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1 grudnia, I Niedziela Adwentu  
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, 
w którym dniu Pan wasz przyjdzie. 
[…] Dlatego i wy bądźcie 
gotowi, bo w chwili, której się 
nie domyślacie, Syn Człowieczy 
przyjdzie.  (Mt 24, 37−44)
W sumie w życiu ukradli mi 5 rowerów. 
Nie wiem, czy mam jakiś abonament u zło-
dziei, ale za każdym razem żona mówiła 
mi, bym coraz bardziej uważał, policjant 
mówił, bym czuwał, a sąsiadka, bym się 
strzegł. Gdy spodziewaliśmy się dziecka, 
niespodzianie otrzymaliśmy paczkę od cioci 
z Ameryki z najbardziej potrzebnymi rze-
czami. Mam być otwarty i gotowy nie tylko 
na jakieś kataklizmy, ale myślę, że na każ-
dą wolę Bożą, która do mnie przychodzi.

8 grudnia, Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny  
Anioł wszedł do Niej i rzekł: 
«Bądź pozdrowiona, pełna łaski, 
Pan z Tobą».  (Łk 1, 26−38)
Zawsze zastanawiałem się, kto przed kim 
klęczał. Przeważnie widuję obrazki z Ma-

ryją na kolanach, ale… Posłaniec nie jest 
większy od Tego, do kogo przychodzi. Tyl-
ko na jednym obrazie znalazłem klęczące-
go anioła… „Pełna łaski”, „bez grzechu”, 
„spodobała się Bogu” i nadal się podoba, 
„Matka Syna Bożego”… Ja nawet pisząc ten 
tekst pochylam w podziwie głowę.

15 grudnia, 
III Niedziela Adwentu  
Jezus im odpowiedział: «Idźcie 
i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie 
i na co patrzycie: niewidomi 
wzrok odzyskują, chromi 
chodzą, trędowaci doznają 
oczyszczenia, głusi słyszą, umarli 
zmartwychwstają, ubogim głosi 
się Ewangelię».  (Mt 11, 2−11)
A przecież mógł tak po prostu odpowiedzieć 
„Janie, oczywiście, to Ja, przecież dobrze 
wiesz”! Kiedyś wydawało mi się, że da się 
odpowiedzieć na wszystkie pytania moich 
uczniów i moich bliskich o wiarę. Teraz 
już wiem, że jeśli sam nie widzisz jakichś 
znaków działania Boga w ludziach i ota-
czającym świecie, to zapraszam, rozejrzyj 

się nieco i potem wróć do pytań… może 
już całkowicie innych…

22 grudnia, 
IV Niedziela Adwentu  
Anioł Pański ukazał mu się we 
śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, 
nie bój się wziąć do siebie Maryi, 
twej Małżonki»  (Mt 1, 18−24)
Zawsze zadziwia mnie to, że losy Jezusa 
i Maryi splatały się i kształtowały przy bo-
ku Józefa. Aż trzy razy musiał w jego życiu 
interweniować anioł: by przyjął Maryję, 
by uciekali z Jezusem i wrócili do Naza-
retu. Tak wiele zostało złożone w dłonie 
tak „rozmownego” człowieka, wszak nie 
znamy ani jednego słowa wypowiedziane-
go przez Józefa, a jednak to właśnie Jemu 
Bóg powierzył opiekę nad Świętą Rodziną.

Autorami komentarzy do Ewangelii 
są Iwona i Jarosław Agacińscy

Ewangeliarz

NIEPOKALANE POCZĘCIE. FRANCISCO DE ZURBARÁN

Wypłynęła światłem z rannej tęczy, 
Mgłą, jak lekką szatą, owinięta 
Córa ziemi – bez zmazy poczęta. 
Przed Nią ziemia rozmodlona klęczy, 
Ku Niej sierot bezdomnych rączęta 
Świecą w rannej modlitwie i tęczy. 
Wypłynęła lekką mgłą owiana, 
Niepokalana, 

Po promieniach, po drgających, kroczy 
Na świecące łzami ros niziny, 
Siostra nędznych – a sama bez winy. 
Ku Niej smutne, roztęsknione oczy 
Obracają sieroce dzieciny. 
Ona – strojna w ranny brzask uroczy, 
Spływa, zorzą poranną skąpana, 
Niepokalana. 

Władysław Orkan
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Pokój i dobro! 
Kochani Parafianie, 
Drodzy Przyjaciele Poczekajki, 
wszyscy Bracia i Siostry!
W pierwszą niedzielę grudnia rozpo-
czynamy Adwent. Czas czuwania! Czas 
oczekiwania! Czas tęsknoty! Czas prag-
nienia! Liturgia wyraża to bardzo krót-

kim wezwaniem: Marana tha – Przyjdź, Panie! Jest to zachęta, 
aby popatrzeć na „szaleństwo” naszego codziennego życia w per-
spektywie Boga, który mówi: „Czas się wypełnił i bliskie jest Kró-
lestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15). 
Spróbujmy odnaleźć w sobie prawdziwą tęsknotę za 
Bogiem. Może to być bardzo proste postanowienie: codziennie 
w Adwencie pójdę na poranną Eucharystię, żeby zacząć dzień 
razem ze wspólnotą Kościoła, od słowa Bożego, żeby przeżyć 
ten dzień razem z czuwającym Niepokalanym Sercem Matki, że-
by zjednoczyć się z Chrystusem i przyjąć Ciało Pańskie. Tak po 
prostu, na dobry początek dnia. Ale również z myślą i wiarą, że 
to jest mój adwent: tak jak Maryi, tak jak św. Jana Chrzciciela; 
słowo Boże jest również „posłane do mnie”! Jeśli nie mogę tego 
zrobić rano, to może być wieczorem, na koniec dnia i na świętą 
noc. Może także dzieciom trzeba przypomnieć o Mszy roratniej. 
Jakież wspomnienia zostają w sercu na długie lata, kiedy w po-
rannych ciemnościach dnia człowiek słyszy żywe słowo Boga! 
Troszkę więcej gotowości z naszej strony, więcej wiary, więcej 
miłości, a Jezus przyjdzie do nas ze swoją łaską. On jest Bogiem, 
który przygotowuje nasze serca na to najważniejsze spotkanie, 
spotkanie z Nim, w wieczności! Czy chcesz być tym, który jest 
zawsze gotowy? Czy chcesz być sługą oczekującym Pana? Czy 
może lękasz się i boisz, żeby nie przyszedł? 

Już w II Niedzielę Adwentu, czyli 8 grudnia, rozpocznie-
my rekolekcje parafialne przed uroczystością Narodzenia 
Pańskiego, które wygłosi ks. dr Marcin Zieliński z Instytutu Na-
uk Biblijnych KUL-u. To będzie znów ważny czas. Zapraszamy 
Was bardzo serdecznie. Słowo zaproszenia kieruje do nas rów-
nież ks. Marcin (str. 12), którego przyjmijmy z wielką otwartoś-
cią i pomódlmy się za niego, aby miał serce i umysł otwarte na 
Ducha Świętego. 
W grudniu także po raz kolejny organizujemy dwie inicjatywy: 

św. Mikołaj na Poczekajce oraz Wigilia dla osób samot-
nych. Dziękujemy wszystkim, którzy angażują się w te dzieła, 
szczególnie Stowarzyszeniu Przyjaciół Parafii „Poczekajka” i in-
nym przedstawicielom wspólnot. Dziękujemy darczyńcom za 
wsparcie finansowe. I zachęcamy jeszcze bardziej do czynienia 
dobra drugiemu człowiekowi. Osoby, które czują się samotne, za-
praszamy do wspólnego spotkania na wigilii w dniu 22 grudnia. 
Kochani! Początek Adwentu wprowadza nas również w nowy 

rok duszpasterski pod hasłem: Eucharystia daje życie. Dlate-
go chcemy Wam mocno położyć na sercu niedzielną celebrację 
Mszy św. jako centrum życia chrześcijańskiego i całej wspólnoty 
Kościoła. Proszę Was, nie zaniedbujcie wspólnego gromadzenia 
się na Eucharystii. Nic nie jest tak ważne, jak Ofiara Euchary-
styczna Chrystusa, sprawowana we wspólnocie Kościoła. Niech 
Komunia św. będzie przyjmowana z największą czcią i miłoś-
cią naszego serca. Niech słowo Boże przemienia nas i umacnia, 
a Chleb Życia niech będzie naszym codziennym, duchowym po-
karmem w pielgrzymce ludzi spragnionych Nieba. 
Życzę Wam wszystkim, Kochani, radosnego czasu Adwentu 

i dobrego przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia!

