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POMÓŻ NAM POKONAĆ NIEDOŻY WIENIE 
WŚRÓD DZIECI I  MŁODZIE ŻY WOKÓŁ NA S

MY PAMIĘTAMY O POTRZEBUJĄCYCH

Z Orędzia papieża Franciszka na Wielki Post 2017
(wybrane fragmenty)

Wielki Post jest czasem 
sprzyjającym zintensy� ko-
waniu życia duchowego 

poprzez święte środki, jakie oferuje 
nam Kościół: post, modlitwę i jałmuż-
nę. U podstaw wszystkiego jest Sło-
wo Boże, do którego słuchania i bar-
dziej pilnego rozważania jesteśmy 
w tym okresie zachęcani. Chciałbym 
zwłaszcza zatrzymać się tutaj nad 
przypowieścią o bogaczu i Łazarzu 
(por. Łk 16,19-31). Pozwólmy się za-
inspirować tą tak znamienną kartą, 
która daje nam klucz do zrozumienia, 
jak działać, aby osiągnąć prawdziwe 
szczęście i życie wieczne, zachęcając 
nas do szczerego nawrócenia.

Przypowieść rozpoczyna się od 
przedstawienia dwóch głównych bo-
haterów, ale to człowiek ubogi jest 
opisany bardziej szczegółowo: jest 
on w stanie rozpaczliwym i nie ma 
siły, aby się podnieść, leży u bramy 
bogacza i je okruszyny, które spa-
dają z jego stołu, całe jego ciało jest 
pokryte ranami a psy przychodzą je 
lizać (por. ww. 20-21). Obraz jest więc 
ponury, a człowiek jest powalony na 
obie łopatki i poniżony.

Scena okazuje się jeszcze bardziej 
dramatyczna, jeśli weźmiemy pod 
uwagę, że ubogi nazywa się Łazarz: 
jest to imię pełne obietnic, które do-
słownie oznacza „Bóg pomaga”. Zatem 
nie jest to osoba anonimowa, ma wy-
raźnie określone rysy i ukazuje się jako 
człowiek, z którym należy łączyć jakąś 
historię osobistą. Chociaż dla boga-
cza jest on jakby niewidoczny, dla nas 
staje się znany i niemal bliski, staje się 
obliczem; a jako takie – darem, bez-
cennym bogactwem, istotą chcianą, 
kochaną, zapamiętaną przez Boga, na-
wet jeżeli jej konkretna kondycja jest 
sytuacją odrzucenia przez ludzi (por. 
Homilia na Mszy św., 8 stycznia 2016).

Łazarz uczy nas, że druga osoba 
jest darem. Właściwa relacja z ludź-
mi polega na uznaniu z wdzięcz-
nością ich wartości. Również ubogi 
przy bramie bogacza nie jest irytu-
jącą przeszkodą, ale wezwaniem do 
pokuty i przemiany swojego życia. 
Pierwszą zachętą jaką kieruje ta 
przypowieść jest wezwanie do ot-
warcia drzwi naszego serca na drugą 
osobę, ponieważ każdy człowiek jest 
darem, czy jest to ktoś nam bliski, 
czy też obcy biedak. Wielki Post jest 

czasem sprzyjającym otwarciu drzwi 
każdemu potrzebującemu i rozpo-
znaniu w nim, czy też w niej, oblicza 
Chrystusa. Każdy z nas spotyka ich 
na swojej drodze. Każde życie, które 
napotykamy, jest darem i zasługu-
je na akceptację, szacunek, miłość. 
Słowo Boże pomaga nam otworzyć 
nasze oczy, aby przyjąć życie i je 
umiłować, zwłaszcza gdy jest słabe. 
By jednak móc to uczynić, trzeba 
potraktować poważnie także to, co 
Ewangelia mówi nam o bogaczu.

Przypowieść bezlitośnie podkre-
śla sprzeczności, w których znajdu-
je się bogacz (por.  w.  19). Człowiek 
ten, w przeciwieństwie do ubogiego 
Łazarza nie ma imienia, jest określo-
ny jedynie jako „bogacz”. Jego bo-
gactwo przejawia się w noszonych 
ubraniach, przesadnym luksusie. 
Purpura była rzeczywiście bardzo 
ceniona, bardziej niż srebro i złoto, 
i dlatego była zastrzeżona dla bo-
gów (por. Jer 10,9) i królów (por. Sdz 
8,26). Bisior był specjalnym rodzajem 

tkaniny, która sprawiała, że ubiór na-
bierał niemal sakralnego charakteru. 
Zatem bogactwo tego człowieka 
było przesadne, również dlatego, 
że okazywane było codziennie, ru-
tynowo: „dzień w dzień świetnie się 
bawił” (w. 19). Dostrzega się w nim 
dramatycznie zepsucie grzechu, któ-
re dokonuje się w trzech następują-
cych po sobie etapach: umiłowanie 
pieniędzy, próżność i pycha (por. 
Homilia podczas Mszy św., 20 wrześ-
nia 2013).

Przypowieść ukazuje nam po-
nadto, że chciwość bogacza czyni 
go próżnym. Jego osobowość speł-
nia się w pozorach, w pokazywaniu 
innym, na co może sobie pozwolić. 
Pozory jednak maskują wewnętrz-
ną pustkę. Jego życie jest uwięzione 
w zewnętrzności, najbardziej po-
wierzchownym i ulotnym wymiarze 
egzystencji (por. tamże, 62).

Najniższym szczeblem tego upad-
ku moralnego jest pycha. Bogacz 
ubiera się jak by był królem, udaje za-
chowanie Boga, zapominając, że jest 
po prostu śmiertelnikiem. Dla czło-
wieka zdemoralizowanego umiłowa-
niem bogactwa nie ma nic oprócz 
własnego „ja”, i dlatego jego spoj-
rzenie nie dostrzega otaczających 
go osób. Owocem przywiązania do 
pieniędzy jest zatem pewien rodzaj 
ślepoty: bogacz nie widzi głodne-
go biedaka, poranionego i leżącego 
w swym upokorzeniu.

Patrząc na tę osobę możemy 
zrozumieć, dlaczego Ewangelia tak 
wyraźnie potępia miłość pieniędzy: 
„Nikt nie może dwom panom służyć. 
Bo albo jednego będzie nienawidził, 
a drugiego będzie miłował; albo 
z jednym będzie trzymał, a drugim 
wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu 
i Mamonie” (Mt 6,24). 
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Druga osoba 
jest darem…
ks. Andrzej Sikorski, redaktor naczelny

Oddajemy kolejny numer bez-
płatnej gazety „Niecodzien-
nik”. To duża radość dla nas, 

a jednocześnie satysfakcja, że dzięki 
temu możemy z Wami, drodzy Czytel-
nicy mieć kontakt i być obecni w Wa-
szych domach.

Rozpoczęliśmy Wielki Post, który 
ma być dla nas jak napisał w Orędziu 
na Wielki Post papież Franciszek: 
„czasem odkrywania na nowo daru 

Słowa Bożego, by zostać oczyszczo-
nymi z grzechu i służyć Chrystusowi 
w braciach potrzebujących”. Jedną 
z inicjatyw, które w tym mogą nam 
pomóc jest organizowana w Diecezji 
Warszawsko – Praskiej i Archidiecezji 
Warszawskiej praktyka kościołów sta-
cyjnych. To już po raz trzeci będziemy 
mogli modlić się w 40 kościołach po 
obu stronach Wisły. Jednym z celów 
jest integrowanie całej Warszawy, 

niezależnie od tego, że mieszkamy 
w obydwóch diecezjach. Wielkopost-
na tradycja jest stacyjna. Wśród Wiel-
kopostnych nabożeństw, Gorzkie Żale 
powstały i upowszechniły się właśnie 
w stolicy, zwłaszcza na Trakcie Królew-
skim. Praktyka kościołów stacyjnych 
sięga tradycji rzymskiej. Nawiązuje to 
do przeżywanej modlitwy z papieżem 
w łączności z wiernymi , którzy nie 
zawsze mogli dotrzeć na liturgię spra-

wowaną przez głowę Kościoła (plan 
kościołów stacyjnych na stronie 4). 

