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Wypracuj dobry nawyk 
w Wielkim Poście s. 4-5

Gdzie teraz jest  
ten twój Bóg? s. 6-7

Jak się nawrócić? Bierz 
przykład ze św. Pawła s. 10-11

„Nawróćcie  
się do Mnie,  
całym swym sercem…”  
(Jl 2,12)



2

nr 1/2018

Nasze życie biegnie bardzo szybko, 
trzeba się spieszyć, realizować 
swoje cele. Życie nasze nie jest 

łatwe. To wszystko powoduje, że nie jeste-
śmy uważni wobec innych. Czasami wręcz, 
stając na naszej drodze, tylko nam prze-
szkadzają. Rozpoczynający się Wielki Post 
to dobra okazja, byśmy byli bardziej uważ-
ni na innych, bardziej otwarci na pomoc, 
wysłuchanie, okazywanie innym szacunku. 
To może być także dobry czas na odnowie-
nie naszego spojrzenia na samych siebie, 
na nasze możliwości. W tej kwestii zawsze 
będziemy mieli coś do zrobienia. To może 
dużo zmienić w naszych relacjach z innymi.

Wielki Post to dobry czas, aby uświado-
mić sobie, że mamy coś do zrobienia, mu-
simy pracować, nie tylko nad sobą. Obok 
naszej  modlitwy, która jest bardzo ważna, 
mamy jeszcze post i jałmużnę.  Potrzebu-
jemy sił, jedzenia. Ale warto znaleźć taką 

dziedzinę życia, gdzie możemy uprościć so-
bie życie. Dla każdego byłoby dobrze, żeby 
pomyślał o jakiejś formie postu dla siebie, 
jednak nie dyktował go innym.

Niedawno obchodziliśmy Światowy 
Dzień Ubogich, w którym to papież Fran-
ciszek zachęcił nas do szczególnej troski 
o tych, którzy bardziej potrzebują. Hasłem 
tego dnia były słowa św. Jana: „Dzieci, nie 
miłujmy słowem i językiem, ale czynem 
i prawdą” (1J 3,18). Minęło już kilka miesięcy 
od tego dnia, ale Wielki Post to dobra oka-
zja aby na nowo ”spojrzeć na tych wszyst-
kich, którzy wyciągają ręce, wołają o pomoc 
i przyzywają naszej solidarności”. To także 
dobra moment, aby wesprzeć naszą Funda-
cję, która prowadzi ogólnopolski program 
„Dzwonek na obiad”. Można to uczynić 
przekazując 1% podatku wpisując w zezna-
niu podatkowym nr KRS 0000445363 lub 
wpłacając swoją wielkopostną jałmużnę na 

konto Fundacji „Być Bardziej” 37 1020 1097 
0000 7102 0278 4825 z dopiskiem „cele sta-
tutowe”

Na koniec chciałbym wyrazić wielką ra-
dość, że już 6 rok może być wydawana i tra-
fiać do Państwa domów bezpłatna gazeta 
pt. „Niecodziennik”. Jeszcze większą radoś-
cią jest to, że na prośbę naszych Czytelni-
ków zmieniliśmy papier i format gazety na 
bardziej wygodny do czytania.

Dziękuję wszystkim Czytelnikom za za-
ufanie i że jesteście z nami. Bardzo serdecz-
nie dziękuję naszym Darczyńcom, którzy 
bezpośrednio wsparli nas finansowo, oraz 
tym, którzy zadeklarowali 1% podatku na 
rozwój działalności statutowej, do której 
należy program „Dzwonek na obiad” i wyda-
wanie gazety „Niecodziennik”. Niech Wielki 
Post będzie okazją do czynienia wzajemne-
go dobra i spojrzenia na człowieka potrze-
bującego. 

Mamy coś do zrobienia…
ks. Andrzej Sikorski, redaktor naczelny

Zapraszamy do naszych placówek
!

Publiczne Przedszkole „Kwiatki św. Franciszka” 
01-140 Warszawa-Wola, ul. Rabsztyńska 5, 
01-003 Warszawa-Wola, ul. Dzielna 11 A
tel. 22 631 81 42
www.skarga.edu.pl

Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi  
01-244 Warszawa-Wola, ul. Bema 73/75
tel. 22 631 90 20
Dzień otwarty 14 kwietnia, 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
Dni otwarte 17 lutego i 10 marca od godz. 1000

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 24 marca, godz. 1000–1300

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

REKLAMA
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WIELKOPOSTNE KOŚCIOŁY STACYJNE 2018 – TERMINARZ

WIELKOPOSTNE  
KOŚCIOŁY STACYJNE

DNI POWSZEDNIE 
WIELKIEGO POSTU

RAMOWY PROGRAM

DO POŁUDNIA
Otwarcie kościoła 6.00–21.00
Msze święte wg porządku w parafii
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 parafii
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

