zapewniają 
one ptakom spokój i bezpieczeństwo 
w okresie lęgów. Większość gatunków 
objętych ochroną strefową to duże dra-
pieżniki, które budują okazałe gniazda. 
Istotne są dla nich stare drzewostany, 
w których zakładają jedno lub kilka 

gniazd (wykorzystywanych naprze-
miennie) z drzewami obserwacyjnymi, 
odpoczynkowymi i noclegowymi. Każ-
dy przypadek ustalenia stref wymaga 
indywidualnego podejścia do sytuacji 
terenowej oraz samego gatunku. W celu 
ułatwienia ewidencji i monitoringu 
w terenie, zasadne jest wyznaczenie 
stref w oparciu o trwałe elementy tere-
nu: linie podziału powierzchniowego, 
drogi, rowy, rzeki, itp. 

Organem, który powołuje i odwołuje 
strefy ochrony gatunkowej jest Regio-
nalny Dyrektor Ochrony Środowiska. 
Wprowadzenie nawet drobnych zmian 
w otoczeniu gniazda może okazać się 
decydującym czynnikiem porzucenia 
go przez ptaki. Likwidacja stref jest 
uzasadniona tylko w przypadku nie-
zasiedlania przez ptaki konkretnego 
gniazda w ciągu kilku lat z rzędu (ok. 
czterech). Decyzja o likwidacji powinna 

być poprzedzona ścisłymi obserwacja-
mi w terenie. 

Działania Nadleśnictwa Żednia 
na rzecz ochrony przyrody związane 
z ochroną ptaków były wyróżnione na 
arenie międzynarodowej. W maju 2016 r. 
delegacja leśników z RDLP w Białymsto-
ku odebrała w Brukseli wyróżnienie 
przyznane przez Komisję Europejską 
za realizację projektu „Ochrona orlika 
krzykliwego na wybranych obszarach 
Natura 2000”.

Justyna Bójko

Ochrona 
strefowa ptaków

Orlik krzykliwy (Clanga pomarina), fot. Grzegorz Dworakowski

Nadleśnictwo 
Żednia
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Proces przebudowy Unii Europejskiej w kierunku 
państwa federalnego wchodzi w nową fazę. 
Następuje swego rodzaju przyspieszenie, ponie-
waż najsilniejsi gracze, tacy jak Niemcy i Francja 
uznali, że w cieniu wojny na Ukrainie można 
zrobić więcej i szybciej. Wyciągnięty został dość 
stary pomysł wprowadzenia powszechnych, 
ponadnarodowych wyborów bezpośrednich do 
Parlamentu Europejskiego (PE).

Komisja Konstytucyjna PE przygo-
towała projekt reformy europejskiego 
prawa wyborczego, który stał się przed-
miotem debaty podczas sesji plenarnej 
2 maja br. w Strasburgu. W rezolucji 
stwierdza się, że konieczne jest prze-
kształcenie wyborów do PE w jedne 
wybory europejskie, w przeciwieństwie 
do obecnego sposobu organizowania 
przez 27 państw oddzielnych wybo-
rów krajowych. Wysunięto propozycję 
utworzenia ogólnoeuropejskiego okręgu 
wyborczego, w którym wybierano by 
28 posłów do PE, dodanych do posłów 
wybieranych w okręgach krajowych. 

Według projektu, europejskie partie 
polityczne lub koalicje partii zapropo-
nowałyby ponadnarodowe listy kandy-
datów, z preferowanym, ustawionym 
na pierwszym miejscu kandydatem na 
przewodniczącego Komisji Europejskiej. 
Tak zwani wiodący kandydaci powin-
ni mieć możliwość kandydowania we 
wszystkich państwach członkowskich 
na ogólnoeuropejskich listach, aby to 
wyborcy zdecydowali, kto najlepiej 
nadaje się na najważniejsze stanowisko 
w Komisji Europejskiej. Rzekomo chodzi 
o to, by zaprzestać zakulisowych ustaleń 
i targów politycznych. 

Zapewne w trosce o „pogłębianie 
demokracji” pojawiła się propozycja 
ujednolicenia wieku, od którego Euro-
pejczycy mają prawo wyborcze. Zaleca 
się przyznanie prawa do głosowania 
od 16. roku życia, a każdy obywatel UE 
po ukończeniu 19 lat będzie mógł kan-
dydować na posła do PE. Nie będzie to 
jednak obowiązująca państwa unijne 
zasada, przynajmniej w najbliższych wy-
borach, które zostaną przeprowadzone 
w 2024 r. Dość łatwo wyjaśnić, skąd na-
gle taki ukłon w stronę bardzo młodego 
elektoratu. Lewica i partie Zielonych 
snują nadzieje na zdobycie ogromnego 

poparcia i całkowitego opanowania in-
stytucji unijnych, gdzie również obecnie 
mają przeważający głos. 

