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24 marca, III Niedziela Wielkiego Postu  
Bynajmniej, powiadam wam; lecz 
jeśli się nie nawrócicie, wszyscy 
podobnie zginiecie.  (Łk 13, 1−9)
Pan Jezus uczy nas, że wszyscy potrzebu-
jemy nawrócenia. Nie powinniśmy patrzyć 
na innych, pocieszając się, że oni są więk-
szymi grzesznikami niż my. Jeśli się nie 
nawrócimy, wszyscy zginiemy.

Pan Jezus podkreśla także, że dopó-
ki żyjemy, mamy szansę na nawrócenie. 
Nikt nie jest stracony. Gdy grzeszymy, 
jesteśmy podobni do figowca, który nie 
owocuje. Bóg jak dobry ogrodnik troszczy 
się o nas. Właśnie Wielki Post jest czasem 
„nawożenia” naszych serc, abyśmy przy-
nosili owoce. (Julia)

25 marca 
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego  
Oto Ja służebnica Pańska, 
niech Mi się stanie według 
twego słowa.  (Łk 4, 1−13)
Te słowa Maryja kieruje do Archanioła Ga-
briela w czasie Zwiastowania. Tym samym 
pokazuje, że zawierza całe swoje życie Bo-

gu, ufa Mu bezgranicznie i wierzy, że On 
ma najlepszy plan na Jej życie.

My również powinniśmy starać się dob-
rze odczytać i wypełnić powołanie, które 
otrzymaliśmy od Pana, bo On najlepiej wie, 
co jest dla nas właściwe. Niestety, czasem 
pojawiają się na naszej drodze pokusy, 
którymi szatan chce nas odwieść od dro-
gi do zbawienia. Trzeba nam wtedy stawić 
im czoła, trzeba je przezwyciężyć, prosząc 
o pomoc Boga, bo to On jest naszą naj-
większą siłą i w Nim powinniśmy szukać 
wsparcia w trudnych chwilach. (Ania M.)

31 marca, IV Niedziela Wielkiego Postu  
… syn mój był umarły, a znów ożył; 
zaginął, a odnalazł się.  (Łk 1, 26−38)
O tym, jak radosne dla Boga musi być na-
wrócenie człowieka, dowie się tylko ten, 
kto się nawróci. Powrót na dobrą, należytą 
drogę z tej przepełnionej grzechem, zawi-
łej ścieżki ku przepaści, jest zadaniem dla 
każdego z nas. 

Ludzie często zapominają o tym, co jest 
dla nich najważniejsze. Na szczycie hierar-
chii wartości stawiają pieniądze lub inne 

dobra materialne. Nie jest powiedziane, 
że Bóg kocha tylko tych, którzy się nawró-
cą. Kocha nas wszystkich, cieszy się, gdy 
trwamy przy Nim w wierze. Jednak nic nie 
zastąpi radości z nawrócenia – gdy serce 
człowieka było umarłe, a znów ożyło, za-
ginęło, a odnalazło się. (Paweł Miszczuk)

7 kwietnia, V Niedziela Wielkiego Postu  
A kiedy w dalszym ciągu Go 
pytali, podniósł się i rzekł 
do nich: „Kto z was jest bez 
grzechu, niech pierwszy rzuci 
w nią kamieniem”.  (Łk 9, 28b-36)
W tym fragmencie Ewangelii Jezus uświa-
damia nam, że nie ma ludzi bez grzechu, 
a ocenianie innych nie jest właściwą drogą. 

A jak jest w naszym życiu? Jak często 
oceniamy przewinienia innych, chociaż 
sami postępujemy wbrew woli Bożej? I co 
z przebaczeniem? Jezus wybacza wszelkie 
winy, nie patrzy na przeszłość czy okolicz-
ności. My zaś często, przez zatwardziałość 
naszych serc, nie potrafimy odpuścić in-
nym najmniejszych przewinień. 

Starajmy się nie oceniać, nie chować 
urazy, lecz wybaczać. Te działania, choć 
trudne, pomogą nam skutecznie zbliżyć 
się do Boga. (Jan W.)

Autorami komentarzy do Ewangelii 
są uczniowie IX LO im. Mikołaja 

Kopernika w Lublinie

Ewangeliarz

Otwórz moje serce, 
abym nie udawał,

że mi nic nie 
wiadomo o tym,

jak mnie 
kochasz…

o. Czesław Kudroń 
fot. Jarosław Czerniak
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Pokój i dobro! 
Kochani Parafianie, 
Drodzy Przyjaciele Poczekajki, 
wszyscy Bracia i Siostry!
Moi Drodzy! Jak przeżywamy Wielki 
Post? Jak korzystamy z tego duchowego 
przygotowania do Świąt  Paschalnych? 
Jak wygląda nasza praca nad sobą? Jak 

wygląda moja osobista droga nawrócenia w tym czasie? Czy je-
stem gotowy czuwać tę przysłowiową „jedną godzinę” patrząc na 
modlącego się Jezusa w Ogrodzie Oliwnym? Czy jestem w stanie 
podejść do Niego i pozwolić Mu ostatecznie jak Piotr: „ Panie, ob-
myj mi nogi, bo jestem grzesznikiem!”? Czy mam czas na modli-
twę, podczas której wołam: „Panie, oczyść mnie z mojego grze-
chu”; „Wspomnij na mnie, gdy będziesz wywyższony na Krzyżu!”; 
„Chcę razem z Tobą przeżywać Paschę”? Czy można dobrze prze-
żyć Święta Zmartwychwstania Pańskiego nie przygotowując się 
do nich? To jest właśnie ten czas, pojednania i łaski.