br. Mirosław Ferenc, proboszcz 

KONFERENCJE

Eucharystia daje życie
Adwent zawsze rozpoczyna nowy rok li-
turgiczny, z którym związany jest okre-
ślony program duszpasterski. Kalendarz 
liturgiczny „porządkuje” wszystkie uro-
czystości „ruchome”, biorąc za punkt od-
niesienia Paschalne Triduum Męki i Zmar-
twychwstania Chrystusa. Z kolei Adwent 
„potrzebuje” czterech niedziel przed uro-
czystością Narodzenia Pańskiego. Dlatego 
rozpoczęcie Wielkiego Postu Środą Popiel-
cową czy rozpoczęcie Adwentu I niedzielą 
wypada w różne dni kalendarzowe. 
Program duszpasterski  jest ustalany 

przez Komisję Duszpasterstwa KEP na 
trzy lata. Ostatnio, w latach 2017−2019, 
program nawiązywał do sakramentu bierz-
mowania i do refleksji oraz pogłębionej 
relacji wobec Osoby i darów Ducha Świę-
tego. Wcześniej (w związku z Jubileuszem 
1050 rocznicy chrztu Polski) program za-
kładał pogłębienie przymierza chrzciel-
nego. Obecny program duszpasterski na 
lata 2019−2021 jest poświęcony Eucha-
rystii rozumianej  jako tajemnica wiary, 
wyznawana, celebrowana i świętowana. 
Ten program będzie nosił hasło: EUCHA-

RYSTIA DAJE ŻYCIE, a pierwszy rok jego 
realizacji wpisany będzie w słowa: „Wiel-
ka tajemnica wiary”.
Jesteśmy cały czas zaproszeni przez 

Jezusa na Jego Ucztę! Przychodzimy tu, 
aby karmić swoją wiarę. Wobec tej nie-
zgłębionej Tajemnicy możemy stawać 
jak dzieci z pytaniem: „co to jest?”, „po 
co to?”, „dlaczego?”, „jak to się dzieje?”, 
ale miejmy odwagę przychodzić! Miejmy 
pragnienie, miejmy wolę spotkać Jezusa, 
jak pasterze w Betlejem (Łk 2, 15),  jak 
dzieci (Łk 18, 15), jak Zacheusz (Łk 19), 
jak złoczyńca na krzyżu (Łk 23,40),  jak 
wielu innych…
Niech ten program Kościoła w Polsce 

będzie także osobistym zadaniem formacji 
naszej wiary. Trzeba pamiętać, że w każdej 
celebracji Eucharystii dokonuje się Boże 
dzieło zbawienia. Każda Eucharystia uobec-
nia Ciało i Krew Jezusa Chrystusa! Kościół, 
jako wspólnota uczniów Chrystusa, od sa-
mego początku, czyli od Zmartwychwsta-
nia Pana, gromadził się na sprawowaniu 
Pamiątki Jego Śmierci i Zmartwychwsta-
nia. Każda Eucharystia jest więc sakramen-

talnym spotkaniem Zmartwychwstałego 
Chrystusa, który przychodzi, aby dać nam 
życie, aby dać nam „życie w obfitości”! To 
właśnie w Eucharystii najlepiej potwier-
dzają się słowa naszego Pana: „Oto JA JE-
STEM z wami przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata” (Mt 28, 20). 
Jako pomoc w rozumieniu nauczania 

Kościoła na temat Eucharystii, zachęcamy 
również do osobistej lektury. Mamy kilka 
cennych dokumentów Kościoła, do których 
warto sięgać, aby tę wielką tajemnicę na-
szej wiary zgłębiać. Chociażby dokumenty 
ostatnich papieży: adhortacja Benedyk-
ta XVI Sacramentum caritatis, encyklika 
Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia czy 
wreszcie dwa listy apostolskie Jana Pa-
wła II Dominicae cenae i Mane nobiscum 
Domine. Spróbujmy znaleźć czas i prag-
nienie, żeby podjąć wysiłek formacji eu-
charystycznej. 
Kochani, życzę Wam wszystkim nie-

ustannego odkrywania duchowego boga-
ctwa Eucharystii, którą jest Jezus Chry-
stus – Życie i Zmartwychwstanie nasze. 

br. Mirosław Ferenc, proboszcz 
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Ja Jestem Panem, Twoim Bogiem… (Wj 20, 2)

Jak bardzo Miłość pragnie się uobecniać? Refleksje krążące wokół 
tego pytania podjęliśmy wspólnie, Drogi Czytelniku, przy okazji 
pierwszego z cyklu artykułów poświęconych modlitwie Adorowa-
nia Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Proponuję, aby 
w kolejnym etapie tej duchowej wędrówki pomogły nam zawarte 
w podtytule słowa z Księgi Wyjścia. 
Zastanówmy się, czy o Adoracji Najświętszego Sakramentu 

mogą nam coś powiedzieć okoliczności  jej  towarzyszące. Jej 
czas trwania nie jest w żaden sposób odgórnie narzucony, więc 
choćby najkrótsza chwila będzie kompletnym wyrazem inten-
cji w danym momencie dla mnie najważniejszej. Jeżeli nato-
miast chodzi o sposób spędzania czasu przed Panem Jezusem, 
to powszechnie obowiązującą  formą jest uczczenie go ciszą. 
Milczenie jest bowiem nieodłącznym elementem udanej roz-
mowy. Nie ma więc konieczności opanowywania umiejętności 
odprawiania określonych nabożeństw. Miejscem tego spotkania 
jest kościół lub kaplica – przestrzeń jednoznacznie sugerująca 
charakter modlitewny. Istotne wydaje się to, że niczym szcze-
gólnym nie wyróżnia się ona spośród innych, które przyznają 
Panu Bogu bezwzględne pierwszeństwo. Postawa również nie 
jest jednoznacznie narzucona, jednak warto zwrócić uwagę, że 
powinna wyrażać zarówno szacunek wobec Boga, jak i troskę 
o innych modlących się. Stąd też na przykład barczysty, wyso-
ki mężczyzna leżący krzyżem w głównym przejściu niewielkiej, 
ciasnej kaplicy może wzbudzić uczucia i reakcje niekoniecznie 
uwidaczniające miłość nieskończenie wyrozumiałą. Modlitwa 
w takich okolicznościach czyni o wiele  łatwiejszym akt wia-
ry w to, że w małym, białym kawałku chleba ukrywa się żywy 
Bóg. A jeśli tak, to niech okoliczności te pozwolą nam odczytać 
zaproszenie Pana Jezusa do spotkania z Nim w rzeczywistości, 
w której widzialna obecność jest nieodłącznym warunkiem lecz 
nie ostatecznym aspektem. 
Co zatem możemy dać z siebie, odpowiadając na to Boże za-

proszenie, gdy już postanowiliśmy wygospodarować czas na takie 
spotkanie oraz poświęcić środki, aby na nie dotrzeć?

Ośmielę się zasugerować, że wystarczającym wkładem może 
okazać się czynne i nieustanne usiłowanie koncentrowania się 
na osobie Pana Jezusa bardziej niż na kimkolwiek lub czymkol-
wiek innym. Ze słuchem skierowanym na ciszę wypełnioną je-
dynie Jego obecnością, z oczami skupionymi na Jego ciele, a nie 
na symbolu i w postawie skoncentrowanej na czuwaniu, aby nie 
wpaść w bezczynność – bez potrzeby zaspokojenia własnych am-
bicji co do ilości odmówionych modlitw. W taki właśnie sposób 
mogę Panu Jezusowi ofiarować gest bezinteresownej miłości wy-
rażony zwyczajną chęcią spędzenia nieco czasu w przestrzeni ty-
powej bardziej dla Jego oddziaływania niż moich oczekiwań. Być 
może jest to rzeczywistość najbardziej sprzyjająca wypełnieniu 
pierwszego Przykazania Miłości: „Będziesz miłował Pana, swoje-
go Boga, całym swoim sercem, i całą swoją duszą, i całą swoją 
myślą, i całą swoją mocą” (Mk 12, 30). Jeśli zwrócimy uwagę na 
to, że jest to najważniejsze przykazanie i uświadomimy sobie, że 
mówi ono akurat o takich przestrzeniach, które nie są uchwytne 
zmysłowo, to być może odkryjemy, że to właśnie te przestrzenie 
będą się dla nas stawać coraz częściej kierunkiem, z którego bę-
dziemy doświadczać Miłującej nas Obecności Bożej także poza 
kaplicą. Może się tak dziać w każdym momencie, w którym – po-
mimo zaangażowania w rzeczywistość przyziemnej codzienności 
– zdecydujemy się skierować choćby odrobinę wewnętrznej uwagi 
na którąś z trzech osób ukrywających się w konsekrowanym ka-
wałku chleba. Trudno zatem wyobrazić sobie sytuację, w której 
choćby sporadycznie zdobywamy się na prosty akt wiary w Bo-
żą Obecność przy nas, odmawiając jednocześnie tej Obecności 
wpływu na nasze postępowanie.
„Dzienniczek” Św. Faustyny nr 283: Od nas zależy tylko 

nie stawiać oporu działaniu Bożemu.
Miłość, która postanawia się uobecnić pomimo niewidzial-

