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Czas dla bliźniego
Zbigniew Kaliszuk

„Kiedy w wyniku wypadku samochodowego cudem uniknąłem śmierci, po raz pierwszy przyjrzałem się mojemu życiu z uwagą. Był to czas wielkiej
przemiany i nawrócenia, w końcu pojąłem, że nie
można doświadczyć pełni życia bez Bożej miłości.
Zrozumiałem, że to wydarzenie, a potem długotrwała rekonwalescencja miały sens, ponownie się
narodziłem.
Teraz opieram moje życie na budowaniu miłości.
Mam świadomość, że film, sztuka czy inne przedsięwzięcie uznane za wybitne dzieło – przeminą.
A moje odniesienie do pracy, mój wysiłek, gesty
i słowa miłości – zostają w innych, w odbiorcach”
deklaruje aktor Radosław Pazura, fundator opisywanej przez nas w tym numerze „Fundacji Kapucyńskiej”, wyjaśniając przyczyny swojego zaangażowania w to dzieło.
Rozpoczynający się dzisiaj Wielki Post to bardzo
dobry okres do tego, abyśmy my także się na chwi-

lę zatrzymali, z uwagą przyjrzeli swojemu życiu,
spróbowali dostrzec wokół nas innych ludzi (zarówno naszych najbliższych, jak i nieznajomych,
jakich mijamy każdego dnia), ich potrzeby, problemy, trudy i zastanowili się, co możemy dla nich
zrobić. Warto wziąć sobie do serca słowa, jakie na
te najbliższe 40 dni skierował do nas papież Franciszek: „Na wzór naszego Nauczyciela jesteśmy jako
chrześcijanie powołani do tego, aby dostrzegać
różne rodzaje nędzy trapiącej naszych braci, dotykać ich dłonią, brać je na swoje barki i starać się je
łagodzić przez konkretne działania”
O tym, jak dobrze przeżyć Wielki Post, czytaj na
stronie 3.
O Fundacji Kapucyńskiej i tym, jak można pomagać
bezdomnym i innym osobom potrzebującym, czytaj
na stronach 12-14.

Gender. Gender. Gender. Ostatnio można odnieść wrażenie, że w środowisku
kościelnym ta tematyka wyskakuje zza
każdego rogu. Jej poświęcony był odczytywany w większości Kościołów list pasterski, o niej rozpisują się katolickie i prawicowe media, dyskutują księża, dziennikarze
i politycy. Większość osób zastanawia się
pewnie: o co tu chodzi? Przecież termin
ten, jeśli z czymś się nam w ogóle kojarzy, to przeważnie z równością pomiędzy
kobietami i mężczyznami (co jest w tym
złego?), równouprawnieniem homoseksualistów (dlaczego nie mogą mieć takich
samych praw jak heteroseksualiści?) oraz
z możliwością wybierania sobie własnej
płci (dlaczego marginalnym problemom

poświęcać tyle uwagi?) . Można by uznać,
że są to zagadnienia, które w niewielki
sposób dotykają naszego życia i realnych
problemów, z jakimi zmagamy się na co
dzień i które częściowo są nawet słuszne.
Może rację więc mają ci, którzy twierdzą,
że Kościół musiał sobie wymyślić wroga,
aby odciągnąć uwagę od swoich problemów? Ale może jednak sprawa ma jakieś
drugie dno i skoro Kościół zaangażował
w nią cały swój autorytet, to rzeczywiście
ten gender jest niebezpieczny i warto się
czegoś więcej o nim dowiedzieć?
ZK
O tym, dlaczego Kościół ostatnio tyle mówi
o gender, czytaj na stronie 14

U Boga nie ma wyrzutków
Anna Chodyka
„Daję wam nowe przykazanie, abyście
się wzajemnie miłowali; jak Ja was umiłowałem, tak miłujcie się i wy nawzajem.” (J
13,34). Miłość do drugiego człowieka jest
osią całego chrześcijaństwa. O ile jednak
miłość do bliskich - małżonka, dzieci, czy
przyjaciół, choć czasami wymagająca trudu, przychodzi nam w miarę naturalnie, to
większość z nas ma problem z kochaniem
nieznajomych, w szczególności tych dotkniętych różnego rodzajami nędzy. Jakże
często, gdy na ulicy spotykamy żebrzące
osoby, bezdomnych czy prostytutki, reagujemy obojętnością, poczuciem wyższości, a nawet odrazą. A przecież każda
z tych osób ma niesamowitą wartość
i godność, jej los bardzo często nie jest jej
własnym wyborem i jeśli tylko da się jej
szansę, to może być w stanie go odmienić.
To, ile niesamowitych rzeczy może się
wydarzyć, jeśli tylko otworzymy się na

drugiego człowieka, pokazuje przykład
siostry Anny Bałchan, która jeszcze do
niedawna pracowała jako streetworker.
Chodziła od ulicy do ulicy Katowic, starając się pomagać prostytuującym się
kobietom. Mówiła im krótko: „Jeśli chcesz
zrobić coś dla siebie, przyjdź, pomożemy; tu masz adres”. Dziś tą pracę wykonują osoby współpracujące z założonym
przez siostrę „stowarzyszeniem Po Moc
dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej”,
a ona sama jest terapeutką i konsultantem stowarzyszenia. Nie wszystkie osoby
pozwalają sobie pomóc, ale efekty podejmowanych przez siostrę działań i tak są
niezwykłe. W ciągu ostatnich lat siostrze
Annie udało się całkowicie odmienić życie
dziesiątek kobiet i ich dzieci.
wywiad z siostrą Anną Bałchan czytaj na
stronie 4
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Zostawić miejsce
na Miłość
Zbigniew Kaliszuk
Redaktor Naczelny
„Kościół powinien być ubogi”. Można powiedzieć, że to wezwanie, stało
się motywem przewodnim pontyfikatu papieża Franciszka. Wszyscy kojarzymy te słowa, ale podejrzewam,
że mało kto próbuje zastanowić się,
co one naprawdę znaczą. Zaczynamy rozliczać biskupów z tego, jakimi
jeżdżą samochodami i w jakich domach mieszkają, zastanawiamy się,
czy może my sami powinniśmy rozdać cały swój majątek potrzebującym, a nie przychodzi nam na myśl,
że papieżowi w ogóle nie chodzi
o objętość naszych portfeli.
W orędziu na rozpoczynający się
właśnie Wielki Post Franciszek, zachęcając nas do ubogiego życia
i objaśniając, na czym miałoby ono
polegać, przypomina, że Chrystus
– choć przecież jest synem samego
Boga! - przyszedł do nas jako ubogi człowiek. „Kochać znaczy dzielić
we wszystkim los istoty kochanej.
Miłość czyni podobnym, ustanawia równość, obala mury i usuwa
dystans. To właśnie Bóg uczynił dla

nas(…)” - pisze Ojciec Święty. „Czym
zatem jest ubóstwo, którym Jezus
nas wyzwala i ubogaca? Jest nim
właśnie sposób, w jaki Jezus nas kocha, w jaki staje się naszym bliźnim,
niczym Dobry Samarytanin, który
pochyla się nad półżywym człowiekiem, porzuconym na skraju drogi
(por. Łk 10,25 nn).”
Ubóstwo, do którego wzywa nas
papież, nie polega więc na tym, że
powinniśmy przybrać wór pokutny,
rozdać cały swój majątek i zacząć
przykładnie klepać biedę, ale na
tym, aby wszystkie dobra materialne, pieniądze, kariera i sukcesy (które same w sobie nie są czymś złym)
nie wypełniły nam całego serca,
tylko by pozostało w nim miejsce
na Miłość. Franciszek przypomina
nam, że na wzór Chrystusa jesteśmy
posłani aby kochać oraz pomagać
naszym bliźnim. Wymienia trzy obszary, na których powinniśmy się
skoncentrować: nędzę (która jest
czym innym niż ubóstwo) materialną, nędzę moralną i nędzę duchową.

Orędzie na Wielki
Post 2014
Fragmenty
W każdym czasie i miejscu Bóg zbawia
ludzi i świat poprzez ubóstwo Chrystusa, bo On staje się ubogi w sakramentach, w Słowie i w swoim Kościele, który
jest ludem ubogich. Bogactwo Boga
nie może się udzielać poprzez nasze
bogactwo, ale zawsze i wyłącznie poprzez nasze ubóstwo, osobiste i wspólnotowe. Na wzór naszego Nauczyciela
jesteśmy jako chrześcijanie powołani do
tego, aby dostrzegać różne rodzaje nędzy trapiącej naszych braci, dotykać ich
dłonią, brać je na swoje barki i starać się
je łagodzić przez konkretne działania.
Nędza to nie to samo co ubóstwo; nędza to ubóstwo bez wiary w przyszłość,
bez solidarności, bez nadziei. Możemy
wyróżnić trzy typy nędzy. Są to: nędza
materialna, nędza moralna i nędza duchowa. Nędza materialna to ta, którą potocznie nazywa się biedą, i która dotyka
osoby żyjące w warunkach niegodnych
ludzkich istot, pozbawione podstawowych praw i dóbr pierwszej potrzeby,
takich jak żywność, woda, higiena, praca, szanse na rozwój i postęp kulturowy.
W obliczu takiej nędzy Kościół spieszy
ze swoją posługą, ze swoją diakonią, by
zaspokajać potrzeby i leczyć rany oszpecające oblicze ludzkości. W ubogich
i w ostatnich widzimy bowiem oblicze
Chrystusa; miłując ubogich i pomagając
im, miłujemy Chrystusa i Jemu służymy.
Nasze działanie zmierza także do tego,
aby na świecie przestano deptać ludzką
godność, by zaniechano dyskryminacji
i nadużyć, które w wielu przypadkach

leżą u źródeł nędzy. Kiedy władza, luksus
i pieniądz urastają do rangi idoli, stawia
się je ponad nakazem sprawiedliwego
podziału zasobów. Trzeba zatem, aby
ludzkie sumienia nawróciły się na drogę
sprawiedliwości, równości, powściągliwości i dzielenia się dobrami.
Nie mniej niepokojąca jest nędza moralna, która czyni człowieka niewolnikiem nałogu i grzechu. Ileż rodzin żyje
w udręce, bo niektórzy ich członkowie
- często młodzi - popadli w niewolę alkoholu, narkotyków, hazardu czy pornografii! Iluż ludzi zagubiło sens życia,
pozbawionych zostało perspektyw na
przyszłość, utraciło nadzieję! I iluż ludzi zostało wepchniętych w taką nędzę
przez niesprawiedliwość społeczną,
przez brak pracy, odbierający godność,
jaką cieszy się żywiciel rodziny, przez
brak równości w zakresie prawa do wykształcenia i do ochrony zdrowia. Takie
przypadki nędzy moralnej można słusznie nazwać zaczątkiem samobójstwa.
Ta postać nędzy, prowadząca także do
ruiny ekonomicznej, wiąże się zawsze
z nędzą duchową, która nas dotyka, gdy
oddalamy się od Boga i odrzucamy Jego
miłość. Jeśli sądzimy, że nie potrzebujemy Boga, który w Chrystusie wyciąga do
nas rękę, bo wydaje się nam, że jesteśmy
samowystarczalni, wchodzimy na drogę
wiodącą do klęski. Tylko Bóg prawdziwie
zbawia i wyzwala.
Ewangelia to prawdziwe lekarstwo na
nędzę duchową: zadaniem chrześcijanina jest głosić we wszystkich środo-

W tym numerze przybliżamy kilka
inicjatyw, które dotykają każdego ze
wspomnianych zagadnień. Piszemy
o pomocy dla ludzi bezdomnych,
biednych, zagubionych, o głoszeniu
Ewangelii dla osób odrzucających
Boga. Zachęcamy do dostrzeżenia
takich osób i udzielenia im wsparcia.
Należy jednak pamiętać, że miłość
wcale nie musi się objawiać w spektakularnej działalności charytatywnej i ewangelizacyjnej. Pierwszym,
podstawowym zadaniem dla każdego z nas, jest troska o nasz własny
los i los naszych najbliższych. Ludzie,
których spotykamy na co dzień oraz
my sami, także doświadczamy różnych rodzajów nędzy. Popsute relacje z bliskimi osobami, nałogi, kryzysy wiary - to tylko niektóre z bardzo
bogatej palety problemów, jakie nas
dotykają.
Jeśli pragniemy na poważnie odpowiedzieć na wezwanie papieża do
ubóstwa, niech naszym pierwszym
postanowieniem na tegoroczny
Wielki Post będzie uporządkowanie
własnego serca, usunięcie z niego wszystkiego, tego, co odciąga
nas od kierowania się Miłością oraz
pomoc innym w uczynieniu tego
samego. Po drugie zaś spróbujmy
przeciwdziałać różnym rodzajom
nędzy, jakie są obecne w życiu naszym i osób, które spotykamy na
swojej drodze.

wiskach wyzwalające orędzie o tym, że
popełnione zło może zostać wybaczone,
że Bóg jest większy od naszego grzechu
i kocha nas za darmo i zawsze, że zostaliśmy stworzeni dla komunii i dla życia
wiecznego. Bóg wzywa nas, byśmy byli
radosnymi głosicielami tej nowiny o miłosierdziu i nadziei! (…)
Drodzy bracia i siostry, niech w tym
czasie Wielkiego Postu cały Kościół
będzie gotów nieść wszystkim, którzy
żyją w nędzy materialnej, moralnej i duchowej, gorliwe świadectwo o orędziu
Ewangelii, którego istotą jest miłość
Ojca miłosiernego, gotowego przygarnąć w Chrystusie każdego człowieka.
Będziemy do tego zdolni w takiej mierze, w jakiej upodobnimy się do Chrystusa, który stał się ubogi i ubogacił nas
swoim ubóstwem. Wielki Post to czas
ogołocenia: dobrze nam zrobi, jeśli się
zastanowimy, czego możemy się pozbawić, aby pomóc innym i wzbogacić ich
naszym ubóstwem. Nie zapominajmy,
że prawdziwe ubóstwo boli: ogołocenie byłoby bezwartościowe, gdyby nie
miało wymiaru pokutnego. Budzi moją
nieufność jałmużna, która nie boli.
Duch Święty, dzięki któremu jesteśmy
„jakby ubodzy, a jednak wzbogacający
wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko” (2 Kor 6,10), niech
utwierdza nas w tych postanowieniach,
niech umacnia w nas wrażliwość na ludzką nędzę i poczucie odpowiedzialności,
abyśmy stawali się miłosierni i spełniali
czyny miłosierdzia. W tej intencji będę
się modlił, aby każdy wierzący i każda
społeczność kościelna mogli owocnie
przeżyć czas Wielkiego Postu, proszę
was też o modlitwę za mnie. Niech Chrystus wam błogosławi, a Matka Boża ma
was w swojej opiece.
Papież Franciszek
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O NPR bez stereotypów
i lukrowania
Zbigniew Kaliszuk
Metody naturalnego planowania rodziny
(NPR) z pewnością należą do tych elementów nauczania Kościoła, wokół których
narosło najwięcej mitów. Powszechnie
utożsamia się je z kalendarzykiem małżeńskim, uważa się za całkowicie nieskuteczne i sądzi się, że uniemożliwiają one
osobom je stosującym prowadzenie aktywnego życia seksualnego. Żadne z tych
twierdzeń nie jest prawdziwe, ale stereotypy dotyczące NPR są tak głęboko zakorzenione, że nawet wierzącym katolikom
trudno jest spojrzeć na nie inaczej niż jak
na „watykańską ruletkę”.
Niestety osoby zachęcające do korzystania z metod naturalnego planowania rodziny przeważnie nie pomagają sprawie.
Nagminnie stykam się z całkowitym idealizowaniem NPR i pomijaniem naprawdę poważnych wad, jakie się z nim wiążą.
Zgłaszanie swoich wątpliwości co do niego jest czasami traktowane jak herezja.
Wiele osób może to odrzucać od NPR. Na
takim tle bardzo pozytywnie wyróżnia
się książka Marty Brzezińskiej-Waleszczyk
„Wszystko, co chcecie wiedzieć o seksie
bez antykoncepcji, ale boicie się zapytać”.
Jest to zapis szesnastu wywiadów z osobami, które stosują NPR w praktyce. Nie są
to więc wynurzenia księży czy doradców
rodzinnych, którzy na kursach przedmałżeńskich potrafią pięknie przedstawiać
te metody, znając je jedynie z teorii. Są to
opowieści małżonków (z różnym stażem
i ilością dzieci), którzy szczerze, na przykładzie własnego życia opowiadają o plusach i minusach stylu życia, na jaki się zdecydowali. Dowiemy się od nich m.in. czy
ich dzieci zawsze były poczęte „planowo”,
na ile seksu mogli sobie pozwalać, gdy
decydowali się odkładać poczęcie kolejnego dziecka, jak radzili sobie z okresami
wstrzemięźliwości, ile czasu musieli poświęcać na samoobserwację i ustalanie,
które dni są płodne, a które niepłodne.
Bardzo dużą zaletą książki jest też to, że
autorka przyjęła w niej niejako rolę „adwokata diabła”, pozwalając na wybrzmienie wielu pytań i wątpliwości, jakie pewnie ma większość z nas, a jakie w Kościele
bardzo rzadko są rozpatrywane. Nie stara-

„Wszystko co chcecie wiedzieć o seksie
bez antykoncepcji ale boicie się zapytać”
Marta Brzezińska-Waleszczyk
Wydawnictwo Fronda
Warszawa, 2013
ła się na siłę lukrować NPR, przekonywać
czytelników, że to jedyna słuszna metoda,
ale naprawdę rzetelnie ją przedstawić, zostawiając samym odbiorcom wybór czy
chcą ją stosować.
Pewną wadą książki jest dla mnie jedynie
to, że po lekturze kolejnych wywiadów
można nabrać wrażenia deja vu. Motywacje, jakie przyjmują poszczególni małżonkowie decydujący się na stosowanie NPR,
ich postrzeganie tych metod, okazują się
bardzo podobne. Można też odnieść wrażenie, że o ile w temacie NPR rozmówcy
autorki są bardzo wiarygodni, to jednak
gdy mowa o antykoncepcji i – zwłaszcza
– o prezerwatywach, których nigdy nie
stosowali, wypowiadają się czysto teoretycznie i są trochę przesiąknięci „katolicką
indoktrynacją”.
Niemniej bardzo polecam książkę każdej
osobie, która chciałaby podjąć świadomą
decyzję o planowaniu rodziny w swoim
małżeństwie, a nie tylko bazować na obiegowych stereotypach
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„I zapomnij, że jesteś
gdy mówisz, że kochasz”
O miłości, nawróceniu i prawdziwie aktywnym przeżywaniu Wielkiego Postu
w rodzinnym gronie z Michałem Piekarą rozmawia Adrianna Piekarska
Adrianna Piekarska: Trwanie w szczęśliwym związku niewątpliwie
wymaga nieustannej pracy i wielu wyrzeczeń. Czy w miłości potrzebny jest post?
Michał Piekara: Nie powinniśmy pościć od miłości innych ludzi. Ale dobrze byłoby pościć od miłości samego siebie. Czas Wielkiego Postu to
doskonała okazja, by zrobić remanent i przyjrzeć się temu, co mógłbym
zrobić dla swojego małżeństwa. Może mógłbym więcej miłości okazywać współmałżonkowi, częściej go doceniać, zwracać większą uwagę na
jego potrzeby, niż na swoje własne. Może mógłbym wreszcie przeprosić
za zadane rany. Może mógłbym wyręczyć go w jakichś obowiązkach, dając czas na odpoczynek. Wciąż jeszcze wiele możemy zrobić, by uczynić
nasze małżeństwa szczęśliwszymi. I w tym sensie uważam, że dobrze byłoby pościć od samego siebie. Od stawiania moich potrzeb przed potrzebami małżonka. Od dumy, która nie pozwala przebaczyć. Od złośliwości,
która zabija bliskość. Od bierności, która rodzi samotność. Od narzekania,
które nie pozwala w pełni cieszyć się życiem i związkiem.
Czy wartości, którymi kieruje się Pan w życiu, zostały wyniesione
z rodzinnego domu?
Moja rodzina przekazała mi wiele wartości, którymi się kieruję. Sądzę
jednak, że największy wpływ na to, jakimi zasadami staram się kierować
w życiu, miał moment mojego nawrócenia i przejście od wiary wynikającej z tradycji do wiary bardzo świadomej. W gruncie rzeczy było to przejście do osobistej relacji z Bogiem. Od tego czasu, czyli od 10 lat, staram
się kształtować mój charakter i szukać woli Pana dla mojego życia i mojej
rodziny. Te poszukiwania doprowadziły nas do decyzji o wyjeździe na
misje rodzinne, na które wyjeżdżamy w przyszłym roku. Chcemy oddać
w całości nasze życie, by służyć Bogu i ludziom.
Wspomniał Pan o swoim nawróceniu, o przejściu do wiary bardzo
świadomej. Zdradziłby nam Pan, co wpłynęło na tę zmianę?
Głód. W pewnej chwili poczułem ogromny głód relacji z Bogiem. Zacząłem czytać Pismo Święte i zrozumiałem, że ono jest napisane dla
mnie. Słowa, które słyszałem tak wiele razy dotykały mojego serca po
raz pierwszy. Pochłaniałem słowo Boże. Sięgałem do niego wyrywkowo
i czytając poszczególne księgi. Wielu tekstów nigdy wcześniej nie słyszałem. Tak to się zaczęło. A potem? Później Bóg prowadził mnie do coraz
głębszej relacji ze Sobą. Jednak dopiero po siedmiu latach dotknąłem
najgłębszej prawdy, która skłoniła mnie do wielu zmian i uzdrowiła moje
zranienia. To prawda o tym, że Bóg mnie kocha. Że nie muszę zasługiwać
na jego akceptację i uznanie. Jemu wystarcza sam fakt, że żyję. Dla Niego nie mają znaczenia moje upadki i błędy, ponieważ On zawsze czeka
z otwartymi ramionami. Jest bardziej Tatusiem, niż Ojcem. Św. Jan pisał
w jednym z listów, że miłość usuwa wszelki lęk. Doświadczenie i zrozumienie miłości Boga usunęło z mojego serca lęk, który skutecznie przez
wiele lat powstrzymywał mnie przed wybaczeniem pewnych zranień,
który sprawiał, że byłem takim, jakim inni chcieli mnie widzieć, nie ja sam.
Poczułem się wtedy po raz pierwszy wolny! To doświadczenie skłoniło
mnie do przygotowania programu wewnętrznego uzdrowienia, który
nosi nazwę Siloam. W tej chwili pracuję nad nim i niebawem udostępnię
go nieodpłatnie każdemu, kto pragnie odzyskać radość życia i wyzbyć się
lęku w swoim życiu. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Siloam
zachęcam do kontaktu mailowego.