Przed nami rekolekcje parafialne. Bardzo ważny moment 
w tym czterdziestodniowym zmaganiu duszy i ciała. Rekolekcje 
rozpoczniemy w IV niedzielę Wielkiego Postu, która nazywa się 
niedzielą Laetare, czyli Radości. Wygłosi je w tym roku br. Mi-
chał Deja OFMCap, znany na Poczekajce, gdyż był tutaj ojcem 

duchownym w seminarium, a obecnie jest radnym w zarządzie 
naszej warszawskiej prowincji zakonnej. Zapraszam Was wszyst-
kich, Kochani, żeby ofiarować swój czas Panu Bogu podczas tych 
rekolekcji. Trzeba się ruszyć z domu, trzeba iść na drogę krzyżo-
wą, trzeba zrobić ten konieczny wysiłek, a może trzeba iść pod 
krzyż, usiąść i pomyśleć nad swoim życiem, popatrzeć na nogi 
i ręce Tego, który „był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany 
za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego 
ranach jest nasze zdrowie” (Iz 53, 5). Jego miłość nas oczyszcza 
i motywuje do nawrócenia. Tylko Jego miłość sprawia, że może-
my brać udział w Jego Krzyżu, że możemy z cierpliwością znosić 
przeciwności i odważnie do nich podchodzić. Tylko Jego miłość 
może otworzyć w naszym sercu prawdziwą przestrzeń ufności, 
że ON przyszedł, aby za nas umrzeć i dać nam życie, bo kocha 
nas takimi, jakimi jesteśmy. 

Niech ta druga połowa Wielkiego Postu, przeżyte rekolekcje 
parafialne oraz dni Wielkiego Tygodnia dodadzą nam duchowe-
go wzrostu i sił, abyśmy odpowiedzialnie i owocnie wzięli udział 
w obchodach Triduum Paschalnego, najważniejszym Święcie 
chrześcijaństwa.

Niech Pan Wam wszystkim błogosławi! 
br. Mirosław Ferenc, proboszcz

KONFERENCJE

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2019 roku (fragment)
«Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych» (Rz 8, 19)

Stworzenie pilnie potrzebuje objawienia się synów Bożych, tych, 
którzy stali się „nowym stworzeniem”: „Jeżeli więc ktoś pozos-
taje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, mi-
nęło, a oto stało się nowe” (2 Kor 5, 17). W rzeczywistości, wraz 
z ich objawieniem się, także stworzenie może „przeżyć Wielka-
noc”:  otworzyć się na nowe niebo i nową ziemię (por. Ap 21, 1). 
A droga do Wielkanocy wzywa nas właśnie do odnowie-
nia naszego oblicza i naszego serca chrześcijan przez 
pokutę, nawrócenie i przebaczenie, aby móc żyć pełnią 
łask Tajemnicy Paschalnej.

Ta „niecierpliwość”, to oczekiwanie stworzenia, spełni się, kie-
dy objawią się synowie Boga, to znaczy gdy chrześcijanie i wszy-
scy ludzie podejmą zdecydowanie ten „ból rodzenia”, którym jest 
nawrócenie. Razem z nami całe stworzenie jest powołane do 
wyjścia „z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale 
dzieci Bożych” (Rz 8, 21). Wielki Post jest sakramentalnym zna-
kiem tego nawrócenia. Wzywa on chrześcijan do intensywniej-
szego i konkretniejszego wcielania Tajemnicy Paschalnej w życie 
osobiste, rodzinne i społeczne, szczególnie poprzez post, mod-
litwę i jałmużnę.

Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych i do 
stworzeń: przechodzić od pokusy „pożerania” wszystkiego, ce-
lem zaspokojenia naszej chciwości, do umiejętności cierpienia 
z miłości, która może wypełnić pustkę naszego serca. Modlić 
się, aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalno-
ści naszego ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. 
Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i groma-
dzenie wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, 

która do nas nie należy. I w ten sposób na nowo odkryć radość 
z planu, którym Bóg objął stworzenie i nasze serca, planu miło-
ści Boga, naszych braci i całego świata, i w tej miłości odnaleźć 
prawdziwe szczęście.

Drodzy Bracia i Siostry, „Wielki Post” Syna Bożego polegał na 
tym, że wyszedł On na pustynię stworzenia, aby wprowadzić je 
na nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, który był wcześniej 
niż grzech pierworodny (por. Mk 1, 12−13; Iz 51, 3). Niech nasz 
Wielki Post będzie kroczeniem po tej samej ścieżce, aby zanieść 
nadzieję Chrystusową także stworzeniu, które „zostanie wyzwo-
lone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale 
dzieci Bożych” (Rz 8, 21). Nie pozwólmy, aby ten błogosławiony 
czas upłynął bezowocnie! Prośmy Boga, aby pomógł nam 
wejść na drogę prawdziwego nawrócenia. Porzućmy ego-
izm i zapatrzenie się w siebie, a wpatrujmy się w Paschę Jezusa; 
zbliżmy się do braci i sióstr znajdujących się w trudnej sytuacji, 
dzieląc się z nimi naszymi duchowymi i materialnymi dobrami. 
W ten sposób, przyjmując w konkretach naszego życia zwycię-
stwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, ukierunkujemy Jego 
przemieniającą moc także na całe stworzenie.

papież Franciszek
Watykan, 4 października 2018 
Święto św. Franciszka z Asyżu

Zdjęcie: Małgorzata Grzenia



ZWIASTUN� 24 marca 2019

4

W niedzielę 17 marca 2019 r. Kościół w Polsce 
obchodził Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności 
z Misjonarzami „Misjonarze mocą Ducha”, a Dzień 
Misjonarzy Męczenników – w niedzielę 24 marca. 
Współczesny świat bardzo potrzebuje Boga. Aby 
Jego Słowo, miłość i miłosierdzie mogło docierać 
do najdalszych zakątków globu, posługę misyjną 
podejmują kolejne zgromadzenia zakonne.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Do wyjazdu na misje do Republiki Środkowoafrykańskiej (RŚA) 
przygotowywałam się w roku 2010/2011 w Centrum Formacji 
Misyjnej w Warszawie (CFM). Pierwszym krokiem było opano-
wanie języka francuskiego. Po ukończeniu CFM wraz z drugą 
siostrą przez kilka miesięcy „szlifowałyśmy” język we Francji.

Z grupą sióstr z naszego Zgromadzenia 12 stycznia 2012 r. po 
raz pierwszy poleciałam do Afryki. Nasza podróż rozpoczęła się 
bardzo wczesnym rankiem w Warszawie, gdzie wsiadłyśmy do 
samolotu francuskich linii lotniczych, który zmierzał do Paryża. 
Tam, w szybkim tempie, szukałyśmy portu lotniczego, z którego 
odlatywał kolejny samolot w kierunku Bangui, stolicy RŚA. Każ-
dy pasażer takiego lotu może zabrać ze sobą 2 walizki po 23 kg 
i podręczną, ważącą 12 kg. Jakież było moje zdziwienie, gdy po 
przylocie do stolicy okazało się, że część naszych bagaży nie do-
tarła. To była dla mnie jedna z pierwszych lekcji ubóstwa. Oka-
zało się, że takie sytuacje się zdarzają i jest szansa, że walizki 
przylecą z Paryża następnym lotem. Tak rzeczywiście się stało, 
ale my byłyśmy już 600 km od stolicy w naszej nowo powstającej 
placówce misyjnej w Ngaoundaye. Wreszcie po miesiącu oczeki-
wania otrzymałyśmy bagaże.