ności, zabiega o nasze poddanie się Jej wpływowi, aby mogła się 
uwidaczniać także przez każdego z nas. Zachęca do poddawania 
się temu ewidentnemu, choć subtelnemu i niekoniecznie widzial-
nemu wpływowi nie tylko po to, aby umacniać nas w przekona-
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niu o Jej istnieniu, lecz także aby to poddawanie mogło stawać 
się naszym najgorętszym pragnieniem. Wbrew pozorom taki 
stan nie jest dla nas niczym wybitnie niecodziennym. Spójrzmy 
chociażby na pogodę. Nigdy nie widziałem zimna ani wiatru, ale 
czapkę na uszy naciągam skrupulatnie za każdym razem, gdy 
jedno albo drugie dadzą mi się we znaki. Pan Jezus, zachęca-
jąc nas w Ewangeliach do naśladowania Go, zapewnia nam jed-
nocześnie siłę do realizacji tego zaproszenia zamkniętą w swej 
Eucharystycznej Postaci. Pragnie być nie tylko wzorem do życia 
miłością miłosierną, do jakiej zostaliśmy przez Niego stworzeni, 
ale przede wszystkim jedynym jej dla nas źródłem. Pragnie rów-
nież, aby dzięki Niemu objawiać tę miłość bliźniemu. Być może 
jest to właśnie koncepcja opisująca Jezusa jako Pana i Boga ta-
kiego, jakim chciałby, abyśmy Go przyjęli. Wiara, że Miłość Pana 
Jezusa może mieć na mnie skuteczny wpływ, pozwala stopnio-
wo przemieniać duszę człowieka w taki sposób, by coraz bardziej 
przypominała Ducha Świętego mojego Pana i Boga. Chcąc zatem 
dowiedzieć się, czego po takiej przemianie mogę się spodziewać, 
warto zadać sobie trud poznawania Jezusa Chrystusa. Poznawa-
nia na przykład poprzez lekturę Pisma Świętego czy dzieł osób 
Świętych i Błogosławionych (także ich żywotów), jak również 
licznych orędzi Pana Jezusa przekazywanych przez współczes-
nych mistyków, a dogłębnie i wnikliwie zbadanych przez urzę-
dy Kościoła. Bez poznawania bowiem nie ma kochania.

Tą refleksją zakończmy niniejszą część rozważań na temat mod-
litwy adoracyjnej. Zachęcam Cię, Drogi Czytelniku, do dalszego 
poszukiwania odpowiedzi, które – żywię nadzieję – pozwolą Ci 
coraz bardziej otwierać się na czekającą na Ciebie w Najświęt-
szym Sakramencie Miłość.

ŚWIADECTWO
Czym jest dla mnie adoracja? Wytchnieniem w ciągu dnia. Przy-
chodzę przed oblicze Boże, często roztargniona z różnymi spra-
wami w sercu i myślami w głowie. Wychodzę natomiast, czując 
w sercu pokój. Nie zawsze jestem maksymalnie skupiona, ad-
orując Pana Jezusa. Raczej często przysypiam albo myślami je-
stem gdzieś daleko. Jednak ciągle walczę. Walczę o to, by Bóg 
był w centrum mojej adoracji, a nie ja sama. Ta walka jest bar-
dzo ważna, gdyż wychodząc z kościoła, przekładam ją na moje 
życie. Będąc blisko Boga podczas adoracji, napełniam się Nim, 
choć często tego nie widzę. Sądzę raczej, że moja modlitwa nie 
miała jakiegoś większego sensu. Bóg jednak działa niezauważal-
nie dla naszego wzroku, ale widzialnie dla naszej duszy. Choć nie 
widzę zewnętrznie, namacalnie nie czuję, to jednak wiem, że On 
działa. Przemienia moje wnętrze, wprowadza pokój, porządkuje 
myśli i sprawy, które mam wykonać.

Elżbieta, lat 28

CNOTA
jako kapitał społeczny
W świecie, w którym odkrywamy zamęt, 
doświadczenie swoistej niemocy wobec panoszącego 
się zła, jest nadzieja dobra. Książka Prawda, dobro, 
sumienie ma na celu pokazanie, jak tytułowe 
wartości się w pewien sposób same bronią. One 
prowadzą do tego, że człowiek, który zachwyci się ich 
pięknem, doświadcza, iż chce tak żyć. Zagadnienie 
cnoty jako kapitału społecznego jest jednym 
z tematów poruszanych w przywołanej publikacji.

Kiedy patrzymy na bogactwa różnych państw, widzimy kraje 
tzw. kapitalistyczne, gdzie kładzie się nacisk na kapitał. W czasie 
wyścigu wielkich mocarstw były nim nade wszystko elementy 
przemysłu ciężkiego: huty, kopalnie… Dzisiaj wiemy, że jednym 
z ważnych kapitałów są nadal bogactwa naturalne. Kraje arab-
skie mają dużo ropy naftowej. Gospodarka współczesnej Rosji 
jest oparta na bogactwach naturalnych: złocie, diamentach na 
Syberii, ropie naftowej, gazie ziemnym. Amerykanie ostatnio 
wzbogacili się na gazie łupkowym. Jednocześnie współczesne 
państwa są bogate tym, co nazywamy high technology, bo świat 
rozwija się dzięki elektronice, cybernetyce… Ten kraj jest za-
sobny, w którym jest dużo wynalazców, inżynierów, konstruk-
torów – osób wysoko wykształconych, zdolnych, innowacyj-
nych, kreatywnych.
Dzisiaj największym kapitałem są po prostu ludzie. Co więcej 

– nie jacyś ludzie, nie jakaś masa, ale osoby, które mają pewne 
wartości, potrafią się poświęcać, są uczciwe. W referacie na in-
auguracji roku akademickiego w Stalowej Woli pokazałem, ile 
kosztuje społeczeństwo, kiedy ludzie nie mają cnót, czyli pew-
nych sprawności moralnych, kiedy nie kierują się wartościami. 
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Wykazałem, ile państwo traci na piciu alkoholu przez obywateli. 
Dziś są policzalne koszty wypadków w pracy, wypadków loko-
mocyjnych, powodowanych „pod wpływem”. Jak wielką stratą 
dla Polski jest śmierć ponad 1000 osób rocznie, zamordowanych 
przez współobywateli, dziesiątki tysięcy kradzieży… Można by 
mnożyć takie przykłady, które pokazują, że tam, gdzie nie ma 
cnoty, a więc pewnej sprawności moralnej, pewnego przymiotu 
ducha, to odbija się na gospodarce.
Pamiętamy pewnie kryzys ekonomiczny w 2008 r. w Ameryce 

i Europie Zachodniej. Zaczął się od banków amerykańskich. Ich 
szef, Bernie Madoff, uważany za wzór uczciwości, przywłaszczył 
sobie 50 mld dolarów. W czasie kryzysu okazało się, że tym, co 
było najważniejsze w gospodarce kapi-
talistycznej, okazało się zaufanie. Film 
Inside job pokazuje,  jak drogo kosz-
tuje państwa brak zwykłej uczciwości. 
Gospodarka krajów kapitalistycznych, 
a więc takich, gdzie kapitał był pomna-
żany, w istocie opierała się na uczciwo-
ści obywateli. Dlaczego na tym między 
innymi? We współczesnej ekonomii 
zaczyna się obliczać tzw. koszty trans-
akcyjne. One wynikają z tego, że ludzie 
nie ufają sobie nawzajem, bo ktoś może 
kłamać, urzędnik źle obliczać… Wobec 
tego powstały tzw. instytucje kontroli. 
Kiedyś były to inspekcje robotniczo- 
chłopskie, dziś CBA i inne służby, NIK, 
Państwowa Inspekcja Pracy… Olbrzymie kwoty wydatkujemy na 
ich funkcjonowanie. Ile produkujemy dodatkowych „kwitów”, ile 
weryfikacji, ile kontroli? Okazuje się, że spora część pracy urzęd-
ników polega na przygotowywaniu dokumentów dla kontrolerów, 
do których dyspozycji trzeba oddelegować pracowników i prze-
znaczyć pomieszczenia. Tam, gdzie nie ma zaufania, są instytu-
cje kontrolne. Gdzie nie ma zaufania, człowiek, aby poczuć się 
bezpiecznie, dużo pieniędzy przeznacza na sprawdzanie. Powta-
rzam: to są wyliczalne koszty.
Państwa są bogate wartością obywateli, a więc wtedy, gdy oni 

uczciwie pracują, uczciwie płacą podatki, uczciwie traktują swo-
ich sąsiadów, nie zabijają, nie kradną, nie upijają się… Zdrowi 
moralnie ludzie budują zdrowe społeczeństwo. Oczywiście wiele 
ośrodków popiera takie myślenie.
Są tzw. deskryptory z Bergen, kiedy w 2008 r. spotkało się wie-

