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Drzwi szeroko otwarte
O istocie Miłosierdzia Bożego, duchowych hot-spotach, nawiązywaniu łączności
z Panem Bogiem i wagarach – z biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej ks. dr. Markiem Solarczykiem rozmawia Agnieszka Kurek-Zajączkowska.
Agnieszka Kurek-Zajączkowska:
Papież Franciszek, inaugurując 8
grudnia 2015 Rok Miłosierdzia,
otworzył drzwi Bazyliki św. Piotra.
Co chciał przez to powiedzieć?
Bp Marek Solarczyk: Na wzór bazylik rzymskich zostały otwarte również
drzwi katedr i wybranych kościołów
jubileuszowych w diecezjach. Jest
to znak, który akcentuje, że człowiek
może wejść w inną rzeczywistość
i odnowić sprawy duchowe. To zachęta i mobilizacja, by przyjrzeć się
pewnym tajemnicom i obszarom
w naszym życiu, które na co dzień
umykają. Warto się w nie zagłębić
i warto je docenić. By oddać się Miłosierdziu Bożemu, nie wystarczy tylko
przez Drzwi Jubileuszowe przejść.
Oddanie wymaga postawy zawierzenia i jednocześnie nadziei, że odnowa
przyniesie w nas owoce, które będziemy mogli ofiarować innym.
To szansa również dla osób, które z pewnych względów nie mogą
udać się do świątyni np. więźniów
czy chorych?
Bramy Miłosierdzia nie stanowią istoty samej w sobie. One są znakiem
duchowych tajemnic. W Bazylice
św. Piotra Drzwi Jubileuszowe są
troszeczkę z boku. Cała rzesza ludzi
może wejść drzwiami głównymi czy
bocznymi i przystąpić do sakramentu pokuty. W aresztach można skorzystać z darów łaski Bożej poprzez
kapelanów czy posłanych kapłanów.
Po co człowiekowi Miłosierdzie
Boże?
Bez niego, tak na dobrą sprawę, nic
by nie było. Bóg chce nas otoczyć
swoją miłością, zawierzyć nam, chronić i rozwijać w nas swoje dary. Cieszymy się, że jesteśmy stworzeni na
podobieństwo Boga i otrzymaliśmy
zbawienie. Nie jest to tylko wspo-

fot. Dawid Korczyński

mnienie, a możliwość przeżywania
autentycznej bliskości Boga. Dobrze
o tym wiedzą rodzice, przeżywając
bliskość jako małżonkowie między
sobą, ale też w relacji z dzieckiem. Nie
wystarczy zdjęcie, przeżycie czegoś
od czasu do czasu, czy też przypominanie sobie bliskich. To po prostu
jest w człowieku, ogarnia jego życie
i kształtuje go. Jeśli w taki sposób
popatrzymy na dary Bożego Miłosierdzia, to zobaczymy w nim źródło
jedności z Bogiem.
W jaki sposób ułatwi nam to Rok
Miłosierdzia?
W wyznaczonych kościołach w diecezjach można uzyskiwać odpusty
jubileuszowe pod zwykłymi warunkami. Ponadto papież wyznaczył tzw.
misjonarzy miłosierdzia, których posługa została szczegółowo opisana
w bulli Misericordiae Vultus. Mają to
być kapłani „cierpliwi, spowiednicy przyjmujący ludzi, pełni miłości,
współczucia, uważni w szczególności
na trudne życiowe sytuacje pojedynczych osób”. Zamiarem Ojca Świętego jest, by byli oni „żywym znakiem
tego, że Bóg Ojciec przygarnia tych,
którzy starają się o Jego przebaczenie”. Misjonarze miłosierdzia mają
głosić wielkopostne rekolekcje, kazania i katechezy. W miarę możliwości
odwiedzą również szpitale czy więzienia.
Na czym jeszcze polega roli misjonarzy miłosierdzia?
Otrzymali od Ojca Świętego uprawnienia rozgrzeszania z grzechów
zarezerwowanych dla Stolicy Apostolskiej. Misjonarz miłosierdzia
może zatem zdjąć kary wynikające
z ekskomuniki, czyli dotyczące np.:
grzechu profanacji Najświętszego Sakramentu, schizmy, apostazji, herezji
czy naruszenia tajemnicy spowiedzi.

W archidiecezji warszawskiej misjonarzem miłosierdzia jest duszpasterz
akademicki i ewangelizator ks. Roman Trzciński oraz ks. Rafał Sztejka,
jezuita, szef redakcji Katolickiej TVP.
W diecezji warszawsko-praskiej posługę tę pełni ks. dr. Robert Wielądek,
duszpasterz rodzin. W Roku Miłosierdzia przypominana jest zachęta do
przyjęcia łaski przebaczenia z wielu
bardzo poważnych duchowych konsekwencji grzechów, np. aborcji, które też mogą być poddane Bożemu
Miłosierdzia przez innych kapłanów
pod szczególnymi warunkami.
Hasłem Roku Miłosierdzia są słowa
z Ewangelii św. Łukasza „Miłosierni
Jak Ojciec”. Dlaczego papież wybrał właśnie je?
Każdy z nas korzysta i żyje dzięki Bożemu Miłosierdziu. Hasło jest przypomnieniem, że z otrzymanymi od Boga
darami powinniśmy wyjść do innych
ludzi w życiu codziennym, okazywać
miłość i miłosierdzie, a mówiąc inaczej, zanieść im Pana Boga w różnych
tajemnicach i odsłonach życia.
Ojciec Święty w swojej najnowszej
książce „Miłosierdzie to imię Boga”
pisze o „apostolstwie ucha”. Wspomina, że „ludzie szukają przede
wszystkim kogoś, kto ich wysłucha. Kogoś gotowego poświęcić
swój czas, by wysłuchać ich dramatów i trudności”. To właściwie wskazówka dla każdego, niezależnie od
wyznawanej wiary i poglądów.
To zachęta do wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka. Dzieje się
tak czasami, że będąc z innymi ludźmi, jesteśmy dla siebie obcy. Ktoś nie
zainteresuje się nami, nie zapyta, co
się u nas dzieje, a nawet może nas
nie dopuścić do głosu. Mamy w sobie
wiele bogactw, do których inni nie
mają dostępu, czy których inni nie
próbują zauważyć. Nie dajemy sobie
i otoczeniu szansy na uzewnętrznienie próśb, pragnień czy tęsknot. Odnosi się to do spotkań okazjonalnych,
ale też relacji, kiedy jesteśmy ze sobą
non stop. Warto zauważyć, że jeśli ja
wypracuję w sobie wrażliwość, na to,
co jest dla mnie dobre, na to, co mnie
buduje, na to, co Pan Bóg mi ofiarowuje, to powstanie we mnie również
wrażliwość na to, co się dzieje w życiu drugiego człowieka. Biorąc pod
uwagę, że jest już 10 lutego przypominam, że minęły już dwa miesiące

fot. Agata Ślusarczyk
Roku Jubileuszowego, czyli mieliśmy
wiele okazji, które mogły się zaznaczyć dobrymi owocami w naszym
życiu. I przy tej okazji zacznę od pytania: czy skorzystaliśmy już z łaski
odpustu? A może trzeba się zagłębić
i sprawdzić, czym on w rzeczywistości jest? Tu odsyłam m.in. do bulli Incarnationis Mysterium św. Jana Pawła
II, zapowiadającej Rok Jubileuszowy
dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa.
Papież cudownie i przejrzyście tłumaczy istotę odpustu. Przez ostatnie
dwa miesiące mieliśmy też wiele okazji do obdarowania drugiego człowieka życzliwością i innymi darami
wyrażającymi miłość serca i ducha.
Posługuje Ksiądz Biskup w diecezji
warszawsko-praskiej, która – niezależnie od Roku Miłosierdzia –
podejmuje wiele inicjatyw związanych z objawieniami św. Faustyny.
Jedną z nich jest wieloletnie dzieło
w katedrze św. Floriana i św. Michała Archanioła na Pradze. Każdego 5.
dnia miesiąca wieczorem odprawiane jest nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego. Modlitwy trwają już od 40
lat. Odbywały się także wtedy, gdy
formalnie nie było na nie zgody. Dokonywało się to dzięki osobistemu
pozwoleniu prymasa Wyszyńskiego.
Obecnie nabożeństwo rozpoczyna
się o godz. 17.15, następnie odprawiana jest Msza św. Ponadto, inaugu-