Pierwszym wrażeniem przy wyjściu z samolotu jest gorące po-
wietrze, które uderza w twarz. Wyleciałyśmy w środku polskiej 
zimy, a znalazłyśmy się w pełni lata, w temperaturze 40 stopni 
Celsjusza, w środku pory suchej. W RŚA są tylko 2 pory roku: 
sucha (od października do kwietnia) i deszczowa (od kwietnia 
do października).

Kolejną refleksją jest ta, że się znalazłam w zupełnie innym 
świecie. Czas płynie tu o wiele wolniej niż w spieszącej się Eu-
ropie. W jakiś sposób zmusza do tego afrykański klimat, a także 
mentalność ludzi. Zrozumiałam, że bardzo przydatną, chociaż 
trudną cnotą jest tu cierpliwość: cierpliwość w nauce nowego, 
lokalnego języka – sango. W tym języku jest odprawiana Msza 
św. Cierpliwość potrzebna jest w podróży afrykańskimi drogami, 
których nie można mierzyć kilometrami, tylko godzinami jazdy. 
Im dalej od stolicy, tym drogi są bardziej zniszczone. Wiele ak-
tów ufności wznosiłam do Pana Boga przemierzając coś w rodzaju 
„mostów” na rzekach. W porze deszczowej sytuacja jest jeszcze 
bardziej interesująca, tzn. trzeba się liczyć z tym, że można utkwić 
w błocie i trzeba prosić Afrykańczyków o pomoc w wydobywaniu 
samochodu z błotnistych dziur. Do celu podróży lepiej dotrzeć 
przed zmrokiem, czyli przed godz. 18. Tu słońce wschodzi o 6.00 
rano i zachodzi o 18.00.

Po kilku miesiącach pracy misyjnej zaczęłam zauważać pro-
stotę życia Afrykańczyków. Mieszkają oni w skromnych domkach 
pokrytych słomą lub blachą (jeśli kogoś na to stać), chodzą do 
studni po wodę, gotują kolację na ognisku, są pozbawieni takich 

Siostry Pasterzanki 
w Republice Środkowoafrykańskiej

SIOSTRA�RENATA�PALUCH�Z�CZŁONKINIAMI�LEGIONU�MARYI

SIOSTRA�BEATA�SOBOCIŃSKA�Z�DZIEĆMI�Z�WIOSKI
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luksusów, jak lodówka, pralka, telewizor, gaz, światło (z wyjąt-
kiem stolicy). W mentalności afrykańskiej trzeba żyć „tu i teraz”, 
bez wielkich zabezpieczeń na przyszłość, w gotowości szybkiego 
zmieniania miejsca zamieszkania. Mimo takich skromnych wa-
runków życia Afrykańczycy z natury są ludźmi radosnymi. Ra-
dość tę wyrażają w śpiewie i w tańcu. Nawet w czasie uroczystej 
Eucharystii jest grupa dziewczynek oraz ministrantów, którzy 
modlą się tańcem. Oczywiście wówczas Eucharystia nie może 
trwać 1 godz., ale co najmniej 1,5 godz. (nawet do 3−4 godz.)

Misje uczą mnie także odchodzenia od utartych schematów 
oraz otwartości na nową kulturę. Do tej pory znałam głównie 
rzeczywistość Kościoła w Polsce: w każdej miejscowości jest 
piękny kościół, kilka Mszy św. w niedzielę, kapłan czekający 
w konfesjonale. Na misjach ludzie nie mają tylu kapłanów, co 
w Polsce. Uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii dla wielu jest 
możliwe raz na kilka miesięcy, nawet raz na rok, gdy kapłan do-
trze do danej kaplicy. Jakimś rozwiązaniem jest ustanowienie 
funkcji katechisty, świeckiego człowieka po odpowiedniej for-
macji, który w niedzielę przewodniczy liturgii Słowa, a w tygo-
dniu uczy dzieci katechezy i przygotowuje je do sakramentów 
świętych. Pozostaje on we współpracy 
z proboszczem danej parafii. Oczywiś-
cie katechiści nie udzielają sakramen-
tów św., tylko są jakby przedłużeniem 
dłoni kapłana.

Dużą radością na misjach jest pra-
ca z dziećmi. Kiedy misjonarz przyjeż-
dża do danej miejscowości czy wioski, 
to właśnie one jako pierwsze wybiega-
ją na spotkanie. Na początku są nie-
śmiałe, podchodzą z lękiem, ale potem 
są gotowe do wspólnej zabawy, śpiewu 
i modlitwy, a nawet do inscenizacji scen 
biblijnych.

Misje w Republice Środkowoafrykań-
skiej naznaczone są także bólem i cier-
pieniem, spowodowanym przez wojnę, 
przemoc, kradzieże i napady. Od marca 
roku 2013 sytuacja stała się dramatycz-
na w wielu częściach tego kraju: ludzie 
musieli uciekać z miejsca zamieszkania, 
aby ocalić życie swoje i rodziny. Prze-
łomowym momentem była wizyta Ojca 
Świętego Franciszka, który w katedrze 
w stolicy tego ubogiego kraju otworzył 
pierwszą na świecie Bramę Miłosier-
dzia. Jednak na terenie państwa po-
zostało wiele uzbrojonych grup, które 
sieją zniszczenie i śmierć. W placówce misyjnej siostry kilka razy 
doświadczały „wizyty” nieproszonych gości, którzy nie przycho-
dzą z pokojem, ale z bronią. Zawsze Opatrzność Boża czuwała 
nad nami. Trzeba stwierdzić, że w sytuacjach trudnych misjo-
narze byli zawsze oparciem dla ludzi i szukali dla nich pomocy.