lu urzędników, przedstawicieli różnych krajów Europy i wpro-
wadzono tzw. system boloński. Żeby młodych ludzi przygotować 
do życia w społeczności, zwrócono uwagę na tzw. efekty kształ-
cenia – dziś zwane efektami uczenia się, czyli wiedzę, umiejęt-
ności i kompetencje społeczne. Właśnie wśród tych kompetencji 
są takie wartości jak: uczciwość, solidarność, prawdomówność, 
umiejętność współpracy, życzliwość. Kiedy się patrzy na te de-
skryptory z Bergen (łac. descriptio – opisuję), to okazuje się, że 
nie może w nich być żadnego systemu wartości religijnych. To jest 
takie „postne” – bez źródła. Jak mówił kiedyś Mickiewicz: Niech 
sobie źródło wyschnie w górach. Byleby woda była w rurach. 
Kiedyś w artykule do Zagadnień Naukoznawstwa napisałem, 
że deskryptory z Bergen w zakresie kompetencji społecznych to 
jest zwykłe „zaklinanie deszczu”.
Wróćmy do tego, co znaczy cnota – ta wartość moralna, która 

określa człowieka od wewnątrz. Otóż mówimy, że cnota to pew-
na cecha człowieka albo sprawność moralna. To znaczy taka po-
stawa, która obejmuje jego wiedzę, wolę, pragnienie działania 
i uczucia. Człowiek kocha dobro i to daje mu radość, że coś speł-
nia, że nie potrzebuje nad sobą „bata”, kolejnego kontrolera. Ma 
bowiem własne sumienie, które podpowiada: Czyń dobro, unikaj 
zła. Jeśli człowiek nie ma cnoty, męczy się każdą rzeczą. Zamiast 
dbać o cnotę, często myśli, jak „zakombinować”, bo uczą go, że 

świat może być szybki, łatwy, przyjemny, a zdobywanie sukce-
sów może przychodzić bez wysiłku. Ot, wystarczy trochę sprytu, 
okpiwania innych.
Cnota ma w sobie dwa istotne elementy. Pierwszy z nich to 

zdolność do samoposiadania, która oznacza, że ludzie chcą za-
panować nad sobą samym. Karol Wojtyła w książce Osoba i czyn 
pisze, że człowiek to ktoś, kto sam o sobie stanowi. Ile razy od-
krywamy, że czegoś chcemy, ale nie bardzo potrafimy. Św. Paweł 
w Liście do Rzymian pisze: Nie czynię bowiem dobra, którego 
chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę (7, 19). Człowiek jest 
rozdarty i doświadcza, że nie ma cnoty, która sprawia, że dobro 
czyni on szybko, łatwo i przyjemnie – tylko przychodzi mu to 

opornie, powoli, dopiero za którymś 
razem. Dlatego pierwszą rzeczą na dro-
dze wzrastania w cnotach jest najpierw 
ćwiczenie. Oczywiście, jak ostrzega pa-
pież Franciszek, nie chodzi o tzw. pela-
gianizm, czyli że człowiek sobie pora-
dzi sam o własnych siłach. Dlatego my, 
ludzie wierzący, żeby nie żyć w jakiejś 
iluzji i nie porywać się na „zaklinanie 
deszczu”, mamy postępować bardziej 
realistycznie niż wszyscy ci  idealiści, 
którzy mówią: Weźmy… zróbmy… My 
głosimy, że jest Ktoś, kto daje nam ła-
skę. Ktoś, kto daje Ducha Świętego. Cno-
ta bowiem jako drugi element zawiera 
wyposażenie nadprzyrodzone, czyli ła-

skę od Pana Boga, że to, co się wydawało trudne, zaczynamy wy-
konywać jak mistrzowie, specjaliści, bo dostaliśmy charyzmat, 
otrzymaliśmy łaskę, bo Bóg dał miłość do tego. Św. Franciszek 
napisał: Kiedy Pan wprowadził mnie między trędowatych to, 
co wydawało mi się gorzkie i nie do zniesienia, przemieniło mi 
się w słodycz duszy i ciała. Dopóki człowiek nie dotknie Boga, 
dopóty Duch nie dotknie serca człowieka, nie ma tej mocy. Tak 
jak Apostołowie: siedzieli w Wieczerniku, bali się, choć byli in-
telektualnie przygotowani, bo Pan Jezus wszystko świetnie im 
wyjaśnił, to jednak nie działało, gdyż nie było Ducha Świętego.
Patrzymy na cnotę jako na wyraz współdziałania naszego asce-

tycznego, samoćwiczeniowego wysiłku z tym, co daje Pan Bóg. 
Czyli współdziałania z łaską i gorliwością, jaka płynie z wysoka, 
na którą otwieramy się przez modlitwę, na którą się zapatruje-
my, napawamy się nią, patrząc na przykłady świętych. Oni mogli 
– my też spróbujemy. Prosimy wówczas: Święci, wstawiajcie się 
za nami! Ojciec Pio mówił: Będę wam pomagał, będę czekał na 
was, będę was przynaglał, będę was nieustannie wspierał. To 
naprawdę działa bardziej niż mówią o tym nasze wyobrażenia, 
bo jeśli ludzie są skłonni „zaklinać deszcz”, zapominają, że Bóg 
wszedł w ludzką historię. Kiedy zatem mówimy o cnotach, pa-
trzymy na nie jako na kapitał społeczny, duchowe bogactwo ludzi.
Warto wspomnieć II Rzeczpospolitą. W niej w świetnych, 

zdrowych moralnie rodzinach byli wychowywani ludzie gotowi 
budować Polskę. Bronili ojczyzny, oddawali swoje życie. Naj-
pierw śpiewali: Na stos rzuciliśmy nasz życia los, na stos, na 
stos. Potem: „kamienie na szaniec”. Dlaczego? Bo oni mieli cno-
tę miłości ojczyzny, cnotę honoru. Mówili przecież: Bóg, honor, 
ojczyzna. Ten kraj z biednego, scalonego z zaborów mógł się tak 
szybko rozwijać i dźwigać, bo ludzie posiadali system wartości, 
bo ci, którzy mają wartości zapisane w sercu, potrafią zbudować 
wielkie rzeczy. Antoine de Saint- Exupery, autor Małego Księ-
cia, tak pisze w swojej książce Twierdza: Kiedy chcesz wybudo-
wać katedrę, to nie tylko musisz nauczyć robotników krzesać 
i układać kamienie, ale najpierw ich naucz pieśni, która będzie 
zespalać ich wysiłki. Ta pieśń będzie pokazywać przynależność 
do wspólnoty i szczęście z przyczyniania się do jakiegoś dobra. 
Mówimy: Niezgoda rujnuje, zgoda buduje. Gdzie nie ma cnoty, 

Kiedy chcesz wybudować 
katedrę, to nie tylko musisz 
nauczyć robotników krzesać 
i układać kamienie, ale 
najpierw ich naucz pieśni, 
która będzie zespalać ich 
wysiłki.

 
 

Antoine de Saint-Exupery
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panuje egoizm i indywidualizm, tam można wszystko zniszczyć, 
podeptać największe rzeczy, wspaniałe plany, cudowne inicja-
tywy. Kiedy patrzymy zatem na cnoty, widzimy, że w jakiś spo-
sób wpływają one na powiększenie kapitału. Nie tylko poprzez 
unikanie niszczenia gospodarki przez lekkomyślność, wypad-
ki, nadużywanie alkoholu, podpalenia… Cnota to dar Boży, jaki 
napotyka współpracę w człowieku, który zachwyca się pięknem, 
dobrem i chce to rozwijać. Ale uwaga: Nie od razu Kraków zbu-
dowano!. Ludzie się zniechęcają, bo pragną być tacy doskona-
li, a mistrz nie rodzi się z tego, że jest geniuszem, ale po prostu 
dlatego, że pracuje.
Od czasów Platona są znane cztery istotne cnoty zwane kar-

dynalnymi. Każdy poznał je w katechizmie i potrafi je wymienić: 
roztropność, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie. Gdzie jest 
roztropność, tam jest myślenie, które po łacinie nazywa się prae-
videre (praevideo – przewidywać), a więc przewidywanie kon-
sekwencji – pokazywanie, co z tego może wyniknąć. To z jednej 
strony jest domeną wynalazczości, z drugiej – jest potrzebne 
do unikania głupoty. Wadę przeciwną do roztropności stanowi 
przecież niefrasobliwość, kiedy człowiek nie używa rozumu, gdy 
ludzie giną przez głupotę. My, którzy mamy świadomość odpo-
wiedzialności, odkrywamy jedno: to my pomnażamy kapitał, bo 
utracjusze zarobią dużo, ale jeszcze więcej zmarnują. Jest ważne, 
aby „patrzeć z roztropnością”, bo ona pokazuje odpowiedzialność 
i sposób, w jaki do niej podchodzimy.
Druga cnota to sprawiedliwość. Każde państwo wydaje olbrzy-

