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Jak wiemy, przed każdą emocją poja-
wiają się myśli automatyczne. A oto 
przykłady „klasycznych” myśli, które 

  wywołują gniew: „Jak on / ona śmie?”, 
„Robi to specjalnie!”, „Lekceważy mnie!”, 
„Znowu to samo!”, „Nigdy się nie nauczy!”, 
„Co za idiota!”.

W każdej z tych myśli kryje się jakieś 
niespełnione oczekiwanie: że ktoś będzie 
punktualny, że będzie pamiętał, że wy-
wiąże się z obowiązków, że będzie sza-
nował mój czas, że będzie kompetentny, 
że szybko załatwi moją sprawę, że mnie 
zrozumie, że zrobi to, co ja bym zrobił…

Pierwszym krokiem jest zdanie sobie 
sprawy z tego, jakie jest moje niespeł-
nione oczekiwanie. Często zdarza się, że 
skupiamy się na czyimś, naszym zdaniem 
skandalicznym zachowaniu i nawet nie 
uświadamiamy sobie naszych oczekiwań.

Te oczekiwania z reguły zawierają pu-
łapkę nadużywania imperatywów. Impe-
ratywy sprawiają, że stajemy się odpo-
wiedzialni, obowiązkowi, że można na 
nas polegać. Ale kiedy ich nadużywamy 
możemy mieć problem z gniewem. 

Nasze niespełnione oczekiwania mó-
wią, że coś jest nie tak, że powinno być 
inaczej…

Przecież świat byłby dużo lepszy, gdy-
by ludzie byli punktualni, kompetentni, 
lojalni, uczynni, odpowiedzialni. Przecież 
to są same dobre oczekiwania, prawda? 

A skoro są dobre, to przecież powinny 
być spełnione?

I tu nasuwa się jedno z moich ulubio-
nych pytań:

Kto tak powiedział? 
Kto powiedział, że moje oczekiwanie 

musi być spełnione?
I kto powiedział, że właśnie w tym mo-

mencie ma być spełnione?
No właśnie… ja tak powiedziałam (je-

śli chodzi o moje oczekiwania).
Ty tak powiedziałeś (jeśli chodzi o two-

je oczekiwania).

Ale uwaga, mam dla ciebie niezwykłą 
informację:

Pan Bóg istnieje – i nie Ty nim jesteś! 
Zapewne, gdyby świat funkcjonował 

według moich lub twoich wytycznych – 
wszystko wyglądałoby zupełnie inaczej… 
Ale to nie my decydujemy! Ani ja, ani ty 
nie mamy takiej władzy!

Nie przeszkadza nam to równocześnie 
nie wyrażać zgody na różne trudności, 
doświadczenia, które nas spotykają.

Gniewamy się, bo uważamy, że wiemy 
lepiej jak powinno być.

Gniew w swym źródle, może być efek-
tem naszej pychy lub rzekomej wszech-
wiedzy…

A miłość – jest przede wszystkim cierp-
liwa… 

Jakże wiele myśli w Biblii mówi o tym, 
by zachować pokoju w swym sercu:

„Jak niemowlę u swej matki”, „wprowa-
dzam pokój do mojej duszy”, „nie oburzaj 
się, bo to wiedzie ku złemu”, „oburzenie, 
zapalczywość i udręka” – to orszak zwia-
stunów klęski, „niech nad waszym gnie-
wem nie zachodzi słońce…”, „nadstaw mu 
i drugi…”

WSZYSTKO ALBO NIC
Kluczem jest oczywiście równowaga mię-
dzy nazwaniem naszego oczekiwania a wy-
maganiem, aby było spełnione. Innymi sło-
wy: potrzebujemy odpowiedzieć sobie na 
pytanie czy to, czego pragniemy, to jeszcze 
oczekiwanie czy już żądanie. Oczywiście 
łatwo tutaj popaść w skrajność, ulegając 
pułapce myślenia czarno-białego: „w takim 
razie nie będę już niczego oczekiwał…”.

Oczekiwać warto. Warto również zda-
wać sobie sprawę z tego, że nie wszystkie 
moje oczekiwania zostaną spełnione. 

Pięknym tego przykładem są słowa 
Jezusa „Ojcze oddal ode mnie ten kielich 
(oczekiwanie), ale nie moja, ale TWOJA 
wola niech się stanie (brak żądania, ak-
ceptacja…).

Podstawą jest rozróżnienie między 
tym, czy mam wpływ – jeśli mam wpływ, 
to działam; czy też nie mam wpływu i wte-

dy reguluję swoje myśli i emocje. Podsta-
wą jest właśnie to rozróżnienie. 

Typowym przykładem sytuacji, w któ-
rej rodzice odczuwają gniew wobec swo-
ich dzieci, jest kwestia porządków. Rodzi-
ce często narzekają na porządki u dzieci, 
a w zasadzie na ich brak…

Jakie oczekiwanie mają rodzice? Że 
dzieci będą sumiennie wywiązywać się 
z obowiązków. 

Czy to jest dobre oczekiwanie? Oczy-
wiście – bycie obowiązkowym, sumien-
nym, dbanie o porządek, jest jak najbar-
dziej okej! 

Czy jest ono realne? No właśnie, przyj-
rzyjmy się temu zagadnieniu. 

Czy dbanie o porządek wynika z po-
trzeby dziecka czy naszej? 

Czy dla niego dbanie o porządek ma 
wartość? 

Jeśli nie, to jakim cudem spodziewa-
my się, że będzie ono samo z siebie dbało 
o porządek? 

Na pomoc w zrozumieniu tego za-
gadnienia i wszystkich innych, w których 
dziecko nie spełni naszych oczekiwań, 
może przyjść nam wiedza o jego rozwoju 
moralnym. Często zdarza nam się błędnie 
zakładać, że dziecko jest na tym samym 
etapie, co my.  

Oczekiwania jako źródło frustracji
Fragment książki Magłorzaty 
Kornackiej „Boży coaching”



3 

WIELKOPOSTNE KOŚCIOŁY STACYJNE 2019 – 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