Nie zapomniano o równowadze płci 
na listach wyborczych, co da się zapew-
nić poprzez umieszczenie kandydatów 
i kandydatek na listach naprzemiennie 
(metoda suwaka) albo poprzez parytet 
płci. Wszystkie kraje UE będą musiały 
umożliwić obywatelom głosowanie kore-
spondencyjne. W Święto Europy, 9 maja, 
w jednym terminie zostaną przeprowa-
dzone wybory do UE, a nie jak dotych-
czas w terminie wyznaczonym dowolnie 
przez każde z państw członkowskich. 

Debata nad aktem ustawodawczym 
i projektem rezolucji wykazała istnienie 
różnic poglądów wewnątrz niektórych 
sił politycznych, szczególnie w Europej-
skiej Partii Ludowej, do której należą 
m.in. europosłowie PO i PSL, ale już 
socjaliści, Lewica, liberałowie i Zie-
loni w większości opowiedzieli się za 
ponadnarodową listą kandydatów do 
PE. Belgijski deputowany Guy Verho-
fstadt, znany z wyzywania od faszystów 
Polaków uczestniczących w Marszu 
Niepodległości, gromił patetycznie prze-
ciwników: „Ci co nie chcą reformy prawa 
wyborczego nie chcą też słuchać głosu 
europejskiego demosu. To historyczne, 
egzystencjalne propozycje dla Europy”. 

Nawiązywał on niewątpliwie do kon-
kluzji Konferencji o Przyszłości Europy. 
Podczas ceremonii jej podsumowania, 
9 maja br., stuprocentowy federalista 
Guy Verhofstadt ogłosił, że Konferencja 
„…zatwierdziła radykalną przebudowę 
Unii Europejskiej: koniec jednomyślno-
ści, zniesienie prawa veta, unijna armia, 
ponadnarodowe listy wyborcze i wiele 
więcej”. Politycy w Brukseli błyskawicz-
nie rozpoczęli realizację przyjętych 
założeń, bo już 3 maja Parlament prze-
głosował akt ustawodawczy i rezolucję 
o utworzeniu ogólnoeuropejskiego 
okręgu wyborczego. 

Za odrzuceniem reformy opowie-
dzieli się zdecydowanie posłowie EKR 
oraz frakcji Tożsamość i Demokracja 
(ID). Zdaniem polskich posłów EKR, 
idea wprowadzenia ponadnarodowych 
list kandydatów do PE narusza art. 14 
Traktatu o UE, który wyraźnie mówi, 
że to państwa członkowskie otrzymują 
mandaty. Przepis precyzuje, iż żad-

nemu państwu unijnemu nie można 
przydzielić więcej niż 96 miejsc, dlatego 
wprowadzenie ogólnounijnego systemu 
wyborów może rażąco naruszać posta-
nowienia Traktatu w przypadku, gdyby 
jedno państwo otrzymało ich więcej. 
To dodatkowo zaburzy siłę głosów oraz 
różnorodność w PE i w konsekwencji 
będzie faworyzować duże państwa. Ta 
propozycja w sposób oczywisty wzmac-
nia dążenia w kierunku federalizacji 
Europy. 

Prostą receptę na pokonanie trak-
tatowych przeszkód wskazali czołowi 
politycy unijni. Przewodnicząca KE, 
Ursula von der Leyen na podsumowaniu 
Konferencji w Strasburgu powiedziała, 
że „w razie potrzeby” liczyć się trzeba 
ze zmianą traktatów. Prezydent Francji 
Emmanuel Macron przeciwnikom fe-
deralizacji proponuje Europę „dwóch 
prędkości”. Również premier Włoch 
Mario Draghi okazał się zwolennikiem 
rewizji traktatu. 

Polska nie wyraża zgody na zmiany 
w traktatach europejskich. Powinniśmy 
zrobić wszystko, aby skutecznie obronić 
suwerenność naszej Ojczyzny przed za-
kusami lewicowo-liberalnych polityków 
Unii, zmierzających do unicestwienia 
państw narodowych, tak jak planował 
jeden z ojców założycieli Wspólnoty, 
szczególnie adorowany, włoski komuni-
sta Altiero Spinelli. 

W gronie przeciwników usiłowań 
zmiany traktatu UE, prócz Polski mamy 
też 12 innych państw, są to: Bułgaria, 
Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Fin-
landia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, 
Słowenia i Szwecja. We wspólnym do-
kumencie podpisanym 9 maja wyrażono 
stanowczy protest i brak akceptacji dla 
„nieprzemyślanych i przedwczesnych” 
prób rewidowania traktatów. Myślę, że 
jest nadzieja na pokrzyżowanie planów 
utworzenia superpaństwa europejskie-
go, zarządzanego przez tandem niemiec-
ko-francuski. 