Jeśli Pan pozwoli, to 1 października 2019 r. wrócę do Afryki. 
Proszę gorąco o modlitwę w intencji Republiki Środkowoafry-
kańskiej. •
Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza (Sióstr Paste-
rzanek) rozpoczęło pracę misyjną w „sercu Afryki”, tj. w Repub-
lice Środkowoafrykańskiej, w styczniu 2009 r. Kraj ten jest dwa 
razy większy niż Polska, a liczy tylko pięć milionów ludności. RŚA 
to jedno z najbiedniejszych państw świata. Do 1960 r. była ko-
lonią francuską, stąd językiem urzędowym jest język francuski, 
a także sango, jeden z języków afrykańskich. Istotną przyczyną 
ubóstwa są działania rebeliantów, które powodują nieustanną 
migrację ludności. Od marca 2013 r. aż do chwili obecnej trwa 

wojna domowa: na terenie kraju jest wiele uzbrojonych grup, 
które kradną, zabijają, niszczą, gwałcą.

Zgromadzenie Sióstr Pasterzanek pracuje na terenie diecezji 
Bouar w dwóch placówkach misyjnych. W miejscowości Bouar 
trzy siostry działają w sferze oświatowej i wychowawczej: prowa-
dzą świetlicę dla dzieci, kursy krawiectwa i alfabetyzacji, higie-
ny itp. Są odpowiedzialne za Diecezjalne Centrum Misyjne św. 
Józefa, prowadzą diecezjalną hurtownię leków, która jest jedną 
z najlepiej zaopatrzonych w kraju, pomagają w kapłańskiej posłu-
dze duszpasterskiej w parafii i w odległych wioskach. W drugiej 
placówce misyjnej, w miejscowości Ngaoundaye, pracują cztery 
siostry. Prowadzą szkołę podstawową dla ok. 500 uczniów, zaj-
mują się dożywianiem i opieką medyczną 150 dzieci niedożywio-
nych, ratując je przed śmiercią. Otaczają troską grupę ok. 170 osób 
niewidomych, a także ich rodzin: uczą wykonywania prac ma-
nualnych (wyplatania z trawy koszyków, kapeluszy, krzeseł itp.) 
i ogrodniczych (siania, sadzenia). Zaopatrują ich w narzędzia. We 
współpracy z braćmi kapucynami siostry angażują się w formację 
katechetyczną dzieci i młodzieży w parafii i w wioskach, a także 
pomagają w prowadzeniu Szkoły dla Katechistów.

W imieniu Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego 
Pasterza i sióstr misjonarek pracujących w Republice 
Środkowoafrykańskiej dziękuję Ojcu Proboszczowi Mi-
rosławowi Ferencowi, braciom kapucynom i wszystkim 
parafianom za ofiary na misje, złożone w dniu 20 stycz-
nia 2019 r. Niech Pan Bóg Wam stokrotnie wynagrodzi 
i błogosławi. Pamiętamy o Was w modlitwie i Mszach 
świętych wieczystych, odprawianych za Was każdego 
dnia na Jasnej Górze, a także 13. dnia miesiąca w para-
fii pw. św. Anny w Piasecznie. „Singila mingi” w języku 
sango znaczy „bardzo dziękujemy”. 

Prosimy gorąco o modlitwę za kraj, w którym posługujemy, 
aby nastał tam upragniony pokój. Zapraszamy do obejrzenia 
naszej strony internetowej: www.pasterzanki.pl.

s. Izabela Pilorz, animatorka misyjna, pasterzanka
Zdjęcia z archiwum sióstr

SIOSTRA�IZABELA�PILORZ�Z�GRUPĄ�DZIECI�„AITA�KWE”�(„BRACIA�WSZYSTKICH”)

http://www.pasterzanki.pl
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STACJA I Pan Jezus skazany na śmierć
Spotykamy Jezusa, który zostaje skazany na śmierć. Ci, któ-
rzy niedawno wołali: „Hosanna”, teraz podburzeni wołają: 
„Na krzyż z Nim”. Ile razy zdarzyło ci się wydać wyrok na 
człowieka, którego masz obok siebie? Ile razy osądziłeś swo-
ich bliskich, znajomych z pracy czy zupełnie obcych ludzi? 
Ile razy ty zostałeś osądzony przez tych, którzy zawsze mieli 
być po twojej stronie? W końcu, ile razy to Bóg był oskarżo-
ny w twoim sercu? Przejdź dziś drogą, którą idzie Chrystus. 
Pozwól, by twoja niemoc spotkała się z Jego Miłosierdziem.

W każdej duszy dokonywam dzieła miłosierdzia, 
a im większy grzesznik, tym ma większe prawa 
do miłosierdzia Mojego. Nad każdym dziełem 
rąk Moich jest utwierdzone miłosierdzie Moje. 
Kto ufa miłosierdziu Mojemu, nie zginie, bo 
wszystkie sprawy jego Moimi są, a nieprzyjaciele 
rozbiją się u stóp podnóżka Mojego. (Dzienniczek 
św. siostry Faustyny Kowalskiej 723)

STACJA IV Pan Jezus spotyka swoją Matkę
Ból Matki spotyka się z bólem Syna. Maryja wie, że droga Jezusa jest 
wolą Boga. Zachowuje w sercu słowa o tym, że „błogosławiony jest 
owoc Jej żywota”. Mimo cierpienia, jakie przelewa się przez Jej serce, 
wspiera Jezusa swoją obecnością, czułością. Pomaga Mu podążać za 
wolą Ojca. Współcierpiąc miażdży głowę węża. Pozwól, by Maryja była 
twoją przewodniczką w drodze do Zmartwychwstania.

Maryjo, Matko moja, czy Ty wiesz, jak strasznie 
cierpię? – I odpowiedziała mi Matka Boża: Wiem, 
ile cierpisz, ale nie lękaj się, ja współczuję 
z tobą i zawsze współczuć będę. (Dz. 25)

STACJA II Pan Jezus bierze 
krzyż na swoje ramiona
Oto droga stała się rzeczywistością. Jezus, w którym nie znaleziono 
żadnej winy, bierze na swoje ramiona ciężar twojego grzechu, ciężar 
mojego grzechu. Na Jego barkach znajduje się krzyż, który daje na-
dzieję zbawienia. Przylgnij do krzyża Jezusa Chrystusa. Z niego pły-
nie siła, by wrócić do codziennego życia i nieść swój krzyż. Pozwól, by 
dobry Pan przemienił twoją nieufność w pewną wiarę w Jego miłość.