rując Rok Miłosierdzia, zawierzyliśmy
naszą diecezję Miłosierdziu Bożemu.
Zaczynamy Wielki Post. Jak go
przeżyć, by nie zmarnować?
Jeśli przyjmujemy, że jest to okres pokutny, a pokuta, upraszczając, to troska o udoskonalenie życia z Bogiem,
to należy się skoncentrować na relacji
z Nim. Po pierwsze, trzeba zobaczyć,
że jest to czas szansy. Z uwagi na rozpoczęty w grudniu Rok Miłosierdzia,
jesteśmy już po niezłej rozgrzewce,
więc teraz pozostaje tylko przygotowanie do mistrzowskiego przeżywania pewnych darów. Żeby się doskonalić, musimy mieć świadomość,
co jest dla nas ważne. Musimy być
gotowi na pewne poświęcenia, na
to, że coś w sobie będziemy rozwijać,
a z czegoś musimy zrezygnować. Doskonale wiedzą o tym osoby niosący
oddanie i trud, np. rodzice, ale także
sportowcy. Biorąc pod uwagę, że dotykamy spraw wiary, nie da się Wielkiego Postu sprowadzić tylko do form
zewnętrznych, np. jałmużny zrealizowanej tylko jako forma przekazania
pewnej kwoty pieniędzy.
To wszystko doprowadza nas do
rzeczy najpiękniejszej, do centrum
miłości Pana Boga, czyli tajemnicy zbawienia, przez którą możemy
z Nim być. W Wigilię Paschalną, kiedy
następuje odnowienie przyrzeczeń
dalszy ciąg na str. 7
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Rachunek z miłości
Marta Brzezińska-Waleszczyk

Rozpoczynamy właśnie Wielki Post.
Wyjątkowy, bo w Roku Miłosierdzia,
w którym – jak prosi papież Franciszek – mamy podjąć refleksję nad
uczynkami miłosierdzia względem
duszy i ciała. Oczywiście, nie chodzi
wyłącznie o „odkurzenie” katechizmowej wiedzy. Jako chrześcijanie
mamy misję głoszenia ludziom Miłosierdzia Bożego. Nie da się tego zrobić skuteczniej, aniżeli podejmując
konkretne działania, czyniąc dobro.
Czternaście zaleceń ma być naszym
drogowskazem w tym czasie. Głodnych nakarmić, spragnionych napo-

ić... – realizację tego jeszcze można
sobie wyobrazić, w końcu na ulicy,
przystanku czy w metrze nie trudno
spotkać bezdomnych i żebraków.
Ale więźniów pocieszać? Umarłych
grzebać? Uczynki miłosierdzia proponowane przez Kościół czasem
mogą wydawać się abstrakcyjne.
A przecież „umarły” może być tuż
obok nas – kolega z pracy, znajoma
z kursu, mąż, siostra... Wprawdzie,
fizycznie może się mieć całkiem nieźle, wyniki morfologii mieć w normie, ale w środku może być trupem. „Więzień”, choć bez kajdanek,
więziennego uniformu i sądowego
wyroku, także może być blisko. Więzień nałogu, więzień pracy, więzień
chorej relacji... Naszym bliskim może
niczego tak bardzo nie brakować,
jak naszego zainteresowania. Mogą
usychać z braku miłości. Wielki Post
niektórzy postrzegają jako czas
smętnych nabożeństw, kiedy chrześcijanie chodzą ze spuszczonym na
kwintę nosem. W końcu odmawiają

sobie różnych przyjemności. Umartwiają się w nadziei, że jeśli „odhaczą” wszystko na liście postanowień,
to będą lepsi. A przecież nie o to
chodzi, żeby warczeć na bliźniego
ze złości, że nie mogę wypić ulubionej kawy. Co więcej – tu wcale
nie chodzi o to, żebym poczuła się
lepiej, bo udało mi się przez te 40.
dni z czegoś zrezygnować, tym samym pompując balon swojego „ja”.
To nie mnie ma być lepiej, ale tym,
którzy są obok mnie. Wystarczy tylko wyłączyć wcześniej komputer,
zamknąć książkę, nie włóczyć się
bez celu po sklepach, odłożyć na
bok milion spraw „na dziś” i... usiąść
obok kochanej osoby, poświęcając
jej to, co mamy najcenniejszego –
nasz czas i uwagę. Dając tym samym
wyraz miłości. W końcu być miłosiernym to znaczy kochać. Bezwarunkowo i bezgranicznie. Taki Wielki
Post może być naprawdę radosnym
czasem.
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Kraków czeka z otwartymi
ramionami i otwartym sercem!
Jezus Miłosierny (...) wam ufa i na was liczy! Ma tak wiele do
powiedzenia każdemu i każdej z was...” – zachęcał Ojciec
Święty w orędziu na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.
Czy zechcesz odpowiedzieć na to zaproszenie?

ŚDM to spotkanie młodych z całego
świata, którzy razem z duchownymi
i Papieżem zgromadzą się w jednym
miejscu, aby wyznać wiarę w Chrystusa. Pomysłodawcą i pierwszym
gospodarzem Dni był św. Jan Paweł
II, który zgromadził młodych w Rzymie (1984, 1985, 2000), Buenos Aires
(1987), Santiago de Compostela
(1989), Częstochowie (1991), Denver
(1993), Manili (1995), Paryżu (1997)
i Toronto (2002). Ostatni raz, w lipcu
2013 roku (Rio de Janeiro) z młodzieżą spotkał się papież Franciszek.
Idea i cel
Celem organizowanych Dni jest
przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego, słuchanie Słowa
Bożego, sprawowanie sakramentów
Pokuty i Eucharystii oraz radosne
głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana
i Zbawiciela. Światowe Dni Młodzieży

są okazją do zamanifestowania swojej wiary, jej pogłębienia, publicznego wyznania wiary w Chrystusa. Jednak, by dobrze je wykorzystać trzeba,
się do nich także odpowiednio przygotować.
Tematem XXXI Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 będą słowa:
„Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).
Ojciec Święty Franciszek wybrał piąte
z ośmiu błogosławieństw, wypowiedzianych przez Jezusa w Jego Kazaniu na brzegu Jeziora Galilejskiego.
Chciał podkreślić wagę słów Chrystusa na temat istoty szczęścia, bo to
one – jak mówi Ojciec Święty – są sercem nauczania naszego Pana.
Patronami Światowych Dni Młodzież
w Krakowie są Święta Siostra Faustyna i Jan Paweł II. Dwoje krakowskich
świętych określa się mianem apostołów Bożego Miłosierdzia. Ich życie
jest dla nas przykładem głębokiej ufności w Boże Miłosierdzie, wyrażonej
w słowach: Jezu, ufam Tobie.
Spotkaniom towarzyszą dwa szczególne znaki podarowane przez Jana
Pawła II: Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Salus
Populi Romani. Znaki te nie tylko są
z młodymi podczas ŚDM, ale krążą

po świecie, gromadząc na modlitwie
i adoracji setki, a nawet tysiące młodych każdego dnia.
W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia
2014 roku, znaki te Ojciec Święty Franciszek przekazał w Rzymie
polskiej młodzieży. Tak rozpoczęła
się peregrynacja Krzyża ŚDM i Ikony Matki Bożej po polskich diecezjach oraz kilkunastu krajach Europy
Wschodniej.
Dni w Diecezjach
Struktura „Dni w Diecezjach” zależy
od charakterystyki i stylu goszczącej
diecezji – jest to czas na wzajemne
poznanie, integrację, skosztowanie
kultury regionu. Na tym etapie nie
brakuje wycieczek turystycznych,
wspólnych zabaw, a także zaangażowania w różne dzieła i projekty
przygotowane przez organizatorów.
Po zakończeniu „Dni w Diecezjach”,
wszyscy udają się do diecezji, którą
Ojciec Święty wyznaczył jako miejsce przeżywania wydarzeń centralnych. Udział w Światowych Dniach
Młodzieży to dla wielu czas długiego
okresu przygotowań duchowych,
dlatego prawdziwy czas trwania ŚDM
rozpoczyna się wraz z podjętą decyzją o uczestnictwie, a kończy wraz