 Zapiski europejskie

NOWA FAZA PRZEBUDOWY 
UNII EUROPEJSKIEJ

KRZYSZTOF JURGIEL

 Ekonomia w prostych słowach

Dyskusja, jaka w ostatnich tygo-
dniach przetoczyła się w związku 
z powołaniem Prezesa Narodowe-

go Banku Polskiego, unaoczniła, że bank 
centralny uważany jest za instytucję 
w olbrzymim stopniu odpowiedzialną 
za sytuację gospodarczą państwa. Warto 
więc przyjrzeć się temu, po co istnieje 
bank centralny i jakie ma możliwości 
wpływu na nasze finanse.

Zadania Narodowego Banku Pol-
skiego zapisane są w Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej, ustawie o NBP 
oraz ustawie Prawo bankowe. Bank 
centralny jest niezależny od innych 
organów państwa. Jego prezes, po-
woływany na wniosek prezydenta na 
6-letnią kadencję, pełni jednocześnie 
funkcję przewodniczącego Rady Poli-
tyki Pieniężnej. Bank centralny pełni 
rolę zwierzchnika nad finansami kraju 
i skupia wokół siebie system bankowy, 
w którym działają banki komercyjne, 
spółdzielcze oraz spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo-kredytowe. Głów-
nym zadaniem banku centralnego, jest 
kreacja pieniądza, określanie wielkości 
emisji banknotów i monet oraz wpływa-
nie na wielkość akcji kredytowych ban-
ków handlowych. Ma wyłączne prawo 
prowadzenia i kształtowania polityki 
pieniężnej dla pieniądza papierowego 
i bezgotówkowego.

Na przykładzie NBP wyróżnić można 
trzy podstawowe funkcje banku central-
nego: jako banku emisyjnego, banku 
banków i centralnego banku państwa. 
Po pierwsze, NBP ma wyłączne prawo 
emitowania znaków pieniężnych będą-
cych prawnym środkiem płatniczym 
w Polsce. Narodowy Bank Polski okre-
śla wielkość ich emisji oraz moment 
wprowadzenia do obiegu, odpowiadając 
za jego płynność. Określenie „bank 
banków” oznacza, że NBP pełni w sto-
sunku do banków funkcje regulacyjne, 
które mają na celu zapewnienie bezpie-
czeństwa depozytów zgromadzonych 
w bankach oraz stabilności sektora 
bankowego. Organizuje system rozli-

czeń pieniężnych, prowadzi bieżące 
rozrachunki międzybankowe i uczest-
niczy w międzybankowym rynku pie-
niężnym. Jeśli sytuacja jakiegoś banku 
komercyjnego na rynku staje się zagro-
żona, bank centralny, jako nadrzędny 
pożyczkodawca, może udzielić mniejszej 
instytucji kredytu – może to być kredyt 
redyskontowy lub kredyt lombardowy. 
Zadanie „centralnego banku państwa” 
polega natomiast na obsłudze banko-
wej budżetu państwa, prowadzeniu 
rachunków bankowych rządu i central-
nych instytucji państwowych, funduszy 
celowych i państwowych jednostek 
budżetowych.

Bank centralny dysponuje określo-
nymi instrumentami kreowania polity-
ki pieniężnej. Można je podzielić na in-
strumenty sterowania bezpośredniego 
i pośredniego. Te pierwsze, tj. dotyczące 
kontroli administracyjnej, to m.in. li-
mitowanie kredytów czy kontrola wy-
sokości głównych stóp procentowych. 
Do grona instrumentów sterowania po-
średniego, czyli rynkowych, zalicza się:
–  operacje otwartego rynku, które 

prowadzone są z bankami komercyj-
nymi z inicjatywy banku centralnego. 
Polegają na zakupie lub sprzedaży 
papierów wartościowych, dewiz oraz 
bonów pieniężnych emitowanych na 
własny rachunek przez bank cen-
tralny. Poprzez nie bank centralny 
ma wpływ na płynność i zdolności 
emisyjne banków komercyjnych, 
wysokość stóp procentowych oraz 
efektywność funkcjonowania rynku 
pieniężnego;

–  transakcje depozytowo-kredytowe, 
poprzez które banki komercyjne 
mogą pożyczać z własnej inicjatywy 
pieniądze od banku centralnego. Do 
operacji depozytowych natomiast, 
należą wszelkie lokaty na rachunku 
terminowym w banku centralnym, 
zwane depozytami na koniec dnia. 
Operacje depozytowo-kredytowe są 
istotne, kiedy regulowanie płynno-
ści płatniczej sektora bankowego za 

pomocą operacji otwartego rynku 
nie zapewnia utrzymania ustabilizo-
wanego i zgodnego z oczekiwaniami 
poziomu stóp procentowych;

–  rezerwę obowiązkową, czyli zasadę, 
według której banki komercyjne 
mają obowiązek utrzymywania mi-
nimalnych rezerw gotówkowych 
ustalonych przez bank centralny. Ma 
to na celu zapobieganie nadmiernej 
ekspansji kredytowej lub stymu-
lowanie akcji kredytowej banków 
w zależności od potrzeb gospodarki. 
Gdy zasób gotówki spadnie poniżej 
wymaganego poziomu, wymusza to 
na bankach natychmiastowe pożycze-
nie brakującej kwoty – przeważnie od 
banku centralnego. 