W prenumeracie rocznej
NAJTANIEJ!
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Doczekał się Pan czwórki dzieci, jak wytłumaczyłby im Pan istotę
czterdziestodniowego postu?
To dobre pytanie! Kilka dni temu najstarsza córka, która ma 5 lat, zapytała mnie o to, czemu Jezus pościł przez 40 dni. Jej proste pytanie zmusiło mnie do dania odpowiedzi sobie i jej. Myślę, że post jest modlitwą,
która w nieprawdopodobny sposób potrafi wyostrzyć zmysły człowieka.
Jest konfrontacją ze swoimi cielesnymi pragnieniami i potrzebami, bez
której trudno dotrzeć do głębi swego serca. Post jest walką tego, co duchowe z tym, co cielesne. Jezus wiedział doskonale, jak przygotować się
do publicznej służby wśród ludu. Udał się na pustynię, jak zresztą często to czynił, kiedy chciał spotkać się z Ojcem. Poddał się tam zupełnie
woli Boga. Szatan kusi Jezusa dwukrotnie. W Ogrodzie Oliwnym i właśnie
w czasie czterdziestodniowego postu. Dlaczego w tych dwóch momentach? Myślę, że wspólnym tematem obu zdarzeń było poddanie się woli
Boga Ojca. Na pustyni Jezus wchodzi na drogę Bożego planu zbawienia,
a w Ogrodzie Oliwnym na ostatni etap tej drogi. Szatan próbuje złamać
Go, stosując tak dobrze nam znane metody – wzbudzania lęku, pożądania i dumy. Jak to przekazać dziecku? Najpierw zapytałem jej, co sama
o tym myśli. Odpowiedziała: „To proste tato, Jezus spełniał wolę swego
Ojca!” Dopytałem, dlaczego nic nie jadł przez ten czas. Powiedziała lekko rozczarowana tak prostym pytaniem, patrząc na mnie zrezygnowana:
„Tato, bo w ten sposób cierpiał dla nas po raz pierwszy”. Mądrość i prostota dzieci wyprzedza czasem zawiłe dociekania dorosłych.

Tygodniu, od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Soboty. To czas szczególnego wyciszenia, aby móc wyraźniej usłyszeć głos Boga i odkrywać
Jego wolę dla mojego życia. Staramy się z dziećmi wykonywać uczynki
miłosierdzia, szykując na przykład razem kanapki i herbatę do termosu
dla biednych, których potem odwiedzamy na ulicy. Każde dziecko samo
wymyśla postanowienie dla siebie, staramy się go nie modyfikować.
Mamy też taki zwyczaj, że przygotowujemy skrzyneczkę, w której znajdują się karteczki z różnymi dobrymi uczynkami. Wypisujemy je tydzień
wcześniej całą rodziną. Każdego dnia wielkiego postu rano każdy losuje
jedną karteczkę i stara się zrealizować dobry uczynek. Jest przy tym sporo śmiechu, ponieważ dzieci dobre uczynki widzą czasem inaczej niż my.
Na przykład dobrym uczynkiem może być zrobienie warkoczy lalce.

Czy warto zachęcać dzieci do podejmowania postanowień wielkopostnych?
Zdecydowanie tak. Dzięki temu mogą uczyć się razem z nami, dorosłymi,
że bezinteresowna ofiarność jest sposobem na wyrażanie miłości wobec
siebie nawzajem. Każdy może podjąć trud odpowiedni dla jego wieku
i sił. Liczy się to, co nas wiele kosztuje. To kształtuje również nasz charakter, ponieważ przestajemy myśleć o samych sobie.

Skąd pomysł na wykonywanie uczynków miłosierdzia? Jak reagują
potrzebujący na takie gesty? Spotkał się pan z jakąś szczególnie
zaskakującą lub wzruszającą reakcją?
Pomysł nie jest mój. Jest dosłownym wypełnianiem tego, co przykazał
nam Bóg, kiedy mówił, że chce raczej miłosierdzia niż ofiary. Jeśli chodzi o reakcje to są bardzo różne. Zwykle wywołują na twarzy szczery
uśmiech, czasem łzy. Bywa też, że ludzie otwierają się i chcą opowiedzieć
swoją historię. Czasem usłyszy się, że nie potrzebują kanapki, tylko pieniędzy na wódkę. Najbardziej wzruszającą reakcję zobaczyłem, kiedy
bezdomny, któremu żona z dziećmi zaniosła ciepły obiad, wstał i zaczął
tańczyć wokół nich, wyśpiewując swoisty hymn wdzięczności. Jego reakcja była tak spontaniczna i tak bardzo z głębi serca, że stałem zapatrzony
dłuższą chwilę! Wiele razy reakcji się nie widzi. I nie o to chodzi, by je
widzieć i zachwycać się sobą. Ważne, że Bóg je widzi w ukryciu.

,,Nie będę jadła słodyczy”, ,,ograniczę alkohol”, ,,zacznę się odchudzać” - postanowienia wielkopostne dorosłych bywają dziś bardzo
powierzchowne. Jakiego typu wyrzeczenia rzeczywiście warto podejmować w czasie wzmożonej refleksji nad swoim życiem?
Kiedy myślę o postanowieniach wielkopostnych, sięgam do 58. rozdziału Księgi Izajasza. Możemy tam przeczytać, jakiego postu pragnie Bóg.
Tam szukam inspiracji dla rozumienia, czym powinny być postanowienia wielkopostne – być darem z siebie dla innych. Jeśli nie jem słodyczy,
skorzysta na tym jedynie moja figura. Jeśli ograniczę teraz alkohol, odłożę go sobie na później. Jeśli się będę odchudzać, poczuję się lepiej. Ja,
ja, ja. A w postanowieniach chodzi o to, co możesz zrobić dla bliźniego.
Nakarm głodnego, porozmawiaj z bezdomnym, pocieszaj strapionych,
módl się za nieprzyjaciół, wesprzyj sieroty. A może bardziej potrzebne
byłoby, abyś szczególnie w tym czasie doceniał i chwalił współmałżonka,
wspierał go, zatroszczył się o odpoczynek dla niego, wyręczał w codziennych obowiązkach. To będzie konkretny dar, jaki złożysz Bogu. Post wyostrza zmysły. Również zmysł wzroku – dostrzeż więc ludzi wokół siebie
oraz ich potrzeby.
Jak Pan przeżywa Wielki Post w swojej rodzinie?
Wielki Post to czas postanowień, o których już mówiliśmy, ale mam też
swoje małe rytuały. Przede wszystkim post tylko o wodzie w Wielkim

Czy wylosował Pan kiedyś karteczkę z dobrym uczynkiem, który
okazał się bardzo trudny do spełnienia?
No właśnie zrobienie lalce warkoczy! (śmiech) Jeśli pamięć mnie nie
myli, każdy był do spełnienia. Trudne było to, aby w każdy dobry uczynek wykonany przez te 40 dni włożyć swoje serce i wypełnić go z miłością. I chyba przy tych najprostszych to było właśnie najtrudniejsze. Bo
nie wymagały one specjalnego wysiłku czy przygotowania. I tak łatwo
było przeoczyć ich sens. W gruncie rzeczy chodzi o nadanie głębokiego
znaczenia temu, co robimy dla siebie nawzajem, nawet jeśli byłaby to
najprostsza czynność.

Czego życzyłby Pan naszym czytelnikom w nadchodzącym okresie?
Drogi Czytelniku, życzę Ci tylko jednego, aby fakt, że Jezus naprawdę dziś
żyje i przychodzi do Ciebie, przemienił i odnowił Twoje życie. Jeśli to życzenie się spełni, niczego więcej nie będziesz potrzebował, by przeżyć
piękne i dobre życie.
Michał Piekara – od kilku lat pracuje z parami i rodzinami. W tym celu
powołał wraz z żoną, Urszulą, Fundację Rodzin Pełna Chata. Jest autorem
kilku książek, licznych artykułów oraz audycji radiowych i telewizyjnych
poświęconych tematyce budowania trwałych związków. Jak sam podkreśla, trzonem jego posługi są przede wszystkim: praca w Klinice Małżeńskiej
w Krakowie (m.piekara@klinikamalzenska.pl), oraz w projekcie ewangelizacyjnym ListodBoga.pl.
Tytuł artykułu pochodzi z wypowiedzi ks. Jana Twardowskiego.
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U Boga nie ma wyrzutków
Z siostrą Anną Bałchan, o pracy wśród kobiet dotkniętych sytuacjami
kryzysowymi, niezwykłych historiach przemiany niektórych jej
„podopoiecznych” i o miłości Boga, która daje wolność rozmawia Anna
Chodyka
Anna Chodyka: Dlaczego Siostra
zajęła się kobietami prostytuującymi się i dotkniętymi przemocą?
s. Anna Bałchan: Zgromadzenie Sióstr
Maryi Niepokalanej, do którego należę, ma charyzmat zajmowania się kobietami w sytuacjach kryzysowych.
Pomagamy kobietom dotkniętym
przemocą, szczególnie kobietom
z dziećmi. Jaki to jest rodzaj kryzysu
– to dla nas nie ma znaczenia, ponieważ nie robi się castingu cierpienia.
Każda trudna sytuacja jest warta
uwagi i poświęconego czasu: czy
to są zmagania ze swoją tożsamością – nurtujące pytania, kim jestem
jako kobieta, jaką mam do odegrania
w życiu rolę, czy to pytania dotyczące duchowości, kontaktu z Bogiem,
czy to złe relacje, które poraniły daną
osobę, czy też ekstremalne rzeczy, takie jak ostra przemoc, wykorzystanie
seksualne – to wszystko, co zabiera
siłę i moc do życia.
Jakie były początki zgromadzenia?
Jako zgromadzenie zostałyśmy powołane w XIX wieku do tego, by zająć
się dziewczętami i kobietami, które
przyjechały ze wsi do miasta i nie
miały miejsca zatrzymania, a przez
to łatwo było je wykorzystać. Siostry
zaczęły tworzyć szkoły zawodowe,
w których dziewczyny mogły się
nauczyć między innymi gotowania
i opieki nad dzieckiem. Zapewniały
też bezpieczne schronienie i troszczyły się o życie wewnętrzne kobiet.
Te panie, które nie wyszły za mąż
i nie miały rodziny, mogły odkładać
pieniądze, by zapewnić sobie dobrą
starość. Kiedy nastały czasy komunizmu, siostrom zabrano szkoły i bursy.
Teraz na nowo powracamy do swojej
działalności, czyli roztaczamy opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i takimi, które zostały wyrzucone
poza margines społeczeństwa. Na
szczęście u Boga nie ma wyrzutków
i u sióstr też.
Jak wygląda praca sióstr obecnie?
Dziś też dbamy o to, by kobiety miały pracę, przeciwdziałamy handlowi ludźmi, opiekujemy się ofiarami

mogą przejść terapię indywidualną
lub z najbliższymi: terapię pary lub
terapię rodzinną.
Dostępna jest również możliwość
skorzystania z porady prawnej. Obecnie w specjalnym programie bierze
udział dwadzieścia kobiet (w przedziale wiekowym od osiemnastu
do sześćdziesięciu dwóch lat), które
mają powrócić na rynek pracy. Są to
nie tylko kobiety, które straciły pracę,
ale też takie, które nigdy nie pracowały. Cały sztab ludzi pomaga im odnaleźć ich talenty, oraz sprawić by konkretna osoba czuła się dobrze w tym,
co robi i mogła pozyskiwać z tego
środki do życia.
Pomoc, jakiej udzielamy, dotyka
wszystkich sfer człowieczeństwa,
jest to także m.in. przygotowanie do
sakramentów. Już niedługo, w wigilię Wielkiej Nocy, będziemy przeżywać Chrzest jednej z pań. Przyjmie
Chrzest, Komunię i będzie bierzmowana. Ma sześćdziesiąt lat.
Przyjąć sakramenty w takim wieku
to dość nietypowe.
Ta kobieta pochodzi z Armenii.
W swojej ojczyźnie przeżyła trzęsienie ziemi. Od szesnastu lat przebywa w Polsce. Zawsze czuła pragnienie Boga, ale nigdzie nie mogła Go
znaleźć, nie mogła dotrzeć do ludzi,
którzy przygotowaliby ją do wejścia
na drogę wiary. Kiedy trafiła do nas
jako ofiara przemocy domowej, powiedziała o swoim pragnieniu bycia
w bliskiej relacji z Bogiem. Obecnie
przygotowuje się do przyjęcia sakramentów, przyswaja naukę Kościoła,
ponieważ jej wiedza jest nikła. Ale
od tego jest Kościół, by wprowadził
w przyjaźń z Bogiem każdą osobę,
która tego pragnie. Ona bardzo to
przeżywa.
Ważne jest to, że wszystkie panie,
które do nas trafiają, ale i te, które nie
trafiają, objęte są przez nasze zgromadzenie modlitwą. Siostry biorą
udział w duchowej adopcji, czyli modlą się za jedną, wybraną panią, za
jej dziecko. Modlą się po to, by dana
osoba mogła doświadczyć uzdrowienia, piękna, dobroci – i to wszystko

Wiele osób odprowadziłam na cmentarz.
Ludzie się – jak to określam – nie
zatrzymali
handlu, ale też z funduszy, jakie pozyskujemy z 1%, organizujemy kursy
zawodowe, programy profilaktyczne,
np. dotyczące bezpiecznej pracy za
granicą.
Dzięki działalności naszego stowarzyszenia kobieta w kryzysie może wziąć
udział w terapii, na którą bez naszej
pomocy nie byłoby jej stać. Panie

się dzieje, dzięki łasce Bożej.
Przychodzą do nas kobiety, dotknięte najróżniejszymi problemami – żyjące w związkach „przemocowych”,
samotne, mające depresję. Jesteśmy
dla tych kobiet i towarzyszymy im
w drodze do Ojca. Dzięki temu służeniu, towarzyszeniu, widzimy, jak Bóg
dotyka, uzdrawia ludzi. Dla nas jest

to coś najcenniejszego, bardzo nas
wzmacnia.
Czy Siostra zechciałaby opowiedzieć o jakimś szczególnym uzdrowieniu, przemianie duchowej, jakiej była świadkiem?
Takich przypadków było wiele. Może
to być historia dziewczyny, która
pochodziła z rodziny alkoholowej,
sama też piła – już w wieku piętnastu,
szesnastu lat była alkoholiczką, brała
udział w napadach na ludzi, kradzieżach. Potem, kiedy zaszła w ciążę,
nastąpiło na szczęście uzdrowienie:
natychmiast zaczęła się leczyć. Podkreślę, że to niestety nie jest wcale
takie normalne, by ktoś będący ma-

łolatem zechciał się leczyć. Przeszła
przez ośrodek odwykowy. Wydawało jej się, że będzie tworzyć rodzinę
z mężczyzną, z którym była. Ale on
pozostał alkoholikiem (i jest nim do
dzisiaj), porzucił ją. Dziewczyna jednak przeszła terapię i od tamtego
momentu nie pije alkoholu, urodziła
syna, podjęła naukę, przyjęła sakramenty, jej synek został ochrzczony,
wybrała Jezusa jako swego Pana. Mijają już trzy lata, odkąd żyje w trzeźwości. Nadal się uczy, podjęła też staż
zawodowy i przebywa w mieszkaniu
readaptacyjnym. Utrzymuje się sama.
Nie dysponuje jakimiś wielkimi pieniędzmi, ale wystarcza jej na życie.
Wiele osób nie daje rady i po jakimś
czasie zmagań wraca do nałogu, ale
ona się trzyma. Bóg jest dla niej ważny i to jest niesamowite, to jest cud.

Bez łaski wyjście z takiego nałogu nie
jest możliwe. Teraz dziewczyna umie
postawić granice: jak ojciec dziecka
przychodzi do nich pijany, to ona
mówi: „Sorry, nie wpuszczę cię, bo nie
chcę, żeby mój syn widział cię pijanego”. Jest twarda. Wszyscy patrzymy,
jak w fantastyczny sposób zajmuje
się maluchem. Kiedy do nas trafiła
jako ofiara przemocy, mały miał dwa
miesiące. Od tamtej pory widzimy, jak
wspaniale się rozwija i jak dobra relacja łączy go z matką.
Pracuję wśród młodych i towarzyszę
ludziom potrzebującym już od lat.
W tym czasie wiele osób odprowadziłam na cmentarz. Ludzie się – jak
to określam – nie zatrzymali. Żyli
w tym obłędzie, że są złem, że są niczym i wielokrotnie dochodzili do
śmierci. Dlatego uważam przemianę
tej dziewczyny za cud.
Ostatnio poruszył mnie też przypadek innej kobiety. Ona długo wierzyła, że prostytucja jest dla niej jedyną
możliwością zaczęcia lepszego, godnego życia, zapewniania sobie mieszkania bez głodu, chłodu i smrodu. Ale
głęboko w swoim czuła jednak, że to

na barierę lęku, że inny zawód nie
zapewni jej utrzymania. Zawsze rozważamy różne scenariusze, ale nie
zakładamy, że dana osoba, której
pomagamy, zrobi to, co zalecamy.
Nie można zakładać, że życie kobiety odmieni się dzięki jednej decyzji.
Przemiana życia to proces, w którym
najpierw musi dokonać się wiele
mniejszych zmian i musi zostać podjętych wiele mniejszych decyzji, które
potem zaprocentują utrzymaniem na
skromnym poziomie. Kobieta, o której mowa, stwierdziła, że to, czego
doświadczyła w czasie rekolekcji, jest
czymś cudownym i pragnie takiego
życia, tej wolności, ale boi się, czy
będzie miała tyle sił, by zaryzykować
– pójść va banque. Kiedy od nas wyjechała, po pół roku napisała maila:
„Niech Bóg będzie uwielbiony! Czuję
się szczęśliwa i wolna!” I już nie jest
sama, znalazła parafialną wspólnotę
(do czego ją zachęcałam), która jest
dla niej umocnieniem.

nie jest dla niej dobre. Znalazła nasze
stowarzyszenie w internecie i napisała do nas. Napisała, że ma dwoje dzieci, robi to, co robi, ale jest nieszczęśliwa – ciągle popada w depresję.
Marzy, by pójść do Komunii świętej,
ale trudno jej zerwać z dotychczasowym stylem życia. Tłumaczyła, że
przez to, że się prostytuuje, może
opłacić rachunki, ma z czego żyć. A
jak pójdzie pracować do marketu, to
nie utrzyma dzieci. Przyjechała do
nas z bardzo daleka na trzy tygodnie
intensywnej terapii i modlitwy. Mówiła, że czuje się w naszym ośrodku bardzo szczęśliwa i bała się wracać tam,
gdzie mieszka.