Franciszek, również podkreśla, że 
owe 40 dni to dobry czas, aby przy-
pomnieć sobie, że „druga osoba jest 
darem”. Powinniśmy starać się tak żyć, 
aby uznać, że „właściwa relacja z ludź-
mi polega na uznaniu z wdzięcznoś-
cią ich wartości”. Dlatego otwórzmy 
drzwi naszego serca każdemu po-
trzebującemu. Starajmy się rozpo-
znać w każdym napotkanym człowie-
ku oblicze samego Chrystusa. Niech 
w tym pomagają nam słowa zachęty 
papieża Franciszka do uczestnictwa 
„w kampaniach wielkopostnych, 
promowanych przez wiele organiza-
cji kościelnych w różnych częściach 
świata, aby rozwijać kulturę spotka-
nia w jednej rodzinie ludzkiej”.

Jako gazeta „Niecodziennik” za-
chęcamy naszych Czytelników do 
wsparcia akcji „Dzwonek na obiad”. 
W ten sposób od 3 lat finansujemy 
obiady dzieciom i młodzieży na te-
renie całej Polski. W ubiegłym roku 
pomogliśmy dzieciom i młodzieży na 
kwotę 133.270,00 złotych. Można nas 
wesprzeć dzieląc się swoją jałmużną 
dokonując wpłaty na konto banko-
we Fundacji „Być Bardziej”: PKO Bank 
Polski S.A. 37 1020 1097 0000 7102 
0278 4825 z dopiskiem „Dzwonek 
na obiad”, a także przekazując 1% 
jako Organizacji Pożytku Publiczne-
go wpisując w rozliczenie roczne nr 
KRSu: 0000445363. Więcej szczegó-
łów na dzwoneknaobiad.pl. lub pod 
adresem e:mail: fundacja@bycbar-
dziej.pl. 

Już po raz ósmy przeżywaniu Wielkiego Postu towarzyszyć 
będzie interdyscyplinarny Międzynarodowy Festiwal Nowe 
Epifanie / Gorzkie Żale organizowany w Warszawie przez 

  Centrum Myśli Jana Pawła II. Jak zawsze nawiązuje on do 
europejskiej tradycji wielkopostnej, bogato reprezentowanej 
również w sztuce. Podstawowym celem Festiwalu jest poszuki-
wanie nowych, współczesnych epifanii piękna oraz inicjowanie 
twórczego dialogu artystów z tradycyjną sztuką religijną w du-
chu „Listu do artystów” Jana Pawła II.

Motto tegorocznej edycji Festiwalu: OTO MATKA TWOJA – to 
słowa Chrystusa wypowiedziane na Krzyżu do umiłowanego ucz-
nia Jana (J 19,27). Główną ideą artystyczną jest więc interpretacja 
motywu matki. W programie można znaleźć zarówno spektakle 
teatralne, koncerty, pokazy filmowe, jak i wydarzenia kulinarne, 
warsztaty edukacyjne czy rozmowy. Program skonstruowany 
został w oparciu o dialog i poszanowanie różnych religii, świato-
poglądów, postaw i form ekspresji. Większość wydarzeń  festiwa-
lowych to premiery, w tym koprodukcje z warszawskimi teatrami 
i innymi instytucjami kultury. Są też pokazy gościnne rzadko wy-
stawianych utworów. Patronat honorowy nad Festiwalem objął 
w tym roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, 
zaś cykl koncertów w Archikatedrze Św. Jana Chrzciciela odby-
wać się będzie pod honorowym patronatem Metropolity War-
szawskiego kardynała Kazimierza Nycza.

Festiwal Nowe Epifanie / Gorzkie Żale 2017 stanowi artystyczne 
uzupełnienie duchowych treści, jakie rozważamy w okresie Wiel-

kiego Postu. Temat Matki Bolesnej poruszają spektakle „Lament” 
(reż. Tomasz Cyz w Muzeum Narodowym w Warszawie), „Pasja” M. 
de Ghelderode (reż. Wiesław Hejno, od lat 7) i „Mater Dolorosa” 
(reż. Daria Kopiec, od lat 12). Motyw Stabat Mater  stał się także 
inspiracją dla cyklu koncertów muzyki dawnej w warszawskiej 
katedrze, z udziałem wybitnych artystów i zespołów polskich i eu-
ropejskich (m. in. Adam Strug, Maria Erdman, Agnieszka Budziń-
ska-Benett, Grandelavoix, Ensamble Peregrina, Monodia Polska, 
Flores Rosarum). Usłyszymy profesjonalne prawykonania unikal-
nych utworów (m.in. polifonia pasyjna kobiet z XVII w.) i wirtuo-
zerskie interpretacje repertuaru tradycyjnego (Iacopone da Todi, 
Marcin Leopolita, Karol Szymanowski). Jest też okolicznościowy 
koncert Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II poświęcony papieżowi 
(„Totus Tuus”) w dwunastą rocznicę śmierci.

W programie nie zabraknie propozycji dla całej rodziny. 
W sposób szczególny zapraszamy na spektakle lalkowe przy-
gotowane wspólnie z warszawskim Teatrem Lalka. Pierwszym 
z nich będzie gościnny pokaz spektaklu „Pasja. Misterium Męki 
Naszego Pana Jezusa Chrystusa” Michaela de Ghelderode w re-
żyserii Wiesława Hejno z Teatru Lalki i Aktora w Łomży. Jest to 
pierwsze w Polsce i drugie w Europie wystawienie sceniczne peł-
nego tekstu belgijskiego dramaturga, który grywany jest rzadko 
i we fragmentach, zwykle przez prowincjonalne teatry w Belgii. 
Jest on kompilacją ludowych przedstawień i podań, spisanych 
i ujednoliconych przez Ghelderode’go. Praca nad tym wyjątko-
wym spektaklem i stworzeniem kilkudziesięciu drewnianych la-

lek trwała aż trzy lata. Spektakl będzie grany 8, 9 i 10 kwietnia 
w Teatrze Lalka. 

Drugie przedstawienie lalkowe odbywające się w ramach Fe-
stiwalu to „Mater Dolorosa” w reżyserii Darii Kopiec i Kacpra Ku-
szewskiego. Jest to jedna z sześciu premier tegorocznej edycji 
Festiwalu. Wydarzenie jest adresowane do widzów od lat dwu-
nastu. Przestrzeń i czas rozpięte są w nim między opowieścią 
biblijną a współczesnością, liturgią wielkopostnego nabożeń-
stwa i świecką tradycją ludową, gdzie motyw żałoby jest nieod-
łącznym elementem rytuału, wchodzącym w skład cyklu życia 
i śmierci. Postać Matki Bolesnej staje się pretekstem do refleksji 
nad cudem narodzin człowieka i bólem w obliczu śmierci. Spek-
takl będzie grany 5, 6, 7 i 11 kwietnia w Teatrze Lalka. Bilety na 
oba spektakle można kupować w kasie Teatru Lalka oraz przez 
stronę internetową Festiwalu. 

Festiwal Nowe Epifanie / Gorzkie Żale organizowany jest przez 
Centrum Myśli Jana Pawła II. 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego. 