Dziecię Moje, wiedz, że największą przeszkodą do świętości 
jest zniechęcenie i nieuzasadniony niepokój, […] Życie na 
ziemi jest walką, i to wielką walką o królestwo Moje, ale nie 
lękaj się, bo nie jesteś sama. Ja cię wspieram zawsze, a więc 
oprzyj się o ramię Moje i walcz, nie lękając się niczego. 
Weź naczynie ufności i czerp ze zdroju żywota nie tylko 
dla siebie, ale i pomyśl o innych duszach, a szczególnie 
o tych, którzy nie dowierzają Mojej dobroci. (Dz. 1488)

STACJA III Pan Jezus upada 
pod krzyżem po raz pierwszy
Mesjasz, który upada. Ten, który miał wyzwolić na-
ród wybrany, potyka się pod ciężarem krzyża. Upadek 
zawsze boli. Cierpi nasza duma, dobre imię, czasa-
mi ciało. Jezus pokazuje, że upadek nie jest końcem. 
Możesz wstać i iść dalej. Co więcej, nie musisz pod-
nosić się o własnych siłach. Pozwól, by Miłosierdzie 
Boże pomogło ci wstać z upadku, z którego sam nie 
dajesz rady się podnieść. 

Jak wielką radością napełniło się Serce Moje, 
kiedy wracasz do mnie. Widzę cię bardzo 
słabą, dlatego biorę cię na własne ramiona 
i niosę cię w dom Ojca Mojego. (Dz. 1486)

STACJA V Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi
To nie moja sprawa. Odwracam wzrok, bo jest mi łatwiej. Nie potrzebuję w moim życiu komplikacji. 
Szymon Cyrenejczyk zostaje przymuszony, by nieść krzyż z Jezusem. Nieświadomy, komu pomaga, 
bierze drewnianą belkę razem ze Skazańcem i w tym wspólnym dźwiganiu przemienia się jego serce. 
Czy ty chcesz pomóc innym dźwigać krzyż? Właśnie. Czy chcesz? Pozwól, by dziś Jezus wlewał w two-
je serce pragnienie bycia z tymi, którzy już nie dają rady.

Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć, 
ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: 
pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera 
się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. (Dz. 742)

STACJA VI Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
Ile miłości było w geście otarcia twarzy Jezusowi? Ile determinacji, by miłość pokazać 
w działaniu? Ile tęsknoty za bliskością Chrystusa? Weronika uczy nas dziś, że miłosierdzie 
objawia się w konkretnych uczynkach. Jezus w czasie swojej działalności aż po drogę krzy-
żową pokazuje, co znaczy kochać. Kochać aż po krzyż. Pozwól, by Jezus dziś odcisnął swoje 
Oblicze także w twoim sercu, byś stał się świadkiem Jego miłosierdzia.

Posłuchaj, dziecię moje, co ci pragnę powiedzieć: przytul się do Ran 
Moich i czerp ze Źródła Żywota wszystko, czegokolwiek serce twoje 
zapragnąć może. Pij pełnymi ustami ze Źródła Żywota, a nie ustaniesz 
w podróży. Patrz w blaski Miłosierdzia Mojego, a nie lękaj się nieprzyjaciół 
swego zbawienia. Wysławiaj Moje Miłosierdzie. (Dz. 1485)

DROGA KRZYŻOWA z   Bożym Miłosierdziem
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STACJA VII Pan Jezus upada po 
raz drugi pod ciężarem krzyża
Znowu upadek. Kiedy upadamy po raz kolejny, trudniej jest 
wstać. Tracimy do siebie cierpliwość. Bliżej nam do oskarżenia 
niż miłosierdzia. Jezus wstaje, chociaż wie, że jeszcze upadnie. 
Nie opuszczaj Go w tej drodze. Idąc z Nim, za każdym razem, 
kiedy upadniesz, masz szansę wstać. Pozwól, by Jezus uczył cię 
wierności w drodze.

… a kiedy poczujesz, że słabną twe siły, 
przychodź do Źródła Miłosierdzia i krzep duszę 
swoją, a nie ustaniesz w drodze. (Dz. 1486)

STACJA VIII Pan Jezus pociesza 
płaczące niewiasty
Jezus zmęczony drogą, upałem, upokorzeniami i upadkami spotyka na drodze 
kobiety, płaczące nad Jego losem. Pomimo bólu, z jakim się zmaga, ma w sobie 
dość miłosierdzia, by pochylić się nad ich cierpieniem. Pokazać drogę nawróce-
nia. My często w cierpieniu nie potrafimy wyjść do drugiego człowieka. Nasz ból 
przesłania nam obraz świata. Zamykamy się, gorzkniejemy. Pozwól sobie oprzeć 
się dziś na ramieniu Jezusa, aby On mógł cię pocieszyć.

Nie zagłębiaj się w nędzy swojej, lepiej patrz w Moje Serce pełne 
dobroci i przejmij się moimi uczuciami, i staraj się o cichość i pokorę. 
Bądź miłosierna dla innych, jako Ja jestem dla ciebie. (Dz. 1486)

STACJA IX Pan Jezus upada 
pod krzyżem po raz trzeci
Jezus upada po raz kolejny. Ciało jest coraz słabsze, zmęcze-
nie bardziej odczuwalne, ból ran dotkliwszy z każdą kolejną 
chwilą drogi na Golgotę. Jednak to, że znowu wstaje, to już 
tylko miłość. Pozwól, by ta miłość po raz kolejny leczyła ra-
ny spowodowane twoim upadkiem.

Większe jest Miłosierdzie Moje aniżeli nędze twoje 
i świata całego. Kto zmierzył dobroć moją? Dla 
ciebie zstąpiłem z nieba na ziemię. (Dz. 1485)

STACJA X Pan Jezus odarty z szat
Odrzucony, umęczony, wzgardzony Jezus zostaje odarty 
z szat. Nie ma już nic dla siebie, nawet nie ma czym zakryć 
poranionego ciała. Taki bezbronny oddaje się bez sprzeciwu 
swoim oprawcom. Oddaje się w moje, twoje ręce całkowi-
cie. Pozwól, by twoje serce wylało dziś przed Zbawicielem 
wszystkie troski. Stań bez masek przed Bogiem, który przy-
szedł na świat jako dziecko i po raz kolejny oddaje się bez-
bronny swojemu stworzeniu. 