mie kwoty na systemy sądownicze, bo ludzie kradną, oszukują, 
zabijają, ponieważ nie posiadają poczucia sprawiedliwości albo 
mają je źle uformowane. Jeśli człowiek jest sprawiedliwy, nie 
szkodzi drugiemu. Bł. Wincenty Kadłubek mówił, że sprawied-
liwość, to oddać każdemu, co się jemu należy. Nie wszystkim po 

równo, ale każdemu według jego potrzeb, możliwości, zasług. Gdy-
by ludzie byli sprawiedliwi, to nie trzeba by było wielu kontroli, 
tylu więzień, sędziów, prokuratorów, bo jeden człowiek ufałby 
drugiemu. Nie jestem naiwny, że będzie cudownie – nie nasta-
nie od razu jakaś utopia. Mówię tylko o tym, że jeśli popatrzymy 
na koszty funkcjonowania społeczeństwa, to właśnie przez brak 
uczciwości i sprawiedliwości są generowane ogromne sumy, któ-
re trzeba wydatkować.
Męstwo to kolejna cnota. Ileż razy w rodzinach tego męstwa nie 

ma, ponieważ ludzie nie podejmują decyzji. Kiedyś stwierdziłem, 

że w firmach funkcjonuje taka „idea antykoncepcji”. Wszyscy się 
zabezpieczają i nie ma męstwa w postaci podjęcia decyzji. A ile 
z tych decyzji odsuwa się w czasie, gdyż władze różnych instytucji 
nie chcą wziąć na siebie odpowiedzialności, bo się obawiają, że 
ktoś je oskarży. Kiedy patrzymy na cnotę męstwa, odkrywamy, 
iż największą bronią naszych wrogów jest nasz strach. Ludzie 
się boją, milczą. Stąd zjawisko mobbingu i stresów. Współczes-
ny człowiek coraz bardziej uświadamia sobie, iż większość cho-
rób ma podłoże psychosomatyczne – duch i dusza oraz psychika 
wpływają na ciało. Męstwo polega na tym, że człowiek potrafi za-
reagować adekwatnie do sytuacji. Dramatem jest to, że ci, którzy 
doświadczyli ucisku, odreagowują to na swoich podwładnych. Oni 
nie mają męstwa. Występuje zatem plaga dręczenia, niszczenia, 
bo nie ma zdolności właściwego reagowania.
Czwarta cnota: umiarkowanie. Popatrzmy na wspomniane 

zjawisko alkoholizmu, ale weźmy pod uwagę także coś innego: 
dziś chorobami cywilizacyjnymi są cukrzyca, nadwaga, otyłość. 
Św. Grzegorz Wielki na początku VII w. zdefiniował siedem grze-
chów głównych, wśród których jest nieczystość oraz nieumiarko-
wanie w jedzeniu i piciu. Owo nieumiarkowanie dziś powoduje 
choroby cywilizacyjne. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy przez 
własne słabości, życie w konsumpcyjnym świecie są obciążeniem 
dla gospodarki.
Konkludując chcę pokazać dwie rzeczy. Po pierwsze: nie zda-

jemy sobie sprawy, że to normalne, szlachetne, święte życie jest 
najbardziej produktywne. Kiedy człowiek nie traci ani energii, 
ani pieniędzy, ani życia na głupstwa, wtedy gospodarka jest sil-
na, gdyż ludzie są zdrowi i „poukładani”. Nie kombinują, nie po-
wodują tylu strat. Druga ważna konkluzja to taka, że: może ktoś 
niezbyt się przyczynia do rozwoju tego społeczeństwa, nie wy-
konał za wielu innowacji, ale żyje normalnie, nie upija się, stara 

się być uczciwym, szanować innych ludzi 
– ma właśnie to, co się nazywa cnotą. Pa-
miętajmy, że właśnie dzięki takim osobom 
pomnaża się kapitał, bogactwo. Jeśli taką 
postawę potrafimy przekazać innym, to na-
prawdę oszczędzamy olbrzymie koszty, zy-
skujemy rzeczy, których by się nie zyskało. 
Nasza odpowiedzialność za życie społeczne 
to coś, co najpierw polega na pewnej świa-
domości, co każdy z nas może zrobić, bo to 
pomaga innym i nam samym, że nie czuje-
my się „darmozjadami”- działamy uczciwie, 
spełniamy swoje obowiązki, nie potrzebu-
jemy nad sobą żadnych kontroli, stanowi-
my ogniwo w łańcuchu różnych zależności.
Napisałem kiedyś artykuł Patriotyzm 

w czasie pokoju. Czasami myślimy, iż pa-
triotyzm to „kamienie na szaniec”, to życie 
stracone na froncie na wojnie. Miłość ojczy-
zny w czasie pokoju wyraża się w rozwijaniu 
społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeń-
stwo obywatelskie – to znaczy, że są relacje, 
wspólne wartości, że są ludzie uformowa-
ni w duchu Ewangelii, którzy mają cnotę 
wiary, nadziei i miłości, roztropności, mę-

stwa, sprawiedliwości, umiarkowania. Z cnót kardynalnych zaś 
wypływają tzw. cnoty pokrewne: prawdomówność, uczciwość, 
życzliwość, wspaniałomyślność i wiele, wiele innych, o których 
można przeczytać w różnych książkach.

o. Andrzej Derdziuk

Od redakcji: Prezentowana publikacja jest zapisem konferencji, 
wygłoszonej przez autora w czasie dnia skupienia Grupy Modlitwy 
Ojca Pio z Poczekajki w dniu 26 października 2019 r. w kaplicy 
Domu Zakonnego Sióstr Kapucynek w Wąwolnicy.

ZŁOTA KAMIENICA W GDAŃSKU 
Z SYMBOLAMI CNÓT 

KARDYNALNYCH NA ATTYCE
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Misja: TURCJA
Czasami w życiu człowieka przychodzi taki 
moment, kiedy trzeba powiedzieć sobie: 
Stop. Taki też przyszedł dla mnie. Był luty 
2015 roku, totalnie przepracowana, tkwią-
ca w długotrwałym stresie, wewnętrznie 
w chaosie, potrzebowałam wytchnienia. 
Jako że od pewnego czasu rozmawialiśmy 
razem z mężem z braćmi kapucynami, ów-
cześnie mieszkającymi w Meryemanie, 
o możliwości przyjazdu do nich, wydawało 
się nam wtedy, że to doskonały pomysł, by 
wyjechać na dłużej z Polski, wyciszyć serce, 
umysł i duszę. Tak też się stało. Pojecha-
liśmy na cały długi miesiąc, by zbliżyć się 
ponownie do siebie i przede wszystkim do 
Boga. Bycie na misji i świadczenie o Chry-
stusie nie było wtedy numerem jeden na 
naszej  liście. Jednak Turcja okazała się 
piękną zmianą perspektywy i możliwością 
doświadczenia i spotkania Boga – inaczej. 
Wylądowaliśmy bezpiecznie w Izmirze, 

skąd następnie jeden z braci zabrał nas 
do Meryemany, położonej na zalesionym 
stoku góry Coressus. Według niepotwier-
dzonych do końca legend św. Jan sprowa-
dził tutaj Maryję, Matkę Jezusa, którą ten 
oddał mu pod opiekę. Wedle tych legend, 
tu zakończył się żywot Maryi, stąd zosta-
ła wzięta do nieba. Na korzyść tej historii 
świadczy fakt, iż Anna Katharina Emme-
rich, niemiecka siostra zakonna, stygma-
tyczka i wizjonerka miała wizję ukazują-
cą w Turcji (w której Emmerich nigdy nie 
była) dom Maryi, Matki Bożej. We wska-
zanym przez nią miejscu ekspedycja braci 
zakonnych z Izmiru odkryła rzeczywiście 
ruiny zabudowań. Uprawdopodobniono 
tym samym wizje Emmerich, podnosząc 

rangę tego miejsca jako miejsca kultu re-
ligijnego.
Właśnie tam, na Coressus – Górze Sło-

wików, 3 minuty od Domku Maryi, znajduje 
się dom, w którym przebywają kapucyni, 
a zaraz obok dom, w którym mieszkały 
siostry zakonne i w którym zamieszkali-
śmy również my.
Wydawać by się mogło, że mieszkanie 

3 minuty od miejsca, w którym realnie 
przebywała Matka Boża, jest czymś niesa-
mowitym i rzeczywiście takim było, tylko 
nie do końca w sposób, w jaki oczekiwa-
łam. To nie był dla mnie łatwy duchowo 
czas. Oczekiwałam oazy, doświadczyłam 
bardziej pustynnych zmagań. Nie było fa-
jerwerków. Przychodząc na codzienny ró-
żaniec do Jej Domu, coraz bardziej rozu-
miałam, że muszę opuścić planetę „ja”, by 
zobaczyć, że jest coś więcej niż moje zmar-
twienia, problemy, moje pomysły na życie. 
W natłoku codzienności nie zauważyłam, 
kiedy znów dałam się wciągnąć w niekoń-
czące się analizowanie, myślenie o sobie, 
zamiast przyjmować obecność Boga i Ma-
ryi, i trwając w niej, zmieniać swoją co-
dzienność. To był właśnie nasz turecki dar 
od Maryi – ta lekcja, czy też świadomość, 
która się pojawiła, co więcej urzeczywist-
niła w naszym życiu, że w byciu chrześcija-
ninem, w tym również katolikiem, chodzi 
właśnie o obecność, o prawdziwe ży-
cie Ewangelią i Bożą miłością na co 
dzień, o świadczenie swoim życiem, 
że Chrystus jest naszym Bogiem, na-
szą Drogą i naszą Prawdą w prostych 
gestach i postawie, bardziej niż o ja-
kiekolwiek słowa.