Honorowy patronat nad Festiwalem objął Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzej Duda. 

Centrum Myśli Jana Pawła II to warszawska instytucja kultury, 
miejsce spotkań i dialogu, ośrodek, w którym w sposób różnorod-
ny, bogaty i twórczy przybliża nauczanie Papieża – Polaka.

Pełen program wszystkich wydarzeń festiwalowych oraz bilety 
na www.noweepifanie.pl.  

Centrum Myśli JP2, Warszawa

Festiwal Nowe Epifanie / Gorzkie Żale

VIII interdyscyplinarny festiwal wielkopostny
1 marca – 10 kwietnia 2017
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W szystko, co chcemy komukolwiek 
ofiarować, poprzedzone jest do-
kładnym przygotowaniem. Do naj-

piękniejszych miejsc na ziemi (a nawet w pol-
skich Tatrach) dochodzi się przez długą drogę. 
Przed nami najdłuższa droga do pokonania: 
od swojego rozumu do serca; od założenia: 
wszystko już wiem najlepiej, do świadomo-
ści, że potrzebuję Boga i Jego dobra.

Nawigacja i spoko
Posłużę się sytuacją z codziennego już 
chyba życia większości z nas. Jedziesz sa-
mochodem i korzystasz z GPS. Wpisujemy 
cel drogi i start. Bezstresowo jedziemy. Sły-
szymy co jakiś czas: Skręć w lewo – wiesz, że 
tam jest mój cel, gdyż urządzenie zaplanowało 
dla mnie bezpieczną i najkrótszą drogę. Ale ty 
wolisz jechać prosto. Słyszysz z głośnika: Za 800 
metrów na rondzie 3 zjazd. Ale ty wciąż decydu-
jesz jechać prosto. Zawróć na najbliższym skrzy-
żowaniu za 3 km. Za każdym razem, z każdym 
twoim wyborem, GPS ustala nową trasę, dosto-
sowuje ją do wybranej przez ciebie drogi.

Może lepiej po swojemu?
Tak jest w życiu. Niezależnie od decyzji podję-
tej przez człowieka, Bóg układa drogę do mety. 
Nigdy nie męczy się przebaczaniem, nigdy nie 
zniechęca się człowiekiem – przypomniał Papież 
w jednym z pierwszych przemówień. Ale uwa-
ga! Jeśli nie słucham wskazówek GPS, będę mu-
siał nadrobi drogę, za 5 km okaże się, że droga 
jest bardziej kręta, gdzieś są koki, gdzieś roboty 
drogowe… Można się zapuścić gdzieś w głąb 
obcych terenów i trafić w ślepą uliczkę, na dro-
gę przegrodzoną szlabanem. Rzadko się to zda-
rza, ale trzeba być i na to przygotowanym, że 
gdzieś nie będzie pola i stracimy zasięg.

Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, 
rozdzierajcie wasze serca (por. Jl 2, 12nn). Na-
wrócenie to zwrócenie się ku właściwemu kie-
runkowi. Wielki Post jest po to, aby lepiej nasłu-
chiwać, nastroić GPS. Nieraz trzeba naładować 
urządzenie albo wymienić baterię. Czasem trze-
ba zaktualizować mapy w oprogramowaniu. 
A czasem wystarczy podkręcić głośność, żeby 
lepiej słyszeć wskazówki narratora.

Lubisz fast foody?
Pustynia to nie tylko miejsce spotkania Na-
rodu Wybranego z Bogiem, podczas poko-
nywania (zbyt) długiego dystansu 40 lat do 
Ziemi Obiecanej. To także czas użerania się ze 
skorpionami, fatamorganą i demonami. Jezus 
pokonywał tu dystans 40 dniowego oczysz-
czenia. Po tym, jak usłyszał, że jest kochanym 
Synem Boga, musiał samemu pozmagać się 
z tą prawdą. Niewątpliwie pustynia to miejsce 
próby. Jednak świadomość umiłowania przez 
Boga wzmacnia ludzką motywację do podej-
mowania dobrych działań, np. modlitwy, po-
stu czy jałmużny (słowa-wytrychy wielkopost-
nych kazań). 

Ojciec Augustyn Pelanowski porównał ku-
szenie człowieka do propozycji sprzedawcy fast 
foodu. Jesteśmy głodni (uczuć, wiedzy, władzy, 
efektów, jedzenia), a on proponuje hot doga na 
starym oleju, ale po niższej cenie. Tymczasem 
my jesteśmy w drodze do najlepszej restauracji 
w mieście, zaproszeni na uroczysty obiad. Sko-
rzystamy z oferty sprzedawcy baru szybkiej ob-
sługi czy wytrzymamy głód, który nasilił się przy 
przechodzeniu obok budki?

Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, od-
stąpił od Niego aż do czasu. Aż do następnego 
czasu próby. My także nie uciekniemy przed 
kolejnymi pokusami. One są szansą na pozna-
nie swych najgłębszych tęsknot. Z której oferty 
skorzystamy?

C. S. Lewis napisał w Listach starego diabła 
do młodego, że tam, gdzie jest modlitwa, tam ist-
nieje niebezpieczeństwo Jego bezzwłocznej akcji. 
Nasze życie duchowe bez modlitwy po prostu 
nie istnieje. Modlitwa to wyznanie wiary i ak-
ceptacja woli Bożej. Bez niej nie da się powie-
dzieć: Ojcze nasz, wiem, że sam sobie nie poradzę, 
proszę, bądź wola Twoja. 

Za to, że nie skręciłem?
Bóg zaprasza do relacji: hojnie udziela łaski, po to, 
by dokonała się zmiana w moim myśleniu i działa-
niu, co owocuje kolejnym błogosławieństwem ze 
strony Boga, które uzdalnia mnie do wiary, nadziei 
i miłości, a to z kolei ma przełożenie w codzienno-
ści. Nieustanny obieg relacji: Bóg-człowiek.

Jezus nigdy nie wyjmuje Kodeksu Prawa 
Kanonicznego ani judaistycznych ksiąg z 613 
przepisami. Wyznacznikiem w Jego sądowni-
ctwie są uczynki spełniane wobec bliźniego. 
Czeka nas nieubłagany sąd! Najdziwniejsze jest 
to, że oprócz obowiązków, które człowiek po-
winien wypełnić, ocenie podlegają też sprawy, 
które zostały zaniedbane. Podczas spowiedzi 

powszechnej przyznajemy się do zgrzesze-
nia myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. 
Zgrzeszyłem, nie dlatego, że zrobiłem coś ok-
ropnie strasznego. Zgrzeszyłem, bo zaniedba-
łem – w porę nie skręciłem na rondzie w prawo.

Jezus skrywa się w tych sytuacjach, które 
są najbardziej prozaiczne. Gdybyśmy od razu 
zobaczyli w tych ludziach twarz Chrystusa – na 
pewno byśmy pomogli/usłużyli/doradzili/od-
wiedzili (niepotrzebne skreślić). Ćwiczmy naszą 
dobroć! Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty! 
(Kpł, 19, 1-2).

Mój bliźni 
to często zwykły 

dureń!

Z uświadomienia so-
bie wielkości Bożego 

przebaczenia rodzi się 
zaufanie i dziecięca 
prostota. Prostota 
w relację do Boga 
i zaufanie, że On 
nie chce naszego 
upadku, nie chce 
naszej klęski. 