Jednym z instrumentów banku cen-
tralnego, który jest używany zarówno 
w czasie normalnego funkcjonowania 
rynku, jak i w momentach zagrożenia 
kryzysem, jest polityka informacyjna. 
Bank centralny powinien komunikować 
się z rynkiem, aby obywatel miał świa-
domość sytuacji panującej w gospodar-
ce. Jednym ze sposobów komunikacji 
z rynkiem jest publikowanie informacji 
dotyczących banku np.: głównych celów 
i zadań czy zasad działania na rynkach 
finansowych. Drugim zakresem komu-
nikacji jest przygotowywanie i publi-
kacja okresowych raportów, w których 
zawarte są m.in. opinie, oświadczenia 
oraz wyjaśnienia związane z podjętymi 
przez bank centralny decyzjami. 

Podsumowując, banki centralne 
mają bezpośredni wpływ na funkcjo-
nowanie każdego szczebla polityki fi-
nansowej w danym kraju. To, jakie 
decyzje podejmuje bank centralny i jaką 
politykę obiera, ma bezpośredni wpływ 
na działanie banków komercyjnych, 
kształtowanie stóp procentowych, a co 
za tym idzie — wpływ na finanse każde-
go obywatela.

Adam Dębski

Po co nam 
bank centralny?
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Placki z jabłkami

tóż nie lubi placków, na dodatek z jabłkami? 
Chyba wszyscy za nimi przepadają. 

Pewnego popołudnia nasmażyłam moim do-
mownikom górę smakowitych placków. Ale kiedy 
przyszedł mój wnusio, zamiast skakać z radości, 
zaczął kręcić nosem: coś u ciebie, babciu, śmierdzi 
dymem i spalenizną. Ja na to, że nic nie czuję, no 
może niektóre placki trochę za bardzo się przysma-
żyły, ale żeby zaraz spalenizna…? Poza tym przed 
chwilą była sąsiadka i nic nie mówiła o dymie, 
za to stwierdziła, że bardzo przyjemnie pachnie 
plackami. 

Niestety, babciu (wnuczek był nieubłagany), 
musisz natychmiast otworzyć okna i dobrze wy-
wietrzyć całe mieszkanie.

 Kiedy już świeże powietrze wpadło do kuchni, 
poczułam, że faktycznie, w domu było pełno dymu. 
Jak ja mogłam tego nie zauważyć?

Zaraz przyszło mi do głowy, że czasem tkwimy 
po uszy w grzechu albo w jakimś błędzie (jakby 
w dymie) i nie czujemy potrzeby zmiany, bo przy-
zwyczailiśmy się do tego, a nawet wydaje nam się, 
że przyjemnie pachnie. Na dodatek nasi znajomi, 
chociaż czują dym spalenizny, udają, że wszystko 
jest w porządku (bo po co się wtrącać). 

Bywa jednak, dzięki Bogu, że ktoś prostolinijny 
i szczery śmiało nazwie rzecz po imieniu. Wtedy nie 
trzeba się obrażać, tylko szybko otworzyć wszystkie 
okna i wezwać Ducha Świętego na pomoc. Nie bój-
my się przeciągu, świeże powietrze (prosto z Nieba) 
dobrze nam zrobi.

Dzięki Duchowi Świętemu przejrzymy na oczy. 
I będziemy mogli powiedzieć: „Panem jest Jezus”. 
A to najważniejsze.

Babcia Ania
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Krzyżówka?

Zakończył się kolejny bieg „Droga 
do wolności”, którego patronem jest 
ks. Stanisław Suchowolec. Postać 
tego kapłana jest chyba trochę za-
pomniana przez wiernych. Dobrze 
się stało, że dzięki środowiskom 
patriotycznym i poprzez sport, 
pamięć o bohaterskim kapelanie 
Solidarności wciąż trwa.

Ksiądz Stanisław wychował się 
na białostockiej Wygodzie. Z ro-
dzinnego domu wyniósł tradycje 
wiary i patriotyzmu. Jego ojciec, 
Marian, był ranny w 1939 r. Mat-
ka Bronisława w czasie okupacji 
w wieku 15 lat została wywieziona 
na roboty przymusowe do Niemiec. 
Kiedy postanowił zostać kapłanem, 
trwał w najlepsze czas socjalizmu. 
Można powiedzieć, że dzięki takim 
kapłanom jak ks. Stanisław, zaczął 
się upadek komunizmu w Polsce, 
a potem w całej Europie.