14.02.2018
Środa 

Popielcowa
Archidiecezja 
Warszawska

Opatrzności Bożej
Warszawa,  

ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1

15.02.2018 czwartek
Archidiecezja 
Warszawska

Bogurodzicy Maryi
Warszawa,  

ul. Powstańców Śląskich 67d

16.02.2018 piątek
Diecezja 

Warszawsko-Praska
Matki Bożej Loretańskiej Warszawa, ul. Ratuszowa 5a

17.02.2018 sobota
Archidiecezja 
Warszawska

Najświętszej Maryi Panny  
Matki Kościoła

Warszawa,  
ul. Domaniewska 20

18.02.2018
I niedziela  

Wielkiego Postu
Diecezja  

Warszawsko-Praska
Katedra św. Michała Archanioła 

i św. Floriana Męczennika
Warszawa, ul. Floriańska 3

19.02.2018 poniedziałek
Archidiecezja 
Warszawska

Bł. Władysława z Gielniowa
Warszawa,  

ul. Przy Bażantarni 3

20.02.2018 wtorek
Diecezja  

Warszawsko-Praska
Św. Faustyny Warszawa, ul. Żuromińska 2

21.02.2018 środa
Archidiecezja 
Warszawska

Św. Andrzeja Boboli Warszawa, ul. Rakowiecka 61

22.02.2018 czwartek
Archidiecezja 
Warszawska

Matki Bożej Królowej Aniołów
Warszawa,  

ul. Ks. Bronisława Markiewicza 1

23.02.2018 piątek
Diecezja  

Warszawsko-Praska
Św. Ojca Pio

Warszawa,  
ul. Gen. A. E. Fieldorfa 1

24.02.2018 sobota
Archidiecezja 
Warszawska

Św. Stanisława Kostki Warszawa, ul. Hozjusza 2

25.02.2018
II niedziela  

Wielkiego Postu
Archidiecezja 
Warszawska

Bazylika archikatedralna 
św. Jana Chrzciciela

Warszawa, ul. Świętojańska 8

26.02.2018 poniedziałek
Diecezja  

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

27.02.2018 wtorek
Archidiecezja 
Warszawska

Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny

Warszawa, ul. Przy Agorze 9

28.02.2018 środa
Archidiecezja 
Warszawska

Św. Jakuba Apostoła Warszawa, ul. Grójecka 38

1.03.2018 czwartek
Diecezja  

Warszawsko-Praska
Narodzenia Pańskiego Warszawa, ul. Ostrobramska 72

2.03.2018 piątek
Archidiecezja 
Warszawska

Św. Maksymiliana Kolbego 
Warszawa,  

ul. Rzymowskiego 35

3.03.2018 sobota
Archidiecezja 
Warszawska

Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny

Warszawa, ul. Przyrynek 2

4.03.2018
III niedziela 

Wielkiego Postu
Diecezja  

Warszawsko-Praska
Bazylika Najświętszego Serca 

Jezusowego
Warszawa, ul. Kawęczyńska 53

5.03.2018 poniedziałek
Archidiecezja 
Warszawska

Św. Michała Archanioła Warszawa, ul. Puławska 95

6.03.2018 wtorek
Archidiecezja 
Warszawska

Świętej Trójcy Warszawa, ul. Solec 61

7.03.2018 środa
Diecezja  

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

8.03.2018 czwartek
Archidiecezja 
Warszawska

Św. Tomasza Apostoła Warszawa, ul. Dereniowa 12

9.03.2018 piątek
Archidiecezja 
Warszawska

Podwyższenia Krzyża Warszawa, ul. Słomiana 2/4

10.03.2018 sobota
Diecezja  

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

11.03.2018
IV niedziela 

Wielkiego Postu
Archidiecezja 
Warszawska

Bazylika Świętego Krzyża
Warszawa,  

ul. Krakowskie Przedmieście 3

12.03.2018 poniedziałek
Archidiecezja 
Warszawska

Ofiarowania Pańskiego Warszawa, ul. Stryjeńskich 21

13.03.2018 wtorek
Diecezja  

Warszawsko-Praska
Świętej Rodziny

Warszawa,  
ul. Rozwadowska 9/11

14.03.2018 środa
Archidiecezja 
Warszawska

Św. Franciszka z Asyżu Warszawa, ul. Hynka 4a

15.03.2018 czwartek
Archidiecezja 
Warszawska

Wszystkich Świętych Warszawa, pl. Grzybowski 3/5

16.03.2018 piątek
Diecezja  

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

17.03.2018 sobota
Archidiecezja 
Warszawska

Matki Bożej Wspomożycielki 
Wiernych

Warszawa, ul. Conrada 7

18.03.2018
V niedziela  

Wielkiego Postu
Diecezja  

Warszawsko-Praska

Konkatedra Bożego Ciała na 
Kamionku – Sanktuarium Matki 

Bożej Zwycięskiej
Warszawa, ul. Grochowska 365

19.03.2018 poniedziałek
Archidiecezja 
Warszawska

Św. Augustyna Warszawa, ul. Nowolipie 18

20.03.2018 wtorek
Diecezja  

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

21.03.2018 środa
Archidiecezja 
Warszawska

Najświętszej Maryi Panny Matki 
Miłosierdzia

Warszawa, ul. Bonifacego 9

22.03.2018 czwartek
Archidiecezja 
Warszawska

Św. Zygmunta Warszawa, pl. Konfederacji 55

23.03.2018 piątek
Diecezja  

Warszawsko-Praska
Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy
Warszawa, ul. Nobla 16

24.03.2018 sobota
Diecezja  

Warszawsko-Praska
Zmartwychwstania Pańskiego

Warszawa,  
ul. Księcia Zimowita 39

25.03.2018
Niedziela Palmowa 

Męki Pańskiej
Archidiecezja 
Warszawska

Wniebowstąpienia Pańskiego Warszawa, ul. KEN 101
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Wypracuj dobry nawyk w Wielkim Poście

40 dni – tyle trwa Wielki Post. Jeśli 
dodamy niedziele, które w sen-
sie ścisłym nie mają pokutnego 

charakteru, to od Środy Popielcowej do 
Wielkanocy mamy 46 dni. Półtora miesiąca 
to przecież jedna ósma roku. To naprawdę 
całkiem sporo, żeby wyrobić w sobie jakiś 
sensowny nawyk. A w Wielkim Poście tra-
dycyjnie warto praktykować modlitwę, 
post i jałmużnę.

Nie samym chlebem 
żyje człowiek…

W czasie liturgii Słowa w Wielkim Poście 
usłyszymy ewangeliczną opowieść o ku-
szeniu Jezusa (por. Mt 4, 1-11). Po czter-
dziestu dniach i nocach postu na pustyni 
do odczuwającego fizyczny głód Jezusa 
przystępuje Szatan i tak Go kusi: „Jeśli 
jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te 
kamienie stały się chlebem”. Wówczas 
Jezus odpowiada: „Napisane jest: Nie 
samym chlebem żyje człowiek, lecz każ-
dym słowem, które pochodzi z ust Bo-
żych”. Słowa, które pochodzą z Bożych 
ust są dostępne dla nas na kartach Pisma 
 Świętego.

Dziś bardzo łatwo sięgnąć po Biblię – 
to światowy bestseller, więc pewnie jest 
dostępny w każdym domu w formie książ-
kowej. Ale każdy może mieć dostęp do 
Pisma Świętego także za pośrednictwem 
swoich smartfonów. Różne aplikacje dają 
dostęp do kilku wydań i tłumaczeń np. 
pallotyńskiej Biblii Tysiąclecia czy najnow-
szego przekładu z języków oryginalnych 
przygotowanego przez polskich pauli-
stów. Można czytać wybrane rozdziały, 
a można sięgać po te, które na dany dzień 
przewiduje liturgia Kościoła. Aplikacje 
uzupełniają lekturę poszczególnych ksiąg 
fachowymi komentarzami, ale dają także 
możliwość robienia własnych notatek.

Popularną apką jest „Modlitwa w dro-
dze”, dzięki której można posłuchać frag-
mentu Ewangelii przeznaczonej na dany 
dzień z medytacyjnym wprowadzeniem 
pomagającym w rozważaniu Słowa Bo-
żego. Jezuicka aplikacja zawiera także 
modlitwę różańcową i Koronkę do Bożego 
Miłosierdzia (tak w wersji recytowanej, jak 
i śpiewanej) a także rachunek sumienia.

„Przewodnik Katolicki” z Poznania przy-
gotował ostatnio aplikację „5 minut z Bo-
giem”. To modlitewnik w formie elektro-
nicznej. A Katolicka Agencja Informacyjna 
wprowadziła na rodzimy rynek polską 
wersję francuskiego „Magnificat”. Aplika-
cja proponuje krótką modlitwę poranną 
i wieczorną, która jest wyborem z modlitw 
brewiarzowych, codzienne teksty czy-
tań mszalnych, medytacje pisane przez 

Ile czasu potrzeba, żeby wypracować w sobie jakiś nawyk? 
21 czy 30 dni? Te liczby to dawno obalony mit. Wszystko 
zależy od rodzaju czynności i od człowieka, który chce ją 
w swoim życiu utrwalić. 40 czy 46 dni wprawdzie nie da 
gwarancji, że powtarzane w tym czasie działanie wejdzie 
nam w krew, ale jeśli będziemy je tak długo praktykować 
to i tak całkiem niezły sukces.
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 znanych autorów współczesnych, a także 
zaczerpnięte z pism Ojców Kościoła, pa-
pieży i świętych.

Absolutnym hitem z końca 2017 roku 
jest BibliaAudio – Superprodukcja. Firma 
Osorno Krzysztofa Czeczota przygoto-
wała Pismo Święte w formie słuchowiska 
radiowego z własną muzyką i dźwiękami 
tła. W realizację zaangażowała się czo-
łówka polskich gwiazd małego i dużego 
ekranu. Cała BibliaAudio podzielona na 
rozdziały dostępna jest na płytach CD i na 
pendrive’ach, ale pliki są dostępne także 
za darmo na www.bibliaaudio.pl. Można 
zgrać w formie MP3 i słuchać w drodze na 
uczelnię, do pracy czy podczas mniej an-
gażujących czynności.

Po komentarze i rozważania do nie-
dzielnych a nawet codziennych czytań bi-
blijnych można sięgnąć także na YouTube. 
Najpopularniejszy kanał o tej tematyce 
prowadzi z pewnością o. Adam Szustak ze 
swoimi współbraćmi dominikanami – Sło-
wo Boże komentowane przez nich można 
usłyszeć i zobaczyć na kanale „Paśnik”.

Regularnie rozważania i komentarze 
do Ewangelii z dnia publikują o. Wojciech 
Jędrzejewski OP (kanał: Maskacjusz, seria: 
Ewangeliarz OP) i o. Michał Legan OSPPE 
na swoim kanale w ramach serii „Kilka słów 
o Słowie”. O. Mateusz Stachowski OFM-
Conv. z kanału „FranciszkanieTV” co ty-
dzień komentuje niedzielną liturgię Słowa 
w ramach serii „Daję Słowo”. Od niedawna 
na YouTube „Kwadransik ze Słowem” pro-
wadzi Marcin Zieliński – lider Wspólnoty 
Uwielbienia „Głos Pana” ze Skierniewic.

Do systematyczności w sprawie mod-
litwy Słowem Bożym może nas zachęcić 
facebookowa „grupa wsparcia” jak np. ta 
prowadzona przez ks. Wojciecha Węgrzy-
niaka „Jemy Biblię codziennie”. Inicjatywa 
biblisty z Krakowa zakłada lekturę jedne-
go rozdziału Biblii każdego dnia. Jak wyli-
czył ks. Węgrzyniak, w takim tempie prze-
czytanie całości zajmie 3 lata i 8 miesięcy. 
Ale dzięki temu „nie będziemy żyć i nie 
umrzemy bez znajomości Pisma”.

Post na fejsie czy od fejsa?
To Jezusowe „nie samym chlebem żyje 
człowiek” może być równoczesną zachętą 
do ograniczenia jakichś codziennych przy-

jemności albo rezygnacji z czegoś, co robi-
my każdego dnia, aby poczuć tego brak. 
Ascetyczna praktyka wyrzekania się pro-
wadzi do większej wdzięczności za boga-
ctwo darów, które otrzymujemy od Boga 
ale też kształtuje nasz charakter i czyni nas 
ludźmi bardziej wolnymi.