Kodeks Ham-
murabiego to nie-

samowita rewolucja 
w sądownictwie. Do-

tychczas istniała sa-
mowolka: ktoś ci ukradł 

krowę, ty mogłeś mu zabić 
teściową i zabrać całe bydło 

z gospodarstwa. Teraz są gra-
nice wymiaru sprawiedliwości: 

oko za oko i ząb za ząb. Nic ponad 
to. Oczywiście, to tylko kompromis, a nie 

ideał moralności. W Dekalogu, naszej ustawie 
zasadniczej, można dopatrywać pierwszych 
oznak miłosierdzia… 

Wiarę należy przekuwać w konkretne relacje 
z bliźnim. Sprawiedliwość, której uczy Chrystus, 
ma być większa niż uczonych w Piśmie (Mt 5, 20). 
Mistrz umieszcza dla swoich uczniów poprzecz-
kę nieco wyżej. Dotychczas grzechem było za-
bójstwo fizyczne. Nowa wrażliwość uczy, że 
grzechem jest gniew na brata, czyli noszenie 
urazy, smutku, brak przebaczenia, a nawet po-
wiedzenie do kogoś: Durniu!

Łatwo nam pomagać ludziom schludnie 
ubranym, nadającym na tych samych falach co 
my, myślącymi podobnie do nas, elokwentnym 
i kreatywnym. Trudniej podejść do żebraka, 
bezdomnego, narkomana, niepełnosprawnego 
czy prostytutki. Czy nigdy nie zdarza nam się 
w myślach oceniać takiego człowieka: dobrze 
mu tak, zasłużył sobie na to. 

Jezus skrywa się w tych sytuacjach, które 
są najbardziej prozaiczne. Gdybyśmy od razu 
zobaczyli w tych ludziach twarz Chrystusa – na 
pewno byśmy pomogli/usłużyli/doradzili/od-
wiedzili (niepotrzebne skreślić). Ćwiczmy naszą 
dobroć! Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty! 
(Kpł, 19, 1-2).

Podnieś poprzeczkę  
i spójrz na Belkę

Jak zawalczyć o realizację przykazania miłości 
bliźniego na co dzień? Jezus namawia swoich 
uczniów – nas!!! – do bezwarunkowej miłości. 
Chyba każdy z nas chciałby być w taki sposób 
chciany i kochany. To nie jest ideologia albo 
teoretyczne moralizowanie. To codzienność, 
choć cholernie trudna. A dlaczego tak trudna? 
Ponieważ tego, co proponuje Jezus, nie da się 
nauczyć w inkubatorze, w oderwaniu od życia.

Spróbuj odnaleźć w sobie tęsknotę za do-
brem, za dobrymi ludźmi, za dobrymi uczynkami, 

za dobrymi i pięknymi warunkami życia. Poszu-
kaj w sobie pokładów dobra. Na tym gruncie Bóg 
buduje dzisiejszą naukę. Nie wiem czy to bardziej 
normalność czy też powszedniość, ale logiczną 
reakcją człowieka na doświadczenie zła jest zada-
nie ciosu. Można to tłumaczyć instynktem prze-
trwania, samozachowawczym lub obronnym. 
Jednak Chrystus naucza wbrew takiej logice. Nie 
da się? Zapytaj ks. Jerzego Popiełuszkę, Matkę Te-
resę, ojca Maksymiliana Kolbego. 

Zapytaj samego Jezusa Chrystusa, który 
z wysokości krzyża nie przeklinał, ale błogosła-
wił, nie narzekał, ale modlił się: Ojcze, przebacz 
im, bo nie wiedzą, co czynią. Gdy przyjdzie ci nie-
chęć do przebaczenia – spójrz na krzyż. I zapy-
taj Jezusa jak Go naśladować.

Ale kim On dla ciebie jest?
Wielki Post jest drogą, którą podejmuję z Jezu-
sem. Droga przez pustynię do Ogrodu życia. Od 
bylejakości do pełni. To niełatwy szlak, nieraz 
pojawiają się skorpiony, złe duchy i pokusy, do-
świadczenie braku i zniechęcenie. Każda droga 
zaczyna się od tego, że wstanę z kanapy, sprzed 
ciepłego kominka. Metą wędrówki będzie zmar-
twychwstanie i nowe życie. Wytrzymasz do koń-
ca? Czy ulegniesz jakieś tandetnej propozycji na-
tychmiastowego zaspokojenia pragnienia?

Nie uciekaj przed pytaniem dokąd bieg-
niesz? Za kim idziesz? Czym się karmisz? Ła-
two oceniać postawę innych. Za kogo uważają 
Go inni? Muzułmanie bardzo Go szanują, jest 
wielkim prorokiem i posłańcem. Nie wierzą, 
że umarł na krzyżu, bo przecież Bóg nie po-
zwoliłby, aby tak potraktowano Jego Posłańca. 
Hindusi widzą w Nim obecność boskości. Uczy 
ludzi jak żyć i emanuje na nich duch Jezusa. Dla 
Żydów to rabbi i nauczyciel, którego nauka nie 
została przyjęta. Dla wielu niewierzących Jezus 
jest niezwykłym człowiekiem – zmieniał świat, 
uzdrawiał, spotykał się z ludźmi. Tyle tylko, że 
nie został zrozumiany i poniósł klęskę.

A Ty – za kogo mnie uważasz? Dzisiaj, na po-
czątku marca 2017 roku? Bóg jest Tajemnicą. 
Od czasu do czasu pozwala ci zajrzeć za zasłonę 
i zachwycić się Jego niezwykłością. W tym Po-
ście Bóg chce także zaglądać za kurtynę two-
jego życia i codziennych wyborów. Odsłoń ją 
nieco, nie chowaj się. Zaproś Boga do środka.

Serce zdradliwsze
Otwórz szerzej oczy ratio i zmysł fides, aby do-
strzec Boże interwencje w twojej codzienności. 
Przypomnij sobie chwile ostatniej doby, gdzie wi-
działeś Jego działanie. Bądź(my) wdzięczni za do-
świadczenie Boga – w radościach i wyzwaniach.

On się nikomu nie narzuca, ale odważnie sta-
je przy ambonie i zachęca do przyjęcia Ewange-
lii, zawsze DOBREJ Nowiny. Jesteś wolny, więc 
możesz Go wybrać. Serce jest zdradliwsze (Ps 1), 
więc możesz chcieć Go wyrzucić poza miasto, 
poza swoje życie. Z których przestrzeni swojego 
życia chciałbyś Go wyrzucić? To wiele pokazuje, 
gdzie potrzebujesz więcej Jego łaski.

Wykrzycz dziś na modlitwie: Pokładam na-
dzieję w Panu i w Jego słowie, u Pana jest bowiem 
łaska i obfite odkupienie (Ps 130, 5.7). Nie poża-
łujesz! Każde nasze działanie (na zewnątrz) kieł-
kuje najpierw w sercu, wewnątrz mnie – w spo-
sobie myślenia, intuicji, marzeniach i snach. 
Podlewaj swoje serce łaską Boga, to może uroś-
nie coś niesamowitego.

Jezu cichy i pokornego serca – uczyń serca na-
sze według Serca Twego. Życzę Ci, drogi Czytel-
niku, abyś przez te 40 dni odkrył, że twoje serce 
jest zdradliwe i niespójne. Jednak wybierając 
świetnego Lekarza możesz poddać się terapii, 
aby twoje serce było choć troszkę bardziej po-
dobne do Jego Serca. Przejdźmy ten dystans.  