fot. Magda Pelczarska
z wypełnieniem misji wypływającej
z treści danego spotkania.
Wydarzenia centralne to najważniejsza część Światowych Dni Młodzieży, w czasie których wszyscy młodzi
pielgrzymi wspólnie przeżywają
wielkie święto wiary. We wtorek popołudniu, 26 lipca wraz z młodzieżą
całego świata będziemy uczestniczyć
w uroczystej Mszy Świętej na otwarcie Światowych Dni Młodzieży, której
przewodniczyć będzie ks. kard. Stanisław Dziwisz.
Ważnym momentem będzie pierwsze spotkanie z Ojcem Świętym, czyli
ceremonia powitania, która jest czasem szczególnej radości z powodu
obecności Namiestnika Chrystuso-

wego i wspólnej modlitwy. Podczas
ŚDM w Krakowie pierwszy raz ujrzymy papieża Franciszka w czwartek 28
lipca 2016 roku.
Spotkanie z Franciszkiem
W piątek, 29 lipca odbędzie się Droga
Krzyżowa. Młodzież z całego świata
spotka się z Chrystusem Ukrzyżowanym, a niosąc Krzyż ulicami Krakowa będzie mieć możliwość złożenia
szczególnego świadectwa swojej
wiary.
Najbardziej osobistym momentem
podczas każdych światowych Dni
Młodzieży jest czuwanie z Ojcem
Świętym. To wyjątkowo intensywny
czas modlitwy i spotkania z Chry-

fot. Magda Pelczarska

| zima 2016 r. | Niecodziennik | 3

gazetaniecodziennik.pl

2016 – Rokiem Miłosierdzia
ŚWIĘTA FAUSTYNA
I BOŻE MIŁOSIERDZIE

Do każdej
książki prezent

• obrazek plastikowy
z Koronką
do Miłosierdzia Bożego

NOWOŚĆ

▌Obszerne informacje o życiu
największej polskiej mistyczki
i świętej, kulcie Miłosierdzia
Bożego, modlitwy przez wstawiennictwo świętej Faustyny
oraz dodatek – Koronka do
Miłosierdzia Bożego, Litania do
Miłosierdzia Bożego i Nowenna
do Miłosierdzia Bożego.

BESTSELLER
28,90
teraz

23,00
14,90
teraz

12,50

UCZYNKI MIŁOSIERDZIA

fot. Magda Pelczarska
stusem, pełen skupienia i radości.
Uczestnicy spotkania w Krakowie razem z Franciszkiem będą modlić się
przed Najświętszym Sakramentem
w sobotni wieczór 30 lipca 2016 roku.
31 lipca przyjdzie czas na ostatnie
z wydarzeń centralnych, czyli Mszę
Świętą Posłania, która celebrowana
będzie przez Ojca Świętego. Będzie
to uroczyste podsumowanie ŚDM –
moment kulminacyjny wszystkich
spotkań. Podczas tej Eucharystii Papież „posyła młodych na cały świat”.
Na sam koniec, w trakcie modlitwy

Anioł Pański, Ojciec Święty Franciszek
tradycyjnie ogłosi miejsce i datę kolejnych Światowych Dni Młodzieży.
Wydarzeniom centralnym towarzyszyć będzie także wiele innych
spotkań o charakterze kulturalnym
i duchowym. Młodzi będą mogli
uczestniczyć w katechezach głoszonych w różnych językach przez biskupów z całego świata. Wprowadzą
one pielgrzymów w znaczenie słów
„Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7),
wybranych przez Ojca Świętego na

temat XXXI Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Miasto św. Faustyny i św. Jana Pawła II czeka
Od wtorku do piątku na terenie całego miasta zorganizowany zostanie tzw. Festiwal Młodych. Jest to
program religijny i artystyczno-kulturalny. Składa się z otwartych inicjatyw o charakterze artystycznym,
religijnym oraz duchowym. W ramach tej części ŚDM młodzi będą
mogli uczestniczyć w różnorodnych

▌„Jak Bóg okazuje nam miłosierdzie, tak i my winniśmy okazywać
miłosierdzie bliźnim”. Autor zachęca do zastanowienia się czy i jak
odpowiadamy przez swe postępowanie na miłosierdzie okazywane
nam przez Boga.
• Do cen doliczamy koszty wysyłki.
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WYDAWNICTWO PROMIC

ul. Św. Bonifacego 9/1, 02-914 Warszawa,
tel. 22 651 90 54, e-mail: sprzedaz@wydawnictwo.pl

koncertach, wystawach, warsztatach,
wydarzeniach sportowych, teatralnych, etc. Festiwal Młodych jest ofertą przygotowaną dla pielgrzymów
przez pielgrzymów – każdy ma szansę wziąć w nim udział nie tylko jako
widz, ale także jako artysta czy orga-

nizator.
Ponadto w czasie tych szczególnych
dni w Krakowie działać będą tzw.
Targi Powołaniowe. Będzie to okazja
do zaprezentowania swojej działalności dla zgromadzeń zakonnych,
katolickich szkół i uczelni wyższych,
wydawnictw religijnych, organizacji
misyjnych, ruchów i wspólnot krajowych i międzynarodowych. Ich celem
jest wskazanie młodym pielgrzymom
rozmaitych dróg realizacji powołania
w Kościele oraz zachęta do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czego
Bóg oczekuje od każdego z nas. Centra Powołaniowe daje także możliwość zapoznania się z duchowym
bogactwem Kościoła.
„Zostało kilka miesięcy do naszego
spotkania w Polsce. Kraków, miasto
św. Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej, czeka na nas z otwartymi ramionami i otwartym sercem” – mówił Ojciec Święty Franciszek w Orędziu na
Światowe Dni Młodzieży. Doświadczenie wspólnoty to z pewnością
jedno z najpiękniejszych owoców
uczestnictwa w Światowych Dniach
Młodzieży! „Drodzy młodzi, Jezus Miłosierny, przedstawiony w wizerunku,
czczonym przez lud Boży w Jemu poświęconym sanktuarium w Krakowie,
czeka na was. On wam ufa i na was
liczy! Ma tak wiele do powiedzenia
każdemu i każdej z was...” – zachęcał
Ojciec Święty. Czy zechcesz odpowiedzieć na to zaproszenie?
Magda Pelczarska
*śródtytuły, tytuł i lead
pochodzą od Redakcji

fot. Magda Pelczarska
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Zjazd Gnieźnieński, czyli
kultura spotkania
Europa nowych początków / Wyzwalająca moc chrześcijaństwa
Pod tymi hasłami między 11 a 13 marca dobędzie się X Zjazd Gnieźnieński,
pierwsze z wydarzeń jubileuszu 1050 rocznicy chrztu Polski.

Z odrodzonymi Zjazdami Gnieźnieńskimi związany jestem niemal od początku. Uważam, że z kilku istotnych
powodów należą one do najciekawszych chrześcijańskich wydarzeń
w Polsce początków XXI wieku.
Po pierwsze, ze względu na unikalne
połączenie wymiarów duchowego,
intelektualnego i artystycznego. Modlitwa, refleksja i kultura są tu ze sobą
integralnie zrośnięte, a nie sztucznie
oddzielone. Po drugie, poprzez położenie akcentu na dyskusje merytoryczne, a nie ideologiczne. Goście
zjazdowi zapraszani są wedle klucza
kompetencji, a nie sztandarów ideowych. Po trzecie, szczególny jest

ekumeniczny charakter Zjazdów,
obejmujący nawet więcej Kościołów
chrześcijańskich niż zrzesza Polska
Rada Ekumeniczna. Po czwarte, zapraszamy do Gniezna - na otwarcie
chrześcijański zjazd - również wyznawców innych religii i ludzi niewierzących, aby podjąć z nimi dialog
w imię wspólnego dobra całego społeczeństwa. W ten sposób chcemy
tworzyć kulturę spotkania, o co tak
bardzo apeluje papież Franciszek. Po
piąte, Gniezno ma genius loci. Świadomość, że o przyszłości Europy rozmawiamy przy grobie św. Wojciecha,
przywołuje „do pionu” i nadaje myśleniu specyficzną perspektywę.
Tegoroczny, dziesiąty już Zjazd Gnieźnieński to szczególne wydarzenie ze
względu na to, że będzie on pierwszym elementem obchodów 1050-lecia chrztu Mieszka i chrystianizacji
Polski. W komisji programowej Zjazdu, po gorących dyskusjach, powsta-