Siostra wyciągnęła do nich pomocną dłoń, nie skorzystało z tego
i znalazło się na dnie. Jak Siostra
radzi sobie z emocjami, które towarzyszą takim sytuacjom?
Nie radzę sobie. Staram się jednak nie
oceniać tych sytuacji, bo stanowią
one pewną tajemnicę relacji Boga
i tych ludzi. Kiedy Jezus żył, też nie
uzdrawiał wszystkich. Pytań „dlaczego?” mam cały strych. Ale jedno jest
pewne: to są ludzie Boga, Jezus umarł
za nich, On zna ich serca, a dla mnie
wiele rzeczy jest zakrytych. To, co
my jako chrześcijanie możemy zrobić, to tworzyć alternatywy i trwać,
nawet jeśli nie wszystko rozumiemy,
jeśli się na coś nie zgadzamy. Naszym
zadaniem tu, na ziemi, jest pomaganie w sposób mądry i pracowanie
na 100%. Może jak już przejdziemy

Bała się, że wróci do prostytucji?
Rozpatrywałyśmy różne możliwości zawodowe, ale ciągle trafiałyśmy

Siostra powiedziała, że wielokrotnie odprowadzała kogoś na cmentarz. A więc wiele osób, mimo, że
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na drugą stronę, to będziemy mogli
zobaczyć, co się stało z danym człowiekiem. Może ten człowiek, umierając, wezwał imienia Pana i może to
się stało dzięki spotkaniu ze mną? Ale
czy ja sobie teraz świetnie radzę, gdy
czegoś nie rozumiem? Nie do końca…
Pamiętam, jak trudno było także wtedy, gdy nie miałyśmy ośrodka, ani
żadnego gabinetu i pracowałyśmy
przez lata tylko na ulicy. Wieczorem
szłam do kobiet, które wychodziły na
ulice, czy dzieciaki mnie prowadziły
do swoich mam, sióstr, a ja nie miałam nic do zaoferowania, nie miałam
pieniędzy, terapeutów, nie miałam
niczego.
I co wtedy Siostra im mówiła?
Nie trzeba nic mówić, wystarczy być,
słuchać. To nie jest tak, że przychodzę
do ludzi z planem na ich życie, to jest
o wiele bardziej skomplikowane. Jest
to wielka tajemnica, nie ma co mędrkować, trzeba być, nie oceniając, nie
moralizując, słuchać i towarzyszyć.
Oczywiście, że szukałam możliwości
pomocy, ale decyzja zawsze należała
do danego człowieka. W tym wszystkim ważna jest relacja z tym człowiekiem, bycie z nim, co daje większe
szczęście niż to materialne.
Dzisiaj także nie jesteśmy w stanie
zaspokoić wszystkich potrzeb, nie
możemy np. uwolnić kobiet od długów, nie możemy też przyjąć zbyt
wiele odzieży, którą dostajemy, bo
nie mamy magazynów. Ale kiedy
pojawia się jakaś potrzeba, jak to
się mówi, puszczamy wici i szukana
rzecz przeważnie się znajduje. Kiedy
nie miałyśmy nic, mogłyśmy chociaż
towarzyszyć: iść razem z jakąś osobą
do urzędu lub do lekarza, kiedy ktoś
nie miał sił. Najważniejsza jest relacja,
która nie ocenia.
Te wszystkie historie życiowe, które poznaję, są tak głębokie, wielopokoleniowe, że przed tajemnicą
człowieka można tylko uklęknąć
i pytać Boga: co mogę zrobić?
Czy pomagać osobom zajmującym
się prostytucją i bezdomnym mogą
wszyscy chrześcijanie, czy trzeba być
do tego w jakiś sposób uzdolnionym?
Oprócz szczerych chęci potrzebna
jest też wiedza i pewne umiejętności.
Jeśli Bóg powołuje cię do takiej pracy,
niezależnie od tego, czy jesteś osobą
świecką czy siostrą zakonną, to daje
znaki i daje uzdolnienie. Nie wszyscy
się do tego nadają. Przede wszystkim
trzeba posiąść mądrość, wiedzę, by
nią potem służyć. Po to, żeby ludzi nie
poranić, nie odrzucać. Niemniej jeżeli
jestem chrześcijaninem, ale zajmuję się czymś innym, to powinienem
przynajmniej wiedzieć, gdzie kogoś
potrzebującego posłać, gdzie jest
grupa ludzi, która ma wiedzę i zaplecze, by pomagać. Najlepiej wesprzeć
tych, którzy już się tym zajmują, bo
dać nie zawsze znaczy pomóc.
A co robić gdy spotykamy kogoś, kto
prosi nas o pieniądze? Dać mu je czy
nie, bo np. wykorzysta je w złym celu?
Czy wykorzysta je w złym celu, tego
do końca nie wiem. Jeżeli w sercu
czujesz, że chcesz dać komuś pie-

niądze, to daj. Ja nie daję. Mówię, że
pomagam w inny sposób, być może
zaproszę kogoś na posiłek. Ale życie
nie jest biało-czarne. Czasem możemy poczuć się jak bankomaty, ciągle
nas ktoś zaczepia, a my nie jesteśmy
w stanie pomóc wszystkim. Są od
tego różne miejsca, organizacje, które
pomagają. Trzeba rozeznać w swym
sercu, co czujesz. Jeśli jesteś wkurzona, że masz coś komuś dać, to nie powinnaś tego robić, bo to nie jest działanie w sposób wolny. Jeśli naprawdę
chcesz pomóc finansowo i cię na to
stać, to nie ma co się obawiać, chyba,
że osoba, która cię prosi o pieniądze,
cuchnie alkoholem. Natomiast za to,
co ta osoba zrobi z tymi pieniędzmi,
to ona już odpowie przed Bogiem,
a nie ty.
Często siostra powtarza, że to miłość do Jezusa daje siostrze siły
do działania. Chciałabym zapytać,
w jakich sytuacjach siostra doświadcza tej miłości Boga?
W swoim życiu wielokrotnie doświadczyłam Boga, Jego obecności,
przekonałam się, że Bóg daje wolność
– tą odczuwalną we wnętrzu człowieka. Ponieważ sama to przeżywam, to
pragnę się tym dzielić z innymi. Myślę, że to dotyczy wszystkich chrześcijan, nie tylko sióstr zakonnych
czy księży. Największa praca jest na
własnym polu: dbanie o żywą wiarę.
Nie chodzi o uczucia, bo one są bardzo zmienne, chodzi o wybór – „wybieram Ciebie – Jezusa Chrystusa na
mojego Pana i Zbawiciela i proszę Cię
o łaskę czytania Twoich znaków i o to,
bym nie odeszła od Ciebie”.
Co Siostra uważa za znak? Czy to
czytanie Pisma Świętego przed
tym, jak mamy podjąć jakąś ważną
decyzję, by znaleźć w nim wskazówkę czy słowo od kogoś?
Bóg przemawia we wszystkim. Jeżeli
mówisz: „Chcę doświadczyć, Panie,
Twojego znaku!”, to gdy dostaniesz
odpowiedź, poczujesz to bardzo wyraźnie w swoim sercu. Jesteś na Mszy
świętej i jedno słowo, jedno zdanie,
które cię poruszy, to słowo właśnie
dla ciebie. Znakiem może być rozmowa z kimś. Może nim być nawet sposób użycia proszku do prania, gdy nagle w instrukcji okaże się, że jest coś,
co cię poruszy. Wiadomo, że takim
najprostszym sposobem na rozeznawanie woli Boże jest rozważanie Słowa Bożego. W modlitwie liturgicznej
czy w brewiarzu, czy w czasie Eucharystii, Bóg mówi do nas codziennie.
Podzielę się tym, jak to było z moją
działalnością. Stowarzyszenie „Pomoc” dla kobiet i dzieci im. Marii Niepokalanej to bynajmniej nie był mój
pomysł, to Kościół mnie posłał. Arcybiskup poprosił o pomoc moich przełożonych, gdyż na prośbę prezydenta
miasta, szukał osób, które zaopiekowałyby się kobietami w kryzysie. I tak
się złożyło, że przełożeni posłali mnie.
Jeżeli miałam błogosławieństwo biskupa i swoich przełożonych, to dla
mnie to był wyraźny znak, że to sam
Bóg wybrał dla mnie taką drogę. O to
się modliłam – by życie przeżyć sensownie, w charyzmacie pomocy ko-

bietom, ale do głowy by mi nie przyszło, że będę pracować w taki sposób.
Bywa że sama okazuje się znakiem dla
innych osób. Spotykam się z różnymi
wspólnotami parafialnymi i dzielę się
z nimi swoim doświadczeniem Boga,
mówię o pracy, którą wykonuję, mówię na temat przebaczania, rodziny.
Potem ktoś przychodzi i mówi: „Zadałem Bogu pytanie i Siostra mi na nie
odpowiedziała”. A przecież nie mogłam tego przewidzieć.
Siostra mówiła o przeżywaniu żywej wiary. Jak w sobie budować
tę żywą wiarę? Jak o nią dbać, by
wzrastała?
Nie będę oryginalna. To jest jak
z uprawianiem ogródka, jest mnóstwo możliwości. Trzeba dbać o kontakt z Bogiem, bo to nie On się od
nas odwraca tylko my od Niego. My
jesteśmy leniwi, mamy swoje pomysły na życie, idziemy na skróty, żeby
było fajnie, przyjemnie, obrażamy się.
To, co jest najważniejsze, to powroty.
Przypomina mi się w tym kontekście
opowieść o owcach. Pasterz zostawia
dziewięćdziesiąt dziewięć i szuka tej
jednej, która siedzi w krzakach i beczy. Trzeba więc się modlić, by mieć
tę siłę beczeć, bo jak beczysz, to Bóg
Cię bierze w swoje ramiona. Kiedy nie
masz już siły się modlić, nie masz siły
wstać z łóżka, nie masz siły podejmować codziennych obowiązków,
wystarczy wołać do Boga. Myślę, że
ta droga wiary to beczenie, podnoszenie się i wracanie do Pana. Nie jest
tak, jak się mówi, że wiara to jakaś
euforia. Wiara to codzienny wybór.
Kiedy zagmatwamy się w jakichś relacjach, pójdziemy za jakimiś pożądliwościami, to ważne jest, by powrócić,
żeby wezwać Boga, którego się wybrało. Trzeba powtarzać: „Panie, nie
pozwól, bym odszedł od Ciebie. Pa-

nie, ufam Tobie”. Trzeba to powtarzać
w zwykłej codzienności. Wiem, że
pewnie powinnam powiedzieć coś
odjazdowego, ale wiara taka nie jest,
to jest zwyczajna codzienność: Słowo
Boże, spotkania z ludźmi, świadkami
żywej wiary.

myśleć, że jak ktoś będzie chciał zaprzyjaźnić się ze mną, to dobrze, a jak
nie, to nie. I to było niesamowite, bo
wtedy zaczęli przychodzić do mnie
ludzie. Bałam się, że kiedy będę sobą,
to utracę wszystkich, a było wręcz
przeciwnie. Dałam sobie pozwolenie

Nie jest tak, jak się mówi, że wiara to
jakaś euforia. Wiara to codzienny wybór
A jaka jest historia wiary siostry?
Jest bardzo prosta. Kiedy człowiek
zaczyna dojrzewać, nieraz zastanawia się czy Bóg naprawdę istnieje,
czy nie jest to jakiś wymysł? A jeśli
istnieje, to dlaczego świat, nasze życie, są takie jakie są? Mamy mnóstwo
pretensji do Boga o to, że nie jesteśmy zdrowsi, ładniejsi, mądrzejsi. Jeśli
jesteśmy świadkami śmierci, to zadajemy sobie też pytanie: „dlaczego?” Ja
też zadawałam sobie takie pytania,
moja wiara dopiero wkrótce miała się
ugruntować.
W tym okresie dojrzewania w człowieku rodzi się też potrzeba akceptacji przez innych ludzi, przez grupę
rówieśników. Ja sama tak bardzo
chciałam, żeby mnie wszyscy lubili,
chciałam być fajna, cool, że podejmowałam różne próby przypodobania
się znajomym. To było żenujące. Stałam się niewolnikiem mody, reakcji
innych osób.
Moje życie zaczęło się zmieniać kiedy
przeczytałam Słowo Boże: „Wybrałem
cię, mam dla ciebie plan”. To słowo
mnie bardzo dotknęło. Poczułam
wtedy, że przed Bogiem nie muszę się
starać być kimś innym, On chce mnie
taką jaką jestem naprawdę. Doświadczyłam wolności. Przestałam koncentrować się na swoich brakach, bać
się wypowiedzieć swojej opinii, czy
mi się coś podoba, czy nie. Zaczęłam

na robienie różnych rzeczy: grałam
na gitarze, próbowałam żeglarstwa,
malowania – na zasadzie: spróbuję,
by sprawdzić, czy mam jakiś talent,
czy nie. Zaangażowałam się w tworzenie teatru, robiłam zdjęcia. I w tym
całym kalejdoskopie okazało się, że są
rzeczy, które mi wychodzą i dają satysfakcję. Ale czułam, że niczego nie
muszę, nie musi być idealnie. Robię
to, co mogę. Nie umiem matmy, to
nie umiem, będę chodzić na korepetycje, ale to nie koniec świata. Zawsze
mogę być dla kogoś świadkiem dobra, powiedzieć „Dzień dobry” w taki
sposób, że da to tej osobie nadzieję.
Mogę pomóc nieść czyjeś zakupy.
I pamiętać, że są ludzie, którzy nie
mają, nawet tego, co ja mam. Czułam
się wdzięczna i obdarowana. I wiem,
że to się działo dzięki łasce uzdrowienia. Bo wcześniej byłam ślepa, wydawało mi się, że wszystko mi się należy
i byłam zła na Boga i ludzi, że mi tego
nie zapewnili. A to dotknięcie Słowa
Bożego dało mi wolność i odwagę.
Ta przygoda, odkąd uwierzyłam
w Boga, trwa do dziś. To On daje mi
odwagę, by słuchać ludzkich losów
i patrzeć na cierpienie. Pomagam
ludziom tylko dzięki, temu, że wiem,
że On jest i prowadzi, a ja mam tylko
trwać.

Jak rozwijać Miłość?
Czym jest miłość? Jakie kroki należy
postawić, by ją odnaleźć? Jak rozwijać
relacje, aby stworzyć szczęśliwy związek
na całe życie? Co robić, gdy zauroczenie
mija? Te i inne pytania nurtują wszystkich
nas, którzy chcemy kochać i być kochani. Dobrych odpowiedzi na te problemy szukają szczególnie młodzi ludzie,
dla których miłość to sfera wyjątkowo
wrażliwa. W pierwszym tomie książki „Laboratorium miłości” Zbigniew Kaliszuk
zebrał wypowiedzi gości spotkań organizowanych przez ASK Soli Deo – małżeństwa, psychologów, księży, doradców
rodzinnych, którzy opowiadają o swoich
doświadczeniach miłości i dzielą się poglądami na jej temat.
Jednym z najciekawszych i wzbudzających najwięcej kontrowersji tematów poruszanych w książce są dyskusje na temat
seksu przed ślubem – psycholog Szymon
Grzelak przekonuje, że to nie seks buduje więź, tylko więź seks, a seksuolog
Bogdan Stelmach mówi, że dopasowanie seksualne jest mitem. „Namiętność
seksualna trwa w małżeństwie od dwóch
do czterech lat, a więc co te osoby chcą
wypróbować?” – komentuje postawę
tych, którzy chcą sprawdzić się wzajemnie przed zawarciem związku małżeńskiego. Jacek Pulikowski podkreśla, że

nawet w małżeństwie nie można podporządkować współżycia sobie i swojej
własnej przyjemności. Rozważania nie są
czysto teoretyczne – znany aktor, Radosław Pazura, dzieli się bardzo osobistymi
doświadczeniami i opowiada, jak różne
błędy, które popełnił w sferze seksualnej,
później skomplikowały mu życie i bardzo
utrudniły rozwijanie pięknej miłości.
W książce nie brakuje także i innych
ciekawych wątków. Zbigniew Kaliszuk
wymienia z ks. Markiem Dziewieckim
argumenty dotyczące mieszkania przed
ślubem. Jeden z nich brzmi: sprawdzać, testować możemy samochód albo
sprzęt AGD, a nie człowieka. Nie mamy
prawa dla swojej przyjemności narażać
kogoś na wielki ból i krzywdę, co może
się wydarzyć, jeśli ona nie zda naszych
„testów”. Ponadto współautorzy książki
między innymi radzą, jak rozwijać miłość
na kolejnych etapach związku, uczulają
przed częstymi błędami, jakie popełniają
młode, zakochane osoby oraz objaśniają
kluczowe dla każdego związku zasady
komunikacji.
Autorzy zapewniają czytelnika, że nie
chcą mu przekazać na siłę swoich argumentów czy dać mu receptę na doskonałą miłość. Warto podejść do tej książki
jak do dyskusji ludzi z różnych środowisk,

„Laboratorium Miłości.
Tom 1: Przed Ślubem”
Zbigniew Kaliszuk
Wydawnictwo Fronda
Warszawa, 2013
o różnych doświadczeniach, którzy spotykają się, by porozmawiać o sprawach
najważniejszych. Warto posłuchać ich
głosu, by zbudować swoją opinię w tym
temacie.
pm
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Od dna do
życia z pasją
Dziś mam 24 lata, żonę, synka w drodze i
robię to, co kocham. To wszystko jednak
nie przyszło tak łatwo. Były momenty, w
których mogłem zaprzepaścić całe swoje
życie.
Już jako dziewięciolatek zacząłem palić papierosy. To było duże wyzwanie i
wzbudziło szacunek wśród starszych kolegów. Pamiętam jak dziś, gdy uczyliśmy
się zaciągać i kaszleliśmy od dymu. Trzy
lata później już sięgnąłem po marihuanę,
która stała się codzienną towarzyszką mojego życia. Tak szliśmy w parze przez około
5 lat.
W tym czasie wydarzyło się sporo rzeczy,
których nie chciałbym pamiętać. Pamięć
jednak w tym przypadku nie zawodzi...
Mój tata rozwiódł się z mamą, gdy byłem
mały. Imponowali mi więc starsi koledzy,
którzy pokazywali swoje męstwo. Mam
także starszego o 7 lat brata, który przyczynił się do tego, jak wygląda dzisiaj
moje życie – o tym nieco później.
Kiedy zacząłem toczyć „luźne” życie – od
razu zrodziły się problemy ze szkołą. Byłem bardzo uzdolnionym chłopakiem,
który sprawiał problemy swoim zachowaniem. Zawsze otrzymywałem nieodpowiednie albo naganne. Tak pikując w dół,
kończyłem podstawówkę. Oczywiście na
koniec zawsze radziłem sobie z przedmiotami, kiedy sytuacja zmusiła mnie do nauki. Było to jednak działanie drugorzędne.
Zaczął się okres gimnazjum, gdzie problemy zaczęły być coraz większe. Moje długi
wzrastały i pojawiły się od czasu do czasu
twardsze narkotyki. Potrafiłem podkradać
mamie samochód i jeździć z kolegami po
kilku piwkach. Pojawiały się drobne, z po-

zoru niewinne kradzieże. Byłem coraz bardziej zaślepiony.
W pierwszej klasie liceum poszedłem totalnie po bandzie. Pomyślałem, że zacznę
handlować, aby mieć na palenie i nie wydawać pieniędzy. Wtedy narobiłem sobie
jeszcze więcej długów i jeszcze więcej
paliłem. To w konsekwencji doprowadziło do tego, że nie przeszedłem tej klasy...
Pojawiały się pomysły, abym poszedł na
kucharza do zawodówki (oczywiście nie
twierdzę, że to jest dla kogoś złe, to było
złe dla mnie). Nie był to jednak mój wymarzony zawód, ale pójście na łatwiznę.
Pamiętam jak mój starszy brat się ze mnie
śmiał. Wszyscy starali się dotrzeć do mnie i
powiedzieć, że to nie ma sensu. I w końcu
się udało...
Mój starszy brat powrócił ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wyjeżdżał, aby zarobić pieniadze. Tam także przez jakiś czas
prowadził „beztroskie” życie. Jednak po
powrocie coś się zmieniło. Zacząłem go
obserwować... Biło od niego szczęściem
i radością oraz zadowoleniem z życia. Był
po prostu uśmiechniętym chłopakiem,
który mógł liczyć na swoich przyjaciół. A
ja? - smutny, ponury i krnąbrny – jak określała mnie pani od francuskiego.
Mój brat starał się ze mną rozmawiać.
Pewnego dnia znalazł woreczki z marihuaną w moim piórniku. Musiałem je wszystkie spuścić w toalecie na jego oczach.
Oddał mi oczywiście pieniądze i kazał zanieść człowiekowi, od którego to miałem.
Jednak miałem już takie klapki na oczach,
że poszedłem, oddałem pieniądze i wziąłem nowy towar. Było kilka takich rozmów.
Dołączali się także moi rodzice. Ja jednak