Ks. Kamil Falkowski

40 mil do Serca prawdziwego
Zaczynamy dziś drogę 40 mil, 40 km, 40 dni. Przed nami do pokonania 
dystans Wielkiego Postu, aby odnaleźć w swoim życiu Jezusa, zwanego 
Chrystusem. Jezusa, postać historyczną, która narodziła się w Betlejem, 
za panowania Heroda, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz, już znamy 
i nie mamy wobec niej żadnych wątpliwości. Odkrywanie, że jest On 
namaszczonym Synem Bożym, który chce mojego 
szczęścia, oto ryzykowne wyzwanie
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WIELKOPOSTNE KOŚCIOŁY STACYJNE 2017 – TERMINARZ

WIELKOPOSTNE 
KOŚCIOŁY STACYJNE

DNI POWSZEDNIE
WIELKIEGO POSTU

RAMOWY PROGRAM

DO POŁUDNIA
Otwarcie kościoła 6.00–21.00
Msze święte wg porządku w para� i
Wystawienie Najświętszego Sakramentu 
i adoracja (do godz. 15.00)
Stała całodzienna spowiedź
godz. 12.00 – Anioł Pański i Różaniec 
(tajemnice bolesne)

PO POŁUDNIU
godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego 
(Droga Krzyżowa)
godz. 19.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
godz. 20.00 – Msza Święta
godz. 21.00 – Apel Jasnogórski

WIELKOPOSTNE 
KOŚCIOŁY STACYJNE

NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU

RAMOWY PROGRAM

DO POŁUDNIA
Otwarcie kościoła 6.00–21.00
Msze święte wg porządku w para� i
Wystawienie Najświętszego Sakramentu 
i adoracja (wg możliwości kościołów stacyjnych)
Stała całodzienna spowiedź
godz. 12.00 – Anioł Pański i Różaniec (tajemnice 
bolesne) (wg możliwości kościołów stacyjnych)

PO POŁUDNIU
godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego 
(Droga Krzyżowa) (wg możliwości kościołów stacyjnych)
godz. 17.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
(w Bazylice Świętego Krzyża – godz. 18.00)
godz. 20.00 – Msza Święta
godz. 21.00 – Apel Jasnogórski

DATA DZIEŃ
TYGODNIA DIECEZJA PARAFIA ADRES

01.03.2017 Środa
Popielcowa

Archidiecezja
Warszawska Opatrzności Bożej Warszawa, 

ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1

02.03.2017 czwartek Archidiecezja 
Warszawska Bogurodzicy Maryi Warszawa, 

ul. Powstańców Śląskich 67d

03.03.2017 piątek Diecezja
Warszawsko-Praska Matki Bożej Loretańskiej Warszawa, ul. Ratuszowa 5A

04.03.2017 sobota Archidiecezja 
Warszawska

Najświętszej Maryi Panny Matki 
Kościoła Warszawa, ul. Domaniewska 20

05.03.2017 I niedziela 
Wielkiego Postu

Diecezja 
Warszawsko-Praska

Katedra św. Michała Archanioła 
i św. Floriana Męczennika Warszawa, ul. Floriańska 3

06.03.2017 poniedziałek Archidiecezja 
Warszawska Bł. Władysława z Gielniowa Warszawa, ul. Przy Bażantarni 3

07.03.2017 wtorek Diecezja 
Warszawsko-Praska Św. Faustyny Warszawa, ul. Żuromińska 2

08.03.2017 środa Archidiecezja 
Warszawska Św. Andrzeja Boboli Warszawa, ul. Rakowiecka 61

09.03.2017 czwartek Archidiecezja 
Warszawska Matki Bożej Królowej Aniołów Warszawa, 

ul. Ks. Bronisława Markiewicza 1

10.03.2017 piątek Diecezja 
Warszawsko-Praska Św. Ojca Pio Warszawa, 

ul. Gen. A. E. Fieldorfa 1

11.03.2017 sobota Archidiecezja 
Warszawska Św. Stanisława Kostki Warszawa, ul. Hozjusza 2

12.03.2017 II niedziela 
Wielkiego Postu

Archidiecezja 
Warszawska

Bazylika archikatedralna 
św. Jana Chrzciciela Warszawa, ul. Świętojańska 8

13.03.2017 poniedziałek Diecezja 
Warszawsko-Praska Matki Bożej z Lourdes Warszawa, ul. Wileńska 69

14.03.2017 wtorek Archidiecezja 
Warszawska

Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny Warszawa, ul. Przy Agorze 9

15.03.2017 środa Archidiecezja 
Warszawska Św. Jakuba Apostoła Warszawa, ul. Grójecka 38

16.03.2017 czwartek Diecezja 
Warszawsko-Praska Narodzenia Pańskiego Warszawa, ul. Ostrobramska 72

17.03.2017 piątek Archidiecezja 
Warszawska Św. Maksymiliana Kolbego Warszawa, ul. Rzymowskiego 35

18.03.2017 sobota Archidiecezja 
Warszawska

Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny Warszawa, ul. Przyrynek 2

19.03.2017 III niedziela 
Wielkiego Postu

Diecezja 
Warszawsko-Praska

Bazylika Najświętszego Serca 
Jezusowego Warszawa, ul. Kawęczyńska 53

20.03.2017 poniedziałek Archidiecezja 
Warszawska Św. Michała Archanioła Warszawa, ul. Puławska 95

21.03.2017 wtorek Archidiecezja 
Warszawska Świętej Trójcy Warszawa, ul. Solec 61

22.03.2017 środa Diecezja 
Warszawsko-Praska Św. Wincentego Pallotiego Warszawa, ul. Skaryszewska 12

23.03.2017 czwartek Archidiecezja 
Warszawska Św. Tomasza Apostoła Warszawa, ul. Dereniowa 12

24.03.2017 piątek Archidiecezja 
Warszawska Podwyższenia Krzyża Warszawa, ul. Słomiana 2/4

25.03.2017 sobota Diecezja 
Warszawsko-Praska Chrystusa Króla Warszawa, ul. Tykocińska 27/35

26.03.2017 IV niedziela 
Wielkiego Postu

Archidiecezja 
Warszawska Bazylika Świętego Krzyża Warszawa, 

ul. Krakowskie Przedmieście 3

27.03.2017 poniedziałek Archidiecezja 
Warszawska O� arowania Pańskiego Warszawa, ul. Stryjeńskich 21

28.03.2017 wtorek Diecezja 
Warszawsko-Praska Świętej Rodziny Warszawa, 

ul. Rozwadowska 9/11

29.03.2017 środa Archidiecezja 
Warszawska Św. Franciszka z Asyżu Warszawa, ul. Hynka 4a

30.03.2017 czwartek Archidiecezja 
Warszawska Wszystkich Świętych Warszawa, pl. Grzybowski 3/5

31.03.2017 piątek Diecezja 
Warszawsko-Praska Matki Bożej Różańcowej Warszawa, ul. Wysockiego 8

01.04.2017 sobota Archidiecezja 
Warszawska

Matki Bożej Wspomożycielki 
Wiernych Warszawa, ul. Conrada 7

02.04.2017 V niedziela 
Wielkiego Postu

Diecezja 
Warszawsko-Praska

Konkatedra Bożego Ciała na 
Kamionku – Sanktuarium Matki 

Bożej Zwycięskiej
Warszawa, ul. Grochowska 365

03.04.2017 poniedziałek Archidiecezja 
Warszawska Św. Augustyna Warszawa, ul. Nowolipie 18

04.04.2017 wtorek Diecezja 
Warszawsko-Praska Najczystszego Serca Maryi Warszawa, ul. Chłopickiego 2

05.04.2017 środa Archidiecezja 
Warszawska

Najświętszej Maryi Panny Matki 
Miłosierdzia Warszawa, ul. Bonifacego 9

06.04.2017 czwartek Archidiecezja 
Warszawska Św. Zygmunta Warszawa, pl. Konfederacji 55

07.04.2017 piątek Diecezja 
Warszawsko-Praska

Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy Warszawa, ul. Nobla 16

08.04.2017 sobota Diecezja 
Warszawsko-Praska Zmartwychwstania Pańskiego Warszawa, 

ul. Księcia Zimowita 39

09.04.2017 Niedziela Palmowa 
Męki Pańskiej

Archidiecezja 
Warszawska Wniebowstąpienia Pańskiego Warszawa, ul. KEN 101
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Zapraszamy do naszych placówek
!