Tradycyjnie post kojarzymy z ograni-
czeniami czy rezygnacją – zarówno iloś-
ciową jak i jakościową – z tego, co jemy. 
W piątki nie będziemy jeść mięsa, a do-
datkowo w Popielec i Wielki Piątek liczbę 
naszych posiłków ograniczymy do trzech. 
Często zdarza się, że naszym wielkopost-
nym postanowieniem jest niejedzenie 
słodyczy; niektórzy na ten czas zostawiają 
alkohol. 

W Wielkim Poście dobrze jest też po-
patrzyć o wiele bardziej kompleksowo na 
swoje życie niż tylko od kuchni. Jak było 
wyżej, to dobry czas na kształtowanie cha-
rakteru i wyrabianie nawyków. Ale to rów-
nie właściwy moment na zwalczanie złych 
przyzwyczajeń.

Może to dobra okazja, żeby ograniczyć 
naszą aktywność w mediach społecznoś-
ciowych? Dziś toczy się tam część nasze-
go życia, ale może na początek wystarczy 
wyłączenie powiadomień sygnalizujących 
nowe wiadomości czy polubienia na Fa-
cebooku tak, żeby nie podświetlać ekranu 
po każdym dzwonku. Może warto umówić 
się ze znajomymi, że w czasie spotkania 
wyciszone telefony chowa się do kieszeni, 
by nie rozpraszać się i skupić na rozmowie 
z osobami w realu?

Warto przez tych 40 dni dać odpocząć 
naszym oczom i uszom i zrobić sobie post 
od nieustannego słuchania muzyki czy 
oglądania filmików na YouTube czy seria-
li na Netflixie. Dziś boimy się ciszy – gdy 
coś nie „szumi” nam w uszach, to czujemy 
się nieswojo. A w ciszy można usłyszeć 
otaczający nas świat – piękno stworzenia; 
można usłyszeć samego siebie, swoje my-
śli; w ciszy najczęściej i najgłośniej prze-
mawia też Bóg.

Jałmużna ze swojego czasu
Od wieków praktyki postne związane są 
jałmużną. Istnieje prosta zależność – dzię-
ki pewnym ograniczeniom oszczędza się 
środki, które można przekazać bardziej 

potrzebującym. Dziś w wielu wspólnotach 
praktykuje się dziesięcinę. To biblijna za-
sady polegająca na oddawaniu dziesiątej 
części swoich dochodów na rzecz wspól-
noty Kościoła czy cele charytatywne.

Jeśli dotychczas nie praktykowaliśmy 
jałmużny i może trudno będzie nam roz-
stać się z ciężko zarobionymi pieniędzmi, 
to warto o wszelkich dobrach, które po-
siadamy myśleć jako o darze od Boga (tak 
jest zresztą w rzeczywistości – gdyby Pan 
Bóg nam nie błogosławił praca naszych 
rąk czy głów niekoniecznie przynosiłaby 
zyski). O wiele łatwiej dzielić się czymś, co 
sam dostałem, co nie należy do mnie.

Kiedy nastawimy swoje serce na dzie-
lenie się i będziemy gotowi na otwarcie 
naszego portfela, potrzebujący czy orga-
nizacje im pomagające znajdą się bardzo 
łatwo. „Niecodziennik” w tym roku poleca 
wsparcie inicjatywy „Dzwonek na obiad”.

Po Wielkim Poście wszyscy rozliczający 
się z fiskusem będą składać swoje zezna-
nia podatkowe. Wtedy warto też pamiętać 
o swoim 1 % dla organizacji pożytku pub-
licznego.

Co raz bardziej deficytowym towa-
rem w naszych czasach jest właśnie czas. 
Warto pomyśleć o jałmużnie ze swojego 
czasu. Zaoszczędzony na przesiadywaniu 
na fejsie czy wygospodarowany w inny 
sposób warto ofiarować innym – nadrobić 
zaległości towarzyskie, odwiedzić babcię 
albo zaangażować się w jakiś wolontariat.

Zarówno przy modlitwie, jak i poście 
czy jałmużnie trzeba mieć na uwadze 
Jezusową radę: „Strzeżcie się, żebyście 
uczynków pobożnych nie wykonywali 
przed ludźmi po to, aby was widzieli; ina-
czej bowiem nie będziecie mieli nagrody 
u Ojca waszego, który jest w niebie”. Bóg, 
który widzi w ukryciu, w odpowiednim 
czasie i w odpowiedni sposób nam ten 
trud wynagrodzi (por. Mt 6, 1-18).

Jeśli przez 40 albo 46 dni w czasie tego-
rocznego Wielkiego Postu uda Ci się wcie-
lić jakąś pobożną praktykę w czyn, to bądź 
z siebie dumny. Jeśli to działanie nie we-
szło Ci jeszcze w krew i masz pokusę, żeby 
w Okresie Wielkanocnym od tego „odpo-
cząć”, to pomyśl czy nie będziesz żałował 
półtoramiesięcznej pracy, którą włożyłeś 
w budowanie swojego charakteru. 

Przemysław Radzyński
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Prawdziwa jest postać Ra-
chel Joy Scott, siedem-
nastoletniej uczennicy. 

Prawdziwe są jej dzienniki, któ-
re stały się kanwą filmu – opi-
sujące młodzieńcze rozterki 
dziewczyny, a przede wszyst-
kim, jej trudną i krętą drogę do 
Boga. Strzelanina w Columbine 
High School też wydarzyła się 
naprawdę tak, jak rozmowa Ra-
chel z napastnikami tuż przed 
śmiercią.

„Gdzie teraz jest Twój Bóg? 
Czy nadal w niego wierzysz?” 
– zapytał Eric Harris, szkolny 
kolega Rachel, mierząc do 
niej z broni. „Wiesz, że tak” – 
odpowiedziała dziewczyna. 
„Więc idź do niego!” – krzyknął 
z wściekłością. Chwilę później 
dziewczyna już nie żyła.

Strzelanina w Columbine 
High School miała miejsce 20 
kwietnia 1999 roku. Wydarze-
nie wstrząsnęło całym światem 
i długo nie schodziło z medial-
nych nagłówków. W sumie zgi-
nęło w nim 13 osób, 24 zostały 
poważnie ranne. Sprawcami 
strzelaniny było dwóch ucz-
niów szkoły – Eric Harris i Dylan 
Klebold. Przez wielu uważani za 
spokojnych, nieszczególnie wy-
różniających się. W rzeczywi-
stości zamach przygotowywali 
przez rok, owładnięci chęcią 
zabicia jak największej liczby 

osób. Gdy osiąg-
nęli cel, obaj po-
pełnili samobój-
stwo.

Filmów, fa-
bularnych i do-
kumentalnych, 
powstało na 
temat zdarzeń 
w Columbine kilka, 
większość pochyla 
się nad kiepską kon-
dycją moralną młodzie-
ży, nad tym, co z młodymi 
umysłami robi nieobecność 
wiecznie pracujących rodziców 
i gry komputerowe. Ale „Moja 
Miłość” pokazuje zupełnie inną 
perspektywę. Tu w centrum 
uwagi jest Bóg, potrzeba bycia 
dobrym i czynienia dobra.

Rachel Joy Scott, którą po-
znajemy w filmie „Moja Miłość” 
jest nastolatką. Typową i nie-
typową zarazem. Jest otwarta, 
uśmiechnięta, pogodna. Lubi 
ludzi, ma w sobie sporo empa-
tii, pomaga słabszym. Ale nie 
jest zupełnie obojętna wobec 
nastoletnich pokus. Pragnie ak-
ceptacji znajomych i jest w sta-
nie zrobić wiele, by podobać 
się rówieśnikom. Miewa skłon-
ność do zmiennych nastrojów, 
skrajnych emocji i buntu. Gdy 
ma okazję, chętnie idzie na 
dyskotekę, próbuje alkoholu, 
nie jest obojętna na męskie 

wdzięki. „Potrzebuję 
prawdziwego chłopaka” 
– oznajmia któregoś dnia 
koleżankom. Trochę irytuje 
ją mama, która próbuje przy-
temperować młodzieńczy bunt 
Rachel i pilnuje, by to Chrystus 
stał w centrum jej świata. Ale 
fascynacja Bogiem od dzieciń-
stwa jest też obecna w samej 
Rachel, choć początkowo jest to 
relacja niedojrzała i słaba. 