Czemuż się lękasz, dziecię moje, Boga Miłosierdzia? 
Świętość Moja nie przeszkadza Mi, abym ci był 
miłosierny. Patrz, duszo, dla ciebie założyłem 
tron miłosierdzia na ziemi, a tym tronem jest 
tabernakulum, i z tego tronu miłosierdzia pragnę 
zstępować do serca twego. Patrz, nie otoczyłem 
się ani świtą, ani strażą, masz przystęp do mnie 
w każdej chwili, o każdej dnia porze chcę z tobą 
mówić i pragnę ci udzielać łask. (Dz. 1485)

STACJA XI Pan Jezus 
przybity do krzyża
Zbawiciel przybity do krzyża. W odpowiedzi 
na pytanie: „Jezu, jak bardzo mnie kochasz?”, 
rozkłada szeroko swoje ręce, układając je na 
belce krzyża. Pozwól, by krew Jezusa oczyś-
ciła i uzdrowiła twoje serce. 

Masz, duszo, wszystkie skarby 
Mojego Serca, bierz z Niego, 
cokolwiek ci potrzeba. (Dz. 1486)

STACJA XII Pan Jezus umiera na krzyżu
Wykonało się. Jezus oddaje w ręce Ojca siebie samego i swo-
ich oprawców. Wydaje ostatnie tchnienie i umiera. Pozwól, 
by krzyż stał się miejscem spotkania…

Dziecię moje, zniechęcać się nie można; wiem, że 
Mi ufasz bez granic, wiem, że znasz Moją Dobroć 
i Miłosierdzie – więc może pomówimy w szczegółach 
o wszystkim, co ci najwięcej na sercu leży. (Dz. 1487)

STACJA XIII Pan Jezus 
zdjęty z krzyża
Przebite serce Jezusa już nie pracuje. Jezus nie ży-
je. Matka trzyma na kolanach swoje dziecko. Cho-
ciaż teraz zanurzona jest w ogromnym cierpieniu, 
to wierzy w zapowiedziane zwycięstwo. Pozwól, by 
w twoim sercu dziś zagościła, zamiast poczucia klę-
ski, nowa nadzieja. Uwielbiaj Jezusa, który z każdej 
śmierci ma moc wyprowadzić życie.

Bądź spokojna, dziecię Moje, 
widzisz, że nie jesteś sama. Serce 
Moje czuwa nad tobą. (Dz. 799)

STACJA XIV Pan Jezus 
złożony do grobu
Jezus zostaje złożony do grobu. Ciężki kamień za-
myka wejście. Wydaje się, że nastał koniec, ale to 
nieprawda. Nadszedł czas ciemnej nocy, ale jedno-
cześnie czas zbawienia jest niezwykle bliski. Ta ciem-
ność jest zaproszeniem do heroicznej wiary. Wiary 
pomimo tego, co po ludzku wiem, pomimo tego, co 
widzą moje zmysły, pomimo tego, co podpowiada 
mi rozum. Wiara „pomimo” wydaje niesamowity 
owoc. Pozwól sobie na wiarę w Jezusa „pomimo”…

Wszelka dusza wierząca i ufająca 
miłosierdziu Mojemu dostąpi go. (Dz. 420)

Opracowanie: członkowie Odnowy w Duchu Świętym „Miłosierny Samarytanin”
Od redakcji: Nabożeństwo Drogi krzyżowej z Bożym Miłosierdziem 

zostało odprawione 8 marca 2019 r. w kościele na Poczekajce.
Zdjęcie: Emil Zięba

DROGA KRZYŻOWA z   Bożym Miłosierdziem
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Szóstka uczniów IX Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie 
bierze udział w Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie „Zwolnieni z Teorii”. Zaangażowali 
się, ponieważ chcieli pomóc „najbiedniej-
szym z biednych”. 

 »Zalogowaliśmy się na 
platformę i zaczęliśmy działać 
– mówią.

Ich inicjatywa polega na pomocy trędo-
watym, a także wspieraniu działań misyj-
nych w Afryce. Projekt „Nie od-Trąd-caj”, 
którego są inicjatorami, zakłada uświa-
domienie społeczności lokalnej, na czym 
polega choroba Hansena. Młodzi ludzie 
jeżdżą do różnych miejscowości, aby swo-
im młodszym kolegom w szkołach pod-
stawowych tłumaczyć, jakie są objawy tej 
choroby. Podczas spotkań pokazują ucz-
niom, jak wygląda życie w Afryce, a także 
uświadamiają, co można zrobić, by pomóc 
mieszkańcom Czarnego Lądu.

Wiktoria, Gabrysia, Ania, Alek, Janek 
i Adrian – bo to oni wchodzą w skład zes-
połu – mają wiele pomysłów na to, w jaki 
sposób dotrzeć do jak najszerszego grona 
odbiorców. Na swoje prelekcje zapraszają 
gości specjalnych. Ostatnio gościli Ojców 
Białych i Siostry Białe, a także Werbistów. 
Młodzież z „Kopernika” miała również oka-
zję uczestniczyć w pokazie tańca z elemen-
tami kultury afrykańskiej. 

 »Chcieliśmy, żeby wiek 
odbiorców naszego projektu 
był zróżnicowany. Wtedy my 
też możemy się wiele nauczyć 
– zauważają.

W planach mają jeszcze grę tereno-
wą dla młodszych, która będzie zawiera-
ła wiadomości z zakresu choroby Hanse-
na, a także dotyczyła akceptacji, bo – jak 
słusznie twierdzą – jest to temat ważny 
dla każdego człowieka.

Zbierając pieniądze, włączają się w wie-
le akcji charytatywnych. Sami organizują 
kiermasze. Dzięki ich działaniom do tej 
pory udało się zebrać ponad 1500 zł na 
lekarstwa i pomoc misjom w Afryce. Jed-
nocześnie dziękują za każdą okazaną im 
pomoc i proszą o wsparcie ich projektu, 
bo jak sami mówią:

 » trąd to choroba, która wiecznie 
żyje. I chociaż ludzie o nim 
zapomnieli, to on wciąż o nich 
pamięta.