ła - zamieszczona poniżej w całości
- deklaracja programowa. Uznaliśmy,
że odpowiednim nawiązaniem do
rocznicy chrztu będzie hasło główne,
wyrażające potrzebę nowego początku w różnych wymiarach naszego
życia. Uznając za jeden z głównych
problemów Kościoła problemy z wolnością, akcentujemy w podtytule wyzwalającą moc chrześcijaństwa.
Deklaracja ta jest zaproszeniem na
Zjazd - ale też zaproszeniem do dyskusji w miesiącach poprzedzających
marcowe spotkanie w Gnieźnie. Dyskusja taka toczy się już na zjazdowej
stronie internetowej www.zjazd.org,
gdzie każdy może nie tylko zgłosić się
do udziału w Zjeździe, ale też wypełnić ankietę, odpowiadając na pytania
o nowy początek Kościoła i Europy.
Zbigniew Nosowski,
przewodniczący Komisji Programowej
X Zjazdu Gnieźnieńskiego

X ZJAZD GNIEŹNIEŃSKI
pierwsze z trzech wydarzeń Roku Jubileuszowego

EUROPA NOWYCH POCZĄTKÓW
WYZWALAJĄCA MOC CHRZEŚCIJAŃSTWA
60 prelegentów z 10 krajów
17 praktycznych warsztatów chrześcijańskiej wolności
przedstawiciele 9 Kościołów chrześcijańskich
rachunek sumienia polskiego chrześcijaństwa
co zrobiliśmy/zrobimy z naszym chrztem?
bilans wolności w Europie Środkowo-Wschodniej
muzyka nowych początków
wydarzenia duchowe, intelektualne i artystyczne
szansa spotkania wybitnych świadków wiary
okazja do nawiązania więzi

BO KAŻDY Z NAS POTRZEBUJE
NOWEGO POCZĄTKU
abp Wojciech Polak, Prymas Polski
abp Matteo Zuppi
ks. Tomáš Halík
abp Światosław Szewczuk
abp Jeremiasz
bp Marcin Hintz
bp Grzegorz Ryś
bp Michał Janocha

prof. Jerzy Kłoczowski
prof. Paul H. Dembinski
prof. Bohdan Cywiński
o. Dariusz Kowalczyk
s. Małgorzata Chmielewska
ks. Jan Kaczkowski
Szymon Hołownia
i inni

Spotkajmy się w Gnieźnie,
porozmawiajmy o naszym chrześcijaństwie
i o Europie

11-13 marca 2016
www.zjazd.org
Patronat honorowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy
organizator:

współrealizator:

w ramach programu:

współudział:
partnerzy:

współorganizatorzy:

patronat
medialny:

Autorytety i osoby życia publicznego
komentują hasła X Zjazdu Gnieźnieńskiego
WYZWALAJĄCA MOC
CHRZEŚCIJAŃSTWA

Bp Michał Janocha
Jesteśmy maleńkim pyłkiem w kosmosie ale pyłkiem chcianym, przewidzianym, umiłowanym, powołanym
do wieczności. Tu jest wyzwalająca
moc chrześcijaństwa.

Prof. Paul Dembiński
Wyzwalająca moc chrześcijaństwa
polega na tym, że możemy się odnieść się do wartości dobra wspólnego. Możemy widzieć w drugim człowieku, nawet obcym – bliźniego.

Ewa Czaczkowska
Należałoby raczej mówić o wyzwalającej mocy wiary niż chrześcijaństwa.
Człowiek wierzący traktuje prawa
jako swój wybór, który staje się mocą,
siłą, który sprawia, że nasze życie jest
życiem dobrym.

Ks. Jan Kaczkowski
Wiara daje mi niezwykle silne poczucie wolności. To w wolności godność
osoby ludzkiej realizuje się w stu procentach. Nie można wierzyć i czuć się
zniewolonym.

Kard. Kazimierz Nycz
Przyjęta wola Boża daje człowiekowi
wolność i w tym znaczeniu wyzwala.

EUROPA NOWYCH
POCZĄTKÓW

Piotr Żyłka
Europa umiera. Europa jest w kryzysie. Europa zapomniała o tym, że wywodzi się z chrześcijańskich wartości.
Musimy zastanowić się jak my mamy
się nawrócić...

Paweł Lisicki
Czy istnieje coś takiego jak nowy początek Europy? Początek był tylko jeden, stary początek do którego można wracać, jest nim chrześcijaństwo.
Pytanie jest tylko takie, czy możemy
do niego wrócić?

O. Dariusz Kowalczyk SJ
Europa nowych początków – wynika
z potrzeby przebudzenia się. Przebudźmy się, nie wstydźmy się chrześcijańskiego dziedzictwa. Kościół
powinien być odważny w przepowiadaniu Ewangelii dla Europy.

Krzysztof Stanowski
Nowy początek którego potrzebuje Europa to z jednej strony pamięć
o bohaterach przeszłości ale z drugiej
strony nie musimy być niewolnikami
historii.

Maria Rogaczewska
Uchodźcy z krajów trzeciego świata,
dotkniętych wojną, pukają do drzwi
Europy, która jest dla nich synonimem słowa nadzieja, obietnica. Problem polega na tym, że my sami nie
wierzymy we własne wartości, dekonstruujemy te wartości na których
podwalinie powstała Europa.
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Szukać choćby
maleńkiej szczeliny
„Uznawanie siebie za grzesznika to pewien rodzaj łaski. To łaska, która
zostaje ofiarowana. Bez łaski można dojść co najwyżej do tego, by
powiedzieć: jestem ograniczony, mam swoje ograniczenia, to są moje
błędy” – mówi papież Franciszek w rozmowie z Andreą Torniellim*.
Andrea Tornielli: Co jest potrzebne, by uzyskać miłosierdzie? Czy
konieczne jest jakieś konkretne
nastawienie?
Papież Franciszek: Przychodzi mi na
myśl zdanie: dłużej już nie dam rady!
W pewnym momencie potrzebujesz
zrozumienia, uzdrowienia, uleczenia,
przebaczenia. Potrzebujesz tego, by
się podnieść, by znów ruszyć w drogę. Mówi psalmista: „Moją ofiarą,
Boże, duch skruszony; nie gardzisz,
Boże, sercem pokornym i skruszonym” (Ps 50, 19). Święty Augustyn
pisał: „Szukaj w twoim sercu tego, co
podoba się Bogu. Trzeba, byś dokładnie połamał na drobne kawałki twoje
serce. Boisz się, że zniknie, ponieważ
jest połamane? W ustach psalmisty znajdziesz takie słowa: „Stwórz,
o Boże, we mnie serce czyste” (Ps 50,
12). Musi więc zostać zniszczone serce nieczyste, aby mogło zostać stworzone serce czyste. Kiedy grzeszymy,
musimy czuć niechęć wobec samych
siebie, ponieważ grzechy nie podobają się Bogu. A ponieważ uznajemy,
że nie jesteśmy bez grzechu, przynajmniej w tym staramy się być podobni Bogu: w niechęci do tego, czemu
niechętny jest Bóg” (Discorsi 19, 2–3).
Ojcowie Kościoła uczą, że serce połamane na kawałki to ofiara, która najbardziej podoba się Bogu. To znak, że
jesteśmy świadomi naszego grzechu,
popełnionego zła, naszej nędzy oraz
naszej potrzeby otrzymania przebaczenia, miłosierdzia.