Swoje myśli Rachel notu-
je w dziennikach. Obszerne 
fragmenty jej notatek, które 
pojawiają się w filmie, robią 
na widzach ogromne wraże-
nie. Również wielu aktorów, 
którzy wystąpili w filmie „Moja 
Miłość” podkreślało, że możli-
wość obcowania z prawdziwy-

mi zapiskami dziewczyny była 
dla nich najbardziej porusza-
jącym doświadczeniem pod-
czas tworzenia obrazu. „Nie 
rozumiem, dlaczego moja dro-
ga do Boga jest taka trudna. 
Jestem taka słaba – w domu, 
z przyjaciółmi, w szkole” – za-
pisuje któregoś dnia. Momen-
tem przełomowym w wierze 
Rachel okazuje się zakończe-
nie jej relacji z niewierzącym 
przyjacielem, a także to, że 

6

Gdzie teraz, jest ten twój Bóg?
Ta historia wydarzyła się naprawdę 
i to właśnie prawda jest w tym filmie 
najbardziej poruszająca.



7 

To już kolejny rok, kiedy wspólnie przeżywamy wydarze-
nia Wielkiego Tygodnia. Na ile moje życie zmieniło się 
przez ostatnich 12 miesięcy? Jak dzisiaj wygląda moja 

relacja ze Zbawicielem?
Przygotowaliśmy dla nas wszystkich specjalną rzecz- 

wszystko po to, abyśmy mogli (i chcieli) być bliżej Jezusa. 
Właśnie w Wielkim Tygodniu. Chociaż minęło już ponad dwa 
tysiące lat od tamtych dni, to ich skutki są dla nas zbawienne 
nie tylko do dzisiaj ale do końca świata.

„Ale o co chodzi?” – pytamy Piotra Hermana, animatora Mo-
bilnej Parafii- inicjatywy ewangelizacyjnej w Internecie i SM-
Sach.

„To proste – na podstawie Biblii wiemy bardzo dużo o tam-
tych dniach, kiedy Pan Jezus został pojmany, przesłuchiwany, 
torturowany, ukrzyżowany i zmartwychwstał. I właśnie na pod-
stawie tej wiedzy, przygotowaliśmy krótkie wiadomości, które 
rozsyłać będziemy dokładnie wtedy kiedy miały miejsce.”

Ze względu na olbrzymią popularność tej formy wzboga-
cenia naszych doświadczeń Wielkiego Tygodnia, przygoto-
waliśmy – obok  SMSów, również aplikację mobilną. Nazywa 
się „Mobilna Parafia” i jest darmowa- wystarczy ją pobrać ze 
sklepu GooglePlay lub AppStore i ją zainstalować. Wiadomo-
ści z Wielkiego Tygodnia wysyłane będą w kanale o tej samej 
nazwie.

Dla osób, które nie mogą pobrać apki, prosimy o wysyłanie 
SMSa o treści JEZUS na numer 664 078 079. 

Piotr Herman

Wielki Tydzień  
z Jezusem

pomaga dotrzeć do Boga zna-
jomemu, który doświadczył 
bezdomności i znalazł się na 
życiowym zakręcie. 

„»Moja Miłość« i historia 
Rachel Joy Scott pokazuje jak 
ekstremalnie trudno jest dziś 
być nastolatkiem, który tęskni 
za Chrystusem, jak wiele prze-
szkód, by wzrastać w Chrystusie 
młodzi ludzie znajdują w swoich 
domach, szkołach, wśród rówieś-
ników” – napisał pastor Harry L. 
Reeder po  obejrzeniu filmu. To 
wielka siła tego obrazu. Ciekawa 
i warta uwagi jest też pokazana 
w filmie perspektywa rodzica. 
Kilkuletnia Rachel jest świad-
kiem wyprowadzki ojca z domu 
i rozstania rodziców. Razem 
z czwórką rodzeństwa zostaje 
pod opieką  matki, której trud-
no jest samodzielne zapanować 
nad domem i wszystkimi potrze-
bami dzieci. Choć mama Rachel 
to dobra i ciepła osoba, wymaga 
od synów i córek posłuszeństwa 
i wypełniania domowych obo-
wiązków. Rachel początkowo 
niezbyt chętnie poddaje się mat-
czynym wymaganiom. Mama 
wydaje się nienowoczesna, 
przesadnie surowa, zbyt mocno 
manifestująca swoją religijność. 

Gdy przyłapuje Rachel na nocnej 
wyprawie nad jezioro, po któ-
rej czuje od córki alkohol i dym 
papierosów, wprowadza coraz 
ostrzejsze zakazy, by w końcu 
wysłać dziewczynę na wieś do 
rodziny licząc, że tam jej nastolet-
nie emocje nieco opadną. Wtedy 
dzieje się coś niesamowitego – 
Chrystus znajduje sposobność, 
by dotrzeć do niespokojnego, 
pełnego lęku serca Rachel i dać 
dziewczynie siłę.

Siłę, by podążać za Chrystu-
sem i otworzyć się na jego mi-
łość i płynący z niej spokój. Siłę, 
by wytrzymać docinki rówieś-
ników, którzy śmieją się z jej 
wiary. W końcu siłę, by nie wy-
przeć się Jezusa, gdy szaleniec 
mierzył do Rachel w pistoletu.

„Ta dłoń należy do Rachel 
Joy Scott i pewnego dnia do-
tknie milionów ludzkich serc” 
– napisała kilkuletnia Rachel na 
meblach, w swoim dziecięcym 
pokoju. I choć jej historia za-
kończyła się tragicznie, jedno 
jest pewne. Udało jej się speł-
nić dziecięce marzenie. 

Karolina Gujda

Film „Moja Miłość”  
w kinach od 2 marca 
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Portret Heleny słowem malowany 

Inspirujące 
życie Heleny

Zapewne jeszcze rok temu 
niewiele osób w Polsce wie-
działo, że w dalekiej Boliwii 
istnieje takie miasto jak Co-
chabamba, w którym siostry 
służebniczki dębickie pro-
wadzą ochronkę dla dzieci. 
Jeszcze mniej osób słyszało 
o działalności Wolontariatu 
Misyjnego Salvator, który od 
kilku lat wysyła młodych wo-
lontariuszy do różnych krajów 
świata, by nie tylko pomagali 
w misyjnej działalności Koś-
cioła, ale by przede wszystkim 
dawali świadectwo miłości 
Boga.

Nasza wiedza na te te-
maty zmieniła się z chwilą, 
gdy w styczniu 2017 roku 
otrzymaliśmy informację 
o tragicznej śmierci Helenki 
Kmieć. Była salwatoriańską 
wolontariuszką misyjną. Wraz 
z przyjaciółką Anitą udała się 
na półroczną misję na daleki 
południowoamerykański kon-
tynent.

W nocy 24 stycznia w Co-
chabambie miał miejsce na-
pad na ochronkę, w której 
przebywały Helenka z Anitą. 
Napastnik zadał Helence kil-
kanaście ciosów, które okazały 
się śmiertelne. W ten brutalny 
sposób świat dowiedział się 
jednak nie tylko o tragicznych 
wydarzeniach z Boliwii, ale 
zaczął interesować się życiem 
niezwykłej dziewczyny z Pol-
ski. Pomimo upływu czasu jej 
historia nie przestaje inspiro-
wać ludzi do czynienia dobra. 
Dlaczego?

Odpowiedź jest prosta. 
Helenka uchodziła za osobę, 
która miała wiele marzeń i ce-
lów. Chętnie angażowała się 
w bardzo różne działania na 
wielu polach. Dużo radości 
dawała jej możliwość pomocy 
i tworzenia czegoś dla innych. 

A temu wszystkiemu towa-
rzyszyła ogromna miłość do 
Boga.

Konsekwencją takiej po-
stawy było zaangażowanie się 
w działający przy zgromadze-
niu zakonnym salwatorianów 
Wolontariat Misyjny Salvator. 
Z tej racji Helenka dwukrotnie 
posłana była na krótkie kil-
kunastodniowe wyjazdy – na 
Węgry i do Rumunii – podczas 
których prowadziła półkolo-
nie dla dzieci. W 2013  r. po-
jechała na misję do Zambii, 
gdzie przez dwa miesiące pra-
cowała z dziećmi ulicy, mię-
dzy innymi ucząc je czytania, 

pisania, angielskiego i mate-
matyki oraz towarzysząc im 
w codziennym życiu. Jak się 
okazało, misja w Boliwii była 
ostatnim zadaniem, które wy-
znaczył jej Bóg.

