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W niedzielę 29. lipca 
gościliśmy ks. Mariana 
Puchałę, Oblata Maryi Nie-
pokalanej, który na każdej 
Mszy św. głosił homilię. Mó-
wił o zgromadzeniu Misjo-
narzy Oblatów Maryi Niepo-
kalanej i o jego założycielu, 
św. Eugeniuszu de Mazenod. 

 
Założyciel zgromadzenia 

Oblatów pochodził z Pro-
wansji. Urodził się w 1782 
roku w arystokratycznej ro-
dzinie. Kiedy rewolucja fran-
cuska dotarła do Prowansji, 
rodzina musiała uciekać za 
granicę, najpierw do Nicei, 
potem do Turynu, a gdy woj-
ska rewolucyjne zaczęły tam 
się zbliżać, do Wenecji. Po-
tem był Neapol i Palermo. W 
1802 roku rodzina wróciła 
do Francji. Kraj był zniszczo-
ny i pogrążony w kryzysie 
moralnym i ekonomicznym.  

Eugeniusz na wygnaniu 
przeżywał kryzys religijny. 
Był jednak człowiekiem, któ-
ry nigdy nie zaprzestał prak-
tyk religijnych i w pewnym 
momencie odnalazł swoje 
powołanie. Wbrew woli ro-
dziców, zwłaszcza matki, 
wstąpił w 1808 r. do Semi-
narium Duchownego św. 
Sulpicjusza w Paryżu. Nie-
spełna rok po święceniach, w 
1812 r., opuścił Paryż i wró-
cił do swojego rodzinnego 
Aix-en-Provence z postano-
wieniem poświęcenia się 
posłudze wśród ubogich i 

młodzieży. Z tego powodu 
władze diecezjalne nie przy-
dzieliły go do żadnej parafii. 
Eugeniusz mógł zająć się 
tymi, którzy pozostawali na 
marginesie struktur parafial-
nych, a nawet poza nimi: 
dziećmi i młodzieżą, służący-
mi, wieśniakami, jeńcami 
wojennymi, włoskimi emi-
grantami. Do prostego ludu 
Aix i okolic zwracał się w 
języku prowansalskim, a 
młodych skupił wokół siebie 
tworząc Stowarzyszenie 
Młodzieży Chrześcijańskiej. 
Ogrom posług, jakich się 
podjął i epidemia tyfusu były 
przyczyną wyczerpania i 
ciężkiej choroby, która omal 
nie zakończyła się śmiercią. 

W 1815 roku powstały 
pierwsze zręby nowego zgro-
madzenia Księży Oblatów. W 
1826 roku zgromadzenie 
otrzymało aprobatę Stolicy 
Apostolskiej. Eugeniusz de 
Mazenod pełnił też funkcję 
wikariusz generalnego diecezji 
marsylskiej. Było to w czasie 
tzw. restauracji Burbonów, po 
której prześladowania Kościo-
ła powróciły z nową siłą. Kon-
flikt z rządem trwał do 1836 r. 
,,kiedy Eugeniusz został bi-
skupem Marsylii. Angażując 
się w życie diecezji marsylskiej 
nie przestał być superiorem 
generalnym założonego przez 
siebie Zgromadzenia. Zasad-
nicza posługa misjonarzy, 
czyli głoszenie misji parafial-
nych oraz duszpasterstwo 
młodzieży i więźniów, została 
poszerzona o duszpasterstwo 
pielgrzymów i prowadzenie 
parafii. 

Gdy św. Eugeniusz for-
mował pierwszą wspólnotę 
misjonarzy, miał na myśli 
przede wszystkim ratowanie 
spustoszonego przez rewolu-
cję Kościoła w Prowansji, a 
później także w innych regio-
nach kraju. Można jednak 
sądzić, że już od redakcji 
pierwszej Reguły, w jego ser-
cu był zalążek misji zagranicz-
nych. W jednym z listów pisał: 

 
WIELU NIE ZNA PRAWDZIWEGO BOGA 

Zgromadzenia misyjne 

go patronem nowej ewange-
lizacji. Jan Paweł II umieścił 
relikwie św. Eugeniusza w 
swojej prywatnej kaplicy. 