06.03.2019
Środa 

Popielcowa
Archidiecezja 
Warszawska

Opatrzności Bożej
Warszawa,  

ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1

07.03.2019 czwartek
Archidiecezja 
Warszawska

Bogurodzicy Maryi
Warszawa,  

ul. Powstańców Śląskich 67d

08.03.2019 piątek
Diecezja 

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

09.03.2019 sobota
Archidiecezja 
Warszawska

Najświętszej Maryi Panny  
Matki Kościoła

Warszawa,  
ul. Domaniewska 20

10.03.2019
I niedziela  

Wielkiego Postu
Diecezja  

Warszawsko-Praska
Katedra św. Michała Archanioła 

i św. Floriana Męczennika
Warszawa, ul. Floriańska 3

11.03.2019 poniedziałek
Archidiecezja 
Warszawska

Bł. Władysława z Gielniowa
Warszawa,  

ul. Przy Bażantarni 3

12.03.2019 wtorek
Diecezja  

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

13.03.2019 środa
Archidiecezja 
Warszawska

Św. Andrzeja Boboli Warszawa, ul. Rakowiecka 61

14.03.2019 czwartek
Archidiecezja 
Warszawska

Matki Bożej Królowej Aniołów
Warszawa,  

ul. Ks. Bronisława Markiewicza 1

15.03.2019 piątek
Diecezja  

Warszawsko-Praska
Św. Ojca Pio

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

16.03.2019 sobota
Archidiecezja 
Warszawska

Św. Stanisława Kostki Warszawa, ul. Hozjusza 2

17.03.2019
II niedziela  

Wielkiego Postu
Archidiecezja 
Warszawska

Bazylika archikatedralna 
św. Jana Chrzciciela

Warszawa, ul. Świętojańska 8

18.03.2019 poniedziałek
Diecezja  

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

19.03.2019 wtorek
Archidiecezja 
Warszawska

Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny

Warszawa, ul. Przy Agorze 9

20.03.2019 środa
Archidiecezja 
Warszawska

Św. Jakuba Apostoła Warszawa, ul. Grójecka 38

21.03.2019 czwartek
Diecezja  

Warszawsko-Praska
Narodzenia Pańskiego Warszawa, ul. Ostrobramska 72

22.03.2019 piątek
Archidiecezja 
Warszawska

Św. Maksymiliana Kolbego 
Warszawa,  

ul. Rzymowskiego 35

23.03.2019 sobota
Archidiecezja 
Warszawska

Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny

Warszawa, ul. Przyrynek 2

24.03.2019
III niedziela 

Wielkiego Postu
Diecezja  

Warszawsko-Praska
Bazylika Najświętszego Serca 

Jezusowego
Warszawa, ul. Kawęczyńska 53

25.03.2019 poniedziałek
Archidiecezja 
Warszawska

Św. Michała Archanioła Warszawa, ul. Puławska 95

26.03.2019 wtorek
Archidiecezja 
Warszawska

Świętej Trójcy Warszawa, ul. Solec 61

27.03.2018 środa
Diecezja  

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

28.03.2018 czwartek
Archidiecezja 
Warszawska

Św. Tomasza Apostoła Warszawa, ul. Dereniowa 12

29.03.2018 piątek
Archidiecezja 
Warszawska

Podwyższenia Krzyża Warszawa, ul. Słomiana 2/4

30.03.2018 sobota
Diecezja  

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

31.03.2018
IV niedziela 

Wielkiego Postu
Archidiecezja 
Warszawska

Bazylika Świętego Krzyża
Warszawa,  

ul. Krakowskie Przedmieście 3

01.04.2018 poniedziałek
Archidiecezja 
Warszawska

Ofiarowania Pańskiego Warszawa, ul. Stryjeńskich 21

02.04.2018 wtorek
Diecezja  

Warszawsko-Praska
Świętej Rodziny

Warszawa,  
ul. Rozwadowska 9/11

03.04.2018 środa
Archidiecezja 
Warszawska

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

04.04.2018 czwartek
Archidiecezja 
Warszawska

Wszystkich Świętych Warszawa, pl. Grzybowski 3/5

05.04.2018 piątek
Diecezja  

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

06.04.2018 sobota
Archidiecezja 
Warszawska

Matki Bożej Wspomożycielki 
Wiernych

Warszawa, ul. Conrada 7

07.04.2018
V niedziela  

Wielkiego Postu
Diecezja  

Warszawsko-Praska

Konkatedra Bożego Ciała na 
Kamionku – Sanktuarium Matki 

Bożej Zwycięskiej
Warszawa, ul. Grochowska 365

08.04.2018 poniedziałek
Archidiecezja 
Warszawska

Św. Augustyna Warszawa, ul. Nowolipie 18

09.04.2018 wtorek
Diecezja  

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

10.04.2018 środa
Archidiecezja 
Warszawska

Najświętszej Maryi Panny Matki 
Miłosierdzia

Warszawa, ul. Bonifacego 9

11.04.2018 czwartek
Archidiecezja 
Warszawska

Św. Zygmunta Warszawa, pl. Konfederacji 55

12.04.2018 piątek
Diecezja  

Warszawsko-Praska
Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy
Warszawa, ul. Nobla 16

13.04.2018 sobota
Diecezja  

Warszawsko-Praska
Zmartwychwstania Pańskiego

Warszawa,  
ul. Księcia Zimowita 39

14.04.2018
Niedziela Palmowa 

Męki Pańskiej
Archidiecezja 
Warszawska

Wniebowstąpienia Pańskiego Warszawa, ul. KEN 101
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Niedługo na ekrany polskich kin 
wejdzie film w reżyserii Michała 
Kondrata „Miłość i Miłosierdzie” 

na temat odnowienia prawdy o Bożym 
Miłosierdziu za sprawą objawień otrzyma-
nych przez świętą siostrę Faustynę Kowal-
ską. Nie jest to bajka czy wyidealizowana 
opowieść o świętej, ale film dokumentalny, 
fabularyzowany – aby lepiej unaocznić mi-
nione wydarzenia, opowiadania świadków 
i specjalistów przeplatają w nim sceny gra-
ne przez aktorów. Film nie dotyczy wyłącz-
nie życia św. Faustyny, lecz bardzo zgrabnie 
obrazuje nadzwyczajny rozwój samego 
kultu, który przecież nie miał być kolejnym 
kościelnym nabożeństwem, ale prawdziwą 
odnową chrześcijańskiego doświadczenia 
Boga i katolickiej świadomości w nowym 
tysiącleciu.

„Miłość i Miłosierdzie” stanowi wielką 
szansę przede wszystkim na lepsze zro-
zumienie i podzielenie się tą najbardziej 
ewangeliczną prawdą wśród nas, Pola-

ków, bo chyba nie do końca zdajemy so-
bie sprawę z jej duchowej wartości. (Oczy-
wiście, nie tylko wśród Polaków – film 
powstał równolegle w angielskiej wersji 
językowej i był już prezentowany dużej 
międzynarodowej publiczności w czasie 
tegorocznych Światowych Dni Młodzieży 
w Panamie). Obraz z powodzeniem przy-
bliża historię rozwoju kultu Bożego Miło-
sierdzia, począwszy od niezwykłych ob-
jawień św. Faustyny, aż po ogarnięcie nią 
Stanów Zjednoczonych Ameryki, a potem 
wielu innych krajów i narodów. Jest ona 
opowiedziana interesująco i sprawnie, 
może więc zaciekawić, a nawet zachwycić 
młodzież, młode małżeństwa i wiernych 
w średnim wieku – często bowiem nie 
zdajemy sobie sprawy z duchowej szan-
sy, jaką stanowi rozważanie miłości Boga, 
okazanej nam na krzyżu. 

Film „Miłość i Miłosierdzie” stanowi zna-
komitą okazję do pogłębienia świadomo-
ści młodszych pokoleń, ponieważ jest to 

fascynująca i wciągająca opowieść. Można 
się z niego naprawdę wiele dowiedzieć, 
nie tylko w zakresie ciągle słabo znanej hi-
storii siostry Faustyny, ale także na temat 
świeżo odkrytych, a czasem zaskakują-
cych faktów z dziejów kultu Miłosierdzia 
Bożego. Przykładowo, o niezwykłych dzie-
jach obrazu Jezusa Miłosiernego zamó-
wionego przez siostrę Kowalską i historii 
jego malarza, wileńskiego profesora Eu-
geniusza Kazimirowskiego oraz o wprost 
niewiarygodnych powiązaniach obrazu 
z tajemnicą Całunu Turyńskiego. Bardzo 
ciekawe są też związki kultu Miłosierdzia 
z Janem Pawłem II oraz historia kierow-
nika duchowego i spowiednika siostry 
Faustyny, błogosławionego księdza Mi-
chała Sopoćki, a także marianina, księdza 
Józefa Jarzębowskiego, który w cudowny 
sposób rozwinął kult Miłosierdzia w USA. 
Poruszające w filmie są wypowiedzi sióstr 
ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosier-
dzia (do którego należała święta Fausty-

Szansa na „Miłość i Miłosierdzie”
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na) oraz ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa 
Miłosiernego, założonego przez księdza 
Sopoćkę według wskazówek z objawień – 
tym właśnie zgromadzeniom powierzono 
szerzenie orędzia Miłosierdzia. Film zawie-
ra też świeże i przekonujące świadectwa 
nawróceń, oczyszczeń od zła i uzdrowień 
dokonanych dzięki modlitwie do Bożego 
Miłosierdzia, które uświadamiają, jak aktu-
alna jest wartość mistycznych przeżyć Fau-
styny i jak bardzo potrzeba dzisiaj światu 
Miłosierdzia Chrystusa.

Poza tym film jest wyprodukowany we-
dług wysokich standardów realizatorskich, 
nie jest moralizatorską, nudzącą odbiorów 
naiwną, acz pobożną historią o świętości. 
Na uwagę zasługują choćby świetne, pełne 
światła zdjęcia. Zachwyca muzyka sławne-
go kompozytora Michała Lorenza, spokoj-
na, a jednocześnie uczuciowa, pozwalająca 
wyciągnąć wydarzenia z lamusa historii 
i przeżyć ich wartość w sferze wewnętrznej 
wrażliwości dzisiejszego widza. 