Dzisiaj w obliczu wojny na Ukra-
inie i innych niebezpieczeństw trze-
ba wrócić do tego, co mówił ks. Su-
chowolec. Dzisiaj tak jak on trzeba 
walczyć, aby nikt nie pozbawił nas 
Ojczyzny wiernej Bogu, prawdziwej 

rodziny z ojcem i matką, poszano-
wania dla robotnika zarabiającego 
na życie rodziny, oraz naszej wiary 
i Chrystusowego krzyża, z którym 
nasza Ojczyzna związana jest od 
tysiąca lat. Bo o najważniejszych 
wartościach nie można tylko mówić, 
ale trzeba o najważniejszych spra-
wach dać świadectwo, trzeba złożyć 
ofiarę, czasem nawet największą. 
Kapelan Solidarności z Dojlid wal-
kę o wolność sumienia 
przypłacił życiem. Do 
dzisiaj niewyjaśnione są 
okoliczności jego tragicz-
nej śmierci, chociaż wiele 
wątków wskazuje na Służ-
bę Bezpieczeństwa.

W Dzienniczku  św. 
s. Faustyna przekazała 
światu Orędzie Miło-
sierdzia Bożego. Jest tam 
mowa o iskrze,  która 
wyjdzie z Polski i rozpali 
cały świat, przygotuje go 
na ostateczne przyjście 
Chrystusa. Taką iskrą 
było świadectwo życia 
i śmierci Papieża-Polaka, 

dzisiaj świętego. Taką iskrą była 
Solidarność. Taką iskrą był ks. Sta-
nisław Suchowolec. 

Miejmy nadzieję, że setki mło-
dych ludzi, którzy w deszczowe 
majowe południe biegło, aby uczcić 
ks. Suchowolca, będzie od niego 
uczyć się miłości do Ojczyzny i bę-
dzie kolejnym pokoleniem tych, któ-
rzy chcą służyć Bogu i Polsce. 

ks. Aleksander Dobroński
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DROGA DO WOLNOŚCI

W kolorowe pola należy wpisać 
osoby i przedmioty, które znajdują 
się na obrazie.

POZIOMO:
 1)  sprzedawca obwarzanków 

w formie ósemek,
 5)  dawny wytwórca kół do wo-

zów,
11)  obchodzona przez 8 dni po 

wydarzeniu ze zdjęcia (pocz. 
litery: O. B. C.),

12)  popularne określenie ambu-
lansu pogotowia,

13)  bez niej teatr nie może istnieć,
14)  jedna z części monety, 
17)  zdradził Jezusa,
18)  wieczyste składane przez za-

konnicę,
19)  wrzucanie ziaren w glebę,
22)  przemierza nią procesja na 

zdjęciu,
23)  niejedne ostre na drodze w gó-

rach,
26)  na szyi księdza na zdjęciu,
27)  kongresy duchowieństwa 

i wiernych ,
29)  korygowany przez ortodontę,
30)  umywanie przez celebransa 

w Wielki Czwartek,
32)  ptak afrykański; szyszak,
33)  baczna opieka,

34)  wybitne obrazy malarza (pocz. 
litery: A. D.),

PIONOWO:
 1)  widoczna na zdjęciu (pocz. 

litery: P. B. C.),
 2)  wiadukt ponad jezdnią,
 3)  imię trzeciego syna Jakuba 

patriarchy,
 4)  zawód Piotra i Andrzeja Apo-

stołów,
 6)  strój sędziowski,
 7)  miejsce Sanktuarium Matki 

Bożej Bolesnej,
 8)  Papieska w Krakowie i Chrze-

ścijańska w Warszawie (pocz. 
litery: A. T.),

 9)  angielskie województwo,
10)  afrykański las z lianami, 
15)  responsoryjny śpiewany w cza-

sie uroczystości ze zdjęcia,
16)  widoczny nad ołtarzem na 

zdjęciu,
20)  … Eucharystyczna to Komu-

nia św.,
21)  na zdjęciu niesie go ministrant 

na przedzie,
24)  wykonuje polecenia pana,
25)  urządzenie do uzyskiwania 

soków z owoców,
28)  jeden z grzechów głównych,
31) na górnym zdjęciu.

Wśród Czytelników, którzy do 20 
czerwca na adres pocztowy naszej 
Redakcji lub e-mail dm@archibial.
pl nadeślą prawidłowe rozwiązania, 
rozlosujemy nagrody książkowe.
Za prawidłowe rozwiązanie krzy-
żówki majowej, której hasło brzmia-

ło „Małżeństwo bez miłości to doży-
wotnie galery” nagrody wylosowali: 
Mariola Danielak, Katarzyna No-
wak i Joanna Wrzosek.