Dzisiaj duchowi synowie 
św. Eugeniusza głoszą 
Ewangelię w 70 krajach 
świata. Jest ich ok. 5 tysięcy. 
Pracują w krajach podbiegu-
nowych i w tropikach, 
zwłaszcza tam warunki pra-
cy są bardzo ciężkie. 

Ks. Oblat prosił o modli-
twę w intencji misjonarzy, by 
ich praca przynosiła jak naj-
lepsze owoce. Po tylu wiekach 
istnienia chrześcijaństwa, 
dwie trzecie ludzi na ziemi nic 
nie wie o Chrystusie i Jego 
Ewangelii. Tak wielu nie zna 
prawdziwego Boga, do które-
go można mówić: Ojcze. Pro-
sił też o wsparcie materialne, 
bo bez tego misje nie mogą 
funkcjonować. Po każdej 
Mszy św. można się było za-
opatrzyć w Kalendarz Misyjny 
Oblatów i w ten sposób wspo-
móc dzieło Księży Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej. 

Niektórzy członkowie 
Zgromadzenia pojechali-
by chętnie głosić Ewan-
gelię poganom. Gdy więc 

będą liczniejsi, przełożeni 
będą mogli wysłać ich do 
Ameryki, aby wspierali bied-
nych katolików pozbawio-
nych dóbr duchowych oraz 
aby zatroszczyli się o pozy-
skanie nowych wiernych. 
Jesienią tego 1841 r., św. Eu-
geniusz wysyła pierwszych 6 
oblatów (4 ojców i 2 braci) do 
Kanady. Z Kanady Oblaci wy-
ruszyli do pracy misyjnej 
wśród Indian i Eskimosów. 

W roku 1847 powstały 
fundacje w Stanach Zjedno-
czonych i na Cejlonie, a w na-
stępnym roku w Algierii i w 
1851 r. w Południowej Afryce. 
Posyłając misjonarzy na misje 
zagraniczne św. Eugeniusz nie 
kierował ich do pracy charyta-
tywnej, chciał, aby ich wysiłki 
były skierowane na nawraca-
nie pogan. Podstawowym na-
rzędziem w wykonywaniu 
tego zadania było głoszenie 
słowa Bożego. Ogrom pracy, 
troska o Zgromadzenie i Die-
cezję, związane z tym proble-
my, a często niezrozumienie, 
przykrości i fałszywe oskarże-
nia, wpłynęły na osłabienie 
zdrowia Założyciela Zgroma-
dzenia. Eugeniusz de Maze-
nod zmarł 21 maja 1861 r., w 
poniedziałek po uroczystości 
Zesłania Duch Świętego. 

W Niedzielę Misyjną 19 
października 1975 r. Ojciec 
Święty Paweł VI ogłosił Eu-
geniusza de Mazenod błogo-
sławionym, a 3 grudnia 1995 
r. Ojciec Święty Jan Paweł II 
włączył go w poczet świę-
tych. W jego osobie ukazał 
wzór świętości życia i ogłosił 

Ogólna 
Aby postępowanie polityków cechowały zawsze 
uczciwość, prawość i umiłowanie prawdy. 
Misyjna 
Aby we wspólnotach chrześcijańskich wzrastała 
gotowość do ofiarowania misjonarzy, kapłanów i 
wiernych świeckich, a także konkretnych zasobów 
Kościołom uboższym. 