W kraju, w którym 99% ludzi to muzuł-
manie, a chrześcijanie stanowią 0,6% po-
pulacji, nie czuliśmy się jak u siebie. Wsta-
jesz rano i słyszysz nawoływanie imamów 
do meczetów, na ulicach mniejszych miej-
scowości widzisz kobiety ubrane w bur-
ki, otacza Cię zupełnie inna kultura. Jak 
możesz w takiej sytuacji lepiej świadczyć 
o Chrystusie, niż kiedy swoim codziennym 
życiem, postawą, uśmiechem, życzliwością 
sprawiasz, że ktoś zadaje sobie pytanie: 
Skąd ten człowiek „to” bierze? Dlaczego 
się tak zachowuje? Razem z mężem czuli-
śmy się trochę jak pierwsi chrześcijanie, Ci 
w mniejszości, trochę ukryci, którzy mie-
li przede wszystkim kochać. Poznaliśmy 
tamtejszą wspólnotę katolików, stworzoną 
przez braci, wspólnie z nimi się modliliśmy, 
dzieliliśmy historią naszego życia, ale też 
byliśmy z nimi na co dzień – tak po prostu. 
Oni mieli to szczęście być we wspólnocie, 
bo spotykaliśmy również chrześcijan, tak 
bardzo tęskniących za Bogiem, a niema-
jących normalnego, regularnego dostępu 
do Mszy świętej, niemających możliwości 
bycia we wspólnocie, ze względu na fakt, 
iż mieszkali na obszarach, na których nie 
było misjonarzy. 
Podczas pobytu w Turcji podróżowali-

śmy z braćmi, zwiedzając Kościoły Apoka-
lipsy, Efez, gdzie głosił św. Paweł, czy też 
Grób św. Jana. I było to przejmujące stanąć 
w miejscach żywej obecności pierwszych 
chrześcijan, ale równie przejmujące było 
doświadczyć obecności Boga w muzuł-
mańskim kraju, pośród garstki ludzi, tak 
innych i tak podobnych do nas. 
Pobyt w Turcji zaowocował na wielu 

płaszczyznach naszego życia. Dając na-
szą obecność, zyskaliśmy o wiele więcej – 
pragnienie głoszenia Boga prostym życiem, 
ale takim, które jest zakorzenione w Nim 
i w Niej – Pani z Góry Słowików. Niedziwne 
chyba, że nasza córka to właśnie Maria… 

Aleksandra Chomik

… I Z MĘŻEM

AUTORKA TEKSTU W OTOCZENIU TURECKICH PRZYJACIÓŁ…
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Filmowe Rekolekcje 
Ewangelizacyjne 2019 

na Poczekajce
W dniach 18−20 listopada 2019 roku w naszej 
parafii odbyły się po raz pierwszy Filmowe Rekolekcje 
Ewangelizacyjne, prowadzone przez p. Benona Wylegałę 
z Bielska-Białej. Jest on rycerzem Zakonu Rycerzy 
Jana Pawła II. Każdego dnia mogliśmy wysłuchać 
świadectwa p. Benona, obejrzeć film, modlić się 
i adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Program rekolekcji obejmował:
	■ w poniedziałek 18 listopada godz. 18.45 – film „Fatima. 13 dzień, 
Przesłanie nadziei”, po nim akt oddania się Matce Bożej;

	■ we wtorek 19 listopada godz. 18.45 – film „Ufam Tobie”, po 
nim akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu;

	■ w środę 20 listopada godz. 18.45 – film „Ja Jestem”, po nim 
adoracja Najświętszego Sakramentu.

Film „Fatima. 13 dzień, Przesłanie nadziei” w reżyserii Iana 
i Dominica Higginsów opowiada o wydarzeniach od 13 ma-
ja do 13 października 1917 roku w portugalskiej Fatimie, gdzie 
trojgu dzieciom ukazywała się Matka Boska, prosiła o odmawia-
nie różańca i przekazywała proroctwa dotyczące przyszłości lu-
dzi i świata. Wydawało się, że filmów o Maryjnych objawieniach 
w Fatimie oglądaliśmy już wiele  i  ten niczego ciekawego nie 
wniesie i nie będzie interesujący. Okazało się, że to nieprawda, 
Film, nakręcony w 2009 roku, był jednym z pierwszych, które 
pokazały pełną historię objawień. Czarno-biały (jedyne koloro-
we sceny to sceny objawień i cudów), dawał poczucie autentycz-
ności. Pokazał historię trojga pastuszków i tego, jak ukazywała 
się im Piękna Pani zapowiadając nieszczęścia i katastrofy, o ile 
ludzie nie będą pokutować i odmawiać Różańca Świętego. Kul-
minacją jest cud słońca.
Pierwszy rekolekcyjny wieczór zakończył się złożeniem Aktu 

oddania się Matce Bożej i pasterskim błogosławieństwem.

Drugi dzień był poświęcony Bożemu Miłosierdziu. Krótkie wpro-
wadzenie p. Benona dotyczyło posługi kapłańskiej, jej trudów 
i meandrów, sukcesów i porażek, a w związku z tym potrzeby 
różnorakiego, zwłaszcza modlitewnego i psychicznego wspiera-
nia księży, zakonników i zakonnic.
Obejrzeliśmy film „Ufam Tobie” (z 2016 roku) zrealizowany 

przez Macieja Bodasińskiego i Lecha Dokowicza na Światowe Dni 
Młodzieży w 2016 roku. Film opowiada o Bożym Miłosierdziu, 
trafiającym do różnych ludzi – bogatych i biednych, uczciwych 
i przestępców, „gorących”, „letnich” i „zimnych” w swojej wierze 
i przemieniającym ich w cudowny sposób. 
Po filmie nastąpiło odśpiewanie Koronki do Bożego Miłosier-

dzia i krótka adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramen-
cie, a na koniec Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu. Tę cześć 
prowadził kapłan.

Trzeci, ostatni i najważniejszy dzień rozważań rekolekcyjnych, 
był skoncentrowany na Eucharystii. Po krótkim rozważaniu przy-
pominającym genezę i to, czym jest Eucharystia, odbyła się pro-
jekcja filmu „Ja Jestem – film o cudzie obecności Jezusa w Eu-
charystii” także autorstwa Macieja Bodasińskiego i Lecha 
Dokowicza. Autorzy podążają śladem cudów eucharystycznych, 
które wydarzyły się w kilku miejscach, na pięciu kontynentach. 
Rozmawiają z ludźmi, którzy doświadczyli przemiany w życiu za 
sprawą głębokiego, niemal mistycznego zetknięcia z tajemnicą 

Eucharystii. Jedną z bohaterek filmu jest boliwijska mistyczka 
Catalina Rivas z miasta Cochabamba, która tłumaczyła, że Eu-
charystia jest cudem, który dokonuje się za każdym razem, gdy 
jest ona odprawiana. 25 marca 1994 roku, w dzień Zwiastowania 
Pańskiego w czasie Mszy św., na którą przyszła w roztargnieniu, 
z myślami skupionymi na innych sprawach, otrzymała niezwykły 
dar od Boga. W trakcie kolejnych części sprawowanej Euchary-
stii usłyszała głos Chrystusa i Matki Boskiej, ujrzała też światło, 
które przeszyło jej stopy i dłonie oraz pozostawiło krwawiące ra-
ny. Usłyszała przy tym słowa: „Raduj się z powodu daru, jakim 
cię obdarzyłem”. Otrzymała stygmaty, które zostały przez leka-
rzy uznane za prawdziwe. Jest autorką wielu książek przybliża-
jących Tajemnicę Eucharystyczną.
Inni bohaterowie filmu opowiadali o cudach eucharystycznych, 

które wydarzyły się we Włoszech w Lanciano, gdzie w VIII w. do-
szło do pierwszego cudu związanego z sakramentem Eucharystii 
oraz w Polsce w Sokółce w październiku 2008 roku. W Sokółce 
księdzu udzielającemu Komunii świętej upadł komunikant; zgod-
nie ze zwyczajem zalano go w puszce wodą i pozostawiono do 
rozpuszczenia. Po jakimś czasie okazało się, że zmienił barwę na 
czerwoną, a w wyniku przeprowadzonych badań histopatologicz-
nych stwierdzono, że czerwona substancja w puszce, w której był 
komunikant, to żywy fragment ludzkiego serca w stanie agonii. 
Badany fragment tej hostii był niezwykłym połączeniem opłatka 
z tkanką ludzką. Cud oczekuje na uznanie Stolicy Apostolskiej.
Po filmie nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu, który 

był obnoszony po kościele przez kapłana. To „wędrowanie” Pana 
Jezusa było połączone z błogosławieństwem wiernych.