Andrzej Mariusz Pereszczako

Małymi krokami do wielkich rzeczy!

Szkoła Podstawowa STER
Przedszkole Familijne
ul. Akademicka 2

Przedszkole Familijne
Żłobek Familijny
ul. Abramowicza 1

www.ster.bialystok.pl

Rozmowa z doświadczoną matką:
– Które z dzieci było Pani najtrudniej 
wychować?
– Dziecko teściowej. 

Reporter pyta Rosjanina:
– Jak się panu żyje w Rosji?
– Nie mogę narzekać.

Żona była zakochana w mężu, ponieważ 
był spokojny, wyrozumiały i nie stawiał 
zbyt dużych wymagań. Ale za parę lat 
miała go dosyć, ponieważ był spokojny, 
wyrozumiały i nie stawiał zbyt dużych 
wymagań... 

Na lekcji religii pani pyta dzieci:
– Kto wie gdzie jest Pan Bóg?
Zgłasza się Jasiu:
– W mojej łazience.
– Jasiu dlaczego tak sądzisz?
– Bo jak rano wstaję to słyszę jak mama 
mówi:
– Boże, znowu tam siedzisz!?
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Jak już wielokrotnie podkreśla-
łem w różnego rodzajach wcześniej-
szych artykułach, świadomość praw-
na w polskim społeczeństwie jest 
bardzo niska. Niestety, ale ze znajo-
mością przepisów proceduralnych 
jest jeszcze gorzej i wynika to z wielu 
obiektywnych czynników. Przede 
wszystkim akty prawne są napisane 
językiem skomplikowanym, pełnym 
obcych i dziwnie brzmiących sfor-
mułowań. Do lektury nie zachęca 
ich obszerność, niektóre kodeksy 
w Polsce mają ponad 1000 artykułów 
(zazwyczaj normą jest co najmniej 
kilkaset przepisów). I wreszcie, 
istnieje trudność w odnalezieniu 
interesującego nas aktu prawnego 
w jego najbardziej aktualnej wersji, 
która uwidaczniałaby ostatnie zmia-
ny legislacyjne. 

Pomimo że usprawiedliwia to 
niewiedzę bardzo często niewiedza 
ta negatywnie oddziałuje na strony 
w toku postępowania cywilnego, 
co zazwyczaj występuję już w jego 
początkowym stadium. Wynika to 
z faktu, że pisma, które wnoszone są 
do sądu nie odpowiadają wymogom 
procesowym, które winne być za-
chowane, a które określają przepisy. 

W związku z tym w bieżącym nu-
merze „Dróg Miłosierdzia”, chciał-
bym nawiązać do minimalnych 
wymogów, jakie powinny spełniać 
wszystkie pisma składane do sądu. 
Poruszane przeze mnie kwestie 
będą natury ogólnej, gdyż niestety 
istnieją od nich wyjątki i każda osoba 
szczególnie zainteresowana winna 
zajrzeć do Ustawy z dnia 17 listopada 
1964 r. – Kodeks postępowania cy-
wilnego (dalej jako kpc.), która jest 
dostępna na stronie Internetowego 
Systemu Aktów Prawnych pod adre-
sem https://isap.sejm.gov.pl.

Najważniejszy m artykułem 
z punktu widzenia niniejszego opra-

cowania jest art. 126 kpc. Zgodnie 
z jego treścią, każde składane przez 
stronę pismo winno zawierać przede 
wszystkim:

1) oznaczenie sądu, do którego 
jest kierowane (przy czym strona 
nie ma konieczności wskazywania 
konkretnego wydziału) np. Sąd Re-
jonowy w Białymstoku;

2) imiona i nazwiska (lub nazwy) 
stron postępowania, ich przedstawi-
cieli ustawowych i pełnomocników 
np. Jan Kowalski reprezentowany 
przez przedstawiciela ustawowego 
Janinę Kowalską;

3) oznaczenie rodzaju pisma np. 
zażalenie, apelacja, pozew, odpo-
wiedź na pozew itp.;

4) sygnaturę sprawy, o ile została 
ona nadana;

5) osnowę wniosku lub oświad-
czenia (chodzi tutaj o merytorycz-
ną treść pisma, z którego powinno 
wynikać jaki jest faktyczny zamiar 
je wnoszącego) np. oświadczam, że 
uznaję powództwo lub wnoszę o od-
dalenie powództwa itp.;

6) wskazanie faktów, na których 
strona opiera swój wniosek lub 
oświadczenie oraz wskazanie do-
wodu na wykazanie każdego z tych 
faktów;

7) podpis;
8) wymienienie załączników 

(wraz z ich dołączeniem do pisma 
o ile faktycznie są).