Michał Kondrat od dłuższego cza-
su specjalizuje się w dystrybucji filmów 
chrześcijańskich na polskim rynku, prze-
de wszystkim jednak znany jest z reżyserii 
dokumentów: „Jak pokonać szatana?” – na 
temat zjawiska egzorcyzmów, „Matteo” – 
o włoskim mnichu–egzorcyście Mateuszu 
z Agnone, czy choćby z interesującego 
filmu o św. Maksymilianie Kolbe „Dwie Ko-
rony”. Film „Miłość i Miłosierdzie” o kulcie 
Bożego Miłosierdzia i niezwykłej misji sio-
stry Faustyny Kowalskiej jest zdecydowanie 
najlepszym z filmów Kondrata. Narodził się 
z osobistych przeżyć i przemyśleń twórcy, 
który ciągle kształci swoje umiejętności 
i doskonali swój warsztat. Realizował on 
swój film na różnych kontynentach, z udzia-
łem znanych postaci z życia Kościoła, spe-
cjalistów, naukowców i artystów oraz świet-
nych aktorów: Kamili Kamińskiej – w roli 
Faustyny, Macieja Małysy – w roli księdza 
Sopoćki, Janusza Chabiora – w roli malarza 
obrazu Jezusa Miłosiernego. 

Solidarność i Miłosierdzie to z pew-
nością najważniejsze idee, jakie rozkwitły 
w dwudziestowiecznej Polsce. Nie, nie wy-
myślono ich tutaj, ale to właśnie w Polsce 
odżyły z nową siłą – nabrały mocy i przyjęły 
współczesny kształt, dzięki głębokim do-
świadczeniom egzystencjalno-duchowym, 
jakim był ruch Solidarności oraz ducho-
wość Miłosierdzia, objawiona św. Fausty-
nie Kowalskiej. Trzeba zatem koniecznie 
obejrzeć film „Miłość i Miłosierdzie” razem 
z dorastającymi dziećmi, ze znajomymi, za-
proponować projekcje w parafiach. Warto 
też o nim porozmawiać, dzieląc się odczu-
ciami, także duchowymi, aby iskra Miłosier-
dzia, która pojawiała się w sercu Faustyny, 
nie gasła, ale rozpaliła się na nowo, przyno-
sząc nawrócenie, pogłębioną świadomość 
chrześcijańską i spokojny, autentyczny 
zapał do przemiany świata według Serca 
Bożego. „Miłość i Miłosierdzie” w kinach już 
29 marca!  

O. Marek Kotyński, redemptorysta
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Za nami być może najbardziej wyra-
zistych 6 lat pontyfikatu w historii 
Kościoła. Działania papieża spra-

wiają, że w tym samym momencie jest na-
zywany prorokiem i heretykiem. Z jednej 
strony jest błogosławiony za otwartość 
i szczerość, z drugiej krytykowany za wypo-
wiedzi stojące w sprzeczności z przyjętym 
nauczaniem kościoła. Ostatnie jednak, co 
można o nich powiedzieć, to że są chao-
tyczne lub niespójne.

On wie dokąd zmierza
Dwuznaczne wypowiedzi dotyczące prawa 
do komunii świętej dla rozwodników. Bul-
wersujące dużą część środowiska umycie 
nóg muzułmance i transseksualiście. Bło-
gosławieństwo przesłane parze homosek-
sualistów. Wreszcie otwartość na dialog 
z ludźmi zepchniętymi na margines chrześ-
cijaństwa i braterstwo z innymi wyzna-
niami, a jednocześnie brak tej otwartości 
w niektórych dyskusjach teologicznych.

Działania papieża, często kontrowersyj-
ne, są częścią większego, spójnego planu. 
Sposób jego działania najlepiej oddaje frag-
ment rozmowy z włoskim duchownym An-
tonio Spadaro:

– Nigdy nie ufam pierwszej decyzji, która 
przychodzi mi do głowy. Zazwyczaj jest ona 
błędna. Muszę ją przemyśleć, wewnętrznie 
ocenić. Dać sobie na to konieczny czas. Czas 
na rozeznanie.

Dominique Wolton, który jest autorem 
wydanej w 2018 roku książki o papieżu pod 
tytułem „Niczego się nie boję”, mówi, że 
uderzyła go wolność Franciszka. To właśnie 
w ten sposób, łącząc duchowe rozeznanie 
z wewnętrzną odwagą, papież krok po kroku 
zmienia Kościół Katolicki.

Zaczął od bliskości

Kiedy 6 lat temu kardynałowie, zebrani 
na konklawe w Watykanie, wybrali go na 
papieża, przemówienie do wiernych roz-
począł od prostego „dobry wieczór”. Od 
pierwszego dnia pontyfikatu dawał się 
poznać jako bliski, dostępny i… po ludzku 
sympatyczny. Jak przyjaciel.

– Jezus i apostołowie byli przyjaciółmi – tłu-
maczył w rozmowie telefonicznej studentowi 
Stefano Cabizzo w odpowiedzi na jego list, dla-
czego prosi, by mówili sobie po imieniu.

Uczył się kręcić piłką na palcu z Har-
lem Globetrotters, przyjmował gorącą 

pizzę od wiernego wprost z ulicy, spon-
tanicznie zatrzymywał samochód, by po-
błogosławić ciężko chorego. Mówił przy 
tym prostym językiem, bez wzniosłości 
i nadęcia. Komunikował na Twitterze. I, 
najczęściej, zaskarbiał sobie sympatię 
mas. Szczerością, pokorą i prostotą zjed-
nywał serca.

Odrzucił niektóre, tradycyjne papie-
skie stroje i insygnia. Zamieszkał w Domu 
Świętej Marty, bo pokoje w Pałacu Apo-
stolskim wydały mu się zbyt niedostępne 
dla ludzi. Pozostał przy skromnym sa-
mochodzie. Niektórzy krytykowali, że to 
tylko zręczne działania public relations, 

Grzesznik, który daje nadzieję
Jest wizjonerem. Mówi „nie boję 
się niczego” i tak właśnie działa, 
wyłamując się ze schematów 
i ożywiając dyskusje. Zawsze 
jednak w zgodzie ze swoim 
sumieniem, bez względu na 
konsekwencje. – Wierzę, że 
potrzeba czasu, aby położyć 
fundamenty pod prawdziwe 
i skuteczne zmiany – mówił 
w 2013 r. w wywiadzie dla 
La Civilta Cattolica, krótko po 
ogłoszeniu papieżem. 
W praktyce zamiast ewolucji 
przeprowadza rewolucję
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NajważNiejsze daty poNtyfikatu:

13 marca 2013 r. – konklawe i wybór na papieża
5 lipca 2013 r. – encyklika Lumen Fidei

26 listopada 2013 r. – prezentacja adhortacji Evangelii gaudium
25 listopada 2014 r. – przemówienie w Parlamencie Europejskim
12 lutego 2015 r. – pierwsze w historii spotkanie głowy Kościoła 

katolickiego ze zwierzchnikiem Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, 
patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem

18 czerwca 2015 r. – prezentacja encykliki Laudato si’
8 kwietnia 2016 r. – publikacja adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia

26-31 lipca 2016 r. – Światowe Dni Młodzieży w Krakowie
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W
ydawnictwo

Sióstr Loretanek

• opracowanie graficzne

• skanowanie i skład komputerowy

• montaż elektroniczny 

• druk offsetowy wielo-

barwny do formatu B2

• szeroki zakres usług 

introligatorskich, łącznie

z przygotowaniem 

oprawy broszurowej 

i twardej ze złoceniem.

Świadczymy usługi 

drukarskie i introligatorskie:

ul. L. Żeligowskiego 16/20; 04-476 W
arszawa

tel. (22) 673 58 39; (22) 673 46 93
W naszej ofercie 
znajdują się m.in.:
• serie wydawnicze, 

np. Lectio divina
• publikacje dotyczące 

wiary i życia
• modlitewniki
• książki pogłębiające

duchowość maryjną 
• literatura dla dzieci 

i młodzieży
• poradniki dla rodziców 

nt. wychowania
• biografie i świadectwa
• tomiki poezji
• akcydensy

Ważne miejsce 
zajmują miesięczniki:
• „Różaniec”
• „Tak Rodzinie”
• „Anioł Stróż” 

(z płytą CD)

kiedy opowiedział się po stronie umiarko-
wania, a może nawet ubóstwa. Zyskał jed-
nak tym samym wdzięczność milionów 
katolików, których kłuje w oczy wystawne 
życie księży. 