Jak to zrobić, by uznać siebie za
grzesznika? Co powiedziałby Ojciec Święty komuś, kto tego nie
czuje?
Poradziłbym mu, by prosił o tę łaskę!
Tak, również uznawanie siebie za
grzesznika to pewien rodzaj łaski. To
łaska, która zostaje ofiarowana. Bez
łaski można dojść co najwyżej do
tego, by powiedzieć: jestem ograniczony, mam swoje ograniczenia, to
są moje błędy. Jednak uznanie siebie
za grzesznika to coś innego. Oznacza
postawienie się przed Bogiem, który
jest naszym wszystkim, i odsłonięcie
samego siebie, a więc naszej nicości,
naszej nędzy, naszych grzechów. To
naprawdę łaska, o którą należy prosić.
Ksiądz Luigi Giussani przytaczał
przykład zaczerpnięty z powieści
Bruce’a Marshalla Ale i oni otrzymali
po denarze. Bohater książki, ksiądz
Gaston, musi wyspowiadać młodego niemieckiego żołnierza, którego francuscy partyzanci skazali na
śmierć. Żołnierz wyznaje swoją słabość do kobiet i liczne przygody miłosne, jakie przeżył. Ksiądz wyjaśnia
mu, że by móc uzyskać przebaczenie i odpuszczenie grzechów, musi
za nie żałować. Żołnierz odpowiada:
„Jak mam żałować? To było coś, co
mi się podobało, gdybym miał możliwość, teraz zrobiłbym to samo. Jak
miałbym żałować?”. Wówczas ksiądz
Gaston, który chce dać rozgrzeszenie temu penitentowi stojącemu już
niemal w obliczu śmierci, wpada na
genialny pomysł i pyta: „Ale czy żałujesz, że nie żałujesz?”, a młodzieniec spontanicznie odpowiada: „Tak,
żałuję, że nie żałuję”. Czyli: przykro
mi, że nie umiem okazać żalu. To
staje się maleńką szczeliną, która pozwala miłosiernemu księdzu
udzielić rozgrzeszenia.
To prawda, tak właśnie jest. To przykład, który dobrze ukazuje próby,
jakie podejmuje Bóg, by utorować
sobie przejście do serca człowieka, by
odnaleźć ten prześwit, który pozwoli
działać Jego łasce. On nie chce, by
ktokolwiek się zgubił. Jego miłosierdzie jest nieskończenie większe od
naszego grzechu, Jego lekarstwo jest
nieskończenie mocniejsze niż choroba, którą musi w nas uleczyć. Jest
taka prefacja liturgii ambrozjańskiej,
w której czytamy: „Pochyliłeś się nad
naszymi ranami i uzdrowiłeś nas, dając nam lekarstwo silniejsze niż nasze
rany, miłosierdzie większe niż nasza
wina. W ten sposób również grzech,
na mocy Twojej nieskończonej miłości, posłużył do tego, by wynieść nas

do Bożego życia”.
Zastanawiając się nad moim życiem
i moim doświadczeniem, nad owym
dniem 21 września 1953 roku, kiedy
Bóg przyszedł mi na spotkanie, napełniając mnie zadziwieniem,
zawsze mówiłem, że Pan „nos primerea”, czyli nas wyprzedza, poprzedza.
Wierzę, że to samo można powiedzieć
o Bożym miłosierdziu ofiarowanym,
by leczyć nasze rany, wyprzedzającym nas. Bóg nas oczekuje, czeka,
aż pokażemy Mu choć ten maleńki
prześwit, by mógł w nas działać swoim przebaczeniem, swoją łaską. Tylko
ten, kto został dotknięty, przytulony
czułością Jego miłosierdzia, zna tak
naprawdę Pana. Dlatego często powtarzam, że przestrzenią, w której
dochodzi do spotkania z miłosierdziem Jezusa, jest mój grzech. Kiedy
doświadcza się objęć miłosierdzia,
kiedy pozwala się na bycie przytulonym, kiedy jesteśmy poruszeni, wówczas życie może się odmienić, ponieważ próbujemy odpowiedzieć na ów
ogromny i nieoczekiwany dar, który
w ludzkich oczach może wydawać
się wręcz „niesłuszny”, tak jest obfity.
Stajemy wobec Boga, który zna nasze
grzechy, nasze zdrady, nasze zaparcia
się, naszą nędzę. A przecież jest tutaj,
oczekuje nas, by ofiarować się nam
w całości, by nas podnieść.
Wracając do historii przedstawionej
w powieści Marshalla: wychodzę
z podobnego założenia, idę w tym
samym kierunku. Chodzi tutaj nie
tylko o tę maksymę prawną, zawsze
aktualną, według której in dubio pro
reo, czyli w razie wątpliwości należy osądzić zawsze na korzyść osoby
poddawanej sądowi. Chodzi również
o to, że istotny jest gest. Sam fakt, że
ktoś idzie do konfesjonału, wskazuje, że mamy już jakiś zaczątek żalu,
choćby nawet nieuświadomionego.
Gdyby nie było tego pierwszego
kroku, pierwszego poruszenia serca,
osoba ta po prostu by nie przyszła.
To, że tam jest, może zaświadczyć
o pragnieniu zmiany. Słowo jest ważne, wyraża gest. Ale sam gest również jest ważny: czasem więcej może
znaczyć pełna niepewności i pokory
obecność penitenta, który z trudem
się wypowiada, niż wielomówstwo
kogoś, kto opisuje swój żal.
*Wywiad jest fragmentem rozmowy Andrei Torniellego z papieżem
Franciszkiem, która właśnie ukazała
się nakładem wydawnictwa Znak pod
tytułem „Miłosierdzie to imię Boga”
(Kraków 2016)
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Kościoły stacyjne w Warszawie Komunikat Arcybiskupów
Parafia