Wymaga zapamiętania, że jeżeli 
pismo jest pierwszym pismem skła-
danym w sprawie obligatoryjnie 
winno ono zwierać również:

1) oznaczenie miejsca zamiesz-
kania (lub siedziby) i adresy stron, 
przedstawicieli ustawowych i peł-
nomocników, a w przypadku przed-
siębiorcy adres do korespondencji 
wpisany do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospo-
darczej (CEIDG);

2) numer PESEL lub numer NIP 
powoda będącego osobą fizyczną;

3) numer w Krajowym Rejestrze 
Sądowym (KRS), a w przypadku jego 
braku – numer w innym właściwym 
rejestrze, ewidencji lub NIP powoda 
niebędącego osobą fizyczną (np. 
spółki akcyjnej).

Dodatkowo należy wskazać na 
bardzo ważną regulację znajdująca 
się w art. 1261 kpc. W sprawach 
o prawa majątkowe w każdym pi-
śmie (zazwyczaj są to pozwy i ape-
lacje) należy podać wartość przed-
miotu sporu (czyli kwotę pieniężną 
stanowiącą wartość dochodzonego 
roszczenia majątkowego) lub war-
tość przedmiotu zaskarżenia (czyli 
wartość roszczeń dochodzonych 
w ramach środków odwoławczych) 
jeżeli od tej wartości zależy:
–  właściwość rzeczowa sądu (w za-

leżności od wysokości dochodzo-
nej kwoty pieniężnej sprawę roz-
poznaje w I instancji sąd rejonowy 
lub okręgowy), 

–  wysokość opłaty (ustala się ją 
na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 25 lipca 2005 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych) 
lub,

–  dopuszczalność środka odwoław-
czego (w pewnych kategoriach 
spraw o zbyt niskiej wartości za-
skarżenia nie można wytoczyć 
skargi kasacyjnej do Sądu Naj-
wyższego).

Gwoli ścisłości należy wspo-
mnieć, że przepisy procedury cywil-
nej przewidują dla najważniejszych 
pism takich jak pozwy, apelacje, 
skargi kasacyjne i dodatkowe ele-
menty ponad te, które zostały omó-
wione powyżej.

Łukasz Mościcki

Wymogi formalne pisma 
w sprawach cywilnych
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PROGRAM  
Klubu Inteligencji Katolickiej

czerwiec 2022

1 czerwca (środa) godz. 19.00 – oratorium 
św. Jerzego, ul. Warszawska 46 – „Homo 
Viator – wymiary migracji”, prof. Kazimierz 
Trzęsicki, KIK Białystok

5 czerwca  (niedziela) godz. 19.15 – 
kościół pw. św. Wojciecha – Msza św. 
w intencji członków Klubu Inteligencji 
Katolickiej

8 czerwca (środa) godz. 19.00 – oratorium 
św. Jerzego – „Józef Ignacy Kraszewski – 
pisarz, bibliofil, kolekcjoner” – dr Marcin 
Lul, Uniwersytet w Białymstoku

22 czerwca (środa) godz. 19.00 – orato-
rium św. Jerzego – wykład z cyklu „Spotka-
nie z Biblią”, ks. dr Wojciech Michniewicz, 
profesor AWSD w Białymstoku

25 czerwca (sobota) godz. 10.00 – Święta 
Woda – Msza św. w na zakończenie roku 
działalności Klubu Inteligencji Katolickiej. 
Spotkanie przy ognisku członków i sym-
patyków KIK

CZERWIEC 2022

4
 IX ARCHIDIECEZJALNA PIELGRZYMKA DZIECI PIERWSZOKOMUNIJ-
NYCH do Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Sokółce odbędzie się 
w sobotę 4 czerwca (przyjazd grup od godz. 10.00). Msza św. pod przewod-
nictwem abp. Józefa Guzdka, Metropolity Białostockiego zostanie odpra-
wiana o godz. 11.00. Po Eucharystii będzie czas na posiłek, rozrywkę i rekre-
ację na Stadionie Sokólskim.

16
 OGÓLNOMIEJSKIE UROCZYSTOŚCI BOŻEGO CIAŁA, pod przewodnic-
twem abp. Józefa Guzdka, Metropolity Białostockiego, rozpoczną się 
w czwartek 16 czerwca o godz. 10.00 Mszą św. przed katedrą. Po Mszy św. 
odbędzie się tradycyjna Procesja Eucharystyczna do kościoła pw. św. Rocha.