po każdej z nich szedłem w swoją stronę...
Przyszedł jednak przełom. Przygniotły
mnie długi i przestałem sobie radzić. Znalazłem się w bardzo kłopotliwej sytuacji.
Unikałem ludzi od których pożyczałem
pieniądze. Sąsiedzi powoli mnie skreślali.
Wtedy doszło między mną a moim bratem do poważnej rozmowy, której konsekwencją było to, że poszedłem z nim
następnego dnia na Mszę Świętą. Nie było
to jednak nic przełomowego, ponieważ
byłem w stanie grzechu. Nie mogłem iść
do Komunii. Po Mszy pojechaliśmy do
Pana Staszka, który modlił się nade mną
wstawienniczo. Po tej modlitwie, na stacji
benzynowej zgniotłem swoje papierosy
i wyrzuciłem do śmieci. To był pierwszy
krok. Nie chciałem już dłużej żyć jak zbity pies z podkulonym ogonem. Mój brat
to zauważył i powiedział, że kolejnym
krokiem powinna być spowiedź z całego
życia...
Poszedłem do pewnego kapłana, który
wzbudzał szacunek wśród młodych. Zaraz
po Mszy Świętej zapytałem czy mógłby
mnie wyspowiadać. On jednak powiedział, żebym wrócił za trzy dni, ale przez
ten czas miałem za zadanie wypisać swoje grzechy i przygotować się do tego. Tak

zrobiłem – wytrwałem w tym czasie i wróciłem trzeciego dnia. Przeczytałem swoje
grzechy i usłyszałem: „Dawno czegoś takiego nie słyszałem! Widzę tutaj ewidentną łaskę działania Ducha Świętego!”
Nagle klapki spadły mi z oczu! Poczułem
się rozumiany i podbudowany. Poszedłem nad wodospad, przy którym często
paliłem inne specyfiki i spaliłem kartkę ze
swoimi grzechami. Czułem się najwolniejszym człowiekiem na świecie. Niedużo
brakowało, abym odfrunął. Oczywiście
zdarzało się, że wracałem do swoich błędów, jednak upadałem już w stronę Krzyża.
Minęło 6 lat od tego wydarzenia. Dzisiaj
ludzie nazywają mnie człowiekiem pełnym pasji – bardzo mi to pasuje :) Wierzę,
że każdy – niezależnie od swojej przeszłości – może wziąć swoje życie w garść
i zacząć iść w zgodzie ze swoim sercem.
Udało mi się rozeznać swoje powołanie i
teraz kroczę drogą, która niezwykle mnie
pasjonuje, a co najlepsze – Jezus Chrystus
jest moim przewodnikiem.
Nagrałem już cztery płyty. Poprowadziłem
setki wydarzeń koncertowych, warsztatowych, rekolekcyjnych lub coachingowych.
Napisałem swoją pierwszą książkę pt: Rób

Z MISJONARZAMI GŁOŚMY CHRYSTUSA
ks. Zbigniew Sobolewski

Druga niedziela Wielkiego Postu, tradycyjnie
w naszych parafiach i wspólnotach jest obchodzona jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Bp Jerzy Mazur,
przewodniczący Komisji Episkopatu Polski
ds. Misji skierował do wiernych apel o wielkopostne zaangażowanie na rzecz misji.
Napisał: „W tym roku, idąc za adhortacją apostolską „Evangelii Gaudium”, chcemy odnowić świadomość, że wszyscy jesteśmy misjonarzami i każdy winien dzielić się swą wiarą.
Należymy do Kościoła, który z natury swej
jest misyjny. Fakt, że tylko jedna trzecia ze
współcześnie żyjących ludzi zna Ewangelię,
mobilizuje nas do jeszcze większej odpowiedzialności za misje. Trzeba, byśmy przeżywając radość wiary stali się jej świadkami w naszych rodzinach, lokalnych społecznościach
oraz w całym świecie. Do odpowiedzialności
za misje przynagla nas papież Franciszek:
„Jeśli coś ma wywoływać święte oburzenie,
niepokoić i przyprawiać o wyrzuty sumienia,
to niech będzie to fakt, że tylu naszych braci żyje pozbawionych siły, światła i pociechy
z przyjaźni z Jezusem Chrystusem, bez ogarniającej wspólnoty wiary, bez perspektywy
sensu i życia” (Evangelii Gaudium nr 49).

Obecnie na krańcach świata posługuje 2015
misjonarek i misjonarzy z Polski. Są to kapłani
diecezjalni, bracia i kapłani przynależący do
różnych zgromadzeń, siostry zakonne oraz
osoby świeckie. Ich posługa nie jest łatwa,
nie tylko ze względu na różnice kulturowe,
bariery językowe czy klimat. Kraje misyjne
to zazwyczaj kraje ubogie, zacofane gospodarczo i kulturowo. Misjonarze podzielając
trudne warunki życia, starają się poprzez
dzieła miłosierdzia, projekty medyczne i edukacyjne ulżyć miejscowej ludności. Trudno
wyobrazić sobie niektóre regiony Afryki, Azji
i Ameryki Południowej i Środkowej bez misjonarzy oraz ich miłosiernej miłości”.
Co możemy zrobić?
Komisja Episkopatu Polski oraz Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przekazały w 2013 r. 3,3 mln zł
na projekty medyczne, edukacyjne, ewangelizacyjne i charytatywne realizowane przez
misjonarzy z Polski oraz różne formy pomocy dla nich. Dzięki hojności Darczyńców
z Polski misjonarze mogli budować kościoły
i kaplice, prowadzić szkoły i sierocińce, organizować szpitale, przychodnie oraz apteki
dla najuboższych, walczyć z głodem i niedożywieniem oraz chorobami zakaźnymi.

Nadal potrzebują wsparcia duchowego i materialnego, zwłaszcza w krajach zacofanych
gospodarczo i zrujnowanych przez niekończące się konflikty wewnętrzne. Misjonarze
potrzebują naszej modlitwy w ich intencji.
Pamiętajmy o nich w codziennej modlitwie,
a także podczas Drogi krzyżowej i innych nabożeństw wielkopostnych. Ofiarujmy Bogu
za misjonarzy dar cierpienia, umartwień
wielkopostnych, trudów i ograniczeń życia
codziennego.
16 marca wesprzyjmy misje poprzez ofiarę
złożoną do puszek. Możemy wysłać SMS-a o treści „Misje” na numer 72032 (2,46 zł.
z VAT) lub przesłać ofiarę na konto Dzieła Pomocy „Ad Gentes”: PEKAO S.A. I O/Warszawa
66 1240 1037 1111 0010 1498 4506.
Przeżyjmy zatem tegoroczny Wielki Post
w duchu solidarności z misjonarkami i misjonarzami, stając się duchowym zapleczem
misji. W ten sposób wypełnimy nasz obowiązek misyjny i przyczynimy się do tego, że
Ewangelia Chrystusa dotrze do tych, którzy
jej jeszcze nie znają. Stańmy się „uczniami-misjonarzami”, jak napisał papież Franciszek
w „Evangelii gaudium”.

to co kochasz. Jak wejśc na drogę życia
pasją. Zorganizowałem akcję pt: Rób to co
kochasz, która skupia osoby z marzeniami (a każdy ma marzenia!). Spotykam się
z ludźmi i mówię o swojej historii po to,
aby wiedzieli, że nie muszą popełniać tych
błędów, które ja popełniłem. Mam wspaniałą żonę i dzieciaczka w drodze. I pomimo różnych problemów, które spotykają
wszystkich – jestem po prostu szczęśliwy!
Nie piszę tego wszystkiego po to, aby się
przechwalać, ale abyś zobaczył co zrobił
ze mną Syn Boży, który oddał życie za
nas wszystkich! To On chce, abyś przynosił owoc obfity ze swojego życia i dzięki
temu Bóg dozna chwały. To On często boleśnie odcina gałęzie, które nie przynoszą
owoców, a wszystko po to, aby każdy z nas
rozeznał swoją drogę. Jeśli ją rozeznamy,
to Bóg będzie ją pielęgnował i oczyszczał,
aby przyniosła owoc pełniejszy i obfitszy.
A wszystko po to, aby radość nasza była
pełna! (por. J, 15)
Arkadio – raper, pisarz, rekolekcjonista,
absolwent dziennikarstwa, obecnie
studiuje etykę i coaching, organizator akcji
społecznej Rób to co kochasz.

„Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego
utuczone cielę. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł
się”. Łk 15, 1-3. 11-32

Sobota, 22 marca

Ocalić swoje dziedzictwo a najlepiej jeszcze posiąść jego. Ten dylemat często staje przed nami kiedy wybieramy
i to niestety nie między dobrem a złem lecz między jednym a drugim złem. Grzeszymy bo mylimy przyjemność
ze szczęściem. Niestety problem w tym, że często nie potrafimy rozpoznać co jest prawdziwym dobrem i szczęściem, a trudno jest nam zaufać w Boże nakazy i zakazy. Poddanie swej woli Bogu, nie oznacza jej utraty.

„To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo.” Mt 21, 33-43.45-46

Piątek, 21 marca

Wszyscy szukają szczęścia…gromadzą ubrania i żywność, planują budowy i znajomości. A Bóg mówi-przeklęty
ten, który w ludziach i dobrach materialnych upatruje swoją wielkość i nadzieje. Przeklęty. Doświadczył tego
bogacz z Ewangelii. Gdy chciał „wrócić” było już za późno. Ten, który nie dostrzegał skąd pochodzi prawdziwe
szczęście, nie miał już szans, by dostrzec je po śmierci. A prawdziwe szczęście przychodzi tak delikatnie, że trzeba
je DOSTRZEC, szukać, wypatrywać, pielęgnować. Gdy nasze zdradliwe i płoche serce ugania się za szczęściem
pozornym- ON zaprasza, by w Nim zakorzenić się tak mocno, by wtedy, gdy już błąkamy się w gąszczu pragnień
i ułudy- On stał się dla nas światłem i oparciem.

„Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia
otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz.”
Łk 16, 19-31

Czwartek, 20 marca

Można otrzymywać wielkie dary Zbawienia i Jego tajemnic, ale nadal mieć zamknięte serce na Prawdę Boga.
Wielkość Świętości prowadzi człowieka do takiego przeżywania drogi wiary, że pokora i posłuszeństwo pozwolą
usłyszeć Boskiego Mistrza i cieszyć się Jego dziełami.

Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” Mt 1, 16.1821.24a

„(…) oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.

Środa, 19 marca

Uwaga! Stopień! Możesz po nim wejść na górę, ale równie dobrze możesz z niego spaść. Dziś Bóg daje Ci wskazówkę jak bezpiecznie piąć się do góry. Służba drugiemu człowiekowi – swoim najbliższym, kolegom z pracy,
studiów, szkoły, czy obcym ludziom na drodze wolontariatu – to najpewniejsza droga. W świecie, gdzie wszyscy
pchają się ku górze, na schodach dochodzi do przepychanki, jedni drugich strącają łokciami. W świecie, w którym
dostrzega się potrzeby innych, to ci, którym wyświadczasz dobro zaniosą Cię do góry na swoich rękach.

„Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. Mt 23, 1-12

Wtorek, 18 marca

Jesteśmy często inżynierami, specjalistami od pomiarów precyzyjnych. Operujemy całą galerią przyrządów do
mierzenia, ważenia i opisywania innych i siebie samych. Tymczasem miłość… nie daje się zmierzyć. Wprowadza
zamęt. Destabilizuje, rozciąga, skraca, zmienia skale a w końcu trwale uszkadza umiejętności pomiarowe. Z inżyniera człowiek staje się nierozgarniętym głupkiem. Podejrzewam, że właśnie za taką głupotę będziemy zbawieni.

„Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”. Łk, 36-38

Poniedziałek, 17 marca

my co będzie dla nas najlepsze, czego pragnie dla nas Bóg. Tymczasem może warto posłuchać najpierw Jego?
Może warto dzisiaj otworzyć Pismo Święte? Może warto dzisiaj się chwilę dłużej pomodlić?
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Czwartek, 3 kwietnia

„Nie odbieram chwały od ludzi, ale wiem o was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu
Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie” J 5, 31-47

Piątek, 28 marca
„Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko
więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary.” Mk 12, 28b – 34

Sobota, 29 marca
„Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik”. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu
wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika”. Powiadam wam:
Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony” Łk 18, 9-14
Faryzeusz, członek religijnej elity, oddzielony grubą kreską od reszty świata. Uważa że jest super, bo udaje mu
się przestrzegać wielu praw. W sumie 613. Skupiony na sobie, choć wszystko niby robi dla Boga. Mówi tak,
jakby siebie samego chciał przekonać o swoim poukładaniu. Jezus opowiada tę przypowieść, ponieważ chce
uwolnić mnie od tych wszystkich poprawnych wypaczeń. Bóg chce być Bratem, Przyjacielem, Ojcem, Matką,
Ciałem, a nie wyjściem co niedziela na Mszę Świętą o 11:30.

Niedziela, 30 marca
„To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do
niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam - co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił
widząc.” J 9, 1-41
Dzisiaj Jezus mówi także do nas: Idź, obmyj się w sadzawce. Obmyj się ze swoich grzechów, z nałogów, z popsutych relacji. Nie czekaj do jutra, dzisiaj idź do spowiedzi, dzisiaj przeproś osoby, którym zawiniłeś, dzisiaj
zmień swoje priorytety w życiu. Obmyj się a przejrzysz, zobaczysz swoje życie w zupełnie innym światle.

Poniedziałek, 31 marca
„Powiedział do Niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko.

Rzekł do niego Jezus: Idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i szedł
z powrotem.” J 4, 43-54
Przyjdź Panie, zanim umrze moje dziecko, przyjdź Panie zanim umrze moja miłość, zanim stracę pracę i rozleci się moje małżeństwo, zanim umrze moja wiara w ludzi, w Ciebie i we mnie samego, zanim nadejdzie noc…
Powiedział Jezus… „idź, twój syn żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział”. Wierzysz?

Wtorek, 1 kwietnia

„Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się
coś gorszego nie przydarzyło.” J 5, 1-16
Jezus najpierw uzdrawia, ale potem zawsze robi zastrzeżenie: „nie grzesz więcej”. Niekiedy rozwija tę myśl:
„aby ci się nic gorszego nie przytrafiło”. To nie oznacza, że Bóg ukarze grzesznika paraliżem, rakiem czy utratą
pracy. To znaczy tyle, że największą chorobą na jaką możemy zachorować jest grzech – grzech, który zabija
w nas miłość, zabija w nas życie wieczne, udział w zmartwychwstaniu Jezusa. Choroba ciała zabiera nam tylko
kawałek życia. Choroba ducha zabija naprawdę.

Środa, 2 kwietnia

„Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to
wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec
wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce.” J 5, 17-30
Świadectwo jedności Chrystusa ze Swoim Ojcem dla wielu było znakiem bluźnierstwa. Tajemnica Komunii
z Bogiem także i dziś jest często wielkim wyzwaniem i zobowiązaniem do heroizmu świadectwa. Sakramenty,
modlitwa i życie łaską w codzienności jest naszą nadzieją.

Nawet faryzeusze pytają Jezusa kim jest, podejrzewając w głębi serca, że pochodzi od Boga Ojca. A czy Ty zadajesz sobie to pytanie? Kim Jezus jest dla Ciebie? Czy wierzysz, że prawdziwy Bóg zrezygnował z nieba specjalnie
dla Ciebie: stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał, abyś Ty zmartwychwstał razem z Nim? I co ta prawda
zmienia w Twoim życiu?

„Powiedzieli do Niego: Kimże Ty jesteś?” J 8, 21-30

Wtorek, 8 kwietnia

Pierwsi z tłumu wycofali się najstarsi… którzy dobrze wiedzieli, że życie wyłamuje zęby ideom. Że między byciem
jawnogrzesznicą a „skrytogrzesznikiem” istnieje tylko granica publiczności. Następni odeszli młodzi, którzy nie
rozsądzili jeszcze czy białe szaty i modlitewne gesty rozgrzeszają zło. Na pustej scenie pozostali jedyni określeni
i uczciwi bohaterowie tej historii. Chciałbym w sobie mieć odwagę pozostania na pustym placu twarzą w twarz
z Jezusem – bez kłamstw, bez dwuznaczności i krycia miernoty pobożnością i ideami. Każdy zwód i każda fałszywka sprawia, że odchodzę.

„Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz.” J 8, 1-11

Poniedziałek, 7 kwietnia

Wielu z nas jest martwych już za życia. Popadamy w monotonię, jesteśmy ciągle zmęczeni i zgnuśniali. Staramy
się pobudzić przez robienie kariery, zarabianie pieniędzy (dla nich samych), przez używki i seks, wlewamy w siebie hektolitry kawy, ale to wszystko daje nam tylko jakieś złudzenie szczęścia. Jezus pragnie nas wskrzesić do
prawdziwego życia i obdarzyć prawdziwym szczęściem już tutaj na ziemi. Czy damy mu szansę?

„To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! I wyszedł zmarły, mając nogi
i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić!” J 11, 1-45

Niedziela, 6 kwietnia

Nie faryzeuszy, nie kogoś z wielkiego tłumu wiernie idącego za Jezusem, ale strażników dotknęło Słowo Boże.
Dlaczego? Być może dlatego, że tylko ich intencje były jasne - mieli schwytać Jezusa. Tamci spekulowali, dywagowali, zamykali się sami w pokojach i obmyślali śmierć. Gdy do uszu strażników zaczęły napływać słowa Nauczyciela, stwierdzili, że to, co robią jest bez sensu. Nawrócili się z tej drogi. Rozpoznali w Jezusie Mesjasza. Jezu,
powiedz do mnie dziś tak, jak nikt nigdy wcześniej nie mówił. Wnieś w moje życie Twój pokój.

„Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: Czemuście Go nie pojmali?
Strażnicy odpowiedzieli: Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia.” J 7, 40-53

Sobota, 5 kwietnia

Jezus nie zawsze staje w postawie w której narażałby własne życie. Tym samym pokazuje że je też chroni. Unika
ostrej, a wręcz niebezpiecznej konfrontacji. Jednak są sytuacje które nie pozwalają Mu milczeć. Milczeć nie o sobie ale o Ojcu. Te dwie prawdy ścierają się mocno ze sobą. Jednak są dla nas, współczesnych chrześcijan jasną,
wskazówką. Mamy prawo bronić swego życia, jednak nie za cenę przemilczenia prawdy.

„A Jezus, ucząc w świątyni, zawołał tymi słowami: I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo
od Niego jestem i On Mnie posłał. Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki,
ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła.” J 7, 1-2.10.25-30

Piątek, 4 kwietnia

W przykazaniu miłości odnajdujemy pewną hierarchę. Na pierwszy miejscu jest Bóg, który jest dawcą miłości. A jak ma być z miłością siebie samego i bliźniego? Może pokornie należałoby powiedzieć że miłość siebie
samego jest na końcu tej listy. Jednak czy wtedy będę potrafił kochać bliźniego jak siebie samego?
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Bóg daje nam czas. Mojżesz, który w pierwszym czytaniu wstawia się za ludem powoduje, ze Pan lituje się nad
niewiernością swych wybranych. Nie zsyła kary. Ale mijają lata i natura ludzka nadal skłonna jest do zła i niewierności Bogu. Mojżesz, który wstawiał się za Izraelem, w czasach Jezusa musiałby być tym, który już nie ma odwagi
prosić o łaskę. Lud nadal ma twardy kark i serce nieskłonne do nawrócenia. Mijają lata… Gdy w dzisiejszej Ewangelii przysłuchujemy się rozmowie Jezusa Żydami, moglibyśmy wysłuchać w niej wiele zarzutów dotyczących
nas samych:…”nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć Życie”. „Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie
odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?”.
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Rozważania dla czytelników „Niecodziennika przygotowali” :
Poniedziałek – Paweł Kęska, dziennikarz radiowy, rzecznik Caritas Polska
Wtorek – Wojciech Teister, dziennikarz „Gościa Niedzielnego”
Środa –ks. Marek Solarczyk, biskup pomocniczy diecezji warszawsko – praskiej
Czwartek- siostra Beata Sabara , dominikanka
Piątek – ks. Tomasz Grzyb, Pomoc Kościołowi w Potrzebie
Sobota – Magda Frączek, wokalistka zespołu Love Story
Niedziela – Zbigniew Kaliszuk, redaktor naczelny „Niecodziennika”

Bóg jest wyjątkowym gościem. Nie oczekuje, że przyjdzie w całości „na gotowe”. Bardzo chętnie pomógłby nam
uprzątnąć bałagan … naszego życia, ale bez naszego współdziałania, nawet On nie będzie w stanie tego uczynić.