Publiczne Przedszkole „Kwiatki św. Franciszka” 
01-140 Warszawa-Wola, ul. Rabsztyńska 5
tel. 22 631 81 42
www.skarga.edu.pl

Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi 
(od 01.09. 2018 r. – publiczna)
01-244 Warszawa-Wola, ul. Bema 73/75
tel. 22 631 90 20
Dzień otwarty 11 marca, godz. 1000–1400

www.skarga.edu.pl

Publiczne Liceum Ogólnokształcące 
im. bł. ks. Romana Archutowskiego
01-815 Warszawa-Bielany, ul. Dewajtis 3
tel. 22 839 08 40
Dzień otwarty 11 marca w godz. 1000–1300

www.archutowski.edu.pl

Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
05-552 Łazy-Magdalenka, ul. Wiejska 2
tel. 22 757 70 31
Dzień otwarty 25 marca, godz. 1000–1500

www.popieluszko.org.pl

Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej zostało
powołane przez Jego Eminencję ks. Kardynała Kazimierza Nycza

Centrum Edukacyjne 
Archidiecezji Warszawskiej
ul. Miodowa 17/19
00-246 Warszawa
tel.: 22 631 90 20

Centrum Edukacyjne
Archidiecezji Warszawskiej

INTERNAT

Piątki Wielkiego Postu w kościele seminaryjnym 
od wielu lat kojarzą się z adoracją krzyża. Co 
tydzień o godzinie 20 klerycy zapraszają na 

modlitwę, której towarzyszą przygotowane przez 
nich rozważania i muzyka. W tym roku tematem prze-
wodnim są słowa Jezusa wypowiedziane z krzyża.

Chrystus na krzyżu wypowiedział siedem słów 
– czyli siedem zdań. Każde z nich niesie w sobie mi-
łość, każde z nich jest też dla nas wezwaniem – i wy-
zwaniem. Wokół tych wypowiedzi będą zbudowane 
tegoroczne rozważania w ramach adoracji krzyża. 
Kolejne tygodnie przyniosą okazję do re� eksji nad 
przebaczeniem, obietnicą, opuszczeniem, powierze-
niem i wypełnieniem. Klerycy poprzez wystrój kościoła 
i oprawę muzyczną starają się wprowadzić wszystkich 
przybywających w klimat modlitwy. Najważniejsza 
jest jednak własna relacja z Panem. To ze względu na 
nią co roku tłumy warszawiaków i gości wypełniają 
kościół seminaryjny w piątkowe wieczory. Wielu ludzi 
przeżywa bardzo osobiście ten czas modlitwy, re� eksji, 
kontemplacji. Od kilku lat adoracjom towarzyszy rów-
nież ewangelizacja uliczna, którą klerycy prowadzą na 
Krakowskim Przedmieściu, dając świadectwo obecno-
ści Boga w swoim życiu. Serdecznie zapraszamy na ad-
oracje krzyża, do odpowiedzi na pytania: co dla mnie 
znaczy ostatnich siedem słów Jezusa? I jakie będzie 
ósme słowo?

Terminy adoracji: 10 marca, 17 marca, 24 marca, 31 
marca, 7  kwietnia – 20.00, kościół seminaryjny pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa 
Oblubieńca NMP, Krakowskie Przedmieście 52/54 

kl. Maciej Kulesza

Ósme słowo – adoracje krzyża 
w kościele seminaryjnym
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WYBRANE WYDARZENIA KULTURALNE 
W DOCELOWIE W MARCU:

Cykl „Wiara i Rozum” w każdy poniedziałek o 19.00

6 marca, g.19 – W co wierzyć (teologia) – x. Łukasz Ka-
dziński
13 marca, g.19 – Jak osiągnąć szczęście? (zasady życia 
duchowego) – dr Michał Zembrzuski
20 marca, g.19 – Jak to było z…? (historia Kościoła) – 
Marcin Perłowski 

Rezerwacja stolików: tel. 797 359 547.

Organizatorami są: Katedra Historii Filozo� i Starożytnej 
i Średniowiecznej UKSW, Fundacja Dobrej Edukacji Maxi-
milianum i klubo-restaruacja Docelowo. 

Koncert Eo Nomine – promocja płyty „Niebo” 
– 11 marca, g.19.00

Eo Nomine to rodzinny zespół Marka, Doroty, Adrian-
ny, Kamili i Aleksandra Choszczyków. Niedawno ukaza-
ła się nowa płyta zespołu – NIEBO. W sobotę 11 marca 
o 19.00 zespół zaprezentuje nowy materiał i da swoje 
świadectwo w „Docelowie”. 

Eo Nomine posługuje śpiewem, modlitwą, dobrym 
słowem między innymi w: Hospicjum Opatrzności 
Bożej w Wołominie, Areszcie Śledczym na Białołę-
ce czy Domu Samotnej Matki „Nazaret” w Otwocku. 
Zespół organizuje m.in. „Warsztaty wokalne z Eo 
Nomine”.W Areszcie Śledczym powstał zespół wokalny 
składający się z osadzonych. 

Rezerwacja stolików: tel. 797 359 547.

Slajdowisko z szalonej pielgrzymki autostopem 
przez Europę – 16 marca, g. 19.00

Na pokaz zdjęć i fascynującą opowieść Macieja Ostrow-
skiego o wyprawie Camino de Santiago zapraszamy już 
16 marca o 19.00 do klubo-restauracji „Docelowo”. Czy 
autostop zmienił życie Maćka? Jakie owoce przyniosła 
30- dniowa pielgrzymka poprzez Europę? 

Rezerwacja stolików: tel. 797 359 547.

W każdy poniedziałek w g. 17-20.00 „Docelowo” zapra-
sza duszpasterstwa singli 26+ na otwarte spotkania in-
tegracyjne i rozwojowe. (więcej: niejeden.pl).

Docelowo, ul. Marszałkowska 34-50, Warszawa
Dołącz do nas na fb – 
https://www.facebook.com/docelowo.warszawa,

Rezerwacja stolików: tel. 797 359 547  

Zapraszamy do Docelowa – pierwszej kato-
lickiej klubo-restauracji w Polsce. U nas na-
sycisz ciało i ducha. Czeka na Ciebie pyszne 
i zdrowe jedzenie oraz bogata oferta kultu-
ralna – koncerty, wykłady, wspólne muzy-
kowanie, spotkania autorskie i wiele, wiele 
innych! Mieścimy się przy Marszałkowskiej 
34-50, pomiędzy placami Zbawiciela i Kon-
stytucji, 3 minuty na piechotę od Metra 
Politechnika. W Docelowie pomożemy Ci 
zorganizować imprezy rodzinne i � rmowe. 
Rezerwacja miejsc i imprez: tel. 797 359 547.

prof. Artur ANDRZEJUK
Bóg, świat, człowiek
ks. Łukasz M. KADZIŃSKI

W co wierzyć?
dr Izabella ANDRZEJUK
Kim jest człowiek?

dr Andrzej MAZAN
Jak wychowywać?

dr Dawid LIPSKI
Jak żyć?

dr Michał ZEMBRZUSKI
Jak osiągnąć szczęście?

Marcin PERŁOWSKI
Jak to było?

WWW.WIARAIROZUM.INFO
facebook.com/docelowo.warszawa

WIARA i ROZUM
...są jak dwa skrzydła, na których duch                 ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.