18
 W sobotę 18 czerwca odbędzie się PIELGRZYMKA SENIORÓW ARCHI-
DIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ DO SOKÓŁKI. O godz. 10.00 abp Senior Edward 
Ozorowski odprawi Mszę św. w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu 
w Sokółce. Po Eucharystii odbędzie się koncert chórów i zawierzenie senio-
rów Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

25
 W dniach 25-26 czerwca (sobota, niedziela) odbędzie się 41. PIESZA PIEL-
GRZYMKA RÓŻANOSTOCKA. Białostockie grupy wyruszają sobotę 24 
czerwca o godz. 7.00 ze Świętej Wody. Pielgrzymka zakończy się w Róża-
nymstoku w niedzielę 26 czerwca o godz. 17.30 uroczystą Eucharystią pod 
przewodnictwem abp. Józefa Guzdka, Metropolity Białostockiego. Zapisy 
w parafiach.

 Kalendarium Archidiecezji

KLUSKI NADZIEWANE 
PIECZARKAMI

Składniki: 1,3 kg ziemniaków, 1 jajko, 
1 żółtko, 220 g mąki ziemniaczanej, 
80 g maki krupczatki. Składniki na 
farsz: 150 g pieczarek, 2 średnie cebule, 
1 jajko, 5 łyżek bułki tartej, sól i czarny 
pieprz do smaku, ½ łyżeczki tymianku, 
20 g masła, garść natki pietruszki.
Przygotowanie: ziemniaki obieramy, 
gotujemy w osolonej wodzie, odcedza-
my, przeciskamy przez praskę i studzi-
my. Dodajemy dwa rodzaje mąki, jajko 
oraz żółtko. Doprawiamy do smaku solą 
i dobrze wyrabiamy. Przygotowujemy 

farsz. Na maśle podsmażamy pokrojoną 
w kostkę cebulkę oraz drobno posie-
kane pieczarki. Studzimy, dosypujemy 
bułkę tartą i wbijamy jajko. Doprawiamy 
solą, pieprzem oraz tymiankiem. Na 
koniec dodajemy posiekaną natkę pie-
truszki. Z ziemniaków formujemy duże 
kulki i nadziewamy przygotowanym 
farszem. W garnku zagotowujemy wodę 
z solą. Kluski wrzucamy na wrzątek. 
Gotujemy ok. 4 min. Od czasu wypły-
nięcia na wierzch. Ugotowane kluski 
obsmażamy na patelni na złoty kolor. 
Okraszamy boczkiem podsmażonym 
z cebulą lub podajemy z sosem pie-
czarkowym.Ir
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Z okazji 25-lecia powstania parafii pw. 
Przemienienia Pańskiego w Białymsto-
ku, w dniach 12-19 czerwca, odbędą 
się misje parafialne, które poprowadzi 
kapucyn o. Radosław Solon. Msze św. 
z nauką będą odprawiane od poniedział-
ku do piątku o godz. 7.00, 16.00 i 18.00 
oraz w niedziele o godz. 8.00, 10.00, 
12.00 i 18.00.
W niedzielę 19 czerwca o godz. 12.00 
uroczystą Mszę św. odprawi bp Henryk 
Ciereszko. Tego dnia w godz. 13.30-17.00 
odbędzie się festyn rodzinny.

25-lecie parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Białymstoku

42 DROGI MIŁOSIERDZIA 6(142) czerwiec 2022



TOP MOTORS
Porosły-Kolonia 1F
16-070 Choroszcz k. Białegostoku
T: +48 85 664 39 09 
E: kontakt@top-motors.com.pl
www.topmotors.kia.pl

Niepowtarzalny styl. Wn썢trze, jakiego jeszcze nie było. Wiele odmian 
jednostek nap썢dowych, w tym klasyczne wersje hybrydowe oraz 
plug-in. Nowa Kia Sportage. Dla miło쏂nik쎣w najnowszych technologii. 
Dla ciekawych 쏂wiata. Dla Ciebie.

Nowe horyzonty.
Nowe inspiracje.
Nowa Kia Sportage.

Gwarancja Kia obejmuje okres 7 lat od daty pierwszej rejestracji lub 150 000 km, w zale쏺no쏂ci od tego, co nast썀pi wcze쏂niej. Szczeg쎣łowe 
okresy gwarancji oraz jej warunki (np. dotycz썀ce akumulator쎣w, powłoki lakierowej lub wyposa쏺enia) okre쏂lone s썀 w ksi썀쏺ce gwarancyjnej. 
Zu쏺ycie paliwa i emisja CO2 (cykl mieszany): 5,0 - 7,2 l/100 km, CO2 125 - 163 g/km.
Warto쏂ci zu쏺ycia paliwa i emisji (cykl WLTP) wynikaj썀 z wersji/wariantu pojazdu oraz z jego wyposa쏺enia. Dane zu쏺ycia paliwa maj썀 charakter 
por쎣wnawczy i zostały uzyskane na stanowisku pomiarowym zgodnie z wymaganiami Rozporz썀dzenia (WE) 715/2007. Warto쏂ci rzeczywiste 
mog썀 by썉 inne w zale쏺no쏂ci od warunk쎣w i stylu jazdy.