„Czas mój jest bliski. Dlatego chcę się z Tobą spotkać! Chcę przyjść do Ciebie do domu, do Twojego życia!” mówi
do nas Bóg. Gdybyśmy podejmowali w domu znajomych na pewno byśmy się do tego przygotowali, posprzątali, sporządzili obiad. Czyż do spotkania z naszym Bogiem nie powinniśmy się przygotować daleko bardziej? Jeśli
jeszcze tego nie zrobiliśmy, to może czas to nadrobić?

„On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest
bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami”

Niedziela, 13 kwietnia

Kiedy mam największe oczekiwania najbardziej się rozczarowuję. Jezus rozczarował faryzeuszy, którzy po cichu
liczyli, że Jego królowanie będzie polegać na wyzwoleniu Izraela spod widocznej rzymskiej władzy. Tymczasem
Jezus nie chciał być takim królem. Chciał być królem niekochanych, skrzywdzonych, chorych. Uzdrawiał, wskrzeszał zmarłych, wypędzał złe duchy i głosił Ewangelię. Co ciekawe, z biegiem czasu, coraz więcej osób skłaniało
swoje serca ku takiemu królestwu. Jezus pokazuje mi dziś, co tak naprawdę wymaga we mnie przemiany. Bo nie
zewnętrzne rzeczy czynią mnie nieszczęśliwą, ale złość, nieprzebaczenie i gorycz, które skrywa moje serce. On
nad tym wszystkim ma władze. On pragnie zakrólować w tych wszystkich miejscach

„Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby
zginąć cały naród.” J 11, 45-56

Sobota, 12 kwietnia

Wielu uwierzyło w Chrystusa słuchając jego słów, inni usłyszeli o Nim świadectwo, które na tyle mocno ich pociągnęło że rozbudziło wiarę. Bardzo mocne w dzisiejszej Ewangelii są słowa ludzi: „wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą”. Ta prawda najmocniej i najpełniej przemawia z wysokości krzyża i blasku zmartwychwstania.
Chrystus Prawdę potwierdził krzyżem i zmartwychwstaniem.

„I wielu tam w Niego uwierzyło” J 10,31-42

Piątek, 11 kwietnia

Zachowujcie” - słowo „klucz” dzisiejszych czytań. Zachowuj przymierze, zachowuj naukę, zachowuj przykazania.
Zachować to przyswoić, zostawić u siebie, zabezpieczyć przed zniszczeniem. Kto zachowa naukę Jezusa, nie
zazna śmierci na wieki, jego przymierze z Bogiem będzie przymierzem wiecznym, jego Życie będzie oparte na
mocnych fundamentach przyjaźni z tym, który nie boi się kamieni oraz słów bolesnych i oskarżających, będzie
życiem płodnym i bogatym, królewskim i radosnym.

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki.” J 8, 51-59

Czwartek, 10 kwietnia

Wolność jest wielkim wyzwaniem, jakie stoi przed każdym z nas, każdego dnia. Odkrywanie Prawdy Boga
i o Bogu pozwala człowiekowi pełniej odczytać ofiarowaną nam Prawdę Jego Miłości, a dzięki temu iść przez
życie z godnością Dziecka Bożego. Łaska udoskonala dar wolności i przynosi owoce świadectwa.

„Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. J 8,31-42

Środa, 9 kwietnia
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Często, gdy myślimy o Bogu, jawi nam się On jako wymagający, triumfujący, karzący. Dziś słowa Boga są
zaskakująco „ludzkie”, szczere. W pierwszym czytaniu Bóg niejako skarży się na tych, którym zaufał. Odwrócili
się do Niego plecami. Dla każdego z nas rozmowa z kimś, kto odwraca się do nas plecami, byłaby wprost poniżająca. A Bóg tak opisuje nasze odniesienie do Niego. On, który chce porozmawiać z nami „twarzą w twarz”
często doświadcza z naszej strony lekceważenia, odwrócenia plecami. W Ewangelii dodatkowo Jezus doznaje
pomówień i oskarżeń. Mocne przylgnięcie do Jezusa jest dla nas szansą, by nie pójść drogą poprzednich pokoleń, lecz uzbrojeni Mocą z wysoka przeciwstawić się tym, którzy znieważają święte Imię Boże.

„A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: Przez
Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali
się od Niego znaku z nieba.” Łk 11, 14-23

Czwartek, 27 marca

Zwycięstwem Bożych planów jest nie tyle poszukiwanie takich nowości, które zadziwią świat, ale umiejętne
odkrywanie Promieni Bożej Dobroci w mrokach naszych przyzwyczajeń i naukach nauczycieli. Być w tym, co
należy do naszego Ojca Niebieskiego, nigdy nie zawiedzie.

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie
przyszedłem znieść, ale wypełnić.”

Środa, 26 marca

Bóg, który jest Panem czasu, wie, jakie zakręty czekają Cię na drodze Twojego życia. Ty widzisz drogę tylko do
najbliższego skrętu. Czy pozwolisz mu się poprowadzić? Na drodze potrafimy zaufać nawigacji GPS, głupiej
maszynie, która czasem popełnia błędy. Dlaczego tak często brakuje nam zaufania do Boga, który wszystko
widzi i znając przeszkody prowadzi nas najlepszą z możliwych dróg do celu?

„Na to rzekła Maryja: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Łk 1, 26-38

Wtorek, 25 marca

Jestem mierny. W podstawówce miałem dwóje i ledwie przechodziłem z klasy do klasy. Nie znam angielskiego i sześć razy zdawałem na prawo jazdy. Do spowiedzi chodzę „częściej niż przewiduje ustawa”… Dzięki Ci
Panie, że przychodzisz do tych, którzy niekoniecznie należą do narodu wybranego, którzy są jakby nie stąd…
niezorientowani i nieidealni.

„Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: Zaprawdę, powiadam wam:
żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.” Łk 4,24-30

Poniedziałek, 24 marca

Samarytanka o której czytamy w dzisiejszej Ewangelii przychodzi pobrać wodę do studni w porze największego upału, ponieważ ma świadomość że źle postępuje i boi się spotkania z innymi ludźmi. Świadomość
własnych błędów, to pierwszy krok do tego aby odmienić swoje życie. Nie możemy jednak się na tym zatrzymać, błędnie myśląc, że jesteśmy na zawsze skazani na potępienie w oczach Boga i innych ludzi. Jezus świetnie zna historię każdego z nas. Wie o wszystkich naszych grzechach, błędach, niegodziwościach. Ale nawet
gdy my sami wstydzimy się swoich uczynków, On się nas nie wstydzi. Przychodzi do nas i chce dać się nam
napić uleczającej wody życia. Czy odważymy się zrobić drugi niezbędny krok do przemiany życia i skorzystać
z tego czym On chce nas obdarzyć?

„On jej odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj! A kobieta odrzekła Mu na to: Nie mam
męża. Rzekł do niej Jezus: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten,
którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą” J 4, 5-42

Niedziela, 23 marca

Czasem jestem synem marnotrawnym, a czasem synem posłusznym. Czasem się ześwinię i wrócę do Ojca, bo
moje problemy są już nie do udźwignięcia, a czasem potulnie nie wychylam się, nie ryzykuję zabicia cielaka,
wolę głodzić moją wiarę. Brak miłości zawsze skutkuje głodem serca. Tymczasem Bóg, mój kochany Ojciec
mówi mi dziś: „Wszystko, co moje, co ciebie należy”. Proś o co chcesz, mów do Mnie kiedy chcesz, przychodź
z każdą sprawą, bo wszystkie są dla Mnie ważne. Jesteś tego godna, Moja Córko! Jesteś tego godny, Mój Synu!

Środa Popielcowa, 5 marca
„Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.” Mt 6, 1-6. 16-18
Czas pokuty oznacza wezwanie do udoskonalenia naszego życia z Bogiem. Modlitwa, post i jałmużna nie
mogą być tylko słowem wspominających czyjeś dzieła. W nich mamy szansę odkryć wartość Boga i żyjąc NIM
obdarzać bliźnich darami miłości.

Czwartek, 6 marca
„Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych
w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce
iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” Łk
9, 22-25
Dzisiejsza Ewangelia, to słowa Przyjaciela do przyjaciół. Jezus zwierza się uczniom z tego, co Go czeka (w domyśle do tych, którzy chcą iść za Nim). Mówi prosto, bez metafor i „owijania w bawełnę”. Będzie trudno, będzie
śmierć i odrzucenie. Tak zwierza się przyjaciołom. Do pozostałych mówi…”jeśli chcesz”.
Droga pójścia za Jezusem jest jasna, ale nie jest prosta i łatwa. Jeśli chcesz…spotka Cię odrzucenie i prześladowanie, ale też ZMARTWYCHWSTANIE, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, ŻYCIE I PRAWDZIWE SZCZĘŚCIE NA WIEKI.

Piątek, 7 marca
„Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im oblubieńca, a wtedy będą pościć” Mt 9, 14-15
Czas, który rozpoczynamy przygotowuje nas do zderzenia z sytuacją w której odśpiewamy „…odszedł Pasterz
nasz…”. Będzie dany nam czas pewnego osamotnienia, a tym samym też czas, kiedy możemy postawić sobie
pytanie o moją wierność wobec Boga. Czy jest ona tylko w dobrych chwilach czy i w doświadczeniu? Czy żyje
też we mnie nadzieja, która objawia się w poranku dnia trzeciego?

Sobota, 8 marca

„Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów: Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle
mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników.” Łk 5,27-32
Dzisiejsza Ewangelia jest dość mało wielkopostna. Jezus oraz Jego uczniowie ewidentnie wytrącają faryzeuszów z „równowagi dobrego samopoczucia”. Jedzą i piją z celnikami i grzesznikami. Zainspirujmy się naszym
Panem, który do Swojego stołu (Miłości!) zaprasza każdego - tego, który sądzi, że życie wygrał lub przegrał.
Metryka nie ma znaczenia. On chce jeść z każdym.

Niedziela, 9 marca

„Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich
przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu
Jezus: Idź precz, szatanie!” Mt 4, 1-11
Szatan każdego z nas próbuje podejść oddziałując na nasze ambicje. Jest przy tym bardzo cwany. Nie każdemu proponuje wielkie pieniądze czy władzę. Dla niektórych ma z pozoru niewinne propozycje ubrane w hasła
samorealizacji, zapewnienia sobie w miarę przyzwoitego komfortu materialnego, ustawienia się w życiu. „Przy
trzecim dziecku nie będzie Was stać na życie na dotychczasowym poziomie. Zasługujecie na więcej”, „Chyba
nie chcesz być tylko szeregowym pracownikiem korporacji?”, „Kto w XXI wieku chce być kurą domową?” to
nowe formy tego samego kuszenia. Nawet za szlachetną działalnością mogą stać złe pobudki – chęć udowodnienia sobie, że jest się KIMŚ, czy zyskania uznania w oczach innych osób. Sam nieraz się na tym łapię. Przy
okazji Wielkiego Postu warto zadać sobie pytanie: czy przypadkiem nie oddaję pokłonów Szatanowi?

Poniedziałek, 10 marca

„Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”
A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili.” Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie,
przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi
jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi,
a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie.” Mt 25. 31-46
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Wyobraźmy sobie, że mamy dwa obywatelstwa. W momencie kryzysu, wojny, konfliktu w rodzinie – możemy
przekroczyć granicę i zamieszkać w świecie innych praw, pokoju, innych ludzi. Posiadanie dwóch obywatelstw,
dwóch przynależności i zdolność łatwego przekraczania granic daje bezpieczeństwo, święty spokój i generalnie
wolność od wielu problemów. Problemem staje się tylko pytanie… kim jestem? Decyzja Jezusa nie jest niemiłosierna… jest uczciwa: nie broniłeś tych granic, nie pracowałeś kiedy był kryzys, przeciąłeś więzy rodzinne… nie
jesteś stąd, odejdź.

Wtorek, 11 marca

„Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba”. Mt 6, 7-15

W pełnej zabiegania i zgiełku codzienności tyrasz jak wół, by osiągnąć sukces, utrzymać rodzinę, dostać awans,
upragnioną pracę, zarobić na mieszkanie. Czy w tym ciągłym zabieganiu masz jeszcze szansę usłyszeć głos Ojca?
On widzi Twoje życie z innej perspektywy, patrzy na Ciebie z miłością i wie czego potrzebujesz by być naprawdę
szczęśliwy. Rozmawiasz z nim o tym? A może w natłoku codziennych spraw już dawno odstawiłeś Go na bok? Jeśli
tylko pozwolisz Mu działać, udostępnisz swoje życie, On Cię poprowadzi.

Środa, 12 marca

„Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale
żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców
Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.” Łk 11,29-32

Jonasz został posłany do tych przedstawicieli Ludu Wybranego, którzy otoczeni innymi wartościami, niż te, otrzymane od Boga zatracili gorliwość wiary i autentyczność świadectwa. Znak Jonasza, wyrażony w Jezusie Zbawicielu otwierał Jasność Świadectwa i Moc Łaski Boga.

Czwartek, 13 marca

„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” Mt 7, 7-12

Dzisiejsze pierwsze czytanie to jedna z najpiękniejszych modlitw ufności. Estera, która stoi w obliczu śmierci, bezbronna i bezradna zwraca się do Boga jako jedynego, który może jej pomóc. Jej modlitwa wylewa się z serca…
prawdziwego, bolesnego i ufającego do końca.

W Ewangelii Jezus niejako potwierdza tę modlitwę -proście!…wylewajcie wasze zbolałe troski przed Panem. Czy
On może być nieczuły na lęki i bóle swoich dzieci. Komu opowiecie prawdę swych najtajniejszych pragnień jak
nie Jemu?

Piątek, 14 marca

„Pojednaj się z bratem swoim. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze”.
Mt 5, 20-26

Wskazania z którym się dziś spotykamy, każą nam „nagiąć swojego karku”, a raczej poznać prawdę o sobie. Nie
mam być tym, który czeka, ale tym który szuka okazji, możliwości do pojednania i zgody. Na tej drodze możemy
„odkryć” że nie jesteśmy idealni. Prawda czasem bolesna, ale zarazem taka, która pozwala mi się nawrócić.

Sobota, 15 marca

„A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi
i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.” Mt 5, 43-48

Dzisiaj Jezus wzywa mnie do rzeczy szczególnych. Dobrze zna moje serce i wie, że kocham raczej tylko tych,
których chcę kochać. Wie, że myślę, że kochanie tych, którzy zadali mi ból i krzywdę jest ponad moje siły. Dlatego
odwołuje się do Swojego Ojca, którego dobrze zna, dzięki Któremu mógł przyjść na Ziemię i mnie uratować. On
jest Miłością doskonałą, kocha zarówno mnie jak i mojego sąsiada alkoholika, tak samo mocno. On zawsze widzi
mnie poprzez pryzmat tego, że jestem Jego miłością.

Niedziela, 16 marca

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla
Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! Mt 17, 1-9

Tak jak Piotr, który wyrywał się by rozstawiać namioty dla Jezusa, zanim On zdążył go o to poprosić, tak my sami
też często mamy własne pomysły na życie, wiarę, rozwój relacji z innymi ludźmi. Wydaje się nam, że świetnie wie-
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Bóg mnie
znalazł na ulicy
Henryk Krzosek
Okres Wielkiego Postu to najlepszy czas, by zastanowić się
nad swoim wewnętrznym życiem. Jezus powiedział, że to, co
kala całego człowieka, wychodzi z wnętrza, z serca, i żeby nie
być gołosłownym, mówi, co tak
naprawdę znajduje się w chorym sercu człowieka: „złe myśli,
zabójstwa, cudzołóstwa, czyny
nierządne, kradzieże, fałszywe
świadectwa, przekleństwa” (Mt
15,19). Jak bardzo te słowa Jezusa odzwierciedlają moje pierwsze
trzydzieści osiem lat życia.
Mój dom nie był miejscem bezpiecznym. Z powodu alkoholizmu ojca i zapracowania matki
nie mogłem liczyć na troskliwą
opiekę rodzinną. Byłem niejako
przymuszony do szukania ciepła
rodzinnego na zewnątrz, poza
domem, wśród kolegów i koleżanek z ulicy. Skutki były opłakane.
Słuchając i naśladując kolegów,
już jako niespełna osiemnastolatek trafiłem do więzienia, w którym spędziłem z krótką przerwą
siedem długich lat. Po wyjściu
na wolność chciałem założyć naprawdę szczęśliwą rodzinę, nie
taką, w jakiej się wychowywałem.
Rzeczywistość okazała się okrutna. Moje plany szybko umarły
tam, gdzie się narodziły – w moich marzeniach. Co z tego, że zakochałem się w dziewczynie moich marzeń, która stała się moją
żoną? Co z tego, że urodziło się
nam dwóch wspaniałych chłopaków? Co z tego, że wyjechaliśmy
do Niemiec, gdy inni nie mieli
takich możliwości? Ja, który nie
chciałem być dla moich synów
takim, jakim był dla mnie mój
ojciec, właśnie takim się stałem!
Powód? Nikt nie nauczył mnie,
jak być dobrym mężem, jak być
dobrym ojcem. Ogrom obowiązków przerósł moje zdolności, chęci i możliwości. Nie radząc sobie,
wybrałem wódkę, a zostawiłem
rodzinę. Małżeństwo się rozpadło, a ja stałem się nałogowym
alkoholikiem, a w końcu – bezdomnym alkoholikiem.
Sprawy potoczyły się bardzo szybko. Jeszcze mieszkając z rodziną,
wszystkie pieniądze przeznacza-

łem na alkohol, nie płaciłem nawet za wynajęte mieszkanie. Żona
nie mogąc tolerować i znosić
moich ekscesów alkoholowych,
w końcu wyrzuciła mnie z domu.
Wylądowałem na ulicy, na której
spędziłem dwa lata. Spałem tam,
gdzie się upiłem. Raz była to ławka w parku, raz garaż podziemny,
innym razem jakaś budowa. Nie
stanowiło dla mnie problemu,
gdzie się prześpię, najważniejsze
było, gdzie mogę się napić. Zacząłem notorycznie kraść alkohol
w sklepach. Z tego powodu odwiedziłem chyba wszystkie areszty na komendach policyjnych
w Hamburgu. Policja chciała mi
pomóc. Lekarze chcieli mi pomóc.
Dobrzy ludzie chcieli mi pomóc.
Wszystkie próby ratowania mnie
jednak zawodziły. Coraz bardziej
czułem do siebie i tego, co robię,
wstręt i odrazę. W swej rozpaczy,
nie widząc żadnej możliwości
zmiany mojego postępowania,
postanowiłem się zabić. Zatroszczyłem się o linę, na której miałem niebawem zawisnąć. Z tą liną
za paskiem postanowiłem jeszcze
raz, już ostatni, odwiedzić stołówkę dla bezdomnych. Właśnie
w takim momencie, w stołówce
dla bezdomnych po raz pierwszy
usłyszałem, że Bóg może mnie
zmienić. Kobieta z obsługi opowiedziała mi o kochającym Bogu.
Mówiła tak, jakby znała Go osobiście. Dała mi Nowy Testament,
w którym wyczytałem, że wszelkie zło w moim życiu wypływa
z chorego serca. Jeszcze nie wiedziałem, czy Bóg istnieje, ale dla
wypróbowania pomodliłem się:
„Boże, jeżeli istniejesz, a w moim
sercu jest tyle zła i potrzebuje ono
przemiany, to zmień je, bo ja nie
potrafię”. Kilkanaście dni później
Bóg odpowiedział. Przemienił
mnie całego. Już nie musiałem
kraść, pić i palić. Bóg uwolnił
mnie z nałogów. Wkrótce też dał
mi mieszkanie i pracę zarobkową.
A co z sercem? Też zostało przemienione. O czym dowiedziałem
się wkrótce w spektakularny sposób.
Będąc bezdomnym zdarzało się
czasami, że jakoś wykombinowa-