Uświęcić człowieka
6 lat jego pontyfikatu znaczy kamieniami 
milowymi. To ciepło przyjęta encyklika 
Lumen Fidei, przenikliwa Laudato si’, prze-
mówienie w Parlamencie Europejskim, 
gdzie jednoznacznie opowiedział się za 
człowiekiem. Niezależnie od jego wybo-
rów i czynów.

– Nadeszła pora, aby wspólnie budować 
Europę, która nie obraca się wokół gospo-
darki, ale wokół świętości osoby ludzkiej – 
podkreślał w 2014 roku w Strasburgu.

Pierwszą podróż zagraniczną odbył na 
włoską wyspę Lampedusa, wówczas naj-
większy symbol kryzysu migracyjnego. 
Na wyspie Lesbos odwiedził 2,5 tysiąca 
uchodźców w towarzystwie Ekumenicz-
nego Patriarchy Bartłomieja i Arcybisku-
pa Aten i całej Grecji Hieronima. Prosił, by 
nie zapominano, że migranci nie są „licz-
bami, ale osobami, twarzami, imionami, 
historiami”.

Apelował, by Kościół szedł w kierunku 
tych, którzy „z niego odeszli lub są obo-
jętni i częstokroć uczynili to z powodów, 
które, jeśli się je dobrze zrozumie i oceni, 
mogą doprowadzić do powrotu. Do tego 
jednak potrzeba pewnej śmiałości i odwa-
gi. I konsekwentnie szukał miejsca w koś-
ciele tym, którzy zostali z niego wyklu-
czeni. Umył nogi muzułmance, więźniom 
i transseksualiście. Nie zajął jednoznacz-
nego stanowiska w kwestii udzielania 
komunii św. rozwodnikom apelując, by 
każdy przypadek był traktowany indy-
widualnie. W 2015 roku rozesłał w świat 
ponad 1000 kapłanów dając im prawo do 
rozgrzeszania z grzechu aborcji. To prawo 
przedłużył rok później bezterminowo. 
W ramach Roku Miłosierdzia organizował 
piątki miłosierdzia i spotykał się z chory-
mi, uzależnionymi, z ludźmi zepchniętymi 
na margines, odwiedzając ich zazwyczaj 
w placówkach, które świadczą im pomoc. 
Mówił, by przyjąć drugiego człowieka, 
a dopiero w drugiej kolejności ocenić jego 
jestestwo.

A potem powiedział nam, że każdy z nas 
może być święty. Że świętość jest na wy-
ciągnięcie ręki.

– Widzę świętość w cierpliwym Ludzie 
Bożym: kobieta, która wychowuje dzieci, 
mężczyzna, który pracuje, aby przynieść 
do domu chleb, chorzy, starzy księża, 
którzy mają wiele ran, ale uśmiechają się, 
ponieważ służyli Panu, siostry zakonne, 
które pracują wiele i żyją świętością ukry-
tą. To jest dla mnie świętość powszednia 
– opowiadał w wywiadzie dla La Civilta 
Cattolica.

Prawda nas wyzwoli
Po wyborze na papieża wypowiedział za-
skakujące: „Jestem wielkim grzesznikiem”. 
To zdanie powtórzył później wielokrotnie 
i tłumaczył, że to nie jest figura literacka, 
a szczere wyznanie serca. Tej samej pokory 
wymaga od całego Kościoła – przyznania 
do grzeszności i oczyszczenia.

Nazwał po imieniu to, co domagało się 
uznania. Przeciął ropiejący wrzód związa-
ny z aferami pedofilskimi i systematycznie 
oczyszcza ranę. W 2018 roku, w czasie prze-
mówienia do Kurii Rzymskiej przed Bożym Na-
rodzeniem, mówił o duchownych, którzy „roz-
dzierają ciało Kościoła, powodując zgorszenie 
i dyskredytując zbawczą misję Kościoła oraz 
poświęcenie wielu swoich współbraci”. Zapo-
wiedział, że Kościół nie będzie już próbował 
ukryć ani bagatelizować żadnego przypadku 
nadużyć, ale zrobi wszystko, aby sprawców 
przekazać wymiarowi sprawiedliwości.

Wstańcie z kanapy!
To nie tylko słynne już słowa wypowie-
dziane w czasie Światowych Dni Młodzie-
ży w Krakowie. To myśl przewodnia, która 
ujmuje ludzi, szczególnie młodych. Kiedy 
badania pokazują, że spada liczba katoli-
ków biorących udział w niedzielnej mszy 
świętej, ludzie mówią: „takiego było nam 
trzeba” i „kto, jeżeli nie on?”. Zmienia koś-
ciół krok po kroku, choć zdaniem krytyków, 
podąża niebezpieczną ścieżką, z której nie 
będzie już odwrotu. 

Dziś wciąż wydaje się, że więcej ma 
sympatyków niż wyznawców. Więcej tych, 
którzy powiedzą o nim, że „jest fajny”, mniej 
tych, którzy realnie pójdą za jego wskaza-
niami. Ale być może właśnie to miał na my-
śli mówiąc, że by położyć fundamenty pod 
prawdziwe i skuteczne zmiany, potrzeba 
czasu. 

Maciej Kucharek

Reklama
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Stacja I 
Jezus skazany na śmierć

Miłość, chcąc wyłącznie dobra dla tego, którego kocha, jest w sta-
nie ponieść największe ofiary. Jezu, jak bardzo musiałeś mnie 
umiłować, że – znając całą prawdę o mnie – zgodziłeś się oddać 
za mnie życie, abym ja nie umarł. Takim jesteś Zbawicielem. Ko-
chasz czystą miłością, która wszystko przetrzyma, wszystkiemu 
wierzy, nigdy nie ustaje. 

Popatrz na Chrystusa, który stoi przed Piłatem – skatowany, 
związany, odrzucony, wyszydzony. On patrzy na ciebie i mówi: 
„Kocham cię”.

Stacja II 
Jezus bierze Krzyż na swoje ramiona

Krzyż był symbolem najdotkliwszego poniżenia. Karą odbierająca 
godność, miażdżącą człowieczeństwo, zadającą niewyobrażalny 
ból. Panie, jak niesamowicie musisz mnie kochać, skoro jesteś go-
towy na takie poświęcenie, aby ratować mnie, grzesznika. 

Popatrz na Chrystusa. On z rozpiętymi ramionami dźwigający-
mi przygniatającą do ziemi belkę Krzyża mówi do głębi twojego 
serca: „Kocham cię”.

Stacja III 
Jezus po raz pierwszy upada pod Krzyżem

Olbrzymi ciężar, sił coraz mniej. Przeraźliwy ból fizyczny, ale jesz-
cze większy ból duchowy – świadomość grzechu człowieka, który 
gardzi Bogiem. Jezus upada.

Popatrz na Chrystusa, który próbuje się podnieść. Wyobraź 
sobie, ile Go kosztuje ten nadludzki wysiłek i usłysz, jak mówi: „To 
dla ciebie, bo cię kocham”. 

Stacja IV 
Jezus spotyka swoją Matkę

Chcemy ochronić przed cierpieniem tych, których kochamy. Panie, 
jak wielki ból musiała zadać Twojemu sercu świadomość, że Twoja 
Matka współcierpi z Tobą. Cały czas jednak przygotowywałeś Jej 
serce na to, by mogła stać się Matką grzeszników. Panie, jak wielka 
musi być Twoja miłość do mnie, skoro w tak trudny sposób formu-

jesz swoją Rodzicielkę, aby stała się moją Matką – Matką Bolesną.
Popatrz na Chrystusa. Przyjrzyj się, jak płyną Jego łzy, a serce 

rozdziera ból z powodu cierpienia Jego Matki. I usłysz, jak deli-
katnie mówi: „Przygotowuję Ją, by stała się twoją Matką, bo tak 
bardzo cię kocham”.

Stacja V 
Szymon z Cyreny pomaga nieść Krzyż Jezusowi
Pochwycili Szymona. Zmusili go do upokorzenia. Niczym nie zawi-
nił, by dźwigać Krzyż. Ze wstydem przybliżył się do Jezusa. Objął 
Go i pomógł Mu. Panie, jak bardzo musisz mnie kochać, skoro zno-
sisz cierpienie, którego ja jestem przyczyną, gdy nie chcę się do 
Ciebie zbliżyć. Przyjmujesz mnie takiego – chociaż wiesz, że ja tak 
często Cię odrzucam.