Adres

1

10.02.2016

Środa Popielcowa

Najświętszego Zbawiciela

ul. Marszałkowska 37

2

11.02.2016

czwartek

Bogurodzicy Maryi

ul. Powstańców Śląskich 67d

3

12.02.2016

piątek

Matki Bożej Loretańskiej

ul. Ratuszowa 5A

4

13.02.2016

sobota

św. Stanisława Kostki

ul. Hozjusza 2

5

14.02.2016

I niedziela
Wielkiego Postu

Katedra św. Michała Archanioła
i św. Floriana

ul. Floriańska 3

6

15.02.2016

poniedziałek

bł. Władysława
z Gielniowa

ul. Przy Bażantarni 3

7

16.02.2016

wtorek

św. Faustyny

ul. Żuromińska 2

8

17.02.2016

środa

św. Andrzeja Boboli

ul. Rakowiecka 61

9

18.02.2016

czwartek

Matki Bożej Królowej Aniołów

ul. ks. Bronisława Markiewicza 1

10

19.02.2016

piątek

św. Ojca Pio

ul. gen. A. E. Fieldorfa 1

11

20.02.2016

sobota

NMP
Matki Kościoła

ul. Domaniewska 20

12

21.02.2016

II niedziela
Wielkiego Postu

Bazylika archikatedralna
św. Jana Chrzciciela

ul. Świętojańska 8

13

22.02.2016

poniedziałek

Matki Bożej z Lourdes

ul. Wileńska 69

14

23.02.2016

wtorek

Niepokalanego Poczęcia NMP

ul. Przy Agorze 9

15

24.02.2016

środa

św. Jakuba Apostoła

ul. Grójecka 38

16

25.02.2016

czwartek

Narodzenia Pańskiego

ul. Ostrobramska 72

17

26.02.2016

piątek

św. Maksymiliana Kolbego

ul. Rzymowskiego 35

18

27.02.2016

sobota

Nawiedzenia NMP

ul. Przyrynek 2

19

28.02.2016

III niedziela
Wielkiego Postu

Bazylika Najświętszego
Serca Pana Jezusa

ul. Kawęczyńska 53

20

29.02.2016

poniedziałek

św. Michała Archanioła

ul. Puławska 95

21

01.03.2016

wtorek

Świętej Trójcy

ul. Solec 61

22

02.03.2016

środa

św. Wincentego Pallotiego

ul. Skaryszewska 12

23

03.03.2016

czwartek

św. Tomasza Apostoła

ul. Dereniowa 12

24

04.03.2016

piątek

Podwyższenia Krzyża

ul. Słomiana 2/4

25

05.03.2016

sobota

Chrystusa Króla

ul. Tykocińska 27/35

26

06.03.2016

IV niedziela
Wielkiego Postu

Bazylika Świętego Krzyża

ul. Krakowskie Przedmieście 3

27

07.03.2016

poniedziałek

Ofiarowania Pańskiego

ul. Stryjeńskich 21

28

08.03.2016

wtorek

Świętej Rodziny

ul. Rozwadowska 9/11

29

09.03.2016

środa

św. Franciszka z Asyżu

ul. Hynka 4a

30

10.03.2016

czwartek

Wszystkich Świętych

pl. Grzybowski 3/5

31

11.03.2016

piątek

Matki Bożej Różańcowej

ul. Wysockiego 8

32

12.03.2016

sobota

Matki Bożej
Wspomożycielki Wiernych

ul. Conrada 7

33

13.03.2016

V niedziela
Wielkiego Postu

Sanktuarium
Matki Bożej Zwycięskiej

ul. Grochowska 365

34

14.03.2016

poniedziałek

św. Augustyna

ul. Nowolipie 18

35

15.03.2016

wtorek

Najczystszego Serca Maryi

ul. Chłopickiego 2

36

16.03.2016

środa

NMP
Matki Miłosierdzia

ul. Bonifacego 9

37

17.03.2016

czwartek

św. Zygmunta

pl. Konfederacji 55

38

18.03.2016

piątek

Matki Bożej Nieustającej Pomocy

ul. Nobla 16

39

19.03.2016

sobota

Zmartwychwstania Pańskiego

ul. Księcia Zimowita 39

40

20.03.2016

Niedziela
Palmowa

Wniebowstąpienia Pańskiego

ul. KEN 101

Rozpoczynamy okres Wielkiego Postu, który w Roku Jubileuszu
Miłosierdzia i 1050. rocznicy Chrztu Polski ma wyjątkowy charakter.
Papież Franciszek w bulli ogłaszającej Nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia napisał: „Niech Wielki Post w Roku Jubileuszowym będzie
przeżywany jeszcze bardziej intensywnie jako ważny moment, by
celebrować miłosierdzie Boże i go doświadczać (MV17).
W ubiegłym roku w obu warszawskich diecezjach zainicjowano,
na wzór tradycji rzymskiej, modlitwę w kościołach stacyjnych w
każdy dzień Wielkiego Postu. Wierni przychodzą do konkretnego
kościoła na modlitwę, adorację, zwłaszcza Mszę Świętą o godz. 20.00,
poprzedzoną nabożeństwem Gorzkich Żali. W tym dniu będzie tam
możliwość całodziennego korzystania z sakramentu pojednania.
Podczas tegorocznego Wielkiego Postu papież posyła Misjonarzy
Miłosierdzia, którzy także w kościołach stacyjnych będą pełnili swoją
posługę, mając od Ojca Świętego władzę przebaczenia grzechów
zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej.
Na czas modlitwy w kościołach stacyjnych, także w intencji Roku
Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski oraz Światowych Dni
Młodzieży, z serca błogosławimy
† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski
† Arcybiskup Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawski-Praski
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W naszej ofercie
znajdują się m.in.:

• serie wydawnicze,
np. Lectio divina
• publikacje dotyczące
wiary i życia
• modlitewniki
• książki pogłębiające
duchowość maryjną
• literatura dla dzieci
i młodzieży
• poradniki dla rodziców
nt. wychowania
• biografie i świadectwa
• tomiki poezji
• akcydensy

Ważne miejsce
zajmują miesięczniki:

• „Różaniec”
• „Tak Rodzinie”
• „Anioł Stróż”
(z płytą CD)
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ORĘDZIE
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
NA WIELKI POST 2016 ROKU
(fragmenty)

„Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary” (Mt 9,13)
Uczynki miłosierdzia w Roku Jubileuszowym
Dzieła miłosierdzia
Miłosierdzie Boże zmienia serce człowieka i pozwala mu doświadczyć
wiernej miłości, sprawiając, że i on
staje się zdolny do miłosierdzia. Wciąż
odnawiającym się cudem jest fakt, że
miłosierdzie Boże może opromienić życie każdego z nas, pobudzając
nas do miłości bliźniego i tego, co
tradycja Kościoła nazywa uczynkami
miłosierdzia względem ciała i duszy.
Przypominają nam one o tym, że nasza wiara wyraża się w konkretnych,
codziennych uczynkach, które mają
pomagać naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy i na podstawie których będziemy sądzeni:
karmienie, nawiedzanie, pocieszanie,
pouczanie. Dlatego życzyłem sobie,
„aby chrześcijanie zastanowili się
podczas Jubileuszu nad uczynkami
miłosierdzia względem ciała i duszy.
Będzie to sposób na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego
w obliczu dramatu ubóstwa, a także
na wchodzenie coraz głębiej w serce
Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani przez Boże miłosierdzie”
(Misericordiae Vultus, 15). Bowiem to
w człowieku ubogim i potrzebującym
ciało Chrystusa „staje się znów widoczne w umęczonych, poranionych,
ubiczowanych,
niedożywionych,
uciekinierach…, abyśmy mogli Go
rozpoznać, dotknąć i troskliwie Mu
pomóc” (tamże). Niebywała i skandaliczna tajemnica przedłużającego
się w dziejach cierpienia Niewinnego
Baranka, krzaku gorejącego bezinteresowną miłością, przed którym można tylko, jak Mojżesz, zdjąć z nóg sandały (por. Wj 3, 5); a jeszcze bardziej,
gdy ubogim jest brat lub siostra w
Chrystusie cierpiący z powodu swojej
wiary.
W obliczu tej miłości potężnej jak
śmierć (por. Pnp 8, 6) najnędzniejszym ubogim jest ten, kto nie chce
przyznać się, że nim jest. Wydaje mu
się, że jest bogaty, a w rzeczywistości
jest najuboższym z ubogich. A to dlatego, że jest niewolnikiem grzechu,
który każe mu używać swego bogactwa i władzy nie po to, by służyć Bogu
i bliźnim, ale by zagłuszyć w sobie
myśl, że i on w rzeczywistości jest tylko ubogim żebrakiem. Im większym
bogactwem i władzą dysponuje, tym
większe może się stać jego kłamliwe
zaślepienie. Dochodzi do tego, że nie
chce nawet widzieć ubogiego Łaza-

rza, żebrzącego u drzwi jego domu
(por. Łk 16, 20-21), który jest figurą
Chrystusa żebrzącego w ubogich o
nasze nawrócenie. Łazarz stanowi
możliwość nawrócenia, którą Chrystus nam daje, a której być może nie
widzimy. Temu zaślepieniu towarzyszy pełna pychy żądza wszechmocy,
w której rozlegają się złowieszczo
szatańskie słowa: “będziecie jak Bóg”
(Rdz 3, 5), będące źródłem każdego
grzechu. Ta żądza może przyjąć formę społeczną i polityczną, jak pokazały systemy totalitarne XX w. i jak
pokazują dzisiaj ideologie promujące
jedyną słuszną myśl oraz technonaukę, dążące do tego, by Bóg stał się
nieistotny, a człowiek został sprowadzony do masy, którą można posługiwać się w sposób instrumentalny.
Obecnie mogą to pokazywać także
struktury grzechu związane z modelem fałszywego rozwoju, opartego na
kulcie pieniądza, który zobojętnia na
los ubogich bogatsze osoby i społeczeństwa, które zamykają przed nimi
drzwi, odmawiając nawet tego, by ich
zobaczyć.
Dla wszystkich zatem Wielki Post w
tym Roku Jubileuszowym jest sprzyjającym momentem, by wreszcie
móc wyjść z wyobcowania poprzez
słuchanie Słowa Bożego oraz uczynki
miłosierdzia. Poprzez uczynki względem ciała – dotykamy ciała Chrystusa
w braciach i siostrach, którzy potrzebują, by ich nakarmić, odziać, przyjąć do domu i nawiedzić, a poprzez
uczynki duchowe – dawanie rad,
pouczanie, darowanie uraz, upominanie i modlitwę, obcujemy bardziej
bezpośrednio z naszą własną grzesznością. Z tego powodu uczynków
względem ciała i względem ducha
nigdy nie należy od siebie oddzielać.
Bowiem właśnie wtedy, gdy dotyka
w ubogim człowieku ciała Chrystusa Ukrzyżowanego, grzesznik może
otrzymać w darze uświadomienie
sobie, że on sam jest biednym żebrakiem. Na tej drodze także “pyszniący
się”, “władcy”, “bogacze”, o których
mówi Magnificat, mają możliwość
spostrzeżenia, że są niezasłużenie miłowani przez Chrystusa Ukrzyżowanego, który umarł i zmartwychwstał
również dla nich. Tylko ta miłość
może zaspokoić pragnienie nieskończonego szczęścia i miłości, które
człowiek usiłuje osiągnąć, łudząc się,
że je znajdzie w kulcie wiedzy, bogac-