łem trochę pieniędzy. W takich
momentach, wiedząc, że wystarczy mi zarówno na upicie się jak
i jeszcze na coś innego, szedłem
do pewnego taniego baru na
kotlety mielone. Kotlety te nie
były drogie i bardzo mi smakowały. Moim pragnieniem było
najeść się kiedyś tych kotletów
do syta. Za czasów bezdomności
nie udało się to ani razu. Zaraz
po tym, jak całkowicie powierzyłem moje losy Bogu, po otrzymaniu pierwszej wypłaty, leżałem
szczęśliwy na łóżku i rozważałem
dobroć Boga, aż tu nagle przypomniałem sobie o ulubionych
kotletach. „Mam pieniądze, więc
mogę najeść się ich do syta!” –
pomyślałem. Pojechałem do tego
baru. Na początek poprosiłem
o dwa kotlety z myślą, że jeszcze
coś dokupię. Pani podała mi talerz z kotletami, a ja jej banknot
dwudziestomarkowy (w Niemczech wtedy jeszcze były marki).
Nagle patrzę, a kobieta wydaje
mi resztę z pięćdziesięciu marek!
„O, proszę pani! Ja dałem tylko
dwadzieścia marek”. „Och, jak to
miło z pana strony. Dziś trudno
znaleźć tak uczciwego człowieka”.
Wziąłem właściwą resztę z dwudziestu marek, moje dwa kotlety
i usiadłem przy stoliku. Zamiast
zabrać się do jedzenia zacząłem
się zastanawiać. Co się ze mną
stało?! Jeszcze nie tak dawno zostawiłbym te kotlety, a uciekł ze
zdobytymi pieniędzmi. Wiem,
że tam przy stoliku Bóg po raz
pierwszy wyraźnie do mnie przemówił. Gdzieś wewnątrz usłyszałem słowa, które rozbrzmiewają
do dzisiaj: „Już nie musisz kraść,
oszukiwać, kombinować! Ja przemieniłem twoje serce!” Zjadłem
tylko te dwa kotlety. Zostałem
napełniony tak wielką radością,
że straciłem apetyt. Rozradowany
wróciłem do domu. Sięgnąłem
po Pismo Święte. Otworzyłem
na chybił trafił. Mój wzrok zatrzymał się na Księdze Ezechiela, na
trzydziestym szóstym rozdziale,
gdzie w wersecie dwudziestym
szóstym i dwudziestym siódmym
przeczytałem: „I dam wam serce
nowe i ducha nowego tchnę do

waszego wnętrza, odbiorę wam
serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę
tchnąć w was i sprawić, byście
żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich
postępowali”. Pan Bóg najpierw
przemówił do mojego wnętrza,
a następnie potwierdził to swoim
Słowem! Przemiana się dokonała!
Na jak długo? Do momentu, aż na
nowo pozwolę sobie na zatwardzenie mojego serca, co może
się stać, gdy odstąpię od Boga.
Mając takie doświadczenie przemiany, nigdy jednak do tego nie
dopuszczę.
Przemiana mojego serca pozwoliła mi skutecznie wystartować w nowe życie. Rozpocząłem
wędrówkę dźwigania się z dna
śmierci do obfitego życia z Jezusem Chrystusem. Dostałem pracę
w wyuczonym zawodzie. Uregulowałem wszystkie długi i uporządkowałem sprawy z wymiarem sprawiedliwości. Nawiązałem
kontakt z rodziną. Odnalazłem
to, czego w młodości pragnąłem
i szukałem. Obecnym moim zadaniem i pragnieniem jest dotrzeć
do jak największej liczby zagubionych osób na świecie z jednym
przesłaniem: Bóg kocha każdego
człowieka, może, i chce zmienić
najbardziej zrujnowane życie
w przystań miłości, pokoju i radości. Od przemiany mojego serca

minęło już dwadzieścia cztery
lata. Przez ten długi okres życia
nigdy nie miałem już jakichkolwiek ciągot do alkoholu. Każdego roku podczas Wielkiego Postu
w szczególny sposób analizuję
postawę mojego serca. Co się
w nim nagromadziło? Czy moje
serce jest ciągle sercem podobającym się Bogu, czy może znajduje się w nim jakaś zatwardziałość?
Kiedy Papież Franciszek nawołuje do ubóstwa, to tak jakby nawoływał do pozwolenia Bogu na
przemianę naszych serc. Drogi
Czytelniku! Spójrz w swoje serce. Jeżeli znajdziesz w nim coś
niewłaściwego, proś Pana Boga
o przemianę.
Henryk Krzosek od wielu lat
prowadzi katechezy na terenie
różnych parafii w Szczecinie,
często zapraszany jest na rekolekcje w całej Polsce, gdzie świadczy
o tym, czego dokonał w jego życiu
Jezus Chrystus. Jest także współautorem programu telewizyjnego,
emitowanego w TVP: „Słowo na
niedzielę”.
Zachęcamy do zapoznania się
z pełnym świadectwem przemiany Henryka Krzoska opisanym
w książce „Bóg znalazł mnie na
ulicy i co z tego wynikło”, która niebawem ukarze się w księgarniach.
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Potrzeba
normalności,
nie muru
Każdego dnia warszawscy kapucyni wydają posiłki dla 300 bezdomnych

Zdarza nam się stać w różnych kolejkach: w sklepie, do kasy, dziekanatu,
lekarza... ale żeby codziennie stać po
ciepły talerz zupy? Bezdomni i ubodzy z warszawskich ulic nie mają wyjścia, a co najgorsze: nie mają gdzie
z tych kolejek powrócić. Wielu mówi,
że teraz ich miejscem jest filar pod
mostem albo stara opuszczona piwnica, w której jedynym ogrzewaniem
jest kilka zapalonych świec.
Byłem mechanikiem, kierowcą...
– Czy kiedyś wyjdę z bezdomności?
Nie wiem, ale staram się i będę się
starał – mówi Marek, na ulicy od dziesięciu lat. Niski, ciemne oczy, z twarzą
wyraźnie skupioną. Zaczyna opowiadać lekko chrypliwym głosem,
delikatnie się uśmiechając. Kiedyś
był mechanikiem, kierowcą, aż do
wypadku. Dwa lata leżał w szpitalu.
Uszkodzony kręgosłup i ogólne osłabienie nie pozwoliły mu na powrót
do ciężkiej pracy. Matka sprzedała
mieszkanie, by zdobyć pieniądze na
operację w Szwecji, później zaczęło
się piwo pod sklepem, żona odeszła,
bracia go wymeldowali, a on wylądował na ulicy. – Coraz gorzej, coraz
gorzej, aż człowiek wpada w dno –
mówi z pokorą. Nowym domem stały się parkingi, dworce. Aż pewnego
dnia zdarzyło się coś niesamowitego.
Zaczęło się od małego gestu. Obca
kobieta poprosiła go, by pomógł jej

przenieść walizki, po czym dostał
od niej pięćset złotych z ogromną,
szczerą prośbą, by kupił sobie jakieś
ubranie i zjadł. Pierwszą myślą był
najbliższy monopol, ale później przypomniało mu się – no przecież obiecałem. Tak zaczęła się droga Marka do
większej nadziei.
Wcześniej nie było wielu pozytywnych momentów. Pojawiały się często myśli o śmierci, ważny był alkohol.
Trudno funkcjonować ze świadomością braku rodziny, domu, w którym
ktoś czeka. – Żyjesz w próżni, nie
zwracasz uwagi na innych, wszystko i wszyscy na drodze są wrogami.
Najważniejsze jest, żeby jakoś przeżyć, napić się i wyrwać parę groszy.
Człowiek potrzebuje pomocy. Dużej
pomocy – przyznaje rozmówca.
Marek delikatnie się prostuje i mówi
z radością, że niektórzy jego koledzy
wyszli z bezdomności. On nadal próbuje. Zmieniło się jego myślenie, patrzenie na ludzi, już nie wystaje pod
ciucholandami, bo zadbał o ubranie,
od pięciu lat chodzi na spotkania do
braci kapucynów, próbuje znaleźć
pracę. Ma w sobie wiele entuzjazmu.
Gdy pytam, co jest dla niego ważne,
jego oczy robią się szkliste. – Modlę
się o rodzinę. Przebaczyłem im, choć
sam dużo zawiniłem. Chciałbym,
żeby moim dzieciom się ułożyło –
mówi. Teraz ma kontakt tylko z córką. Gdy pytam o syna, chwilę milczy

i mówi „daj mu Boże zdrowie”. Dzięki
ludziom, którzy zaczęli na niego patrzeć jak na człowieka, potrafi spojrzeć w ten sposób na innych.
To nie są zawody sportowe
Wysoki, bandamka na włosach, buty
przypominające wojskowe. Hippis
połączony z żołnierzem, a gdy się go
bliżej pozna... wielki wrażliwiec z poczuciem humoru. Jego głos jest spokojny i życzliwy. To, co może dziwić,
to że wiele czasu spędza w bibliotekach, czytając lub pisząc. Niestety, ale
i one mają ograniczenia czasowe i nie
może być w nich tyle, ile by chciał.
W naszej rozmowie widać jego zamiłowanie do sztuki, literatury, muzyki.
Usłyszałam już jak przejmująco śpiewa stare piosenki, cytuje Reymonta,
i interpretuje wiersze Różewicza.
Nigdy nie miał problemów z alkoholem, a mimo to wylądował na ulicy.
Po śmierci żony jego stan psychiczny
był bardzo ciężki, wpadł w depresję,
zamknął się w sobie. Musiało upłynąć
sporo czasu, zanim wyszedł do ludzi.
Pomocną dłoń otrzymał od „białych”,
czyli Misjonarek Miłości i Fundacji
Kapucyńskiej z ul. Miodowej. Mówi,
że go wyciągnęli do – powiedzmy –
normalnego życia. Kiedyś krążył po
dworcach, lotnisku bez żadnego celu.
Teraz mieszka w piwnicy, znajduje
ubrania w różnych kościołach, korzysta też z jadłodajni. – Takie po prostu

jest moje dzisiejsze życie – mówi ze
spokojem, choć nie pracuje od ośmiu
lat i nieszczególnie dba o środki do
życia. Może się wydawać , że dobrze mu jest w obecnej sytuacji. Nie
ośmielam się go oceniać. Nie wiem,
kim byłabym na jego miejscu.
Rozmawiamy dalej a on wspomina swoje wyprawy na Teneryfę, do
Szwecji, za koło podbiegunowe. Widać, jak wpatruje się w dal. Zwiedził
prawie całą Europę, zajmował się,

dzisiaj. Ale… – Nic nie może przecież
wiecznie trwać – kończy z zadziornym uśmiechem słowami piosenki
Anny Jantar.
Więcej niż talerz zupy
Historii dwójki moich rozmówców
wysłuchuję na tzw. „zmywaku” w Fundacji Kapucyńskiej. Za ścianą trwa
właśnie jedno z piątkowych spotkań,
na którym bezdomni robią różańce, z
których sprzedaży fundusze przezna-

Modlę się o rodzinę. Przebaczyłem im,
choć sam dużo zawiniłem. Chciałbym
żeby moi dzieciom się ułożyło.
jak wiele osób w Warszawie, pracą
biurową. Miał firmę, która niestety
po jakimś czasie upadła. Dowiaduję
się, że w młodości uwielbiał sport:
grał w siatkówkę, później wędkował
Mimo zmiany sytuacji życiowej nadal
jest aktywny. Angażuje się w grupę
teatralną w Fundacji Kapucyńskiej
i niekiedy wybiera wiersze na tzw.
„Spotkania bezdomnych z kulturą”.
Wygląda na pogodzonego z losem,
choć kryję się w nim jakaś tajemnica.
Trudno powiedzieć, skąd to wrażenie.
Mówi, że to taki etap. Jednak nie ma
na myśli niższej jakości swego życia
i tego, że jako „domny” będzie wyżej,
dalej. – To nie są zawody sportowe
– dodaje. Po prostu takie jest jego

czone są na budowę Kapucyńskiego
Ośrodka Pomocy. Na początku przychodziło sześć osób, mieścili się przy
jednym stole. Teraz można doliczyć
się około stu.
Markowi bardzo pomogły spotkania
czwartkowe, które nazywa spotkaniami z Ewangelią. Poszedł raz, drugi…
Był bardzo sceptycznie nastawiony.
– Bo co może pomóc żulowi, menelowi? – dopytywał. Ale to właśnie tam
spotkał ludzi, którzy go nie odrzucili
takiego, jakim jest. Pomocne były
spotkania z psychologami. Wykorzystał usłyszane rady. Raz wychodziło,
innym nie. Upadał. Ale coraz rzadziej
i nie tak boleśnie, bo widział szansę
powrotu.
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Fundacja Kapucyńska im. bł Aniceta Koplińskiego nazwę zawdzięcza
„warszawskiemu jałmużnikowi”, który
ponad osiemdziesiąt lat temu zdecydował się służyć najbiedniejszym
w stolicy. Fundacja prężnie działa

Staramy się „mądrze pomagać” –
mówi hasło Fundacji. Mądrze, czyli
jak? – Przede wszystkim nie dawać
pieniędzy – przyznaje Anna Niepiekło, koordynator projektów. To często
utrwalanie schematów bezdomno-

Czasem trzeba po prostu napić się kawy,
pogadać o głupotach: bez takiego muru
„my i oni” , trzeba normalności
od sześciu lat, organizując przy tym
cykliczne zbiórki, wigilie, spotkania.
Chętnych nigdy nie brakuje. W ślady
Aniceta idzie część artystów, jak chociażby Radosław Pazura – fundator
Fundacji. Na zdjęciach minionych
wydarzeń zobaczyć można nalewającego zupę ubogim Przemysława Babiarza, czy skupionego Adama Woronowicza z wazówką w ręku. Częstym
gościem bezdomnych jest Marcin
Styczeń, a jak zdrowie pozwala, na
Miodową „zagląda” również Ernest
Bryll. Środowe spotkania z poezją
(zdarza się, że sami bezdomni pojawiają się na scenie), wyjścia do Teatru
Kamienica - to część oferowanych
propozycji dla podopiecznych Fundacji. Miodową 13 odwiedza nie tylko
świat artystów, bo ostatnio i sportowcy włączyli się do pomocy – drużyna
futbolu amerykańskiego Crusaders
Warszawa udostępniła bezpłatne
wejściówki na swoje mecze, a himalaista Piotr Cieszewski, wspominając
kryzysy na Mount Everest, mówił bezdomnym, że prawdziwa przegrana
jest w głowie.
Brat Michał, który jest odpowiedzialny nie tylko za Fundację i jej podopiecznych, ale również za jadłodajnię przy klasztorze, codziennie
wydającą ok. dwustu posiłków, mówi,
że zależy mu, by każdy mimo biedy,
czy skomplikowanej sytuacji życiowej, miał dostęp do tego, co proponuje Kościół: do sakramentów. – Nie
oczekuję że ktoś się zmieni – mówi,
pamiętając o wolności każdego i robi
to, co do niego należy. Czasem trzeba
po prostu napić się kawy, pogadać
o głupotach: bez takiego muru „my
i oni” , trzeba normalności. – Nie na
siłę, nie nachalnie, ale z ciągłą informacją, że jeśli chcesz, to zawsze masz
dostęp do tego, co ja mogę ci dać –
podkreśla zakonnik.
Na Miodowej wiele osób zna się
po imieniu, ale na ulicy jest inaczej.
Dlatego wymyślono nieśmiertelniki, metalowe blaszki zawieszone na
szyi bezdomnych, w razie śmierci
pozwalające na identyfikację. – Są
też pewnym znakiem przynależności
do tego miejsca – przyznają z dumą
podopieczni Fundacji. I chociaż część
bezdomnych przestała pojawiać się
u braci kapucynów, to wciąż ktoś
nowy zajmuje ich miejsce. Ciepła
kawa, herbata, kanapki, wieczory
z kulturą, modlitwa... Choć propozycji
jest wiele: od pomocy psychologa,
warsztatów socjoterapeutycznych po
wspólnotę duszpasterską, a pomysłów wciąż przybywa, to… – Im więcej zrobiliśmy i robimy, tym bardziej
widzimy, ile jeszcze zostało do zrobienia – czytamy na stronie internetowej
Fundacji Kapucyńskiej.

ści. Chcesz pomóc, to kup jedzenie,
picie, produkt o który jesteś proszony. – Zawsze można przyjść na furtę
Braci Kapucynów i przekazać różne
artykuły, środki czystości, odzież –
wylicza A. Niepiekło. – Obuwie jest
ważne. Kiedyś trafiłem na dobre całoroczne buty w Fundacji – słyszę od
Mirka. Niedawno zniesiono podatek
od darowizn, więc Fundacja zachęca
firmy, by nadwyżkowe produkty nie
trafiały na śmietnik, gdy inni są w potrzebie. Można też śmiało zgłaszać się
do gotowania posiłków, wydawania
codziennej zupy czy wolontariatu. Jeśli nie wiemy, jak mamy pomóc bezdomnemu na ulicy, został specjalnie
utworzony numer tel. 987, pod którym odpowiednie służby powiedzą
nam o najbliższej stołówce, ośrodku
pomocy. – Ten numer powinien być
w każdej komórce. Dzięki niemu możemy uratować czyjeś życie – dodaje
rozmówczyni.
Nie oceniaj, a pokochasz
Do Fundacji trafiła przez internet. –
Wpisałam frazę „wolontariat, Warszawa” i od niecałych pięciu miesięcy
czuję się potrzebna – przyznaje Ola.
Odkryła, że wiele może się nauczyć:
wdzięczności, radości z małych rzeczy. – Czasem jest ciężko, nie każdy
bezdomny jest radosny i łatwo z nim
rozmawiać , ale wiem, że tu spełnia
się Ewangelia... ludzie głodni dostają
jeść, strapieni otrzymują pocieszenie
i wsparcie, nadzy są ubierani – podkreśla. Pytam o jakąś szczególną sytuacje, która zapadła jej w pamięć.
Mówi o wizycie w szpitalu u chorego
Wieśka, długoletniego podopiecznego. – Siedzieliśmy w sali, po prawej
stronie wisiał obraz „Jezu Ufam Tobie”,
a Wiesiek do mnie: zobacz na niego,
jak mu nie zaufać?! – Chory, ubogi
człowiek, uczył ją, jak mieć nadzieję.
– Co to znaczy, że poeta pisze „lubię
stare kobiety, brzydkie kobiety, złe
kobiety”? – słyszę na jednym ze środowych spotkań z kulturą. Martyna,
drobna blondynka o dużych oczach
i szerokim uśmiechu, prowadzi je
z wielką radością i cierpliwością.
Chce poruszyć serca bezdomnych do
zobaczenia czegoś więcej, spojrzenia inaczej, myślenia. Wymienia się
z Tobiaszem, który co drugi tydzień
w podziemiach klasztoru puszcza wybrane filmy. – Pamiętam jak po obejrzeniu pierwszej projekcji „Od dna”,
historii o bezdomnych, zapadła cisza
– płakałam... wszyscy byli bardzo poruszeni. To zostanie ze mną na zawsze
– wspomina Martyna. Nie wszystkie
wspomnienia są kolorowe. Jedna
z wolontariuszek mówi, że strasznie
ją denerwuje, gdy bezdomni żartują
w stylu „ile to wczoraj wypili”. Jej tata

jest alkoholikiem. Wchodzenie w ten
temat i bezradność, gdy nie potrafi
im pomóc, bardzo ją przytłacza.
Michał jest strażakiem, a między służbami przychodzi tutaj. – Trzeba się
przełamać i jest praca fizyczna, którą
lubię – mówi. Montowanie szafek,
ciężkie zakupy – to jego specjalność.
Dobrze zbudowany – często pełni
rolę ochroniarza, gdy jest jakieś wyjście z podopiecznymi. – To, co dostaję, to wrażliwość. Wcześniej nad
niektórymi rzeczami przechodziłem
obojętnie. - Po prostu inaczej się patrzy. Bo „żulek” pod sklepem to facet,
który mógłby być profesorem – mówi
z kolei Agata. – Kiedyś pewnie nie
zagadałabym z bezdomnym w autobusie, a teraz już mam taką łatwość
– dodaje i zamyśla się na chwilę. – Widzę, jak trudno zrobić pierwszy krok,
kiedyś wydawało mi się to proste.
Wolontariusze zgodni są co do jednego: Fundacja to wspaniali ludzie, różnorodni, piękni, zakręceni. – W pewnym momencie stali się dla mnie jak
rodzina – podkreśla jedna z wolontariuszek.
Jeśli chcesz, pomogę ci latać
Żeby bezdomnemu „chciało się
chcieć” - taki jest cel szczególnego
projektu Fundacji: „Anioł w Warszawie”. Wielu na pewno znany jest
obrazek Anioła Stróża, który czuwa
nad dwójką dzieci przeprawiających
się przez drewniany most. I taki jest
zamysł tej akcji. Ale po kolei... Pod
okiem psychologa i koordynatora
projektów wcześniej przygotowani i wybrani wolontariusze stają się
Aniołami, czyli towarzyszami osoby
bezdomnej. Po bliższym poznaniu historii podopiecznego, jego nałogów
i określeniu celów, dobiera się najbardziej pasującą parę. – Nikt nie jest
przewodnikiem, nikt nie jest szefem,