Ważne rozmowy
Rok po tym dramatycznym 
wydarzeniu nakładem krakow-
skiego Wydawnictwa Salwator 
ukazała się książka pt. Helena. 
Misja możliwa. Ewelina Gła-
dysz wraz z Przemysławem Ra-
dzyńskim rozmawiali o Helenie 
z ludźmi, którzy osobiście ją 
znali. Są to rozmowy, które jed-

nocześnie stały się osobistym 
świadectwem o tej skromnej, 
ale jakże pięknej postaci. Wśród 
bliskich, którzy opowiadają 
o Helence są m.in.: rodzice, 
siostra, chłopak, duszpasterze, 
przyjaciele ze studiów oraz sio-
stry służebniczki z Boliwii. Nie 
brakło też świadectwa Anity, 
drugiej misjonarki, która była 
bezpośrednim świadkiem tra-
gicznych wydarzeń.

Dzięki tym różnym opo-
wieściom otrzymujemy wie-
loaspektowy obraz Helen-
ki – osoby bardzo zdolnej, 
dojrzałej, oddanej innym, 
radosnej, realizującej swoje 
powołanie poprzez poma-
ganie, serdecznej, stojącej 
u progu dorosłego życia (po 
powrocie z Boliwii planowała 
zaręczyny), marzącej o ma-
cierzyństwie, wrażliwej, dla 
której największą wartością 
była wiara – to ona stanowiła 
fundament jej życia i działania 
– osoby, która zginęła niejako 
„na posterunku”, służąc in-
nym.

„Helena. Misja możliwa” to 
24 rozmowy, a każda z nich 
pokazuje inny kawałek z życia 
Helenki, inną przestrzeń, inny 
rodzaj relacji, inne wydarze-
nia. Nie zmienia to faktu, że 
w pewnym momencie można 
odnieść wrażenie, że tych bez 
mała 30 rozmówców stają się 
autorami jednego, bardzo 
wzruszającego i zapadające-
go głęboko w pamięć i serce 
portretu. Znawca sztuki po-
wiedziałby, że choć malowany 
on jest wieloma pędzlami i róż-
nymi technikami, to jednak 
odzwierciedla wiernie to, kim 
była i kim pozostała dla wielu 
Helenka.

Jak wiemy, dobrze namalo-
wany portret może być ozdo-
bą domu. W tym przypadku 
portret Helenki, który wyłania 
się z lektury książki jej poświę-
conej, staje się ozdobą wielu 
domów – jej domu rodzinnego 
oraz domów wielkiego grona 
bliskich i przyjaciół, wśród któ-
rych na co dzień przebywała, 
a nade wszystko ozdobą Koś-
cioła, którego misję wykonała 
do końca.  

ks. Marcin Dębkowski SDS

Nakładem krakowskiego wydawnictwa Salwator ukazała się 
książka Helena. Misja możliwa. To opowieść o wolontariuszce 
misyjnej – Helenie Kmieć zamordowanej w styczniu 2017 roku 
na placówce misyjnej w Boliwii. 
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Co roku adoracje krzyża przygotowywane przez kleryków 
warszawskiego seminarium w Wielkim Poście gromadzą 
wiele osób. Przychodzą do kościoła na Krakowskim Przed-

mieściu, żeby się pomodlić, posłuchać rozważań, wsłuchać się 
w muzykę, albo po prostu posiedzieć w ciszy. Wszystko to prowa-
dzi do najważniejszego – spotkania z Jezusem. „Spojrzenie” – taki 
tytuł będą nosiły tegoroczne rozważania.

Od 23 lutego w każdy piątek Wielkiego Postu kościół semina-
ryjny zaprasza na adorację krzyża od godziny 20 do 22. Podczas 
pierwszej godziny usłyszymy rozważania przygotowane przez 
kleryków przeplatane śpiewem i muzyką. Druga część adoracji bę-

dzie czasem indywidualnej modlitwy przed krzyżem Zbawiciela. 
W tym roku rozważania pozwolą nam skupić się na spojrzeniach 
osób, które stały wtedy pod krzyżem. Jak patrzyła na Syna Maryja, 
a co na twarzy Jezusa widział Jego umiłowany uczeń? Co dostrzegł 
setnik, skoro spojrzenie na Jezusa zadecydowało o jego nawróce-
niu? Podczas adoracji będziemy szukali nie tylko odpowiedzi na te 
pytania, ale również na nasze własne: o sens życia, sens cierpienia, 
o to, kim jest Jezus dla każdego z nas.

Terminy adoracji krzyża: 23 lutego, 2 marca, 9 marca, 16 mar-
ca, 23 marca, g. 20.00-22.00, kościół seminaryjny pw. Wniebo-
wzięcia NMP i św. Józefa, ul. Krakowskie Przedmieście 52/54 
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ADORACJA KRZYŻA 2018

SPOJRZENIE
KAŻDY PIĄTEK WIELKIEGO POSTU (OD 23.02) 
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Święty Paweł to bardzo 
płodny ewangelizator. 
Nie bez powodu nazy-

wamy go Apostołem Naro-
dów. Chociaż nie spotkał się 
z Jezusem osobiście, za cza-
sów Jego ziemskiej działalno-
ści, był bardzo przekonującym 
głosicielem Dobrej Nowiny. 
Skąd zaczerpnął taki zapał? 
Odpowiedź jest jednowyrazo-
wa: nawrócenie. Święty Paweł 
na początku nie był czystym 
jak łza człowiekiem. Miał na 
swoim sumieniu wielu ludzi. 
W Dziejach Apostolskich po-
znajemy go jako młodzień-
ca, przy którym świadkowie 
złożyli swoje szaty po mę-
czeństwie św. Szczepana. To 
ciekawe, że ten wielki piewca 
Zbawiciela nie kiwnął palcem, 
gdy św. Szczepan wypowiadał 
mocne słowa nawołujące do 
nawrócenia: „[Ludzie] twar-
dego karku i opornych serc 
i uszu! Wy zawsze sprzeciwia-
cie się Duchowi Świętemu. Jak 
ojcowie wasi, tak i wy. Które-
goż z proroków nie prześlado-
wali wasi ojcowie? Pozabijali 
nawet tych, którzy przepowia-
dali przyjście Sprawiedliwego. 
A wyście zdradzili Go teraz 
i zamordowali. Wy, którzy 
otrzymaliście Prawo za po-
średnictwem aniołów, lecz nie 
przestrzegaliście go” (Dz 7, 51-
53). Między innymi tymi okre-
śleniami św. Szczepan roz-
wścieczył Żydów, którzy rzucili 
się na niego, wywlekli go za 
miasto i kamienowali. Ówczes-
ny Szaweł (przyszyły Paweł) 
puścił te słowa napomnie-
nia mimo uszu. Nie dotknęły 
one jego serca. Był w końcu 
człowiekiem twardym. Czy-
tamy niepozostawiające wąt-
pliwości świadectwo autora 
Dziejów Apostolskich, który 
stwierdził, że Szaweł zgodził 
się na zabicie św. Szczepana 
(zob. Dz 8, 1). Na tym jeszcze 
nie koniec. Z tej samej księgi 
dowiadujemy się, że Szaweł 

był jednym z bardzo aktyw-
nych uczestników wielkiego 
prześladowania w Kościele 
jerozolimskim. Wchodził On 
do domów, by porywać męż-
czyzn i kobiety, i wtrącał ich do 
więzienia (zob. Dz 8, 3). Miał 
tak złą opinię wśród chrześci-
jan, że nawet po nawróceniu 
wyznawcy Jezusa nie chcieli 
go przyjąć do siebie, ponieważ 
„bali się go, nie wierząc, że jest 
uczniem” (Dz 9, 26). Co stało 
się z tym bezkompromisowym 
człowiekiem? Spotkał Jezusa! 
Gdy „jeszcze siał grozę i dyszał 
żądzą zabijania uczniów Pań-
skich” (Dz 9, 1) i chciał przy-
łapać na gorącym uczynku 
kolejnych chrześcijan, udał się 
do Damaszku. W trakcie po-
dróży do tego miasta „olśniła 
go nagle światłość z nieba. 
A gdy upadł na ziemię, usły-

szał głos, który mówił: «Szaw-
le, Szawle, dlaczego Mnie 
prześladujesz?»” (Dz  9, 3-4). 
Wszedł więc w dialog z obja-
wiającym się mu Zbawicie-
lem i zaczął realizować krok 
po kroku zaplanowany przez 
Jezusa scenariusz. W wyniku 
tego „świetlistego spotkania” 
Szaweł oślepł. Trwało to trzy 

dni. Taki czas ślepoty jest sym-
boliczny. Szaweł przeżył wtedy 
wewnętrzną śmierć. Podkreśla 
to relacja autora Dziejów, któ-
ry zaznacza, że Szaweł przez 
trzy dni niczego nie jadł i nie 
pił. Trzydniowy proces rodze-
nia się na nowo Szawła zakoń-
czył Ananiasz, jeden z poboż-
nych chrześcijan w Damaszku. 