twa i władzy. Jest jednak zawsze niebezpieczeństwo, że coraz szczelniej
zamykając się na Chrystusa, który w
ubogich i potrzebujących wciąż puka
do drzwi ich serc, pyszni, możni i bogaci skażą sami siebie na tę otchłań
samotności, którą jest piekło. Dlatego dla nich i dla nas wszystkich na
nowo rozbrzmiewają pełne bólu słowa Abrahama: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!” (Łk 16,
29). Słuchanie Słowa i wprowadzanie
go w życie przygotowuje nas w najlepszy sposób do świętowania ostatecznego zwycięstwa nad grzechem
i nad śmiercią Zmartwychwstałego
Oblubieńca, Tego który pragnie oczyścić swą Oblubienicę, która oczekuje
na Jego przybycie.
Nie zmarnujmy tego czasu Wielkiego
Postu, który sprzyja nawróceniu! Prośmy o to przez macierzyńskie wstawiennictwo Dziewicy Maryi, która
jako pierwsza, w obliczu wielkiego
Bożego miłosierdzia, jakim Bóg Ją
darmo obdarował, uniżyła się (por. Łk
1, 48) mówiąc, że jest pokorną służebnicą Pańską (por. Łk 1, 38).
Franciszek
*Źródło: Radio Watykańskie

ciąg dalszy ze str. 1

chrzcielnych, w kościele stają ci,
którzy mówią: „Tak, my to niesiemy.
To jest dla nas ważne. My chcemy
tym żyć i światłość Chrystusa zanieść innym ludziom”.
Pomocą w tych 40 dniach może
być 40 świątyń wyznaczonych
w Warszawie jako kościoły stacyjne.
Począwszy od Środy Popielcowej
do Niedzieli Palmowej, w kolejnych dniach Wielkiego Postu mamy
możliwość indywidualnej i wspólnotowej modlitwy w wybranych
świątyniach. W stolicy ustanowiono
je po raz drugi na wzór nabożeństw
odprawianych w Rzymie. Każdego
kolejnego dnia modlitwy odbywają
się w innym miejscu. Można powiedzieć, że to takie „punkty rozwoju
łaski”, w których możemy ubogacić
się duchowo, dotknąć pewnych
tajemnic i zdać sobie sprawę, że te
tajemnice dotyczą konkretnie nas.
Kościoły stacyjne to takie duchowe
hot-spoty, które pomagają nam nawiązać łączność z Bogiem, a także
pogłębić i przeżyć z Nim osobistą
relację. Służy temu proponowany
od godz. 6 rano do 21 wieczorem
specjalny program modlitw. Głównym punktem dnia stacyjnego jest
Eucharystia sprawowana o godz.
20. W południe odmawiany jest
Anioł Pański i Różaniec z tajemnicami bolesnymi, a na zakończenie
Apel Jasnogórski. Zaplanowano
również Drogę Krzyżową, Gorzkie
Żale oraz Koronkę do Miłosierdzia
Bożego. Co ważne, w danym kościele przez cały dzień można przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.
Jak wspomina Ksiądz Biskup
Wielki Post z okresu dzieciństwa?
Wypełniałem moje rodzinne obowiązki. Chodziłem do szkoły, a nie
na wagary. Nie miały one sensu, bo
w szkole podstawowej pracowała
moja mama, więc i tak wszystko

szybko by się wydało. Czymś oczywistym było dla mnie uczestnictwo
w nabożeństwie Drogi Krzyżowej
i Gorzkich Żalach. Byłem ministrantem i lektorem, więc udawałem się
do kościoła z pasją organizowania
modlitwy od strony techniczno-zadaniowej. Była to też okazja do
przeżycia samodzielnie pewnych
prawd duchowych i dzielenia się
nimi. Pamiętam też, że na początku
szkoły średniej jeden z katechetów
zaproponował młodzieży przygotowanie misterium Męki Pańskiej.
Dawało nam to wiele przyjemności
na próbach. Mogliśmy zrobić coś
razem i to dla innych. A później,
jak już prezentowaliśmy sztukę
parafianom, obserwowaliśmy przeżycia, wzruszenie i refleksje na ich
twarzach. We wspomnianym misterium, oprócz spraw technicznych,
zaangażowany byłem także w rolę
jednego z apostołów. Teraz pełnię
posługę następcy apostołów. Takie
znaki wielkopostne odnawiają się
w późniejszych etapach życia.
Czego życzyłby Ksiądz Biskup
czytelnikom Niecodziennika?
Życzę, byśmy wszyscy potrafili przyjąć i wykorzystać propozycje Pana
Boga tak, by one nas udoskonalały.
Życzę również, byśmy tajemnice
Wielkiego Czwartku, Piątku, Soboty
i Niedzieli Zmartwychwstania traktowali po prostu jako nasze, a gdy
je dostrzeżemy, by stały się darem,
który uraduje każdego.
Rozmawiała
Agnieszka Kurek-Zajączkowska

MODLITEWNIK NA ROK MIŁOSIERDZIA
Publikacja jest zbiorem ponad 250 modlitw zgrupowanych w ośmiu rozdziałach sławiących miłosierdzie Boże: dla świata, w tajemnicy krzyża, w Eucharystii, przez Maryję, w tajemnicy przebaczenia, dla rodzin, dla chorych, dla
zmarłych. Wydanie specjalne na Rok Miłosierdzia.

Miłosierdzie
Boże na wieki
wysławiać będę
Modlitewnik

duży format 143x208 mm,
s. 400, oprawa twarda,
złocenia, tasiemka,
cena detaliczna 20,00 zł

duża, czytelna
czcionka

cena promocyjna 12,00 zł
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Codzienna aplikacja miłosierdzia
Trwa ogłoszony przez Ojca Świętego Rok Miłosierdzia. Właśnie zaczyna
się Wielki Post. To doskonała okazja, by nieco „odkurzyć” ideę wypromowaną przez św. Faustynę. Ale jak praktykować miłosierdzie na co dzień?

8 grudnia 2015 roku, w 50. rocznicę
zakończenia obrad Soboru Watykańskiego II, a jednocześnie w uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny, rozpoczął
się Rok Miłosierdzia. „Pragnę, aby Jubileusz był żywym doświadczeniem
bliskości Ojca, niejako dotknięciem
ręką Jego czułości, aby wiara każdego wierzącego umocniła się, a tym
samym jego świadectwo stało się
coraz bardziej skuteczne” – pisał Franciszek w liście do przewodniczącego
Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej
Ewangelizacji abp Salvatore Fisichelli.
W zagadnienie Miłosierdzia Bożego
wprowadzić miała papieska bulla
„Misericordiae vultus”. W niej zostały
też wskazane najważniejsze etapy
Jubileuszu. „Kościół ma misję głoszenia miłosierdzia Boga, bijącego serca
Ewangelii, aby w ten sposób dotknąć
serce i umysł każdego człowieka” –
można przeczytać w dokumencie,
ustanawiającym nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.
Franciszek chce, byśmy w roku jubileuszowym przemyśleli uczynki miłosierdzia względem ciała i względem
ducha. „Tak, jak kocha Ojciec, tak też
powinni kochać i synowie. Jak On
jest miłosierny, tak też i my jesteśmy
wezwani, by być miłosiernymi: jedni
wobec drugich” – zachęca w bulli. Jak
ma to wyglądać w codziennym życiu?
Pigułki miłosierdzia
Jeszcze długo przed ogłoszeniem
przez Franciszka Roku Miłosierdzia,
w głowach kilku osób, zarówno
świeckich, jak i duchownych, zrodził
się pomysł, by promować Boże Miłosierdzie. Wszystko zaczęło się od
tego, że sami na własnej skórze bardzo mocno doświadczyli miłosierdzia. I postanowili działać, by dzielić
się owocami tych przemian. Kiedy