Spójrz w oczy Chrystusa, który z całą miłością mówi: „I tak cię 
kocham”.

Stacja VI 
Weronika ociera twarz Jezusowi

Weronika chciała pomóc. Jednak ocierając poranioną twarz chu-
stą, z pewnością sprawiła też ból. Mimo to Jezus z wdzięcznością 
przyjął jej pomoc. Panie, jak niesamowicie musisz mnie kochać, 
kiedy zgadzasz się na to, co czynię. Gdy chcąc czynić dobro, jedno-
cześnie ranię i krzywdzę. 

Popatrz na Chrystusa – umęczonego, któremu zadałeś ból, 
chociaż miałeś dobre intencje. On z wielką miłością mówi: „Dzię-
kuję. Wiem, że chciałeś dobrze. Kocham cię”.

Stacja VII 
Jezus po raz drugi upada pod Krzyżem

To bolesne, gdy ktoś, kto przyrzekał, że już nie będzie ranił – znowu 
to robi, czasem nawet jeszcze mocniej. Takie wydarzenia odbiera-
ją siły, powalają na ziemię. Panie, jak niesamowicie musisz mnie 
kochać, skoro wciąż o mnie walczysz pomimo mojej niewierności. 
Tyle razy obiecywałem poprawę, przyrzekałem, że będę wierny, że 
będę walczył z grzechem i nic z tego nie wyszło. 

Popatrz na Chrystusa, na Jego kolana – obite, krwawiące. Po-
patrz na nowe sińce. I tak będzie cię kochał. Bez względu na to, 
ile razy zawiedziesz.

Droga krzyżowa
Chrystus mówi: kocham cię!
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Stacja VIII
Jezus pociesza płaczące niewiasty

Jezus nie wpatruje się w swój ból. Wpatruje się w człowieka, które-
go kocha. Człowiek jest pragnieniem Boga. Panie, jak bardzo musisz 
mnie kochać, skoro w czasie drogi krzyżowej myślałeś o mnie. Po-
cieszałeś mnie, doradzałeś mi. Zapominając o sobie, zająłeś się mną.

Popatrz teraz na Chrystusa – krwawi, cierpi. Zamiast jednak 
użalać się nad sobą, idzie do ciebie, by ci pomóc. Przyjmij tę mi-
łość od Boga, który chce ci ją okazać nie tylko konkretnym czy-
nem, lecz także słowem, mówiąc: „Kocham cię”.

Stacja IX 
Jezus po raz trzeci upada pod Krzyżem

Ostatkiem sił chce iść dalej. Nie rezygnuje. Przynagla Go serce. Pa-
nie, jak niepojęta jest Twoja miłość. Walczysz i kochasz do końca. 
Resztką sił podnosisz się, by mnie zbawić.

Popatrz na Chrystusa, który z miłości do ciebie przełamuje sła-
bość. Podnosi się, mówi: „To dla ciebie, bo cię kocham”.

Stacja X 
Jezus z szat obnażony

Panie, jak bardzo musisz mnie kochać, skoro pozwalasz – Ty, Bóg – 
odsłonić swoją nagość. Pozwalasz się wyszydzić. Zgodziłeś się na 
ten moment drogi krzyżowej z miłości do mnie. 

Popatrz na Chrystusa – nagiego, zbolałego. Nic już Mu nie zo-
stało. Tylko miłość. I to jest miłość do ciebie.

Stacja XI 
Jezus przybity do Krzyża

Rozciągnięto święte ramiona. Przybito do szorstkiej belki Krzyża. 
Nie sposób sobie wyobrazić bólu przebijanych dłoni, stóp. Rozry-
wane nerwy. Nagłe skurcze mięśni. Niepojęty ból. Panie, jak bar-
dzo musisz mnie kochać. Nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego!

Popatrz na Chrystusa, na Jego ból. W krzyku Jezusa, który cier-
pi, usłysz słowa: „Kocham cię”.

Stacja XII 
Jezus umiera na Krzyżu

Mrok ogarnął nie tylko całą ziemię, lecz także serce Jezusa. Tuż 
przed śmiercią zniknęło poczucie obecności Boga Ojca, a serce 
wypełniła ciemność. Panie, jak bardzo mnie kochasz, skoro zgo-
dziłeś się na doświadczenie opuszczenia przez Boga. Jakby mało 
było bólu fizycznego. Umierasz w ciemności, abym ja umierał 
w świetle.

Popatrz na Chrystusa rozpiętego na Krzyżu, który w ciemności 
mówi: „Wykonała się moja miłość od ciebie”.

Stacja XIII 
Jezus zdjęty z Krzyża

Jezus już nie decyduje o sobie, całkowicie oddał się Ojcu. Nasze 
upodabnianie się do Jezusa prowadzi do zjednoczenia z wolą 
Ojca. A Bóg najczęściej zajmuje się nami przez ludzi, których nie 
wybieramy sami, ale którym musimy się poddać.

Jezu, całkowicie oddajesz się w ręce ludzi. Od chwili doświad-
czenia Krzyża oddajesz się w ręce Kościoła w Eucharystii. Pod-
noszony, łamany, rozdawany, spożywany, powtarzasz: „Kocham 
was”.

Stacja XIV 
Jezus złożony do grobu

Wielka jest miłość Boga, który daje się człowiekowi w Eucharystii. 
Pozwala się złożyć w naszym ciele, które często tonie w mroku 
i przypomina zgniliznę grobu. A jednak Pan schodzi tam w Ko-
munii świętej. Panie, na Golgocie złożono Cię w ramiona Matki 
– przeczystej, ukochanej, niepokalanej. A w Eucharystii to my 
stajemy się ramionami, które cię przyjmują. Chociaż często te ra-
miona są nieczyste, niewierne, niewdzięczne, odpychające – to 
jednak w Hostii mówisz: „Kocham cię. W tobie chcę zostać złożo-
ny, bo cię kocham”. 

ks. Krzysztof Kralka SAC,  
„Zbawienie przychodzi przez Krzyż”, Wydawnictwo Sumus
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Średniowieczne ryciny przedstawiające 
biczowanie Jezusa z pewnością oka-
zywały się efektywne dawniej. Trudno 

powiedzieć kiedy dokładnie przestały robić 
na odbiorcach większe wrażenie. Z kolei 
kadry z filmu „Pasja” Mella Gibsona są dziś 
na tyle przejmujące, że decydujemy się na 
obejrzenie go tylko raz w roku – w Wielki 
Piątek – kiedy to powinniśmy najbardziej 
czuć Mękę naszego Zbawiciela.

Średniowieczna asceza to doskonale-
nie się w cnocie poprzez surowy tryb życia 
i wyrzeczenie się ziemskich przyjemności. 
Celem tych ćwiczeń jest doświadczenie, że 
w życiu chodzi o coś więcej niż przyziem-
ność i luksus. Ajć, bardzo kochamy jedno 
i drugie! Może właśnie dlatego przez wieki 
panowało przekonanie o dualizmie duszy 
i ciała. To drugie, wiadomo, tak chętnie 
ciągnie do dołu, gdzie nie zawsze przeby-
wa Chrystus. 

Religijność powinna wypływać z wia-
ry. Inaczej będzie pusta i mdła. Podstawą 
ascezy jest żarliwa wiara w Boga. Św. Aleksy 
postanowił wyrzec się życia w bogactwie 
i dostatku. Żył odtąd w surowej ascezie, na-
śladując Jezusa Chrystusa. Był przekonany, 
że cierpienia ciała doprowadzą do udosko-
nalenia duszy, natomiast odrzucenie dóbr 
ziemskich jest gwarancją przepustki do Kró-
lestwa Niebieskiego.

Straszny jest ten grzeszny 
Kościół. Dlatego przystępuję 

do sakramentu pokuty 
i pojednania!

Jeśli chcemy ponarzekać, że to zbyt trud-
ne albo mało dzisiejsze – lepiej przestań 
czytać, Drogi Czytelniku. Dokładnie tymi 
samymi argumentami chciał zwieść Jezusa 
na pustyni Szatan. A On, jak przystało na 
porządnego Oskarżyciela za wszelką cenę 
udowodni naszą słabość i nędzę. Paradok-
salnie pokuta nie poniża człowieka, lecz go 
wywyższa. Prostujemy się, by poznać swoją 
wartość. Bóg w tym pomaga i błogosławi.