Adrian Kuzioła
Zdjęcia: Wiktoria Bartoszek

Zapomniane słowo: współczucie

MŁODZIEŻ�PRZYGOTOWAŁA�PROJEKT�„NIE�OD-TRĄD-CAJ”

GOŚĆMI�SPOTKANIA�W�„KOPERNIKU”�BYLI�MISJONARZE�Z�AFRYKI

KIERMASZ�CIESZYŁ�SIĘ�DUŻYM�ZAINTERESOWANIEM�UCZNIÓW
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Zjazd gnieźnieński 
(1000 r.)
W marcu wypada rocznica jednego z waż-
niejszych wydarzeń w dziejach Polski 
i polskiego Kościoła – zjazdu w Gnieźnie. 
7 III 1000 roku przybył do stolicy nasze-
go młodego państwa cesarz rzymski i król 
niemiecki Otto III. Towarzyszył mu boga-
ty orszak rycerzy i dostojników. Sam  Otto 
wkraczał do Gniezna boso. Był bowiem 
pielgrzymem do grobu świętego Wojcie-
cha. Grób ten istniał od niedawna.

Biskup Wojciech był Czechem. Trafił 
do Polski jako uciekinier z Pragi, w któ-
rej wymordowano z przyczyn politycz-
nych jego rodzinę – Sławnikowiców. Nasz 
książę Bolesław Chrobry wysłał go z misją 
chrystianizacyjną do pogańskich Prusów. 
Niestety, zakończyła się ona jego męczeń-
ską śmiercią w 997 roku. Chrobry wykupił 
ciało zabitego i pochował go w Gnieźnie. 

Wojciech był człowiekiem znanym 
w Europie. Należał do elity ówczesne-
go duchowieństwa. Był biskupem Pragi, 
osobistym znajomym cesarza Ottona III 
i papieża Grzegorza V, przyjacielem świę-
tego Nila. Jego śmierć odbiła się szerokim 

echem. W 999 roku nowy papież (notabe-
ne ceniony matematyk) Sylwester II uczy-
nił go świętym. 

Chrobry liczył, że dzięki świętym re-
likwiom (ciało świętego) w Gnieźnie po-
wstanie arcybiskupstwo. Papież je nawet 
erygował w 999 roku, ale wymagało to 
zatwierdzenia przez cesarza. Teraz by-
ła ku temu wyśmienita okazja w postaci 
pielgrzymki Ottona III. Dla cesarza była 
ona chyba tylko pretekstem do spotka-
nia z naszym władcą. Otto III chciał po-
zyskać Chrobrego do swojej koncepcji 
uniwersalnego cesarstwa. Miała ona po-
legać na stworzeniu w chrześcijańskiej 
Europie federacji równych sobie monar-
chii pod przewodnictwem cesarza. W jej 
składzie miały się początkowo znaleźć: 
Francja, Włochy, Niemcy i Polska (Galia, 
Italia, Germania, Sklawinia). Obrazuje 
to między innymi powstały w klasztorze 
w  Reinchenau ewangeliarz Ottona III 
z roku 1000. Tak więc religia przepla-

tała się tutaj z polityką.
W ciągu tygodnia zjazdu po-

kazaliśmy przybyszom 
nasze bogactwo i potę-
gę. Niemcy byli pod du-
żym wrażeniem (widać 
to nawet u niechętne-

go nam kronikarza 
 Thietmara). Obaj 
władcy obdaro-

wali się cenny-
mi relikwiami. 
 Otto dał Chro-
bremu kopie 
włóczni świę-

tego  Maurycego 
i gwoździa z Krzy-

ża Pańskiego. Chro-
bry zrewanżował się 

dając w prezencie ra-
mię świętego  Wojciecha. 

Najważniejsze jednak 
były decyzje, jakie 
zapadły na zjeź-
dzie. Najprawdo-

podobniej  Chrobry 
zgodził się wejść 
do planowanej 
przez Ottona III 

federacji. W za-
mian za to uzyskał zgo-

dę cesarza na koronację 
królewską (tak to przedstawia kronika 

Galla Anonima). Jednocześnie zapadły 
ważne decyzje dotyczące polskiego Koś-
cioła. Utworzono niezależną metropolię 
kościelną – arcybiskupstwo gnieźnień-
skie. Pierwszym arcybiskupem został brat 
męczennika Radzim-Gaudenty. Powstały 

jednocześnie trzy nowe biskupstwa: w Ko-
łobrzegu (biskup Reinbern), we Wrocła-
wiu (biskup Jan) i w Krakowie (biskup 
Poppon). Dotychczasowy biskup misyjny 
Unger miał nadal rezydować w Pozna-
niu. Diecezja poznańska powstała dopiero 
po jego śmierci w 1012 roku. Posiadanie 
własnego arcybiskupstwa było niezwykle 
istotne. Biskupstwo misyjne miało do-
raźny charakter, co mogło spowodować 
uzależnienie naszego Kościoła od najbliż-
szego nam arcy biskupstwa w niemieckim 
 Magdeburgu. Teraz taka możliwość już 
nam nie groziła. Wielkim sukcesem była 
zgoda na koronację – korona królewska 
podkreślała naszą równą wobec Niemiec 
pozycję. Była oznaką suwerenności pań-
stwa i podnosiła autorytet i pozycję władcy. 
Chrobry w dowód wdzięczności pożyczył 
Ottonowi 300 wojów-pancernych i odpro-
wadził go do Magdeburga, gdzie razem ob-
chodzili jeszcze Niedzielę Palmową.

Zjazd gnieźnieński wprowadzał nas do 
Europy jako równorzędnego partnera. Był 
też początkiem struktury organizacyjnej 
polskiego Kościoła. Niestety, nic nie wy-
szło z uniwersalnych planów Ottona III. 
Młody cesarz zmarł, a jego następca cesarz 
Henryk II pojmował cesarstwo zupełnie 
inaczej – jako hegemonię Niemiec. Nie 
zgadzał się też na koronację Chrobrego. 
Doszło do długich, ale wygranych przez 
nas wojen z Niemcami (1002−1018). Bo-
lesław Chrobry koronuje się dopiero po 
śmierci cesarza Henryka II w 1025 roku.

Święty Wojciech jest dzisiaj patronem 
Polski, Czech i Węgier. Według tradycji 
uważa się go też za autora „Bogurodzi-
cy” (co jednak nie ma potwierdzenia na-
ukowego).