wkrótce pojawiły się w Kościele informacje o planach Ojca Świętego,
jedynie utwierdzili się swoim postanowieniu.
Tak powstał projekt o nazwie Misericors (z łac. „miłosierny”), który
pomaga być miłosiernym. Dziś Misericors to prężnie działający fanpage
na Facebooku, profil na Twitterze
i Snapchacie, strona WWW, a przede
wszystkim aplikacja na smartfony –
pierwsza aplikacja społecznościowa
w Kościele katolickim!
Działania Misericors przebiegają na
kilku płaszczyznach – to m.in. prezentowanie nauczania Kościoła na
temat Miłosierdzia, zachęcanie do
wielbienia Miłosierdzia, zwłaszcza
przez odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia oraz (a może przede
wszystkim!) przypominanie, na czym

polegają uczynki miłosierdzia co do
duszy i ciała.
2x7, tzn. róbcie dobro!
Nie tylko ogłoszenie przez Franciszka
Jubileuszu Miłosierdzia było dla twórców aplikacji niespodzianką. Wyrażone przez Ojca Świętego w orędziu na
zbliżające się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie pragnienie, by „odkurzyć” uczynki miłosierdzia dodało im
wiatru w skrzydła.
„Zapraszam was zatem do ponownego odkrycia uczynków miłosierdzia
względem ciała: głodnych nakarmić,
spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć,
więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych grzebać. Nie zapominajmy również o uczynkach miłosier-

nych względem duszy: grzesznych
upominać, nieumiejętnych pouczać,
wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie
znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. Jak widzicie, miłosierdzie nie jest postawą
na pokaz, nie jest też zwykłym sentymentalizmem. Jest sprawdzianem
autentyczności naszej postawy jako
uczniów Jezusa, naszej wiarygodności jako chrześcijan we współczesnym świecie” – napisał Franciszek.
I zaproponował młodym ludziom
konkret – by przez pierwsze siedem
miesięcy 2016 roku, wybierali co
miesiąc jeden uczynek miłosierny
względem ciała i jeden względem
duszy, i realizowali je. „Zainspirujcie
się modlitwą św. Faustyny, pokornej
apostołki Bożego Miłosierdzia w naszych czasach” – zachęcał.
Inspiracja w memach
Wyrecytowanie wszystkich 14. uczynków miłosierdzia bez zająknięcia to
zapewne problem dla niejednego
w miarę regularnie praktykującego
katolika. Ale odświeżenie pamięci
i czysto katechizmowej wiedzy to zaledwie ułamek sukcesu. Chodzi przecież o to, aby ideę wcielić w życie,
a słowo zamienić w czyn.
Jak na co dzień „grzebać umarłych”,
skoro (dzięki Bogu!) nieczęsto umiera
ktoś z naszych bliskich lub rodziny?
Jak „przyodziewać nagich” albo „karmić głodnych”, skoro – poza przelotną wymianą spojrzeń z żebrzącym
pod sklepem – nie mamy okazji do
niesienia pomocy potrzebującym?
Już nie wspominając o pocieszaniu
więźniów, skoro nikt z naszych znajomych „akurat” nie został pozbawiony
wolności (tu również należy dodać,
chwała Panu!). A już tak abstrakcyjne
zalecenia, jak „grzesznych upominać”
czy „nieumiejętnych pouczać” zdają
się zakrawać na anachronizmy, kompletnie nieprzystające do realiów dzisiejszego życia.
Co na to ekipa Misericors? Dla nich
uczynki miłosierdzia to nie jakaś
przestarzała idea, ale konkretne
wskazówki, jak czynić dobro na co
dzień. Grzebać umarłych? Bardzo
proszę! „Broń dobrego imienia osób
zmarłych. O nich TYLKO dobrze, albo
wcale... Szybko reaguj! Reaguj, gdy
ktoś mówi źle o zmarłych, zaproponuj
modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące... Bądź #misericors dla zmarłych...”
– proponują. W innym miejscu radzą,
by modlić się o dar przebaczenia, jeśli
żywi się urazę względem zmarłego.
Nowe spojrzenie
Co zrobić, by uczynić zadość pocieszaniu więźniów? Twórcy aplikacji
proponują, by odpowiedzieć sobie
na kilka pytań: „Czy masz czas dla
własnego dziecka…? Czy zabiera Ci

go praca, telewizja, komputer, smartfon czy inne nałogi…? Kiedy ostatnio
grałeś z dzieckiem w grę planszową,
byliście na spacerze, porozmawialiście dłużej niż 4,5 minuty…? Czy liczba kolejnych obowiązków, które na
siebie bierzesz nie przekłada się na
spadek ocen u dziecka w szkole…?
Masz czas przytulać dziecko przynajmniej 12 razy dziennie, jak uczył Janusz Korczak…? A jeśli nie masz dzieci – kiedy ostatnio porozmawiałeś
dłuższą chwilę ze swoim sąsiadem,
przyjacielem, rodzicami…? Jesteśmy
WIĘŹNIAMI otaczających nas sprzętów…?”.
Dzięki Misericors można też inaczej

spojrzeć np. na polecenie odwiedzania chorych. „Gdy jesteś chory, troszczysz się o to, by nie zarazić innych?
Myjesz ręce, wyrzucasz chusteczki do
kosza a nie na podłogę, przysłaniasz
usta, gdy kaszlesz…? Troszczysz się
o zdrowie bliźniego, żeby nie rozprzestrzeniać infekcji, czy raczej myślisz: jestem chory i cierpię, to nie
obchodzi mnie zdrowie bliźniego…?”
– pytają twórcy aplikacji. I za każdym
razem podsuwają nowe pomysły, na
nowo odkrywają katechizmowe zalecenia, które tylko na pierwszy rzut
oka wydają się nieco anachroniczne,
by stały się one bliższe dzisiejszym
realiom, a przez to... łatwiejsze do wy-

pełnienia!
„Dzięki podawanym codziennie
wskazówkom i przykładom znajduję
inspiracje do robienia czegoś dobrego dla innych” – mówiła w Polskim
Radiu Aleksandra Karpińska, jedna
z twórczyń aplikacji. I o to właśnie
chodzi – by dać ludziom iskierkę,
która – w ich chętnych do działania
rękach – może zamienić się w prawdziwy płomień miłosierdzia.
„Przytulę męża...”, czyli z wirtualu
do reala
W założeniu twórców Misericors ma
być narzędziem nie tylko informacyjnym (promującym ideę Miłosierdzia, przypominającym uczynki, zachęcającym do lektury tekstów św.
Faustyny), ale również formacyjnym
– czyli zachęcającym do działania, do
przemiany swojego życia, bo przecież
o to chodzi, by się zmieniać, stawać
lepszym człowiekiem, bardziej być
i bardziej kochać.
Monika Przybysz mówiła na antenie
Radia Watykańskiego, że autorom
Misericors bardzo zależy na tym, by
wyciągać ludzi ze świata wirtualnego
do świata realnego. Boże Miłosierdzie
nie może się bowiem ograniczać do
oglądania i lajkowania memów na
Facebooku, ale ma być konkretnym
czynem, praktykowaniem tego, o co
prosi papież Franciszek – robieniem
dobra!
Twórcy Misericors nie tylko podsuwają inspirację, jak wypełniać uczynki miłosierdzia, ale zachęcają również do deklarowania, co konkretnie
użytkownik aplikacji zrobi w danym
dniu czy tygodniu. A co więcej – dają
możliwość podzielenia się własnym
pomysłem na realizowanie dobra
w codzienności. Ks. Józefa Klocha
najbardziej urzekła jedna z takich
pierwszych deklaracji – „Powiem dziś
mężowi, że go kocham i pomogę mu”.
Czasem trzeba tak niewiele!
Marta Brzezińska-Waleszczyk
www.misericors.org
www.facebook.com/Misericors
www.twitter.com/misericors_pl