Pamiętasz, że jesteśmy stworzeni na 
obraz i podobieństwo Boga? Dobrego Boga, 
który chce szczęścia – mojego i Twojego. 
Jeśli tak – ten tekst jest dla Ciebie. Ku po-
krzepieniu i inspiracji. Nasz Bóg jest gentel-
manem. Nie wchodzi do ludzkiej codzien-
ności na chama. Nie zmusza. Nie nakazuje 
zebrać 70 podpisów w indeksie do bierz-
mowania, aby zdać. Nie oczekuje wiary 
i bezgrzeszności na 100 procent. Oczekuje 
wierności. Papież Benedykt XVI przekony-
wał: Bóg nie patrzy na nasze upadki, ale na 
to, czy nadal wstajemy.

Czy to ma sens?  
Padłeś? Powstań!

Na przestrzeni wieków wspólnota Kościoła 
wypracowała 3 praktyki, które mają po-
móc odeprzeć atak pokusy powierzchow-
ności, luksusu i iluzji wszechmocy. Jak ro-
zumieć praktyki ascetyczne w XXI wieku? 
Życie każdego z nas jest inne. Stąd każdy 
podejmuje indywidualne postanowienia 
wielkopostne. Dla każdego z nas to będzie 

coś innego. Jako Kościół (cała wspólnota) 
podejmujemy 3 ćwiczenia, na które zwraca 
uwagę sam Chrystus.

Post
Nam się kojarzy zwykle z niejedzeniem 
mięsa, ewentualnie słodyczy. Warto w tym 
miejscu przypomnieć aktualną wykładnię 
Przykazań kościelnych. Wielki Post trwa od 
Popielca do Wielkiego Czwartku. Post polega 
na spożyciu dwóch posiłków dziennie i jed-
nego do syta – podlegają mu osoby między 
18. a 59. rokiem życia. Z kolei od 14. roku ży-
cia obowiązuje katolików wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsnych. Post powinien być 
zasadniczo praktykowany w Środę popielco-
wą i Wielki Piątek, natomiast wstrzemięźli-
wość w każdy piątek w ciągu roku.

A gdyby tak zrobić sobie post od po-
stów, choćby tych na Facebook? Albo 
ograniczenie używania komórki? Dla nieje-
dzących słodyczy niejedzenie słodyczy nie 
jest żadnym wyrzeczeniem. To raczej farsa 
i żart. Sens postu polega na ograniczeniu 
sobie czegoś, aby znaleźć czas na coś bar-
dziej wartościowego. Post jest po to, aby 
człowiek umiał zatęsknić; aby nadał swoim 
tęsknotom właściwą rangę.

Jałmużna
Najczęstsze skojarzenie dotyczy datków 
na potrzebujące dzieci albo bezdomnych. 
Dobry trop, ponieważ jałmużna pomaga 
oczyścić swoje serce, by z większą wraż-
liwością patrzeć na drugiego człowieka. 
Potrzebujemy raz na jakiś czas uświadomić 
sobie, że cierpimy na egoizm. Z tą przewle-
kłą chorobą zmagamy się już od grzechu 
pierworodnego. Myślę, że bardziej daje się 

Asceza wczoraj i dziś
Zadawanie sobie cierpienia, 
skazywanie się na głód lub zimno, 
dobrowolne ograniczenia… Po co 
to wszystko? Jaki ma sens asceza 
i jak ją zastosować w XXI wieku 
Kościoła postmodernistycznego?
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we znaki w dobie pokusy konsumpcjoni-
zmu, materializmu i hedonizmu.

Wiele osób dziś narzeka, że pieniędzy 
nie ma, więc i pomóc komuś trudniej. 
A przecież możemy ofiarować nie tylko 
pieniądze, lecz przede wszystkim czas, 
zdolności, umiejętności, uwagę i troskę. 
Bezcenny dar z siebie – to nie może być 
piękny slogan zarezerwowany jedynie we 
wzniosłych homiliach kościelnych. Nieza-
leżnie od grubości portfela, żyjemy w cza-
sach, gdy łatwiej dać konkretny pieniądz 
(5 zł / 50 zł) niż poświęcić 5 lub 50 minut 
swojego jakże cennego czasu. 

Modlitwa
Pomaga oczyścić serce w relacji do Boga. 
Niby oczywista sprawa, a jednak ciągle 
mamy z nią problem. Wiele modlitewnych 
praktyk ogranicza się do wyrecytowania 
pacierza. I choć sam w sobie jest dobry, 
to jednak okazuje się nieraz niewystarcza-
jący. Modlitwa ma prowadzić do tego, że 
jesteśmy uważniejsi w słuchaniu Jego pod-
powiedzi na drogach codzienności. Nasze 
hymny pochwalne niczego Bogu nie doda-
ją, jednak przemieniają nas samych. Wiara 
weryfikuje się po wyjściu ze świątyni. Na 
jak długo wystarcza paliwa, które otrzyma-
liśmy jako darmowa łaska?

Nie każdy może sobie pozwolić na kom-
fort zamkniętych rekolekcji w ciszy. Jednak 
można wypracować sobie nawyk codzien-
nego czytania 2 zdań z Biblii przed zaśnię-
ciem. Powinno nam zależeć na tym, aby 
codziennie poświecić choćby 60 sekund na 
poopowiadanie Bogu o minionym dniu. Raz 
na jakiś czas warto przyjechać na kwadrans 
modlitwy przed Najświętszym Sakramen-
tem, choćby do bł. Władysława z Gielniowa 
na Ursynów albo do św. Józefa na Kole. Za-
kochani szukają okazji do bycia razem, po-
święcają czas nie tylko na wspólną kolację, 
ale także na dojazd do ulubionej restauracji. 
Nie bójmy się poświęcać czasu dla Boga. 
Może warto pociągnąć za rękaw sutanny ja-
kiegoś księdza i poprosić o rozmowę?

Na co ci to? Żryj cukierki
Nasze życie jest jak posługiwanie się GPS 
– Bóg za każdym razem dostosowuje naj-
lepszą trasę, by poprowadzić nas do zba-
wienia i szczęścia. Nie ma sensu wybierać 
po omacku, lepiej zaufać. Nieraz jednak 
potrzeba, abyśmy zaktualizowali mapy. Po 
to jest Wielki Post.

Mamy swojego fryzjera, dentystę, ulu-
biony sklep czy siłownię. Postaraj się 
dotrzeć na rekolekcje, do spowiedzi, na 
adorację. Wszystko ma jeden cel: więcej 

miłosierdzia i dobra w sobie. Zdarza mi się 
zadawać na spowiedzi pokutę polegającą 
na ofiarowaniu jałmużny liczonej w minu-
tach. Poświęć 30 minut na modlitwę. Zbierz 
w ciągu dnia 48 minutek poświęconych na 
pomoc różnym ludziom. Spróbuj dać z sie-
bie 4 doby bez papierosów albo kawy.

To nie wyrzeczenia są celem samym 
w sobie. Wielki Post jest po to, aby przy-
wrócić Jezusowi pierwsze miejsce w swoim 
życiu. Taki musi być cel. Inaczej Wielki Post 
będzie zredukowany do wysiłku, do prak-
tyk czysto negatywnych. Bóg nie powołuje 
sprawiedliwych, ale nas – grzeszników. Chce 
bardziej miłosierdzia, niż ofiary. Ks. Krzysztof 
Kralka mówi dosadnie: jeśli masz z kimś na 
pieńku, nie ma jedności i przebaczenia, żryj 
cukierki, ale przebaczaj! Wszystkie nasze po-
stanowienia i wyrzeczenia są psu na budę, 
jeśli nie zrobimy jednej ważnej rzeczy: jeśli 
nie chcemy być bardziej miłosierni!

W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się 
z Bogiem. Oto teraz czas upragniony, oto teraz 
dzień zbawienia. Tak mówi św. Paweł. Ja  za 
Nim powtórzę. W imię Chrystusa proszę Was: 
pojednajcie się z Ojcem. Dzisiaj. Nie kiedyś. 
Dzisiaj. Bo to dziś jest czas zbawienia. 