Mirosław Sałach
Grafika: Sławomir Kusy

Lekcja historii
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Kochane 
dzieciaki

Baryłka
Tekst: Bruno Ferrero 

Ilustracje: Małgorzata Miller

Żył sobie kiedyś pewien rycerz, który z wiel-
ką odwagą walczył na wszystkich frontach 
swojego Królestwa. Aż któregoś dnia po-
tknął się tak niefortunnie, że kusza prze-
cięła mu nogę, co omal nie doprowadziło 
go do śmierci. 

Kiedy leżał ranny na ziemi, przyśniło 
mu się niebo. Było ono jednak bardzo da-
leko, prawie całkowicie poza zasięgiem jego 
możliwości. Tymczasem piekło, ze swoją 

bramą otwartą na oścież, z której buchał 
ogień, znajdowało się bardzo blisko. Ry-
cerz ten rzeczywiście od pewnego czasu 
odrzucił wszelkie reguły i obietnice rycer-
skie, a przeobraził się w zwykłego żołdaka, 
który zabijał i popełniał wiele zła, nie bio-
rąc pod uwagę drugiego człowieka.

Pełen strachu zrzucił hełm, miecz i zbro-
ję, i udał się pieszo do jaskini, gdzie prze-
bywał pewien święty pustelnik. 

– Ojcze mój – powiedział rycerz – 
chciałbym otrzymać rozgrzeszenie z mo-
ich win, ponieważ bardzo obawiam się 
o zbawienie duszy. Przyjmę wszelki rodzaj 
pokuty. Niczego się nie lękam.

– Dobrze, mój synu – odpowiedział pu-
stelnik. – Zrobisz tylko jedną rzecz: pój-
dziesz i napełnisz wodą tę beczułkę, którą 
ci daję, i wrócisz z nią do mnie.

– Och! to jest pokuta dla dzieci i dla 
kobiet! – wykrzyknął nasz rycerz, podno-
sząc wojowniczo rękę w górę. Lecz wizja 
diabła śmiejącego się szyderczo, szybko 
go ostudziła.

Wziąwszy baryłeczkę pod pachę, mru-
cząc udał się w kierunku rzeki. Zanurzył 
baryłkę w wodzie, lecz ta nie chciała się 
napełnić.

– To są czary! – krzyknął pokutnik. – 
Ale teraz zobaczymy.

Poszedł do innego źródła. Baryłeczka 
była nadal pusta. Wściekły udał się do 
wioskowej studni. Trud daremny. I tak 
chodził od jednego zbiornika wody do 
drugiego, szukając możliwości napełnie-
nia swojej baryłki. 

Rok później stary pustelnik ujrzał go 
z daleka. Był w podartych łachmanach, 
z krwawiącymi nogami i z pustą baryłecz-
ką pod pachą.

– Mój ojcze – rzekł rycerz głosem nis-
kim i zbolałym. – Odwiedziłem wszystkie 
rzeki i źródła Królestwa. Nie mogłem na-
pełnić baryłki… Teraz wiem, że moje grze-
chy nie będą odpuszczone. Będę potępiony 
na wieczność! Ach! moje grzechy, grzechy 
tak bardzo ciężkie… Zbyt późno zacząłem 
za nie żałować.

Łzy strumieniem ciekły mu po policz-
kach. Jedna z nich, bardzo maleńka, spły-
wając po brodzie, spadła do baryłki. W jed-
nym mgnieniu oka baryłeczka napełniła się 
aż po brzegi wodą czystą, świeżą i dobrą, 
taką jakiej nigdy nie widziano.

Jedna maleńka łza żalu…
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PLAN 
REKOLEKCJI

niedziela 
31 III

7.00, 8.30, 10.00, 
11.30, 13.00, 16.00, 
18.00 (młodzież) – 
Msze św. z nauką ogólną

17.00 – Gorzkie żale 
z nauką pasyjną

poniedziałek, 
wtorek, środa 
1−3 IV 

6.30, 8.00, 10.00, 18.00 
– Msze św. z nauką ogólną

19.30 – Msza św. z nauką 
dla studentów i młodzieży 
pracującej

SPOWIEDŹ: 30 MIN. 
PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚW.

UCZTA I GŁÓD
ZAPROSZENIE NA REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Nauczyciel z pasją. Zakonnik z powołania. Profesor zachwycony jak dziecko. 
Mądry przyjaciel, który rozumiał. Chyba nie tylko moja lista osób przeżywają-
cych pięknie swoje życie nie jest długa. Prawdopodobnie każdy z nas napotkał 
w swoim życiu zaledwie kilka takich postaci. Chociaż przyszło nam żyć w dobie 
e-learningu, chociaż poradę eksperta możemy uzyskać telefonicznie, a nasze 
poczucie bezpieczeństwa zwiększa się, gdy monitorują nas kamery, to jednak 
żadna technologia nie oszuka serca głodnego obecności bliskiego człowieka. 
Tym bardziej nic nie zastąpi spotkania z Osobą, która swoje życie na ziemi 
przeżyła z pasją, zaangażowaniem, w poczuciu misji, a teraz żyje ze mną, żyje 
dla mnie, po prostu jest przy mnie, choć przebywa w niebie. Często nie potrafię 
Jego obecności rozpoznać sercem, przeżyć głębiej niż tylko na poziomie rozu-
mu, jakby brakowało mi jakiegoś duchowego zmysłu. Jakiegoś „odbiornika” 
obecności Chrystusa, bo jak się domyślamy, o Nim tu mowa. 

Piękne spotkania z bliskimi nam osobami są jak uczta z nieprzeliczoną iloś-
cią potraw. Dopóki trwają, karmimy się nimi na bieżąco. W miarę swoich moż-
liwości próbujemy nasycić swoje serce głodne bliskości. 

Podobnie jest ze spotkaniami z Chrystusem. One 
są ucztą, ucztą eucharystyczną, która nigdy całkowicie 
się nie kończy. Moc spotkania z Nim ciągle trwa i to 
nie tylko w naszej, ludzkiej pamięci. Starannie „za-
pakowaną” możemy zabrać jej niewyczerpującą się 
cząstkę ze sobą, w codzienność, w drogę przeżywania 
życia „po swojemu”, aby karmić się nią w okresach, 
kiedy przychodzi nam dawać innym lub w czasie „gło-
du”, kiedy nie ma od kogo wziąć.

Zapraszam Cię na rekolekcje wielkopostne. 
Zapraszam do podjęcia próby obudzenia zmysłu 
duchowej obecności Chrystusa w Eucharystii.

br. Michał Deja
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