On rozmawiał z Jezusem na 
temat jeszcze nie św. Szawła. 
Ananiasz opierał się, by iść do 
„świeżo upieczonego” nawró-
conego, ponieważ miał w pa-
mięci to, co Szaweł zrobił jego 
przyjaciołom ze wspólnoty. 
Przekonały go dopiero słowa 
Zbawiciela: „Idź (…) bo wybra-
łem sobie tego człowieka jako 
narzędzie. On zaniesie imię 
moje do pogan i królów, i do 
synów Izraela. I ukażę mu, jak 
wiele będzie musiał wycier-
pieć dla mego imienia” (Dz 9, 
15-16). Od tych słów zaczyna 
się nowe życie św. Pawła. Ana-
niasz idzie do niego i nakłada 
na niego ręce z prośbą, by zo-
stał napełniony Duchem Świę-
tym. Wtedy, jak czytamy w sło-
wie Bożym, „jakby łuski spadły 
z jego oczu i odzyskał wzrok” 
(Dz 9, 18). Po tym następu-
je jego chrzest. Opatruje go 
symboliczna, pozornie mało 
znacząca wstawka, że „spożył 
posiłek, wzmocnił się” (Dz 9, 
19). Powyższe słowa są pięk-
nym wyrażeniem tego, co na-
stąpiło po chrzcie. Nie odbyły 

Jak się nawrócić?  
Bierz przykład  
ze św. Pawła!

ŚWIęTy PaWeł Na PocząTKu NIe Był 

czySTyM jaK łza człoWIeKIeM. MIał 

Na SWoIM SuMIeNIu WIelu luDzI. 

W DzIejacH aPoSTolSKIcH PozNajeMy 

Go jaKo MłoDzIeńca, PRzy KTóRyM 

ŚWIaDKoWIe złożylI SWoje SzaTy Po 

MęczeńSTWIe ŚW. SzczePaNa
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się tylko zewnętrzne ryty, lecz 
Szaweł duchowo zmartwych-
wstał! Opowieść o nawróceniu 
św. Pawła jest mi bardzo bli-
ska. Sam w wieku osiemnastu 
lat nawróciłem się z wiary tra-
dycyjnej na wiarę upatrującą 
w Bogu Osobę, z którą mogę 
mieć relację! Kiedy wczytu-
jemy się w opisy tak niezwy-
kłych przemian św.  Pawła, to 
stwierdzamy, że jego życie 
całkowicie się zmieniło, że 
stał się zupełnie innym czło-
wiekiem. To prawda, spotkał 
Boga, co całkowicie odmieniło 
jego spojrzenie na świat. Był to 
jednak ten sam człowiek. Bóg 
wraz z łaską wiary nie przekre-
śla naszego temperamentu, 
charakteru i sposobu bycia. 
Zmienia się tylko cel, ale styl 
działania pozostaje ciągle taki 
sam! Musimy konieczne to zro-
zumieć. Wielu chrześcijan nie 
akceptuje swojego sposobu 
funkcjonowania, twierdzą, że 
wraz z nawróceniem powinni 
z osób dynamicznych stać się 
flegmatykami albo z flegma-
tyków stać się energicznymi. 
Nic bardziej mylnego! Wiara 
zmienia serce, ale nie zmienia 
zewnętrznego działania. Dla-
czego? Bo nie ma złych tem-
peramentów. Słysząc wezwa-
nie do nowych rzeczy, mamy 
się zastanowić, jak z dostępny-
mi dla nas narzędziami mamy 
pracować dla wiecznego kró-
lestwa. Najgorsze, co można 
zrobić, to udawać kogoś, kim 
się nie jest! Smutne jest ob-
serwowanie, jak ludzie starają 
się wprowadzić sposób działa-
nia św. ojca Pio, św. Tereski od 
Dzieciątka Jezus albo św. Fau-
styny Kowalskiej do własnego 
doświadczenia. Przybiera to 
najczęściej komiczne formy. 
Nawrócenie to nie bycie kal-
ką „świętego z obrazka”, tylko 
zgoda na to, że jestem, kim – 
64 – jestem, i chcę w ramach 
swojego stylu bycia mówić 
o Jezusie i kochać Go swoim 
sercem. Nie dajmy się oszu-
kać błędnej iluzji. Nie wierzmy 
pseudopobożnym radom, że 
trzeba się całkowicie zmie-
nić. Nie mamy być inni, tylko 
skupieni na innym celu – na 
zbawieniu. A teraz powróćmy 
do św. Pawła. Jego postawa 
to najlepszy przykład nawró-
cenia. Czy myślisz, że był on 
spokojnym świętym? To był 

choleryk w pełnej krasie! Do-
wiadujemy się o tym z wielu 
fragmentów Pisma Świętego. 
W Drugim Liście do Koryntian 
znajdujemy obrazowy opis 
tego, jak żywiołową ewan-
gelizację prowadził św. Pa-
weł: „Są sługami Chrystusa? 
Zdobędę się na szaleństwo: 
Ja jeszcze bardziej! Bardziej 
przez trudy, bardziej przez 
więzienia; daleko bardziej 
przez chłosty, przez częste 
niebezpieczeństwa śmierci. 
Przez Żydów pięciokrotnie 
byłem bity po czterdzieści 
razów bez jednego. Trzy razy 
byłem sieczony rózgami, raz 
kamienowany, trzykrotnie 
byłem rozbitkiem na morzu, 
przez dzień i noc przebywa-
łem na głębinie morskiej. Czę-
sto w podróżach, w niebez-
pieczeństwach na rzekach, 
w niebezpieczeństwach od 
zbójców, w niebezpieczeń-
stwach od własnego narodu, 
w niebezpieczeństwach od 
pogan, w niebezpieczeń-
stwach w mieście, w niebez-
pieczeństwach na pustkowiu, 
w niebezpieczeństwach na 
morzu, w niebezpieczeń-
stwach od fałszywych braci; 
w pracy i umęczeniu, często 
na czuwaniu, w głodzie i prag-
nieniu, w licznych postach, 
w zimnie i nagości, nie mó-
wiąc już o mojej codziennej 
udręce płynącej z zatroskania 
o wszystkie Kościoły” (2 Kor 
11, 23-28). Czy takie rzeczy 
mógłby uczynić Szaweł? Nie! 
Tak jak kiedyś wtrącał ludzi 
do więzienia z przekonaniem 
o sensowności swoich dzia-
łań, tak teraz tę samą ener-
gię wykorzystuje do tego, by 
głosić Ewangelię. W tym mo-
mencie musisz, podkreślam 
– musisz, zadać sobie pytanie, 
kim jesteś? Co dał Ci Bóg, że 
możesz to wykorzystać do 
głoszenia zbawienia w Je-
zusie Chrystusie? Na sądzie 
ostatecznym Bóg nie zapyta 
Cię o to, jakie były Twoje ma-
rzenia, tylko spyta, jak wyko-
rzystałeś dary, które włożył 
w Twoje ręce. Nie trzeba ich 
daleko szukać. One drzemią 
w Twoim sercu. Pytanie, czy 
zechcesz je dostrzec?  