Tak wyglądały tegoroczne rekolekcje filmowe na Poczekajce. In-
ne, niż wszystkie dotychczasowe. Oparte na świadectwie i na fil-
mach. Prowadzone przez świeckiego (dobór filmów, świadectwa 
i komentarze) i przez duchownych (modlitwy, adoracje). Pozosta-
wiały dużo miejsca na myślenie, osobistą refleksję, modlitwę. Czy 
się podobały? Nie wiem, jak innym, mnie tak. Czy były owocne? 
Na to pytanie każdy musi sobie sam odpowiedzieć.

Małgorzata Brzozowska
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Kochane 
dzieciaki

MÓJ ADWENT
Tekst na podstawie opowiadania 

ks. Mieczysława Malińskiego 
Ilustracje: Małgorzata Miller

A w niebie – jak to w niebie. Święty Mi-
kołaj siedział wygodnie na fotelu, a anioł-
ki odczytywały mu listy, które dzieci napi-
sały do niego z prośbą o prezenty. No to 
aniołki czytały – że dzieci proszą o misie, 
o puchatki, o muminki, o lalki, o dinozau-
ry, o komputery, o rowery, o narty. Święty 
Mikołaj słuchał tego z uśmiechem na us-
tach, z przymrużonymi oczami, kiwał gło-
wą, czasem mruczał coś do siebie. Aż naraz 
drgnął, podniósł rękę do góry i powiedział:
– Przeczytaj to jeszcze raz.
Aniołek wziął  list z powrotem do rę-

ki i czyta:
– „Kochany Święty Mikołaju, proszę cię 

o Boże Narodzenie. Marek”.
– I więcej nic? – Święty Mikołaj spy-

tał aniołka.
– Nic.
– Nie jest nic więcej napisane? – upew-

niał się.
– Nie, nic więcej nie ma.
Wszystkie aniołki zbiegły się i pochyli-

ły się nad listem, żeby wyczytać coś wię-
cej z tej kartki, która przyszła do Świętego 
Mikołaja, ale nic więcej nie mogły wyczy-
tać. Było napisane tylko: „Kochany Święty 
Mikołaju, proszę Cię o Boże Narodzenie”.
– Co to ma znaczyć? – zwrócił się Święty 

Mikołaj z pytaniem do aniołków. – Czy on 
chce szopkę? Czy drzewko? Jakiś prezent 
pod drzewko? Co Marek chce ode mnie?
– A może on chory? – któryś z anioł-

ków zapytał.
– Może bardzo biedny? – jeszcze inny 

aniołek podrzucił pytanie.
Ale żadna odpowiedź Świętemu Miko-

łajowi nie spodobała się. To było coś in-
nego. Wreszcie zadecydował:
– Będę musiał zejść na ziemię i spytać 

się Marka, o co mu chodzi.
– A jak chcesz przyjść do Marka?
– Pójdę do niego we śnie.
I tak też Święty Mikołaj zrobił.
Marek spał, Święty Mikołaj przyszedł, 

usiadł obok niego na krześle i spytał go:
– Marku, poznajesz mnie?

Marek odpowiedział:
– Tak. Tyś jest Święty Mikołaj. Do cie-

bie napisałem list.
– Właśnie, ja w sprawie tego listu. Co to 

znaczy: „Daj mi Boże Narodzenie”? Co ty 
rozumiesz pod tym zdaniem, o co ci cho-
dzi? O drzewko? Mam tu w worku drzewko 
pod sam sufit. Mogę ci zostawić.
– Nie, nie chodzi o drzewko.
– O szopkę? Mam prześliczną szopkę.
– Nie o szopkę.
– A jaki prezent chciałbyś ode mnie 

otrzymać?
– Nie, to nie o to chodzi.
– A o co ci chodzi?
– O Boże Narodzenie.
– Ale jak? – Święty Mikołaj aż się pod-

niósł z krzesła.
– To jest dłuższe opowiadanie – odpo-

wiedział Marek.
– No to opowiadaj. Mamy czas.
– No to ci opowiem. Wiesz, u nas w do-

mu, gdy przyjdzie Wigilia, będziemy się 
łamali opłatkiem, potem śpiewamy kolę-
dy przy ubranym drzewku i czekamy na 
Pasterkę. Potem idziemy o dwunastej na 
Pasterkę. Ja już chodzę na Pasterkę z ro-
dzicami do kościoła. W kościele śpiewa-
my kolędy. A potem wracamy do domu. 
Wtedy już mi się bardzo chce spać. I kła-
dę się do łóżka. I wtedy… I wtedy śni mi 
się – a może to naprawdę jest tak? – że 
jestem w stajence Jezusowej. Razem z pa-
stuszkami. Że jestem jednym z pasterzy. 
I patrzę się na Jezuska leżącego w żłobie. 
I tak chciałbym Go dotknąć. I to spostrzega 
Matka Najświętsza. I wyjmuje Dzieciątko 
ze żłobu i daje mi na ręce. Ja biorę Jezuska 
w swoje ramiona i tulę Go do siebie. Czuję, 
jak serce Mu bije, czuję ciepło Jego ciała. 
I jestem najszczęśliwszy na świecie – tu 
Marek przerwał.
– To już?
– Tak, to już.
– A dlaczego mówisz, żebym ja ci dał 

Boże Narodzenie?
– Bo tak było przedtem. Przychodził do 

mnie ten sen – ta jawa. A przed rokiem 
wróciłem z kościoła, zasnąłem i spałem. 
I nic mi się nie działo. Nic nie widziałem, 
nic nie czułem. Nie byłem pastuszkiem, 
nie widziałem Jezusa, nie tuliłem Go do 
siebie – tu Marek znowu przerwał.
– I co dalej? – Święty go spytał.
– I chcę cię prosić, żeby tak się nie stało 

w tę noc Bożego Narodzenia.
Święty zamilkł. Po chwili zapytał Marka:
– A wiesz dlaczego jest raz tak, raz tak?
Marek zamilkł.
– No zastanów się na spokojnie: dlacze-

go raz jest tak, a drugi raz inaczej.
Marek nie odpowiadał. Ale widać było, 

że intensywnie myśli. Święty czekał cierp-
liwie. Chciał, aby chłopiec sam znalazł od-
powiedź. Po dłuższej chwili Marek drgnął. 
Rozjaśniła mu się twarz i zaczął mówić:

– Miałem dawniej zwyczaj, że przez ca-
ły Adwent zbierałem dobre uczynki jako 
prezenty do żłóbka Jezusa. Wtedy wrzu-
całem do pudełeczka koraliki czy coś ta-
kiego. I cieszyłem się, gdy ich przybywało.
– Jakie to były dobre uczynki? – spy-

tał Święty.
– No na przykład: gdy napisałem sta-

rannie zadanie domowe, gdy odwiedzi-
łem chorego kolegę albo gdy poszedłem 
do babci, aby posprzątać. Czasem mama 
sama stwierdzała, że należy coś uznać za 
prezent dla Jezuska.
– I co potem z tym pudełeczkiem?
– Po Pasterce kładłem je do mojej do-

mowej szopki. A raz zaniosłem do kościo-
ła, gdzie jest ruchoma szopka.
– I dalej tak gromadzisz dobre uczynki?
– No właśnie. W tamtym roku zbunto-

wałem się. Powiedziałem sobie: „Już dość 
tego. To dziecinada. Już jestem za duży na 
taką zabawę. Trzeba się inaczej przygo-
tować do Świąt. Od tego są roraty i reko-
lekcje adwentowe, i umartwienie. Często 
obżeram się ciastkami, chipsami. Trzeba 
z tym skończyć przynajmniej w Adwencie”. 
– I co? – zagadnął Święty.
– I nic… Nie byłem ani raz na roratach. 