           św. Jan Paweł II

ul. Marszałkowska 34/50

od 6 lutego 2017 r.
w każdy poniedziałek 

o godz. 19.00
 

WSTĘP OTWARTY

Fundacja Dobrej Edukacji
Maximilianum

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego

REKLAMA
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W ubogich krajach Afryki, 
Ameryki Łacińskiej, Azji 
i Oceanii misjonarki i mi-

sjonarze z Polski głoszą Dobrą No-
winę o zbawieniu oraz niosą ofiarną 
pomoc potrzebującym – napisał bp 
Jerzy Mazur SVD, przewodniczący 
Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 
w Komunikacie na II niedzielę Wiel-
kiego Postu, która w Kościele polskim 
jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidar-
ności z Misjonarzami.

– Tam, gdzie docierają, odradza 
się i umacnia nadzieja. Są oni „do-
brzy, jak chleb”, jakby napisał św. 
Brat Albert, dzieląc się tym, co po-
siadają. Służą chorym, samotnym, 
opuszczonym dzieciom, ubogim 
rodzinom i osobom samotnym. Pro-
wadzą szkoły i przedszkola dając 
możliwość zdobycia wykształcenia 
i zawodu. Są solidarni z uciekiniera-
mi i uchodźcami, ofiarami prześla-
dowań za wiarę, przemocy i niespra-
wiedliwości. Polscy misjonarze nie 
lękają się wchodzić w trudną rzeczy-
wistość i ją zmieniać. Modlitwą, pra-
cą i cierpieniem budzą nadzieję na 

lepszą przyszłość tych, którzy zdają 
się być jej całkowicie pozbawieni – 
wyjaśnia biskup.

Światła nadziei
Media nieustannie bombardują złymi 
wiadomościami. Słyszymy o wojnach 
i terrorze, narastającej nienawiści 
pomiędzy różnymi społecznościa-
mi, niesprawiedliwości, przemocy 
i korupcji. Te niepokojące problemy 
uwidaczniają sie ze wzmożoną siłą 
na misjach, w krajach gospodarczo 
zacofanych, pozbawionych dostępu 
do współczesnych zdobyczy cywili-
zacyjnych, nękanych przez głód i brak 
dostępu do wody pitnej, choroby za-
kaźne i klęski żywiołowe. W tej trud-
nej rzeczywistości głoszą Ewangelię 
misjonarki i misjonarze. Nie załamu-
ją rąk. Nie czekają, że w przyszłości 
coś się zmieni na lepsze, ale dzielą 
trudy i cierpienia tych, do których 
zostali posłani. Nie robią rewolucji 
i nie wyprowadzają ludzi na ulice lecz 
próbują zaradzać podstawowym po-
trzebom. Mozolnie tkają lepszą przy-

szłość swą cichą i ofiarną pracą. Dają 
odrobinę nadziei tym, którym świat 
jej odmawia.

Nadzieja ma konkretny kształt: 
przybiera postać studni, garści ryżu, 
kostki mydła, czystego ubrania lub 
kawałków blachy, którymi można po-
kryć skromne mieszkanie. Nadzieja 
wyraża się w uśmiechu dziecka, które 
dzięki adopcji na odległość nie musi 
żebrać lub ciężko pracować, a pójść 
do szkoły. Nadzieję wzbudza lekar-
stwo na trąd, malarię czy AIDS oraz 
porada lekarska w misyjnym ośrodku 
zdrowia. Najważniejsze jest jednak 
„niewidoczne dla oczu” – miłość mi-
sjonarzy, która wyraża się w trosce 
i obecności. W cierpliwym słuchaniu 
i opowiadaniu Ewangelii. W nauce 
bezinteresownej służby.

Dołączmy do nich
Papież Franciszek wiele razy przypo-
minał, że na mocy chrztu św. wszy-
scy jesteśmy uczniami-misjonarzami 
Chrystusa. W Roku Miłosierdzia 
zaś ukazywał konkretne formy wy-

pełnienia tego powołania poprzez 
uczynki miłosierdzia. Każdy może 
dołączyć do misjonarzy ze swą mod-
litwą, ofiarowaniem cierpienia w ich 
intencji oraz ofiarą. Dzięki ofiarności 
wielu ludzi w Polsce mogą oni peł-
nić dzieła miłosierdzia na misjach. 
Niech w tym Wielkim Poście naszą 
jałmużną wielkopostną będzie dar 
na misje za pośrednictwem Dzieła 
Pomocy „Ad Gentes” Komisji Episko-

patu Polski ds. Misji, które od 10 lat 
wspiera finansowo misje. Wyślijmy 
nawet skromną ofiarę na konto Dzie-
ła: Bank PEKAO S.A. I/o Warszawa 66 
1240 1037 1111 0010 1498 4506. 
Dołączmy do grona darczyńców mi-
sji. Niech nasza jałmużna procentuje 
dobrem wśród współczesnych Łaza-
rzy i stanie się maleńkim ziarenkiem 
nadziei i miłości. 

Ks. Zbigniew Sobolewski

Koncert Debiuty to organizowany przez 
Fundację Chrześcijańskie Granie oraz 
Katolickie Centrum Kultury „Dobre 

Miejsce” konkurs, w którym najciekawsze de-
biutanckie zespoły mają szansę zdobyć tytuł 
Debiutu Roku. Dotychczas laureatami byli tacy 
wykonawcy jak Love Story (nagroda publicz-
ności), Anielsi (nagroda jury) – 2011, StronaB – 
2012, Kanaan – 2013, Mocni w Wierze – 2014, 
Soudarion (nagroda jury), Good God (nagroda 
publiczności) – 2015 oraz Muode Koty (2016). 
Koncert ma na celu wsparcie młodych, zdol-
nych artystów, którzy często nie mają jeszcze 
wsparcia promocyjnego.

Wydarzenie jest organizowany dzięki wspar-
ciu ludzi dobrej woli. Każda wpłata na konto to 
konkretne wsparcie organizowania FUNDACJI 
„CHRZEŚCIJAŃSKIE GRANIE” – nr konta: 46 1050 
1012 1000 0090 3065 9909 (tytułem: darowizna 
na cele statutowe).

MUODE KOTY  
(Debiut 2016 – GWIAZDA 

WIECZORU)

To świeża krew na chrześcijańskiej scenie. Nie 
mają na koncie wydanych płyt, nie stąpali po 
wielkich scenach, nie mają rzeszy fanów. Mają za 
to niezaprzeczalny talent! Są jak nieoszlifowane 
diamenty, jak perły wyciągnięte z bagna. Koty, 
które nie idą za stadem baranów, tylko kroczą 
pod prąd. To chłopaki, którzy przyznają się do 
Jezusa, co więcej chcą Go uwielbiać za pomocą 
rapu. Mimo młodego wieku, po wielu przejściach 
i niebezpiecznych zakrętach. Sex, drugs & Rock’n 
Roll! A teraz świadomi swojej słabości, oddają się 
w ręce Tego, który może wszystko!

Zostali wybrani Debiutem Roku 2016 i przy-
gotowują się do wydania debiutanckiej płyty 

(jesień 2017), a dzięki koncertom już niedługo 
trzeba będzie zmienić opis grupy. Pojawiają się 
na coraz większych scenach (Festiwal Gospel 
w Gniewie, Bądź jak Jezus w Mysłowicach oraz, 
a ludzie pytają „kiedy pierwszy krążek?”.