Fragment książki  
„Spowiedź”  

ks. Piotra Śliżewskiego 

MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ Kościół ojców jezuitów
Warszawa, Świętojańska 10
dni powszednie: g. 8.00-12.40, 15.00-21.00

PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO Kościół ojców kapucynów
Warszawa, ul. Miodowa 13
Spowiedź w dni powszednie: g. 9.00-12.00, 16.00-19.00

Najświętszego Zbawiciela w Śródmieściu
Warszawa, ul. Marszałkowska 37
od poniedziałku do piątku: g. 6.30-12.00 i 15.00-19.00

ŚWIĘTEGO KRZYŻA na Trakcie Królewskim
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 3
dni powszednie: g. 6.00-12.00, 17.00-19.30
I piątki miesiąca g. 6.00-12.00, 15.30-20.00

Św. ANNY Kościół akademicki
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 68
od poniedziałku do piątku godz. 16:00-18:00

Św. BARBARY w Śródmieściu na Koszykach, 
ul. Nowogrodzka 51
codziennie o godz. 6.30-9.00; 14.45-16.00; 17.45-19.00
możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w języku: 
włoskim i angielskim, rosyjskim, białoruskim, ukraińskim

Kościół Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich
p.w. Matki Bożej Jerozolimskiej na Powiślu
Warszawa, ul. Łazienkowska 14
spowiedź lub rozmowa duchowa przy prawym wejściu 
do kościoła, w języku polskim, francuskim, czeskim
wtorek-sobota: g. 15.00-17.00
niedziela: g. 9.30-10.20

Św. WINCENTEGO PALLOTTIEGO na Pradze
Warszawa, ul. Skaryszewska 12
w dni powszednie: g. 8.30-12.30, 15.00-17.30 w dolnym 
kościele

ŚWIĘTEGO DUCHA Kościół ojców paulinów
Warszawa, ul. Długa 3
poniedziałek-sobota 9.00-12.00 i 14.00-17.30

Św. FRANCISZKA SERAFICKIEGO  
Kościół ojców franciszkanów
Warszawa, ul. Zakroczymska 1
od poniedziałku do soboty w godz. 15.00-19.00

Św. JACKA Kościół ojców dominikanów
00-227 Warszawa, ul. Freta 10
w dni powszednie: godz. 16.00-18.00

WNIEBOWZIĘCIA NMP i św. JÓZEFA Kościół seminaryjny
00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 52/54
w dni powszednie: godz. 7.00-8.00, 18.00-19.00

Św. MARCINA Kościół sióstr służebnic Krzyża
Warszawa, ul. Piwna 9/11
w czwartki i soboty: g. 18.00-20.00

ŚW. JAKUBA APOSTOŁA na Ochocie
Warszawa, ul. Grójecka 38
w dni powszednie godz. 6.30-9.00 i 17.00-19.00

Matki Bożej KRÓLOWEJ POKOJU na Młocinach
ul. Dzierżoniowska 7, 01-985 Warszawa
we czwartki: g. 19-20

MOŻLIWOŚĆ SPOWIEDZI W CIĄGU DNIA
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Wybieram szkołę katolicką

Odpowiedzi nie sposób nie szu-
kać w nauczaniu Kościoła Katoli-
ckiego. Jest ono dość obszerne, 

a zawiera się w dokumentach papieży, 
biskupów, a nade wszystko w dokumen-
tach Soboru Watykańskiego II. Właśnie ten 
Sobór poświęcił sprawom wychowania 
i nauczania osobny dokument pod nazwą „ 
Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim 
Gravissimum educationis”.

Sobór wskazuje na szczególną rolę szko-
ły katolickiej w wychowaniu: „(…)  Obec-
ność Kościoła w szkolnictwie zaznacza się 
szczególnie poprzez szkołę katolicką. Ona 
to właśnie, nie mniej niż inne szkoły, dąży 
do celów duchowych i do prawdziwie hu-
manistycznej formacji młodzieży. Jej cechą 
charakterystyczną jest tworzenie w spo-
łeczności szkolnej atmosfery ożywionej 
ewangelicznym duchem wolności i miło-
ści, pomaganie młodzieży, aby rozwijając 
własną osobowość, jednocześnie wzrastała 
według nowego stworzenia, którym stała 
się przez chrzest (…)”.

Tworzenie szkół katolickich wpisane 
jest więc w misję Kościoła. W Polsce misję 
tę realizuje ponad 500 szkół. Wśród nich 

od roku 1997 działa Katolicki Zespół Edu-
kacyjny im. Ks. Piotra Skargi, który mieści 
się na warszawskiej Woli przy ul. Bema 
– szkoła założona przez Parafię, której 
dyrektorem od chwili jej powstania jest 
ks. Sylwester Jeż.

Szkoła przechodziła i przechodzi w dal-
szym ciągu wiele przeobrażeń związanych 
z jej nieustannym rozwojem. Pierwsze 
„szranki” edukacyjne zdobywała młodzież 
w Katolickim Liceum Ekonomicznym oraz 
Handlowym, zajmując budynek parafialny 
z jego salkami katechetycznymi. W krótkim 
czasie okazało się, że jest nagląca potrzeba 
utworzenia szkoły dla dzieci – czyli podsta-
wówki, a z chwilą reformy – i gimnazjum. 
Reforma też spowodowała przekształcenie 
szkół zawodowych w liceum ogólnokształ-
cące. Taki szybki rozwój wymógł na księdzu 
dyrektorze odważną decyzję o budowie 
nowego budynku szkolnego. Przy błogo-
sławieństwie ks. Prymasa Józefa Glempa 
i przy pomocy Opatrzności Bożej, stanął 
budynek wyposażony w nowoczesne sale 
lekcyjne.

W dniu dzisiejszym Katolicki Zespół 
Edukacyjny (KZE), to 500 uczniów szkoły 

podstawowej i gimnazjum. Jakie to jest 
miejsce i czym jest dla uczniów – najlepiej 
wsłuchać się w ich opinie:

jesteś absolwentem Kze. Którą szkołę 
ukończyłeś?
Przeszedłem wszystkie etapy edukacyjne 
na Bema: szkoła podstawowa klasy 1-6, 
gimnazjum. Liceum kontynuowałem na 
Bielanach u Archutowskiego (to też ten 
sam duch…).

To długi czas. Nie myślałeś o zmianie 
w trakcie edukacji?
A.: Ja czułem się tutaj jak w domu. W tej 
szkole panuje świetna atmosfera. Chce się 
do niej wracać. Ile razy tu przychodzę, nie 
czuję się obco, zawsze spotkam się z dużą 
życzliwością, mam z kim porozmawiać.

co to jest według ciebie „świetna atmo-
sfera”?
Kiedy przyszedłem tutaj jako mały dzie-
ciak, niczego nie musiałem się obawiać, 
byli super koledzy, wspaniali nauczyciele. 
Zawsze czułem się pod opieką, nigdy nie 
pozostawałem sam ze swoimi sprawa-
mi. Zdarzało się, że do godzin wieczor-
nych siedzieliśmy w szkole angażując się 
w różne działania. Tak było do końca. Pro-
fesjonalna kadra i dobrzy wychowawcy 
sprawili, że nie obawialiśmy się o wyniki 
egzaminów czy później o dostanie się do 
wymarzonych szkół.

Spoglądając na mapę sieci szkół w Polsce, może nasunąć 
się pytanie o potrzebę i sens powstawania szkół katolickich 
w katolickiej Polsce. czy te szkoły mają jakąś szczególną 
rolę do spełnienia? jeśli tak, to z czego ona wynika?



13 

Szkoła daje też dobrą „wyprawkę” na 
przyszłość – człowiek wychodzi z niej z po-
czuciem własnej wartości.

Miałeś ulubionych nauczycieli w szkole?
Jak każdy. Jednak wobec każdego czu-
ję wdzięczność. W klasach 1-3 byli super 
nauczyciele nauczania zintegrowanego, 
nigdy nie było czasu na nudę, bo zajęcia 
były zawsze ciekawe. W gimnazjum nato-
miast interesujące było to, że można było 
wybrać sobie klasę z rozszerzonym progra-
mem nauczania z matematyki lub języka 
angielskiego. Wiem, że taka możliwość bę-
dzie w klasie VII i VIII, bo gimnazjum ulega 
wygaszeniu.

Dobrą decyzją jest też to, że od klasy 
IV  nauczany jest drugi język obcy – hi-
szpański lub niemiecki.

a jak oceniasz bazę sportową?
Jest bardzo dobra odkąd wybudowano 
sale gimnastyczne. W tej chwili 4 grupy 
uczniów mogą ćwiczyć jednocześnie. 
Fajną propozycją jest też obowiązkowa 
nauka tańca towarzyskiego. Nauczyciele 
są tak zaangażowani w lekcje, że nie ma 
prawie żadnych zwolnień z wychowania 
fizycznego.

jeszcze raz odwołajmy się do nauczania 
Kościoła, który w jednym z dokumen-
tów mówi o szkole katolickiej, że 
„szkoła nie ogranicza się prowa-
dzenia lekcji, lecz dostrzegając 
problemy współczesnej mło-
dzieży, podejmuje określone 
działania wychowawcze 
przeniknięte ewangelicz-
nym duchem. (…) od pierw-
szego dnia pobytu w szkole 
katolickiej uczeń powinien 
mieć wrażenie, że znajdu-
je się w nowym środowisku 
przepojonym światłem wiary 
(…).” czy według ciebie w Kze 
te wartości są realizowane?
W KZE jest szczególne środowisko 
i atmosfera. Szkoły katolickie mają w so-
bie „ to coś”. Niewątpliwie ma na to wpływ 
codzienna modlitwa, życie sakramentalne, 
program wychowawczy oparty na wartoś-
ciach, ogólna organizacja życia szkolnego. 
Każdy człowiek jest ważny i takiej postawy 
oczekuje się od każdego – uczniów, rodzi-
ców, pracowników.