Ks. Kamil Falkowski
duszpasterz młodzieży, pracuje w parafii bł. 

Władysława z Gielniowa na warszawskim 
Ursynowie, pisuje do miesięcznika „Różaniec”
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K ażdego roku organizujemy na uczelniach szereg projek-
tów, gromadzących setki młodych ludzi, którzy w przy-
szłości stanowić będą elitę intelektualną naszego narodu. 

Gośćmi naszych wydarzeń są znane i szanowane osoby z życia 
publicznego i środowiska duszpasterskiego. Konferencje wypeł-
niające największe aule uniwersyteckie na stałe wpisały się w na-
szą działalność, a tacy kaznodzieje jak o. Adam Szustak, ks. Piotr 
Pawlukiewicz, czy też ks. Marek Dziewiecki od lat kojarzą się z na-
szą organizacją.

W naszej wewnętrznej działalności skupiamy się na zrówno-
ważonym rozwoju duchowym, osobistym i zawodowym. Formu-
jemy się na wspólnych Mszach Świętych, nabożeństwach okreso-
wych oraz rekolekcjach wyjazdowych i dniach skupienia. W naszej 
codziennej aktywności nie brakuje również sporej dawki integra-
cji. Soli Deo organizuje mnóstwo wyjazdów krajoznawczych oraz 
spotkań integracyjnych. Również znane w całej Warszawie bezal-
koholowe bale i imprezy dla środowiska akademickiego wpisały 
się na stałe w przestrzeń studencką i w naszą działalność. 

Osoby chcące dołączyć do Soli Deo powinny przede wszystkim 
chcieć włączyć się w wielkie dzieło ewangelizacji bezpośrednio 
na uczelniach. To właśnie dzielenie się miłością i radością płynącą 
z Ewangelii, bezpośrednio w środowisku akademickim, jest misją 
naszej organizacji. Technicznie rzecz ujmując, dołączyć do Soli 
Deo można poprzez cyklicznie organizowane spotkanie rekru-
tacyjno-informacyjne, które odbywają się na wszystkich dużych 
uczelniach warszawskich kilka razy w ciągu roku akademickiego. 
Warto również odwiedzić nas w każdy wtorek, o godz. 19:00, w sal-
ce przy kościele Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu, gdzie 
co tydzień spotykamy się na ‘Reflektorach’, czyli cotygodniowych 
spotkaniach formacyjnych i integracyjnych.

Warto dodać, że w tym roku mija 30 lat od powstania ASK Soli 
Deo. Jubileusz ten świętować będziemy na różne sposoby przez 
cały rok, a kulminacyjnym momentem jego obchodów będzie 
uroczysta Gala Jubileuszowa połączona z Balem Jubileuszowym, 
która odbędzie się w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej już 
2 marca. Uroczystości na Politechnice będą poprzedzone Mszą 
Świętą w Archikatedrze Warszawskiej sprawowaną przez Metro-
politę Warszawskiego, Kardynała Kazimierza Nycza. 

Wszelkie szczegóły dotyczące naszej bieżącej działalności oraz 
Jubileuszu 30-lecia istnienia naszej organizacji, dostępne są na na-
szej stronie internetowej www.solideo.pl oraz na naszych profilach 
w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube).  

Nawłaściwej drodze
Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo 
to największa w Polsce organizacja promująca 
nauczanie Kościoła katolickiego bezpośrednio 
w środowisku akademickim
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„Natychmiast, to najlepszy czas na czynienie dobra”. Te 
słowa św. Katarzyny ze Sieny są mottem duchowego 
planera przygotowanego na Wielki Post. Jest to czas 

walki duchowej, którą musimy natychmiast podjąć, ze skłonną 
do grzechu naturą, z pokusami Szatana. To zmaganie podejmuje-
my wsparci łaską Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. To 
w Nim mamy zwyciężyć, to Jezus w nas ma odnieść zwycięstwo. 
Mój dziennik na Wielki Post 2019 jest podręcznikiem strategii wal-
ki duchowej. Jest on pomocą do podjęcia systematycznych ćwi-
czeń duchowych od Środy Popielcowej do Uroczystości Wielka-
nocy. Wielkie, jednorazowe zrywy modlitwy, wyrzeczeń, postów, 
jałmużny, na nie wiele się zdadzą, choć mogą dawać poczucie 
duchowego postępu. Bóg częściej znajduje upodobanie w pokor-
nych i ubogich środkach, które są regularnie podejmowane. Nie 
w dążeniu do osiągnięcia sukcesu przejawia się praca wewnętrz-
na, ale w codziennej wytrwałej wierności natchnieniom Ducha 
Świętego, który wzywa nas do natychmiastowego czynienia do-
bra, poprzez konkretny czyn miłości, w którym sobie upodobał. 
Mój dziennik proponuję codzienną 5 minutową medytację frag-
mentu Słowa Bożego wybranego z czytań liturgicznych na dany 
dzień. „Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż 
wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy 
i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.” 
(Hbr 4,12). Zachęca też do bardzo ważnej wieczornej modlitwy, do 
której Papież Franciszek zachęcał w jednym z orędzi na Światowy 
Dzień Młodzieży: „Pod koniec każdego dnia możemy zatrzymać 
się na kilka minut, aby sobie przypomnieć chwile dobre, wyzwa-
nia, to co się udało, i to, co się nie udało. W ten sposób przed Bo-
giem i samymi sobą możemy wyrazić uczucia wdzięczności, skru-
chy i zawierzenia, a jeśli zechcecie, to także zapisując to w zeszycie, 
prowadząc swego rodzaju duchowy dziennik, oznacza to modli-
twę.” Ponadto, po każdej sobocie, jest specjalna karta rachunku 
sumienia, w którym podsumowujemy miniony tydzień, po to, 
aby z nowym postanowieniem poprawy rozpocząć kolejną rundę 
walki w następnym. Na każdy dzień jako wsparcie otrzymujemy 
albo cytat, który ma mnie zainspirować do przemyślenia ważnych 
spraw, albo małe zadanie do wykonania, np. powiem komuś z mo-
ich bliskich, co w nim cenię. Mój dziennik jest dobrą propozycją dla 
każdego, dla młodych i dorosłych, dla weteranów i szeregowych. 
Można go zamówić przez stronę internetową www.moj-dziennik.
pl lub pytać w księgarniach katolickich. Można też podarować go 
kandydatom do bierzmowania. Jest to konkretna propozycja na 
wielkopostne postanowienie. 

„Jestem katolikiem, kocham Jezusa Chrystusa” – takie wyzna-
nie często można usłyszeć. Ale czy deklaracja „kocham mój 
Kościół”, jest równie popularna? Od lat jesteś w Kościele, ale 

    dotąd nie zachwycił cię on niczym szczególnym? A może 
widzisz głównie jego słabości? W marcowym numerze miesięcz-
nika „Różaniec” piszemy o tym, jak dostrzec siłę i piękno Kościoła.

Żeby pokochać Kościół, trzeba w nim czuć się jak w domu, 
wśród swoich, gdzie jest miejsce dla każdego: dla tego, który ma 
silną wiarę i tego, który dopiero się nawraca. Kościół nie jest orga-
nizacją pozarządową, która zaspokaja religijne potrzeby, ale jest 

wspólnotą sióstr 
i braci, którzy mają 
jednego Ojca w nie-
bie; jest drogą do 
osiągnięcia święto-
ści. Czy Kościół jest 
doskonały? Nie, bo 
i ja, który jestem 
jego częścią, nie je-
stem doskonały. Na 
szczęście świętość 
to nie doskonałość, 
którą zdobywa się 
w pojedynkę, ale 
spotkanie mojej 
słabości z siłą łaski 
Jezusa Chrystusa, 
które przeżywa się 
we wspólnocie Koś-
cioła. 

Czy kocham mój 
Kościół? Odpowie-
dzi na to pytanie 

nie szukamy sami, ale pytamy o to innych. Przeżywanie wiary jest 
zawsze tajemnicą. W marcowym numerze przedstawiamy także 
poruszające świadectwo Magdy, która po latach poszukiwań przy-
znaje, że w końcu w Kościele katolickim znalazła pełnię prawdy 
i środki potrzebne do zbawienia. 