ROCK AND FIRE
Ten zespół jest dowodem na to, że warto wy-
chodzić poza utarte ścieżki. Dlatego ciągle 
szukamy nowych kapel, które pokażą, że mu-
zycznie mają tą „bożą iskrę”, a jednocześnie 
niosą z sobą dobry przekaz. Mówią o sobie: „Nie 

umiemy powiedzieć gdzie i kiedy powstaliśmy. 
Lubimy grać piosenki z polskim tekstem.” Ze-
spół tworzą ZIEMNIAK, CARLO, GARŚCIAK, KAP-
SEL, DOMINO”. 

Poruszają się w różnych nurtach muzycz-
nych: rock, reggae, hc itp, niemniej słuchanie 
ich to sama przyjemność. Tworzą muzykę nie-
pokorną i bardzo dynamiczną. 

To właśnie Rock and Fire jest pierwszym 
zespołem, który zagra już 23 kwietnia w War-
szawie podczas 7. edycji najbardziej rozpo-
znawalnego konkursu na polskiej scenie CCM 
– Koncertu Debiuty im. Moniki Brzozy. I jeśli 

zagra na żywo, tak jak w teldyskach to będzie 
naprawdę OGIEŃ!

TOMEK JASIŃSKI MUSIC
Tomek Jasiński został wybrany głosami fanów – 
zdobył największą liczbę sms-ów w plebiscycie 
Chrześcijańskiego Grania i radia RDN Małopolska.

Tomek Jasiński to wokalista, gitarzysta, pianista, 
kompozytor, autor tekstów i producent muzyczny. 
Urodził się, wychowywał i mieszka w Lublinie. Mąż 
i ojciec dwójki dzieci. Związany z muzyką chrześci-
jańską od roku 1993, kiedy to stawiał swoje pierw-
sze kroki w służbie uwielbienia.

Od wielu lat lider uwielbienia i nauczyciel 
Słowa Bożego. Autor i organizator projektu 
„Wieczór Chwały”, spotkań z muzyką chrześci-
jańską, zrzeszających muzyków ze środowisk 
katolickich i protestanckich. Pasjonat i poszuki-
wacz tego, co dobre… W czerwcu 2016 wydał 
swoją debiutancką płytę „CAŁA ZIEMIO”.

PLAY & PRAY
Play&Pray to jedna z ciekawszych formacji 
młodego pokolenia na rynku muzyki chrześ-
cijańskiej. Ich muzyka to fuzja wielu gatunków 
nowoczesnej muzyki rozrywkowej oscylującej 
wokół praise&worship. Idealnym dopełnieniem 
warstwy instrumentalnej są dwa damskie głosy, 
które potrafią wprowadzić każdego w wyjątko-
wy nastrój.

Muzyka grana przez Play&Pray jest wynikiem 
realizacji życiowej pasji oraz odzwierciedleniem 
wiary w Boga Najwyższego! Grupa wykonuje 
w pełni autorski materiał z tekstami inspirowa-
nymi Słowem Bożym. Oprócz propagowania 
wartości chrześcijańskich Play&Pray jako prio-
rytet podczas koncertów stawia sobie dobrą za-
bawę, spontaniczną modlitwę z udziałem ludzi 
i angażowanie publiczności we wspólny śpiew.

Od początku swojej działalności zespół miał 
okazję występować przed publicznością za-
równo w Polsce jak i za granicą – trzykrotnie 
w Bułgarii (Międzynarodowy Festiwal Młodych) 
i dwukrotnie na Ukrainie (Archidiecezjalne Dni 
Młodych). 

Dobre Miejsce, Warszawa

Gdzie misjonarze – tam nadzieja

Już 23 kwietnia w Warszawie odbędzie się 7. edycja Koncertu Debiuty im. Moniki Brzozy. Jest to jedno 
z najważniejszych wydarzeń młodej muzyki chrześcijańskiej w Polsce. Tym razem na scenie Katolickiego 
Centrum Kultury „Dobre Miejsce” pojawią się cztery zespoły. Jako gwiazda pojawi się Debiut 2016 – raperski 
skład Muode Koty, a w konkursie wystąpią: Rock and Fire, Tomek Jasiński Music oraz Play & Pray. Więcej na  
www.koncertdebiuty.pl
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Najmłodsza córka Mackenziego Al-
lena Phillipsa Missy została porwa-
na podczas rodzinnych wakacji. 

W opuszczonej chacie, ukrytej na pustkowiach 
Oregonu, znaleziono ślady wskazujące na to, 
że została brutalnie zamordowana, ale cia-
ła dziewczynki nie odnaleziono. Cztery lata 
później pogrążony w Wielkim Smutku Mack 
dostaje tajemniczy list, najwyraźniej od Boga, 
a w nim zaproszenie do tej właśnie chaty na 
weekend. Wbrew rozsądkowi Mack przybywa 
do chaty w zimowe popołudnie i wkracza do 
swojego najmroczniejszego koszmaru. Jed-
nakże to, co tam znajduje, na zawsze odmienia 
jego życie.

Mack spędza w chacie weekend, uczestni-
cząc w czymś w rodzaju sesji terapeutycznej 
z Bogiem, nazywającym siebie Tatuśkiem, 
Jezusem, który pokazuje się pod postacią ży-
dowskiego robotnika, i Sarayu, Azjatką uosa-
biającą Ducha Świętego. W czasach, gdy religia 
staje się coraz mniej istotna, „Chata” zmaga się 
z ponadczasowym pytaniem: „Gdzie jest Bóg 
w świecie tak pełnym niewysłowionego bólu?”. 
Odpowiedzi, które dostanie Mack, zadziwią 
Was, i być może odmienią tak jak jego. „Chata” 
to piękna historia o tym, jak Bóg przychodzi do 
nas w naszych smutkach, do nas uwięzionych 
we własnych rozczarowaniach, zdradzonych 
przez własne wyobrażenia. Nigdy nie zostawia 
nas tam, gdzie nas znajduje, jeśli się przy tym 

nie upieramy. Film „Chata” powstał na podsta-
wie światowego bestsellera o tym samym ty-
tule. Paul Young, autor „Chaty”, mówi, że książ-
ka powstała jako prezent dla jego sześciorga 
dzieci. „Chata” ma być metaforą „domu, który 
budujesz na własnym cierpieniu”. Rok po cha-
łupniczym wydaniu książki, „Chata” sprzedała 
się w milionie egzemplarzy. Do dzisiaj sprze-
dano ponad 20 milionów egzemplarzu, także 
w Polsce. Na wrażenia, jakie wywiera „Chata” 
na czytelnikach, zapewne wpłynął fakt do-
świadczenia przez autora wielkiego nieszczęś-
cia. Na niezwykłą mieszankę cierpienia i wiary 
niewątpliwie wywarły wpływ wychowanie 
i doświadczenia Williama Younga z dzieciń-
stwa. Jego rodzice byli misjonarzami. William 
P. Young urodził się jako Kanadyjczyk i dzieciń-
stwo spędził wśród plemienia z epoki kamien-
nej żyjącego na Papui – Nowej Gwinei. Tam 
został zgwałcony. Pod wpływem doznanego 
nieszczęścia Young doświadczył zwątpienia 
i przechodził kryzys wiary. „Chata” jest beletry-
styczną alegorią jego osobistej podróży przez 
ocean zwątpienia, aż do osiągnięcia wybacze-
nia. W otoczce twórczej błyskotliwości „Chata” 
jest głęboka duchowo, teologicznie oświeca-
jąca i ma moc wpływania na życie. „Chata” to 
uprzejme zaproszenie do podróży do samego 
serca Boga.

Film „Chata” w kinach już od 10 marca! 
Kinga Polak

„Chata” to poruszająca opowieść o niezwykłej 
podróży, która pozwala zrozpaczonemu ojcu na 
nowo odnaleźć sens życia i odkryć ostateczną 
prawdę o miłości, stracie i przebaczeniu
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