Nie uczestniczyłem w rekolekcjach, bo mi 
akurat coś wypadło. A od słodyczy i chip-
sów nie potrafiłem się powstrzymać. I tak 
upłynął cały Adwent, jakby go nie było.
Marek skończył. Święty jeszcze chwilę 

siedział w milczeniu. Wreszcie powiedział:
– To ja już pójdę. Bo ja już nie potrze-

buję nic dodawać do tego, coś powiedział.
Wstał. Marek chciał go jeszcze choć na 

moment zatrzymać:
– Tak było w tamtym roku.
– A w tym roku?
– Nawet nie było żadnych postanowień 

na początku Adwentu. I co teraz? Jutro 
już Wigilia. I znowu będzie tak jak przed 
rokiem. Zjem to, co mama przygotowała. 
Pójdę na Pasterkę i przestoję ją, tak jak 
przed rokiem, a potem zasnę kamiennym 
snem. I będzie jak zwykle: święta, święta 
i już po świętach. Nie chcę tego.
– Ten Adwent się kończy. Uznajesz go za 

zmarnowany. Ale jest jeszcze jeden dzień: 
dzień wigilijny. On cię może uratować.
– Jak to zrobić?
– Wigilia to czas oczekiwania. Czuwa-

nia. Postaraj się ten jutrzejszy dzień tak 
właśnie przeżyć. W skupieniu i w radości 
na spotkanie z Jezusem.
– Najlepiej byłoby się zamknąć w ja-

kimś klasztorze?
– Niekoniecznie. Ale czekaj. Świadomie 

czekaj na Jezusa cały dzień.
– Będę miał jutro dużo pracy. Tak jak 

wszyscy w domu.
– Nie wymawiaj się, żeby ci dali spo-

kój, bo chcesz się skupić i czekać na Je-
zusa. Wykonując prace domowe, równie 
dobrze możesz Go oczekiwać.
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– Na co mam zwrócić szczególną uwagę?
– Jeżeli ci czas na to pozwoli, zadbaj 

zwłaszcza o stół wigilijny. Żeby niczego nie 
zabrakło. Żeby była garść siana pod obru-
sem w miejscu, gdzie będą leżały opłat-
ki, żeby były przygotowane miejsca dla 
wszystkich domowników, żeby było jed-
no puste miejsce dla tego, kto nie przy-
szedł. Bo nie zdążył, bo chory… bo zmarł… 
i  tylko duchem będzie z wami obecny. 
– U nas jest zapraszany na wigilię sąsiad 
samotny, mocno starszy pan.

– Znakomicie. I potem, co 
najważniejsze, zadbaj – na ile potra-

fisz – żeby wieczerza wigilijna była praw-
dziwie wieczerzą wigilijną. Zadbaj, żeby 
się zebrali przy stole wszyscy domownicy 
odświętnie ubrani. Przeczytaj na początek 
fragment o narodzeniu Jezusa z Ewangelii 
świętego Mateusza albo świętego Łukasza.
– Póki dziadek żył, to on czytał, a potem 

jakoś nikt go nie naśladował.
– To poproś o to tatę albo mamę, a jeśli 

się zgodzą, sam odczytaj ten tekst. Potem 
wspólnie odmówcie „Ojcze nasz”. I wtedy 

przyjdzie czas na najważniejszy obrzęd: 
łamanie się opłatkiem.
– Wciąż nie rozumiem do końca tego 

obrzędu.
– Bo go do końca nikt nie jest w stanie 

zrozumieć. Jest taki chrześcijański, a za-
razem tak polski, że z niczym nie da się go 
porównać. Jest nawiązaniem do Mszy świę-
tej, a zarazem do cudownego rozmnożenia 
chleba, jest w nim wieczerza Sybiraków, 
tęskniących za rodziną na wygnaniu. Każdy 
odnajduje w tym obrzędzie własną nutę. 
A zarazem każdy ma poczucie przynależe-
nia do rodziny, która się nazywa Polską.
– Muszę się przyznać, że gdy mi rodzice 

składają życzenia, to mnie oczy się pocą.
– Na ile potrafisz, nie poprzestawaj na 

zdawkowym powiedzeniu „Wszystkiego 
najlepszego”, ale życz każdemu tego, cze-
go, jak sądzisz, on potrzebuje najbardziej. 
Może trzeba będzie dołączyć słowa przepro-
szenia za to, co złego się zdarzyło w ciągu 
roku i co pozostaje wciąż niezabliźnione. 
I nie wstydź się, gdy popłyną ci łzy z oczu.
– Dziękuję, Mikołaju.
– Ale,  jak sam to czujesz, wieczerza 

wigilijna, a przede wszystkim łamanie się 
opłatkiem, to wydarzenie wielopłaszczy-
znowe. Chciałbym, żebyś dotarł do wars-
twy podstawowej.

– Co masz na myśli? Co jest tą pod-
stawową warstwą? – zapytał Marek 

zaintrygowany.
– Chodzi o warstwę mi-
łości, czyli samego Bo-
ga, który  jest obec-
ny w tym obrzędzie. 
– Jak mam to ro-
zumieć?
–  Ta  miłość 

powinna być we 
wszystkim,  co 
stanowi wieczerzę 
wigilijną. Bo to jest 

wieczerza miłości. Mi-
łość powinna być choćby 

w przygotowaniu posiłku, 
a wcześniej jeszcze w sprzą-

taniu domu. Z miłością zasią-
dziesz przy  jednym stole z  ludźmi 

tobie najbliższymi, ale których nieraz w ja-
kiś sposób skrzywdziłeś, obraziłeś, którym 
dokuczyłeś, wobec których zachowałeś się 
arogancko. Przy stole będą również i tacy, 
którzy zawinili względem ciebie. Podej-
dziesz do jednych i drugich, podasz im 
twój opłatek, aby ułamali z niego kawałek 
– jako symbol przeproszenia i pogodze-
nia się. Wypowiesz życzenia, uściśniesz 
im dłoń albo pocałujesz w oba policz-
ki. To wszystko jest wyrazem, że miłość 
w was zagościła. Że Bóg w was zamieszkał. 
– Chcesz powiedzieć, że to jest narodze-
nie Boga w nas?
– Tak, to jest prawdziwe BOŻE NARO-

DZENIE.  



ZAPROSZENIE
NA REKOLEKCJE ADWENTOWE

Oczekiwanie na narodziny potomka to wielka radość. W Starym 
Testamencie dzieci były skarbem i pociechą dla rodziców, choć ich 
rodzenie często było śmiertelną pułapką dla kobiet. Nie wszyst-
kie dzieci mogły się szczęśliwie urodzić… Wiele z narodzonych już 
dzieci umierało w pierwszych latach życia na skutek chorób, bra-
ku higieny i opieki medycznej. A jednak każda kobieta pragnęła 
mieć dziecko bez względu na ryzyko… Dlaczego? Bo przedłużały 
egzystencję swoich rodziców i całego rodu. Rodzice żyli w pamięci 
swych pociech przez pokolenia. W czasach Starego Testamentu, 
który mówił tylko o ziemskim życiu, były gwarancją nieśmiertel-
nej pamięci.
Narodziny Jezusa Chrystusa przynoszą inną nieśmiertelność – 

realną. Nie musimy nosić w sercu smutku związanego z prawdą, że 
nasze życie jest bardzo kruche. Człowiek, który się narodził, będzie 
trwał przez całą wieczność w królestwie Boga. Tym nauczaniem 

Jezus pocieszał rodziny, które straciły dzieci, a w wyjątkowych sy-
tuacjach dokonał nawet cudu wskrzeszenia. Jego narodzenie ozna-
cza narodzenie się dla nieba całej ludzkości wszystkich czasów. 
Dziś świat zmienił się bardzo. Dzieci nie rodzi się zbyt wiele. 

Mają za to doskonałą opiekę i bardzo rzadko zdarzają się dramaty, 
które w czasach Starego Testamentu, a nawet w Polsce sprzed stu 
lat były na porządku dziennym. Mimo zmieniającego się konteks-
tu ciągle celebrujemy narodziny tego Niezwykłego Dziecka, który 
obdarował nas życiem wiecznym. 
Czas Adwentu to czas oczekiwania i uświadamiania sobie Bożej 

miłości i hojności. To medytacja nad życiem Jezusa i jego świętych 
Rodziców, którzy stanowili wyjątkową Rodzinę. Czytając teksty 
biblijne będziemy wspólnie zastanawiać się, w jaki sposób może-
my odnawiać się w naszej wierze i jednocześnie modlić się o Bożą 
mądrość i łaski konieczne do dobrego życia.

PROGRAM REKOLEKCJI
niedziela, 8 grudnia
Msze św. z nauką rekolekcyjną:  7.00,  8.30,  10.00,   
11.30 (dzieci),  13.00,  16.00,  18.00  (młodzież)

poniedziałek-środa, 9−11 grudnia
 6.30 – Msza św. roratnia z nauką dla dorosłych 
 8.00, 10.00, 18.00  – Msza św. z nauką dla dorosłych
16.30 – Msza św. z nauką dla dzieci
19.30 – Msza św. z nauką dla młodzieży i studentów

Okazja do spowiedzi 30 min. przed  każdą Mszą św.

Fot. Monika Michalczewska

Rekolekcje poprowadzi 
KS. DR MARCIN ZIELIŃSKI 
– kapłan Archidiecezji 
Lubelskiej, studiował 
Biblię we Włoszech, 
jest wykładowcą 
Pisma św. na KUL-u, 
jego zainteresowania 
to biblijna literatura 
mądrościowa, zajmuje się 
popularyzacją Biblii poprzez 
audycje telewizyjne 
i radiowe oraz prowadzenie 
spotkań biblijnych w grupach


	_GoBack
	_GoBack