W szkole wiele się działo i dzieje. A więc 
nie tylko nauka w ławkach szkolnych, ale 
też przez różnorodne działania edukacyj-
ne, charytatywne, kulturalne, artystyczne, 
z dużym naciskiem na działania patriotycz-
ne – przecież patronem szkoły jest ks. Piotr 
Skarga, a od niedawna do wspólnoty szkol-
nej weszła postać Inki.

Wyobrażam sobie, jak wiele będzie sie 
działo w KZE w roku 100-lecia odzyskania 
niepodległości.

użyłeś pojęcia „wspólnota szkolna” – jak 
się ją tworzy w Kze?
To jest dobre określenie dla szkoły katoli-
ckiej. Te wszystkie działania, o których mó-
wiłem pozwalają ją budować. A włączeni 
są w te działania wszyscy – dyrekcja, na-
uczyciele, rodzice, uczniowie i ci, którzy ze 
szkołą mają coś wspólnego. Trzeba zazna-
czyć, że szkoła jest otwarta na współpracę 
ze środowiskiem lokalnym, warszawskim, 
a nawet poza granicami Polski.

Już od pierwszych dni, gdy wchodzi się 
do szkoły, dyrekcja organizuje nieformal-
ne spotkania, aby wszyscy mogli poznać 
się, porozmawiać i nie być anonimowym 
w szkole. Są one bardzo cenione, a odbyło 
się ich wiele w ciągu całej edukacji.

już teraz można powiedzieć, że „wspól-
nota szkolna” rozszerzyła się o prowa-
dzone przez ks. jeża placówki oświa-
towe, które wpisane są w centrum 
edukacyjne archidiecezji Warszawskiej. 
Wymieńmy je: Przedszkole „Kwiatki 
św. Franciszka”, mieszczące się przy ul. 
Rabsztyńskiej, które od nowego roku 
szkolnego będzie rozbudowane o nowe 
miejsce przy ul. Dzielnej – dla 100 dzie-
ci, szkoły na Bema (szkoła podstawo-
wa, gimnazjum), szkoły na Bielanach 
(gimnazjum i liceum), szkoły w łazach 
– Magdalenka (szkoła podstawowa i li-
ceum).
Tak, dużo ich jest. Ale to bardzo dobrze, 
że takie dzieło rozwija się. Ważne jest, aby 
proponować społeczeństwu środowisko 
przesycone duchem ewangelicznej mi-
łości i wolności. Okazuje się, że zapotrze-
bowanie na te wartości jest duże, o czym 
świadczy ilość składanych podań do ta-
kich szkół.

Na zakończenie możemy więc zachęcić do 
poznania przedstawianych szkół poprzez 
strony internetowe oraz osobiste odwie-
dzenie. Tobie dziękuję za rozmowę i ży-
czę dalszego wzrastania w wartościach, 
w których kształtowałeś się w katolickich 
szkołach. 
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Katolickie Centrum Kultury  
„Dobre Miejsce”

Jak nas znaleźć?
„Dobre Miejsce” znajduje się w malowniczo położonym Domu Re-
kolekcyjnym w Lesie Bielańskim przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie. 
Tuż obok naszego budynku mieści się przepiękny, zabytkowy Koś-
ciół Pokamedulski oraz UKSW.

Kim jesteśmy, co robimy?
Od 12 lat „Dobre Miejsce” organizuje cykle wydarzeń kulturalnych. 
Naszym głównym celem jest szerzenie kultury chrześcijańskiej, 
podnoszenie jej poziomu oraz organizowanie przestrzeni dla ro-
dzin do twórczego spędzania czasu.

Koncerty
Na naszej scenie można usłyszeć artystów, którzy nie wstydzą się 
wiary w Boga i chętnie nawiązują do niej w swojej twórczości. 
Najbliższym takim wydarzeniem będzie koncert Agnieszki Musiał, 
która 8 marca z okazji Dnia Kobiet zaprezentuje materiał z nowej 
płyty „Błogo”. Już miesiąc później, 5 kwietnia, zagra Mate.O/TU 
promując nowy krążek „Król Wszechświatów”. Będzie to wspaniała 
okazja do uwielbienia, jeszcze w Oktawie Wielkiej Nocy. Ponadto 
„Dobre Miejsce” wspólnie z Fundacją „Chrześcijańskie Granie” or-
ganizuje jesienią „Festiwal Chrześcijańskie Granie” - największy 
tego typu koncert w Warszawie.

„Dobre Kino w Dobrym Miejscu”
Trwa już 7 sezon kina dyskusyjnego prowadzonego przez 
o.  dr  Marka Kotyńskiego CssR (wykładowcę PWTW) pod hasłem 
„Forum Filmów Nie-Zwyczajnych”. O. Marek – pasjonat kina – pre-
zentuje w nim zarówno superprodukcje oscarowe, jak i filmy niszo-
we, docenione przez krytyków, ale takie, które nie zagościły zbyt 

długo w kinach sieciowych. Wspólnie z widzami w dynamicznych 
dyskusjach po filmach o. Marek poszukuje odpowiedzi na trudne 
pytania moralne, analizuje wybory bohaterów i stawia pytania 
o sens i kierunek życia. Mimo, iż dyskusje nie są obowiązkowe, zo-
stają na nich prawie wszyscy widzowie.

Oprócz przedstawionego „Forum Filmów Nie-Zwyczajnych” w „Do-
brym Miejscu” staramy się być na bieżąco pokazując wszystkie nowoś-
ci na rynku filmów chrześcijańskich, biograficznych i patriotycznych, 
m. in. 18 marca pokażemy film Michała Kondrata „Dwie korony”.

Wystawy
W przedstawionym wyżej kluczu – religijnym i patriotyczno-
-historycznym organizujemy także wystawy. W Galerii Krużganek 
regularnie prezentujemy wystawy autorstwa Instytutu Pamięci 
Narodowej, wystawy sztuki sakralnej – malarstwa, ikon, rzeźby. 
Najbliższy wernisaż wystawy malarstwa pt. „Opisać Niewidziane” 
planujemy na 18 lutego.

Czas dla rodzin
„Niedzielne Bajeczki” - od ponad 10 lat raz w miesiącu „Dobre Miej-
sce” zaprasza na bezpłatne przedstawienia teatralne. Ważnym jest 
dla nas, by prezentować dzieciom bajki z odniesieniem do ogólno-
ludzkich wartości lub / i do wiary chrześcijańskiej.

Imprezy plenerowy
W maju współorganizujemy parafialny odpust na Zielone Świątki, 
w czerwcu „Piknik z tatą”, a w październiku „Dzień św. Franciszka 
i Lasu Bielańskiego”. Nasze pikniki wyróżnia rodzinny charakter 
spotkań, wiele atrakcji dla dzieci, wspólne śpiewanie, kiermasz rę-
kodzieła ludowego, brak alkoholu.

Kalendarium najbliższych wydarzeń:
18 lutego, g.1400 wernisaż wystawy malarstwa „Opisać Niewidzialne” (wystawa do 2.04)
18 lutego, g.1530 film rodzinny „Cuda Marcelino”
8 marca, g.1900 koncert Agnieszki Musiał
11 marca, g.1800 Forum Filmów Nie-Zwyczajnych „Rozdzieleni”
18 marca, g.1530 film „Dwie korony”
25 marca, g.1700 Kabaret Pod Egidą Jana Pietrzaka
5 kwietnia, g.1900 koncert uwielbienia Mate.O/TU

O wszystkich naszych wydarzeniach dowiesz się ze strony: www.dobremiejsce.org i profilu na facebooku.
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1%
to jeden mały krok 
aby pokonać 
niedożywienie 
wśród dzieci 
w Polsce

wesprzyj

KRS  0000445363  
z dopiskiem 

DZWONEK  
NA OBIAD

pomóż nam pokonać niedoży wienie  
wśród dzieci i  młodzie ży wokół na s

my pamiętamy o potrzebujących

t y pamiętaj o na s  
– przek a ż 1% podatku

w w w.dzwoneknaobiad.pl 
w w w.bycbardziej.pl

Fundacja „Być bardziej”
 ul. Królowej Aldony 12/1, 03-928 Warszawa, e:mail: fundacja@bycbardziej.pl