Dziennikarz sportowy Przemysław Babiarz jest jedną ze znanych osobistości, które
włączają się do pomocy w działaniach Fundacji

-Aniołów. – Duży wpływ miała na
mnie historia Marcina, którego polubiłam jako człowieka. Projekt ”Anioł
w Warszawie” pomógł stanąć mu na
nogi. – Zdecydowałem się otworzyć,
bo szczerość była najważniejsza.
Opracowano cel i plan działania. Najtrudniejszą barierą było nawiązanie

Czasem jest ciężko, nie każdy bezdomny
jest radosny i łatwo z nim rozmawiać , ale
wiem, że tu spełnia się Ewangelia...
większym, mądrzejszym czy ważniejszym. Podpisujemy umowę, która
stawia nas na równi – mówi Michał,
biorący udział w projekcie. – Jako
Anioł podrzucam pomysły, mówię
gdzie zadzwonić, ale nie robię nic za
kogoś. To on musi pojechać i sprawy
załatwić – dodaje.
Chodzi o indywidualne wsparcie. Regularne spotkania wymagają wiele
cierpliwości, determinacji, ale przede
wszystkim chęci i wiary w drugiego. –
Czasem czekasz na Miodowej na spotkanie, mija kwadrans, a człowiek nie
przychodzi. I nie wiesz, co się stało...
korek, zapił, olał, umarł? – mówi Kasia. Anioły mają też swoje spotkania
(„superwizje”), na których dzielą się
doświadczeniami, mogą zadawać pytania, regenerują siły. Bo bywa tak, że
bezdomni każdemu Aniołowi przedstawiają różne fakty. To dobra okazja
do weryfikacji.
Dlaczego taka forma? – Jeden na jeden, to mi najbardziej odpowiada,
bo w dużej grupie niekoniecznie się
odnajduję. Mam już chyba piątą osobę – mówi jedna z wolontariuszek-

kontaktu z dziećmi, ale udało się. Odwiedzam swoje córki i nasze relacje
ulegają poprawie – mówi sam zainteresowany, który od blisko trzech lat
nie pije, znalazł stałą pracę, wynajmuje mieszkanie, a „po godzinach” działa
w Fundacji jako… wolontariusz.
– Ważne jest, by nie oceniać, nie
dawać gotowych, czyli własnych
rozwiązań jakiejś sytuacji, bo to nie
o to w tym chodzi – przyznaje jeden
z bardziej doświadczonych wolontariuszy w projekcie. – Mam towarzyszyć i uczyć wolności wyboru. I uszanować ten wybór, nawet jeśli ktoś
stwierdzi, że chce wrócić na ulicę czy
do picia – dodaje.

Drobna, ciemnowłosa dziewczyna
dzieli się dalej swoimi doświadczeniami. – To, co wydaje mi się niezwykłe, to że przychodzę ja, dwudziestoparoletnia dziewczyna, siedzi przede
mną facet, który mógłby być moim
ojcem i opowiada o sobie wszystko. Najczęściej to, jaką był „świnią”.
I choć początkowo w relacji ucieka,
to w momencie, kiedy uda się zbudować zaufanie, ma tę odwagę na
szczerość i naprawdę chce zmiany.
Staje się jak dziecko. Często ich w takich momentach podziwiam – mówi
dziewczyna.
My najczęściej nie potrzebujemy
świec, by ogrzać nasze domy, a wigilię spędzamy po drugiej stronie
okna. Zdarza się, że witryny sklepowe kipią od luksusu, gdy za rogiem
z głodu, braku ciepłych rękawic lub
słów umiera człowiek. Kasia mówi, że
bezdomni są dla niej znakiem „Stop”
w życiu. Uczą pokory, wdzięczności,
szacunku. Brudni, przemoczeni, może
choć na chwilę chcą zatrzymać świat
i coś ważnego mu powiedzieć…
Karolina Kędzia

SPOTKANIA U KAPUCYNÓW:
Środy - 10;30 Msza Św. dla bezdomnych
18;30 Spotkania bezdomnych z kulturą
Czwartki - 18;30 Spotkania wspólnoty „Schody do Nieba”
Piątki - 13:00 „Przystanek Miodowa”- robienie różańcy
Codziennie (w tym niedziele i święta) - zupa 11:30
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„Damy Radę!” czyli bezdomność
niejedno ma imię…
Janusz Sukiennik
Bezdomność kojarzy się z niechlujnym zarośniętym jegomościem, często nietrzeźwym, rozsiewającym trudne do zniesienia
zapachy, którego lepiej omijać w miejscach publicznych. To fakt, bywa i tak. Ale
czy to jest prawdziwy obraz człowieka,
który stracił najbardziej podstawowe dobro, jakim jest nie tylko własny dach nad
głową, ale wszystko, co wiąże się z domem i zamieszkaniem – elementarne poczucie bezpieczeństwa, rodzinę, sąsiadów,
porządek życia, jego cel i sens? Bezdomność może być zawiniona i zapracowana
przez nieodpowiedzialne życie, trwanie
w nałogach i błędne decyzje, bywa, że jest
spowodowana ucieczką przed wymiarem
sprawiedliwości, długami, alimentami,

Program „Damy radę” można
wesprzeć poprzez wpłaty na konto
CARITAS POLSKA
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa
Bank Millenium S.A.
77 1160 2202 0000 0000 3436 4384
z dopiskiem „damy radę”

ZOBACZ
CZŁOWIEKA
Martyna Chodykin
„To samo niebo mamy nad głowami,
to samo słońce promieniami darzy”to fragment piosenki Stanisława Soyki „Zobacz we mnie człowieka”. Już
sam tytuł mówi o tym, jak pomóc
bezdomnym, potrzebującym, których każdego dnia mijamy na ulicach
miasta. Często towarzyszy nam obojętność, spuszczamy oczy, odwracamy głowę w drugą stronę. Nie robić
nic to najgorszy z pomysłów, dlatego
nie udawaj, że nic nie widzisz. Co dalej? Pomagaj mądrze. O tym, że dawanie pieniędzy nie jest najlepszym rozwiązaniem i o konkretnych formach
pomocy możemy przeczytać w reportażu o Fundacji Kapucyńskiej: „Potrzeba normalności, nie muru”. W samej Warszawie istnieje jeszcze wiele
innych placówek, które każdego dnia
udzielają wsparcia wszystkim tym,
którzy go potrzebują. Jeśli nie wiemy,
co zrobić, warto pamiętać, że są takie
miejsca i pokierować potrzebujących
właśnie do nich. Większość takich
placówek działa dzięki wsparciu wolontariuszy i darczyńców. Możesz zostać jednym z nich! W tabeli poniżej
przedstawiamy listę wybranych placówek w Warszawie, w których bezdomni mogą uzyskać wsparcie.
Warto także zapisać w komórce całodobowy numer alarmowy 987. Pod
nim zawsze uzyskasz informację jak
udzielić pomocy osobie potrzebującej.

przed samym sobą. Jest to ucieczka donikąd, powolny i systematyczny rozkład
życia. Często jest następstwem rozbicia
rodziny, utraty pracy i źródeł utrzymania,
spowodowana słabością charakteru, ale
i splotem różnych, niezawinionych okoliczności życiowych.
Każdy bezdomny to inna, dramatyczna historia – mówi terapeuta uzależnień Paweł
Przybysz, który pracuje w nowatorskim
programie Caritas Polska o mobilizującej
nazwie „Damy Radę”, skierowanym do
młodych, bezdomnych mężczyzn, pragnących wyjść z bezdomności oraz związanych z nią uzależnień.
W tej grupie znajdują się wybrani w schroniskach i poza nimi ochotnicy w wieku od

30 do 40 lat, zmotywowani do pracy nad
sobą i do wychodzenia z pułapki bezdomności. Tkwi w nich potencjał, z którego oni
często nawet nie zdają sobie sprawy, albo
niedowierzają, że jeszcze na coś się może
przydać. Nadrzędnym celem jest pomóc
im uwierzyć w możliwość zmiany, odzyskać wiarę w siebie, wspólnie opracować
sensowny program życiowy w oparciu
o wytrwanie w abstynencji i dyscyplinie,
wyrwać z bezwładu i smutku, jaki nieodłącznie towarzyszy osobom bezdomnym
w schroniskach. W tym zadaniu są wspomagani przez pozostałych uczestników
programu jako grupę wsparcia. Łączy ich
jedno – ciężkie poranienia otrzymane często już na wczesnym etapie życia i świado-

mość że o własnych siłach raczej nie dadzą
rady, bo siła nałogu i iluzji, jakie pociąga
za sobą, jest duża. Destrukcja osobowości,
zdrowia i całego życia postępuje szybko,
jeżeli nie znajdzie się obok ktoś, kto wyciągnie pomocną rękę i będzie przez jakiś
czas towarzyszył, czuwając, aby znowu
gdzieś się noga nie obsunęła.
Jesteśmy świadomi trudności i wyzwań,
jakie nas jako wspólnotę „Damy Radę!”
czekają, bo to jest walka o każdego człowieka, który chce się podnieść, ale brakuje
mu siły albo wytrwałości – mówi Paweł
Przybysz. – Zaczęliśmy walkę partyzancką
o każdego z nich, bo wróg jest podstępny,
a uczestnicy nieraz osłabieni i zagubieni,
więc musimy z wyprzedzeniem gromadzić siły, przewidywać zasadzki – mówiąc
językiem militarnym. Poza budowaniem
świadomości trzeźwego, potrzebnego
życia i kształtowaniem postaw prospołecznych, staramy się realizować program
terapeutyczny, który obejmuje także
wspólne wyjścia do kina, teatru, na kręgle,
wyjazdy rekreacyjne, szkolenia zawodowe i podnoszenie kwalifikacji. Po siedmiu

miesiącach wspólnej pracy możemy powiedzieć, że grupa się integruje dobrze,
tworzy się klimat wzajemnego zaufania
i poczucia bezpieczeństwa, na czym nam
szczególnie zależy na tym etapie.
Czekamy teraz na decyzję władz dzielnicowych w sprawie mieszkań chronionych, w których uczestnicy będą wspólnie mieszkali w czasie trwania programu,
dbając o nie, pracując i opłacając świadczenia, oczekując na własne mieszkanie
socjalne. Wierzymy, że program „Damy
Radę!” będzie stwarzał możliwości realnej
pomocy dla tej części bezdomnych, którzy mają jeszcze dość siły i chęci, żeby we
wspólnocie terapeutycznej „wychodzić
na prostą”, nie szukając doraźnej pomocy, aby przeżyć kolejny dzień w schronisku lub na dworcu. Dziękujemy władzom
dzielnicowym miasta stołecznego Warszawy, szczególnie p. Maurycemu Komorowskiemu, burmistrzowi Ochoty, za okazaną
życzliwość i pomoc w realizacji programu.
Więcej informacji o programie można
znaleźć na stronie: www.akcjecaritas.com

Miejsce

Adres

Rodzaj pomocy

Godzina

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów
Siostry Misjonarki Miłości Dom Św. Józefa
Ośrodek charytatywny Caritas
„Tylko z Darów Miłosierdzia”

ul. Miodowa 13, Warszawa-Śródmieście
ul. Poborzańska 33, Warszawa-Targówek

jadłodajnia
łaźnia, jadłodajnia
schronisko dla kobiet i mężczyzn,
jadłodajnia, łaźnia
Bezdomni mogą uzyskać tzw.
„przejazdówki” na bezpłatne poruszanie
się komunikacją miejską oraz kupony
do magazynów odzieżowych.
nocleg, posiłek, pomoc socjalna,
podstawowa opieka lekarska (placówka
przyjmuje osoby pod wpływem środków
psychoaktywnych lub alkoholu)

Codziennie godz. 11.30
Codziennie od godz. 14.30
poniedziałek-sobota jadłodajnia: 14.0016.00 łaźnia: 8.00-12.00 oraz 13.30-17.30

ul. Żytnia 3/9 Warszawa-Wola

Poradnia InterwencyjnoKonsultacyjna MONAR

ul. Hoża 57, Warszawa-Śródmieście

Centrum Pomocy Bliźniemu
MONAR - MARKOT

ul.Skaryszewska 19Warszawa-Praga

Jadłodajnia im. Brata Alberta - Caritas
Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Lubelska 30/32, WarszawaPraga Południe

Jadłodajnia Św. Ryszarda Pampurii

ul. Sapieżyńska 3, Warszawa-Śródmieście

Jadłodajnia parafii Św. Franciszka

ul. Hynka 4a, Warszawa-Włochy

Jadłodajnia dla Bezdomnych i Ubogich Zgromadzenie zakonne sióstr Albertynek
Jadłodajnia dla Bezdomnych i Ubogich.
Zgromadzenie Księży Rogacjonistów

ul. Kawęczyńska 4a,
Warszawa-Praga Północ

wydawanie posiłków: zupy i chleba

poniedziałek – piątek godz.9.45

ul. Boznańskiej 21, Warszawa-Wola

ciepły posiłek i gorąca herbata

od poniedziałku do piątku godz. 11.15

Jadłodajnia - Prowincja Zgromadzenia
Sióstr św.Feliksa z Kantalicjo

ul. Azaliowa 17, Warszawa-Wawer

wydawanie posiłków (zupa,
suchy prowiant), możliwość
kąpieli i wymiana odzieży

Jadłodajnia - Mokotowskie
Hospicjum Świętego Krzyża

ul. Magazynowa 14, Warszawa-Mokotów

wydawanie posiłków

poniedziałek-sobota godz. 12.3014.00. W godzinach 9:00 - 12:00
funkcjonuje ogrzewalnia
poniedziałek, środa, piątek: godz. 9.0011.00 wtorek i czwartek: godz.10.00-12.00
sobota i niedziela: godz. 9.00-11.00

Punkt Pomocy Doraźnej dla bezdomnych
i najuboższych- Stowarzyszenie Alter Ego

ul. Wiślana 7, Warszawa-Wesoła

posiłek i wydawanie prowiantu

Pogotowie Interwencji Społecznej

ul. Nowogorodzka 7 lok.14,
Warszawa-Śródmieście

Poradnia Zdrowia dla BezdomnychStowarzyszenie Lekarze Nadziei
Noclegownia dla Bezdomnych
Kobiet ,,Emaus”

ul. Wolska 172, Warszawa-Wola

Wspólnota Chleb Życia

ul.Stawki 27, Warszawa-Wola

Pensjonat Socjalny dla Bezdomnych
Mężczyzn „Św. Łazarz”

ul. Traktorzystów 26, Warszawa-Ursus

„Dom Rotacyjny” Stowarzyszenie
Otwarte Drzwi

ul. Targowa 82, Warszawa-Praga Północ

Praskie Centrum Pomocy Bliźniemu

ul. Kijowska 22, Warszawa-Praga Północ

Schronisko dla Chorych BetlejemWspólnota Chleb Życia
Schronisko dla Osób Bezdomnych
Towarzystwa Pomocy im.
św. Brata Alberta
Pralnia Patronat- Stowarzyszenie
Penitencjarne

ul. Potrzebna 55, Warszawa-Wola

wydawanie posiłków: zupa i chleb
wydawanie gorących posiłków (od
11.00), na kolację wydawany jest
suchy prowiant, wydawanie odzieży
wydawanie posiłków:
zupa, herbata, chleb

praca socjalna, pomoc prawna,
wydawanie suchego prowiantu,
środków higienicznych, kuponów
odzieżowych, poradnictwo
lekarze (8 specjalności), EKG,
wydawanie leków na zlecenie lekarza

nocleg, wyżywienie, pomoc socjalna
i psychologiczna, odzież, środki czystości
całodobowe schronienie, wyżywienie
(3 razy dziennie), pomoc socjalna
psychologiczna i duchowa
pomoc psychologiczna i materialna:
socjoterapia, reedukacja, szkolenia,
pomoc w znalezieniu pracy,
darmowe porady prawne
nocleg, kąpiel, wyżywienie, pomoc
socjalna, pomoc medyczno-pielęgniarska
nocleg, posiłek, opieka medyczna,
odzież, praca socjalna

ul. Knyszyńska 1, Warszawa-Targówek

nocleg, posiłek, praca socjalna

ul. Grochowska 259 a,
Warszawa-Praga Południe

usługi pralnicze

o każdej porze

codziennie oprócz środy i niedzieli
godz. 11.00 do 14.00
poniedziałek – piątek godz. 6.00-14.00
codziennie 13.00-14.00

poniedziałek-sobota godz. 11.30 -14.00

wtorek-piątek godz. 9.00 – 14.00

cały dzień

całą dobę

poniedziałek-piątek godz. 8.00-16.00
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Gender: groźniejsza wersja marksizmu
„Ideolodzy gender – podobnie jak ich marksistowscy poprzednicy – są mistrzami
w ukrywaniu destrukcyjnych programów za pozytywnie brzmiącymi hasłami”.
Z ks. Markiem Dziewieckim rozmawia Marta Brzezińska-Waleszczyk

Marta Brzezińska-Waleszczyk: Dlaczego Kościół ostatnio tak dużo mówi
o gender?
Powód jest oczywisty. Mamy tutaj do czynienia z wyjątkowo groźną ideologią. To
nowa wersja marksizmu i nowa strategia
(de)formowania człowieka na modłę ateistycznej, skrajnej lewicy. Celem ideologów gender jest doprowadzenie do sytuacji, w której większość społeczeństwa
będą stanowili ludzie redukujący swoje
człowieczeństwo do seksualności i niepłodni erotomani. To właśnie dlatego ci,
którzy reprezentują tę ideologię, promują
homoseksualizm, a tym, którzy pozostają
heteroseksualistami, ideolodzy gender
proponują antykoncepcję i aborcję. Na
dłuższą metę nie może funkcjonować takie społeczeństwo, w którym ludzie udają, że uwarunkowania biologiczne płci są
mało istotne i w którym nachalnie promuje się wyuzdanie seksualne oraz kpi się
z małżeństwa, rodziny, miłości, wierności,
czystości.
Czym jest właściwie gender? I dlaczego
jest taki zły, skoro – jak podkreślają
zwolennicy gender – chodzi tylko o równość, a przecież nie ma nic złego w tym,
by kobiety otrzymywały np. takie samo
wynagrodzenie i miały takie same możliwości w pracy, jak mężczyźni…
Nie zrozumiemy konfliktu między ideologami gender, a tymi, którzy przed tą ideologią stanowczo przestrzegają, dopóki
nie odróżnimy sloganów od programów,
które głoszą genderyści. Ideolodzy gender – podobnie jak ich marksistowscy
poprzednicy – są mistrzami w ukrywaniu
destrukcyjnych programów za pozytywnie brzmiącymi hasłami. Inaczej jednak
niż stało się to w przypadku marksizmu,
społeczeństwo polskie ma szanse zdemaskować totalitarne cele ideologii gender
i obronić się przed jej destrukcyjnymi
skutkami, zanim funkcjonariusze tej ideologii całkowicie przejmą władzę. Dla
ideologów genderyzmu – podobnie jak
wcześniej dla ideologów marksizmu –
głoszone przez nich hasła mają się nijak
do programów, jakie usiłują oni realizować. W marksizmie „równość” społeczna
oznaczała doprowadzenie większości
społeczeństwa do jednakowej biedy i do
uprzywilejowania nomenklatury komunistycznej. W ideologii gender „równość”
oznacza doprowadzenie do jednakowego
wyuzdania seksualnego większości społeczeństwa i uprzywilejowanie feministek,
lesbijek, aktywistów gejowskich oraz innych marginalnych środowisk, dotkniętych „odmiennością” seksualną (queer).
Ci, którzy propagują ideologię gender,
wspierają programy seksualizacji dzieci
i młodzieży, dążą do zaburzenia tożsamości płciowej przedszkolaków, chcą prawa
do zabijania na życzenie dzieci w fazie rozwoju prenatalnego, promują homoseksualizm, a związki osób tej samej płci chcą
uznać za małżeństwo. Realizacja takich
programów prowadzi do destrukcji wartości, norm moralnych i więzi międzyludzkich, gdyż „orientację” i „ekspresję” seksualną uznaje za najważniejsze kryterium
postępowania. „Równościowe” programy
ideologów gender nie mówią nic o wzajemnym szacunku kobiet i mężczyzn,
o wierności, miłości, odpowiedzialności
we wzajemnych relacjach, a same relacje
redukują do seksu.