Wchodząc w czas Wielkiego Postu, chcemy zachęcić do tego, 
by w tym czasie nie skupiać się jedynie na zewnętrznych oznakach 
cierpienia Jezusa Chrystusa, ale by dostrzec w cierpieniu Boga 
objawienie się Jego miłości do nas. Zapraszamy więc do rozwa-
żania drogi krzyżowej, której każda stacja jest niepodważalnym 
dowodem miłości Boga do człowieka. Sięgamy również do rozwa-
żania bolesnych tajemnic różańcowych, które warto rozpatrywać 
w świetle całej historii zbawienia. Piszemy także, w jaki sposób 
można „zatrzymać się” w konkretnej tajemnicy różańca, by mod-
litwa różańcowa była nie tylko medytacją, ale przede wszystkim 
obecnością i udziałem w Bożej codzienności. 

s. Emmanuela Stachurska CSL

„Różaniec” można zamówić w Wydawnictwie Sióstr Loretanek, 
ul. Żeligowskiego 16/20, 04-476 Warszawa, tel. 22 673 58 39,  

lub na www.rozaniec.eu i www.sklep.loretanki.pl.  
Dostępny jest także w wersji elektronicznej.

Mój dziennik 
na Wielki Post

Kocham mój Kościół
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Mam 23 lata. Byłam wychowy-
wana przez moich rodziców 
w Kościele, który dziś uważam 

za pseudochrześcijański. Z tego powodu 
już od dłuższego czasu bardzo intensyw-
nie zastanawiałam się nad przejściem do 
Kościoła katolickiego. Wszystko zaczęło 
się od tego, że mając styczność z osoba-
mi pochodzącymi z różnych Kościołów 
chrześcijańskich i odczuwając skutki pa-
nujących w nich rozłamów, już od dziecka 
pragnęłam ich zjednoczenia. Gdy poszłam 
do liceum, pragnienie to obudziło się we 
mnie ze zdwojoną siłą – zaczęłam się wte-
dy interesować szeroko pojętym ekumeni-
zmem. Stopniowo odkrywałam też pewne 
niespójności co do niektórych zasad i dog-
matów obecnych w mojej wspólnocie. 

Dziwny niepokój
Zdarzało się, że uczestnicząc w liturgii mo-
jego Kościoła, podczas tych jej części, któ-
re uważałam za niepewne, przeżywałam 
dziwny niepokój. Co ciekawe, nie wystę-
pował on podczas części zaczerpniętych 
z bogactwa Kościoła katolickiego i pozo-
stawionych w nowej liturgii w stanie nie-
zmienionym. Działo się to w czasie, gdy 
nie umiałam jeszcze odróżnić, co jest kalką 
z Kościoła powszechnego, a co jest mody-
fikacją mojej wspólnoty, zmieniającą sens 
pierwowzoru. 

Były też inne sprawy, które przeszka-
dzały mi w mojej wspólnocie – przede 
wszystkim dosyć liberalne podejście do ka-
płaństwa. Męczyły mnie też sprzeczności 
w wypowiedziach osób różnych wyznań. 
Często nie wiedziałam, komu powinnam 
ufać i miałam od tego mętlik w głowie. 
Dlatego w miarę swoich sił, próbowałam 
na własną rękę rozeznawać poszczególne 
różnice i nieścisłości. Było to jednak bardzo 
trudne. Wiele razy przeżywałam rozczaro-
wanie, kiedy nie umiałam znaleźć jedno-
znacznej odpowiedzi. Wtedy postanowi-
łam, że spróbuję przemodlić te trudności. 
Czytałam też wiele książek o tematyce 
religijnej – wszystko po to, by znaleźć od-
powiedzi na nurtujące mnie pytania. Z per-

spektywy czasu mogę przyznać, że z Bożą 
pomocą w większości mi się to udało.

Niemałą rolę odegrał w tym procesie 
mój chłopak, a dziś narzeczony, który po-
kazał mi z bliska Kościół katolicki. To dzię-
ki niemu mogłam wniknąć głębiej w jego 
duchowość. Odkryłam wtedy, że nie zna-
łam tak naprawdę tego Kościoła. Zorien-
towałam się, że wcześniej wiele aspektów 
katolicyzmu przedstawiano mi w krzywym 
zwierciadle.

Próba czasu
Gdy już poczułam, że moje miejsce jest 
w Kościele katolickim, zaczęłam się oba-
wiać, że może to być tylko chwilowa fascy-
nacja. Postanowiłam więc, że poddam to 
pragnienie próbie czasu i będę co niedziela 
oraz w święta chodzić na Msze święte – ale 
sama, by nie spoglądać na to, co się we 
mnie zrodzi przez pryzmat relacji z innymi 

ludźmi. Wierzyłam, że w ten sposób już po 
kilku miesiącach przekonam się, czy moje 
pragnienie jest prawdziwe.

Gdy minął dłuższy czas i nabrałam pew-
ności, że chcę zmienić wyznanie, zwróci-
łam się z tą sprawą do pewnego księdza. 
Dowiedziałam się wtedy, że sakramenty 
przyjęte we wspólnocie, z której pochodzę, 
są tutaj nieważne… To sprawiło, że poczu-
łam się jak ktoś, kto dowiedział się właśnie 
o jakiejś ciężkiej chorobie. Pojawiły się we 
mnie takie uczucia, jak niedowierzanie 
i złość. W końcu, po dość długim czasie, 
gdy prosiłam Boga o pomoc, On dał mi zro-
zumieć, dlaczego tak jest. Mimo to nadal 
nie umiałam się z tym pogodzić. Był to dla 
mnie bardzo ciężki okres w życiu. Często 
robiłam się w duchu niespokojna, wręcz 
emocjonalnie rozedrgana. 

Nie wiedziałam, jak mam sobie z tym 
poradzić – bardzo trudno było mi się wte-
dy modlić. Przerażała mnie wizja przyszło-
ści, szczególnie ostra reakcja rodziców, 
której się spodziewałam, a mieszkaliśmy 
wtedy razem. Wiedziałam, że wspólnota, 
z której pochodzę, uzna przyjęcie przeze 
mnie drugiego chrztu za niedopuszczalne. 
Zdecydowałam więc, że muszę się usa-
modzielnić. Nie wiedziałam tylko, jak to 
zrobić, skoro moje studia dzienne były na 
tyle absorbujące, że nie byłam już w stanie 
podjąć pracy. Ukojenie, chociaż chwilowe, 
odnajdywałam, chodząc do kościołów na 
ciche adoracje Najświętszego Sakramentu. 
Dużą pomocą była dla mnie także lektura 
książki O naśladowaniu Chrystusa Tomasza 
à Kempisa. 

Być twórcą własnego życia
Pewnego razu, gdy czekałam na spotkanie 
z koleżanką, zdarzyło się coś zaskakujące-
go. Byłam wtedy trochę przybita faktem, że 
nie wiedziałam, jak się przeciwstawić mojej 
surowej mamie. Rozglądając się, spostrze-

głam wystawę o św. Janie Pawle II. Gdy we-
szłam do środka, otrzymałam kartkę z cy-
tatem Ojca Świętego. Fragment ten okazał 
się dla mnie pocieszeniem i jednocześnie 
wezwaniem: „Zadaniem każdego człowie-
ka jest być twórcą własnego życia: człowiek 
ma uczynić z niego arcydzieło sztuki”. 

Kilka miesięcy później udało mi się choć 
trochę uniezależnić od rodziców. Było to 
możliwe dzięki otrzymaniu dorywczej pra-
cy i miejsca w akademiku. Na podstawie 
moich licznych rozważań i doświadczeń 
mogę z pełną odpowiedzialnością zaświad-
czyć, że w Kościele katolickim znajduje się 
pełnia środków potrzebnych do zbawienia. 
Dlatego już za kilka tygodni mam przyjąć 
tak wyczekiwane przeze mnie sakramenty 
wtajemniczenia chrześcijańskiego. 

Magdalena Nowakowska

Na właściwej drodze
Głębokie przeżycie wiary jest 
zawsze tajemnicą. Tylko Bóg 
wie, dlaczego prowadzi nas tą, a 
nie inną drogą. Ale zawsze i dla 
każdego z nas przygotowuje na 
tej drodze duchowe kosztowności 
najwyższej próby. Bo tylko w 
Kościele katolickim można znaleźć 
pełnię Prawdy i pełnię środków 
potrzebnych do zbawienia
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