Gender studies działają w Polsce od
lat ’90. Wykładowcy tego przedmiotu
mówią, że w gender chodzi po prostu
o patrzenie na pewne problemy przez
pryzmat pierwiastka kobiecego, że rola
kobiety w kulturze europejskiej różni się
od życia kobiety w Afryce i chodzi tylko
o to, by zbadać i nazwać te różnice – coś
w tym złego?
Ideologów gender nie interesuje los kobiet. Nie mają oni odwagi opisywać sytuacji kobiet w krajach muzułmańskich. Tym
bardziej nie mają odwagi podejmować
działań, by tę sytuację poprawić. Ideologom gender chodzi wyłącznie o demoralizację społeczeństw Europy i o niszczenie
kultury chrześcijańskiej. Punktem wyjścia
tak zwanych gender studies stało się ideologiczne założenie lewicowej feministki
Simone de Beauvoir, która twierdziła, że
„nikt nie rodzi się kobietą, tylko się nią staje” (Le Deuxième sexe, 1949). Odtąd ludzie
związani z neomarksizmem zaczęli „naukowo” dowodzić, że „nie ma różnicy między płciami w chwili urodzin. Osobowość
psychoseksualna jest więc czymś wyuczonym po narodzeniu” (Kate Millet, Sexual
Politics, 1969). Naukowe analizowanie
zachowań kobiet i mężczyzn polega na
badaniu korelacji między czynnikami cielesnymi, wrodzonymi a wychowaniem
i uwarunkowaniami społecznymi. Tymczasem pracownicy akademiccy, którzy
utożsamiają się z ideologią gender, zakładają - wbrew faktom - że można badać kobiecość i męskość w sposób schizoidalny,
czyli taki, który pomija oczywistą korelację między ciałem, psychiką i zachowaniem danego człowieka.
To nie przypadek, że wielu „uczonych”,
którzy obecnie reprezentują gender studies, wcześniej uprawiało „socjologię” czy
„psychologię” marksistowską. Ci ludzie są
funkcjonariuszami tych samych środowisk
politycznych, aspirujących do sprawowania władzy totalitarnej. Ideolodzy gender – podobnie jak wcześniej ideolodzy
marksistowscy – usiłują wcielać w życie
sprzeczną z rzeczywistością ideologię
pod pozorem odwoływania się do wiedzy
naukowej. Za pomocą nacisków politycznych, administracyjnych i finansowych
ideolodzy gender dążą do tego, by nauka
nie służyła prawdzie, lecz ich politycznym
celom. To właśnie dlatego chcą oni decydować o tym, które badania należy uznać
za rzetelne i których naukowców można
wpuszczać na uczelnie. We wprowadzaniu
swojego systemu totalitarnego marksiści
posługiwali się głównie przemocą fizyczną, natomiast neomarksiści posługują się
głównie manipulacją pseudointelektualną. „Naukowcy”, reprezentujący „studia
gender” nie interesują się badaniem rzeczywistości. Ich celem jest wcielanie w życie ideologii, którą przyjęli. Jedni z nich
czynią tak dlatego, że jest ona zgodna
z ich osobistym sposobem życia. Inni głoszą genderyzm dla pieniędzy albo kariery
zawodowej czy politycznej.
A czy może jest tak, jak mówi lewica,
że Kościół wymyślił sobie wroga, żeby
przykryć problem pedofilii – i tak powstał „potwór dżender”?
Przewrotność tych, którzy promują ideologię gender, przejawia się nie tylko
w ukrywaniu prawdy o programach,
które wprowadzają, lecz także w próbie
zastraszania opinii publicznej po to, by

nie pozwolić społeczeństwu na krytyczny
stosunek do tychże programów. Jednym
z elementów strategii zamykania ust jest
próba wymuszania milczenia na Kościele
poprzez twierdzenie, że krytyczne wypowiedzi biskupów i kapłanów na temat
gender mają na celu odwrócenie uwagi od
skandali pedofilskich wśród księży. Takie
twierdzenie to nieudolna próba ze strony
ideologów gender, by odwrócić uwagę
od tego, co oni sami czynią. Od kilku lat
zjawisko pedofilii wśród polskich księży,
dotyczące jedynie pojedynczych przypadków i odnoszące się niemal wyłącznie do
księży-homoseksualistów, opisywane jest
na pierwszych stronach mediów. Żadna
inna grupa społeczna nie jest tak monitorowana w tym względzie. Jeśli ktoś stara
się coś w tym względzie ukryć, to czynią
to właśnie ideolodzy gender. Ukrywają
oni fakt, że wprowadzane przez nich programy seksualizacji dzieci od przedszkola
to przygotowywanie łatwych ofiar dla
pedofilów. Nie przypadkiem ideolodzy
gender są „wrażliwi” jedynie na przypadki
pedofilii wśród duchownych, podczas gdy
świeckich pedofili bronią wszelkimi metodami. Zwłaszcza tych pedofili, którzy są
politykami czy reżyserami. Znany od kilku
miesięcy przypadek nauczycielki-pedofilki, która seksualnie wykorzystywała czternastoletniego ucznia, przez media, które
promują ideologię gender, w ogóle nie
jest opisywany jako pedofilia, lecz jako…
romans. Ideologom gender w żadnym
przypadku nie chodzi o dobro dzieci – ani
tych w fazie rozwoju prenatalnego, ani
tych, które się już urodziły.
Lewica podkreśla, że gender to nie
ideologia, ale nauka. Jak Ksiądz ocenia
naukowość gender?
Zadaniem uczciwych naukowców jest badanie i opisywanie rzeczywistości, a nie jej
modyfikowanie. Promowanie określonego typu relacji międzyludzkich to zadanie
rodziców i wychowawców, a także ludzi
cieszących się autorytetem moralnym,
społecznym i religijnym. Tak zwane studia
gender od początku zorganizowane zostały w taki sposób, by nie opisywać rzeczywistości, lecz by wspierać polityczne
cele nowej lewicy, feministek, aktywistów
gejowskich, a także lobby antykoncepcyjnego i aborcyjnego. Wśród tych celów jest
walka z rodziną i Kościołem katolickim,
gdyż są to instytucje najbardziej niezależne od państwa, nad którymi najtrudniej
przejąć władzę polityczną.
Nie ma żadnych badań naukowych, które potwierdzają, że relacje między mężczyznami a kobietami stają się bardziej
równościowe wtedy, gdy przedszkolaki
przebieramy w stroje typowe dla dzieci
drugiej płci czy gdy uczymy je masturbacji. Nie ma żadnych badań naukowych,
które potwierdzają, że uczniowie szkół
podstawowych, którzy uwierzą, że współżycie seksualne to wyłącznie przyjemna
zabawa, nie przynosząca żadnych skutków dla zdrowia czy sumienia, będą jako
dorośli bardziej szanować osoby drugiej
płci niż uczniowie wychowani do miłości, wierności i odpowiedzialności. Nie
ma żadnych badań naukowych, które
potwierdzają, że promowanie związków
homoseksualnych, antykoncepcji i aborcji sprawia, iż mniej mamy rozwodów czy
że zapobiegamy zapaści demograficznej,
która dotyka nasze społeczeństwo. Nie

ma żadnych badań naukowych, które
potwierdzają, że człowiek jest zdrowszy
reprodukcyjnie, gdy pozbawia siebie
płodności czy tworzy niepłodne pary
homoseksualne. Nie ma żadnych badań
naukowych, które potwierdzają, że permisywna edukacja seksualna sprawia, iż
w danym społeczeństwie mniej dziewcząt
zachodzi w niechcianą ciążę, mniej jest
aborcji u nieletnich czy że mniej nastolatków zaraża się chorobami wenerycznymi.
Nie ma żadnych badań naukowych, które
potwierdzają, że kobiety, które promują
antykoncepcję, aborcję, „wolne związki”
i komunizm, są zdrowsze i szczęśliwsze
niż kobiety, które żyją w nierozerwalnym
małżeństwie i dla których rodzina jest
ważniejsza niż praca zawodowa.
Naukowcy, którzy badają wzajemne relacje kobiet i mężczyzn, pozostają naukowcami tak długo, jak długo postępują
zgodnie ze swoimi kompetencjami, czyli
ograniczają się do badań oraz prezentacji otrzymanych wyników. Gdy jednak
twierdzą, że nieomylnie wiedzą, jak powinny wyglądać idealne relacje między
osobami płci przeciwnej i gdy żądają, by
ich wizje „równości” realizowali politycy,
prawnicy, nauczyciele, media, organizacje
państwowe i międzynarodowe, to w tym
momencie przestają być naukowcami.
Przypisują sobie bowiem wiedzę i władzę,
jakiej nie mają naukowcy, a do jakiej aspirują natomiast funkcjonariusze totalitarnych ideologii. Ideologia gender narzuca
podporządkowanym tejże ideologii „naukowcom” oczywisty błąd antropologiczny, gdyż oddziela człowieka od jego ciała,
a płeć biologiczną traktuje jako przemoc
ze strony natury, której to przemocy należy się przeciwstawiać. Absurdalność
twierdzeń „naukowców” uwikłanych
w ideologię gender jest tak oczywista, że
wystarczy prosta konfrontacja ich „badań”
ze współczesną wiedzą o człowieku z zakresu biologii, anatomii czy neurologii.
„Naukowy” marksizm zniknął w naszym
kraju natychmiast, gdy nie mógł już korzystać z politycznego, finansowego
i propagandowego wsparcia administracji
państwowej. To samo stanie się z gender
studies, gdy tylko funkcjonariusze tej ideologii – oddelegowani do aktywności politycznej na odcinku „naukowym” – przestaną mieć pozamerytoryczne wsparcie
swoich politycznych, finansowych i medialnych sponsorów.
Dlaczego przed gender trzeba chronić
szczególnie dzieci i młodzież? Co jest
takiego złego w równościowych przedszkolach?
Ideolodzy gender zdają sobie sprawę
z tego, że ich twierdzenie, iż człowiek
może dowolnie określać swoją tożsamość
płciową, niezależnie od płci, jaką posiada, jest tak absurdalne, iż żaden dorosły
i logicznie myślący człowiek nie ulegnie
tego typu irracjonalizmowi i fikcji. Właśnie
dlatego – wbrew Konstytucji RP – próbują
wpływać już na przedszkolaki, czyli wciągać je w zainteresowania seksualne oraz
zaburzać proces identyfikacji z własną
płcią. Nawet marksiści i faszyści zostawiali
dzieci przedszkolne w spokoju i próbowali urabiać według swojej ideologii dopiero
nastolatków.
Jak to jest z tym wybieraniem płci
(taki argument pojawia się w dyskusji

przeciw gender)? Dlaczego ludzie nie
mogliby sobie w wolności wybrać płci,
skoro np. mężczyzna czuje się zamknięty w ciele kobiety i odwrotnie?
W tej kwestii absurdalność ideologii gender jest chyba najbardziej oczywista. Jeśli
moglibyśmy dowolnie wybierać płeć –
niezależnie od płci, jaką mamy - to trzeba
by się zgodzić także na to, że obywatele
mogą dowolnie „wybierać” swoją tożsamość w innych wymiarach człowieczeństwa. Dla przykładu, jeśli ktoś czuje się
Mojżeszem, to czy należy dać mu prawo
do „uzgadniania” swojej tożsamości i wpisać do jego dokumentów, że rzeczywiście
jest Mojżeszem? Jeśli ktoś czuje się obco
w swojej płci, to potrzebuje pomocy lekarzy, psychologów czy psychiatrów, a nie
urzędników czy ideologów gender. Każda
ideologia próbuje zastępować rzeczywistość fikcją, jaka jej pasuje. A ideologom
gender pasuje fikcja, że człowiek w rzeczywistości jest nikim i że w związku z tym
sam może wymyślać siebie i własną tożsamość.
Jak wybór konkretnego człowieka przekłada się na społeczeństwo? Czy fakt, że
Jan Kowalski stwierdzi, iż jest kobietą,
to nie jest po prostu jego sprawa, a dla
społeczeństwa ma to jedynie marginalne znaczenie?
Konsekwencje praktyczne ideologicznych
fikcji genderyzmu wychodzą daleko poza
sferę prywatnego życia poszczególnych
osób. Dla przykładu, jakiś mąż i ojciec
może zadeklarować, że odtąd jest kobietą.
Łatwo możemy wyobrazić sobie dramat
jego bliskich w takiej sytuacji. Z kolei ktoś
z homoseksualistów może zadeklarować,
że jest kobietą i państwo będzie zobowiązane udzielić mu ślubu z jego partnerem. Skutki manipulowania tożsamością
płciową mogą być nie tylko tragiczne, ale
czasem też komiczne czy takie, których
wspierający ideologię gender rząd nie
przewidział. Dla przykładu, ktoś z mężczyzn może zadeklarować, że jest kobietą
po to, by otrzymać wcześniejszą emeryturę (przez kilkanaście lat kobiety w Polsce
nadal będą jeszcze przechodziły na emeryturę wcześniej niż mężczyźni). Z kolei
ktoś z polityków może zadeklarować, że
jest kobietą po to, by znaleźć się na liście
wyborczej z puli kobiet.
Czy gender dotyczy tylko wybierania
sobie płci i przywilejów dla homoseksualistów, czy stoi za nim coś więcej?
Ostatecznym celem ideologów gender
jest zdobycie totalitarnej władzy nad społeczeństwem i doprowadzenie do sytuacji,
w której obywatele będą tak postępować,
a nawet tak żyć, jak im funkcjonariusze
ideologii gender nakażą. Ciągle jeszcze
niewiele osób w Polsce ma wystarczającą wiedzę na temat rzeczywistych celów
i programów, jakie są realizowane przez
ideologów gender. Trzeba wyjaśniać, że
jest to ideologia, która za chrześcijańsko
brzmiącymi hasłami o równości kobiety i mężczyzny, w swoich programach
dąży do tego, by nie było już miejsca na
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wzajemną miłość i płodność pary kobieta-mężczyzna. Ideologów gender nie interesuje los homoseksualistów, lecz przejęcie władzy totalitarnej i kontrolowanie
wszystkich aspektów ludzkiego życia.
Jak się bronić przed gender? Portal
Fronda.pl powołał ostatnio „Straż
przeciwko gender” – uważa to Ksiądz za
dobrą inicjatywę? A co ma zrobić w tej
sprawie zwykły człowiek?
Tego typu inicjatywy, jak ta, którą realizuje portal Fronda.pl, są bardzo potrzebne
i otwierają oczy wielu ludziom. Ideolodzy gender zakładali, że - podobnie jak
w przypadku marksizmu - społeczeństwo
odkryje prawdę o tej ideologii dopiero
wtedy, gdy jej funkcjonariusze całkowicie
przejmą władzę w polityce, sądownictwie
i mediach. Tymczasem w przeciwieństwie

www.bycbardziej.pl
do niektórych krajów Europy Zachodniej marsz ideologów gender poprzez
instytucje – począwszy od przedszkoli
i szkół – został w Polsce w porę zauważony i zdemaskowany. Kilkadziesiąt lat
temu nasze społeczeństwo nie zdołało
odpowiednio wcześnie zdemaskować
marksizmu i skutecznie przeciwstawić się
tamtej ludobójczej ideologii. Tym razem
mamy szansę na to, by drugi raz nie powtórzyć już tamtego błędu. Mamy szansę
zdemaskować do końca ideologię gender, zanim jej funkcjonariusze przejmą
w naszym kraju pełną władzę. Szansa ta
wynika z faktu, że wiele osób w Polsce
dysponuje już wystarczającą wiedzą o tej
ideologii. Inni takiej wiedzy zaczynają
szukać. Niemal codziennie jestem proszony o poradę, w jaki sposób reagować na
przykład wtedy, gdy bez wiedzy i zgody

rodziców do szkół przychodzą przedstawiciele związanego z genderyzmem „Pontonu” i namawiają uczniów do wyuzdania
seksualnego. W większości przypadków
wysłannicy „Pontonu” to studenci, którzy
nie mają przygotowania pedagogicznego i których obecność w szkole już z tego
powodu jest nielegalna. Rodzice zgłaszają
swoje ogromne niepokoje nie tylko nam,
duchownym Piszą też listy protestacyjne
do instytucji państwowych. Najwięcej
informacji o tym jest dostępnych w tych
mediach, które są niezależne od aktualnego układu rządzących. To od każdego
z nas zależy, czy ideologia gender przejdzie do niechlubnej historii, zanim doprowadzi do destrukcji człowieka i jego więzi
międzyludzkich.

Lekarstwo na duchową nędzę
W tegorocznym orędziu na Wielki Post
papież Franciszek powtórzył powiedzenie L.Bloya, który przekonywał, że
jedyny prawdziwy smutek to nie być
świętym i dodał, że istnieje jedna tylko
prawdziwa nędza: nie żyć jak synowie
Boga i bracia Chrystusa. Na ten smutek
i tą duchową nędzę na szczęście istnieje lekarstwo – jest nim Ewangelia.
W Wielkim Poście okazją do zażycia
tego lekarstwa, czyli wsłuchania się
w głoszone Słowo Boże, będą organizowane w parafiach i ośrodkach akademickich rekolekcje. Jak co roku chętni
będą mogli wybierać spośród bogatej
tematyki. Na wszystkich potrzebują-

cych „duchowej renowacji” czekają
standardowe spotkania w parafiach,
pojawia się też coraz więcej możliwości
włączenia się w rekolekcje za pośrednictwem Internetu (np. na portalach
społecznościowych) albo stacji radiowych. Warto choć na chwilę zatrzymać
się w zgiełku miasta i zatroszczyć się
o stan swojego ducha. Zachęcamy, by
już teraz wpisać rekolekcje do swojego
kalendarza, aby później w natłoku różnych wydarzeń o nich nie zapomnieć.
Aby pomóc dobrze zaplanować wielkopostny czas, przedstawiamy wybrane propozycje rekolekcji w Warszawie
(patrz tabela poniżej)

Kiedy

Gdzie

Głosi:

Rekolekcje na Starówce

6-8 marca
godz. 18.30

Parafia p.w. św. Marcina
ul. Piwna 9/11

bp Grzegorz Ryś

Rekolekcje Akademickie

6-9 kwietnia
więcej informacji - niedługo na www.swanna.waw.pl

Parafia p.w. św. Anny
ul. Krakowskie Przedmieście 68

ks. Michał Muszyński

30 marca - 2 kwietnia

Bazylika Archikatedralna p.w. Męczeństwa
Jana Chrzciciela, ul. Kanonia 6

23-26 marca
więcej informacji - niedługo na www.
sluzew.dominikanie.pl

Parafia p.w. św. Dominika na Służewie
ul. Dominikańska 2

ks. Mirosław „Malina” Maliński - duszpasterz
akademicki z Wrocławia

6-9 kwietnia więcej informacji - niedługo
na www.sluzew.dominikanie.pl

Parafia p.w. św. Dominika na
Służewie ul. Dominikańska 2

o. Wojciech Surówka (Kijów)

14-16 kwietnia godz. 19.30

Parafia p.w. św. Dominika na
Służewie ul. Dominikańska 2

o. Wojciech Czwichocki

6-9 kwietnia więcej informacji niedługo
na www. da.freta.dominikanie.pl

Parafia p.w. św. Jacka na Starówce ul. Freta 10

o. Roman Bielecki OP

23-26 marca więcej informacji
niedługo na dab.jezuici.pl

Sanktuarium św. Andrzeja Boboli ul. Rakowiecka 61

o. Robert Bujak

22-23 marca

Aula Schumana Auditorium
Maximum ul. Wóycickiego 1/3

ks. Dawid Wasilewski

Codziennie krótki strzał Słowem: 1’20

na Facebooku: Bez sloganu – Franciszkanie
Blog: www.bezsloganu.blog.onet.pl

o. Franciszek Chodkowski o. Leonard Bielecki

każda niedziela Wielkiego Postu godz. 9.50

Akademickie Radio Kampus (97,1 FM), a po
emisji - na stronie www.solideo.pl

o. Norbert Kuczko OP

Rekolekcje w katedrze
Rekolekcje akademickie
(Dominikanie Służew)
Rekolekcje parafialne
(Dominikanie Służew)
Rekolekcje ostatniej szansy
(Dominikanie Służew)
Rekolekcje akademickie
(Dominikanie Freta)
Jezuici Rakowiecka
Rekolekcje Akademickie UKSW
Program telewizyjny:
„Bez Sloganu-Franciszkanie”
Radiowe rekolekcje dla studentów