INTENCJE PAPIESKIE NA WRZESIEŃ 

Św. Eugeniusz de Mazenod 

opracowanie 
EWA I TOMASZ KAMIŃSCY 
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W pieszej pielgrzymce na Jasną 
Górę uczestniczyłem po raz ko-
lejny, lecz jakby po raz pierwszy, 
ze względu na ponad dwudzie-
stoletnią przerwę w pielgrzymo-
waniu. Tegoroczna 34. Lubelska 
Pielgrzymka Piesza odbywała się 
pod hasłem : „Kościół – domem 
wiary”. Z wielkimi obawami, czy 
podołam, czy starczy sił i hartu 
ducha, wyruszyłem 03 sierpnia 
2012 r. na trasę i codziennie 
chciałem przejść tylko jeden 
dzień. 
Na swoim pątniczym szlaku spo-
tkałem bardzo wielu ludzi, któ-
rzy otwierali swoje serca udziela-

jąc noclegu, karmiąc nas, lub stojąc przy drodze pozdrawiali. 
Byli też tacy, którzy dzielili się swoją biedą i to było najbar-
dziej wzruszające świadectwo miłości chrześcijańskiej. Dzię-
ki mocy danej „z góry”, dzięki modlitwie wielu osób i dzięki 
wspólnocie grupy 7, która często pomagała wstać, aby iść, 
szczęśliwie dotarłem 14 sierpnia 2012 r. do tronu Matki Bo-
żej w Cudownym Obrazie. 

Zachęcam wszystkich wahających się czy iść, aby za-
wierzyli swoją drogę Matce, a Ona z pewnością pomoże 
dojść do celu i być bliżej swego Syna. Do zobaczenia na 
pielgrzymim szlaku. 

Jacek 

Ludzie otwierali serca 

Pielgrzymka na Jasną 
Górę to zupełnie nowe do-
świadczenie w moim życiu, 
pomimo że już kilka razy wę-
drowałem do Matki Bożej, ale 
tylko do Wąwolnicy. To pięk-
ny czas, w którym człowiek 
spotyka się po pierwsze z Bo-
giem, z drugim człowiekiem i 
z sobą samym. Czas spotkania 
z Bogiem, to tzw. „rekolekcje 
w drodze”, kiedy przez słucha-
nie każdego dnia konferencji, 
a także przez wspólną i osobi-
stą modlitwę można Boga 
usłyszeć i można Mu powie-
dzieć swoje radości, dziękczy-
nienia i to, co trudne w życiu. 
To czas spotkania z drugim 
człowiekiem, z którym można 
porozmawiać, wspólnie iść w 
jednym kierunku po prostu 
być, a tego czasem bardzo 
brakuje w dzisiejszym zago-
nionym świecie. 

Nie można tu zapomnieć 
o tych wszystkich, którzy 
okazują swoją dobroć i go-
ścinność, przyjmują piel-
grzymów na noclegi. 

 
I to wreszcie czas spo-

tkania z samym sobą, kiedy 
wędrując przed tron Jasno-
górski można również wej-
rzeć we własne serce i spoj-
rzeć na własną wiarę i odpo-
wiedzieć sobie na pytanie 
jaka ona jest? Dokonać re-
fleksji, podjąć jakieś kon-
kretne postanowienia, bo 
jest to jeden z elementów 
pielgrzymki i w ten sposób 
zbliżyć się do Boga, a to jest 
celem naszego życia chrze-
ścijańskiego. 

Dla mnie Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 
jest czasem cudownym, wyjątkowym i błogosła-
wionym – tak zaczyna opowiadać o 17. już piel-
grzymce w swoim życiu p. Genowefa Mróz. – To 
miłość do Pana Boga tak porywa, że zostawia się 
wszystko i idzie. Jest w tym na pewno działanie Ducha Święte-
go. Człowiek odczuwa w sercu wołanie, które przynagla do pój-
ścia. Można je porównać do głosu, który słyszy np. powołany do 
służby w Kościele jako kapłan. 

Kiedy już się raz pójdzie i zaszczepi w sobie ducha piel-
grzymkowego, wtedy nie ważne, czy jest się zmęczonym, czy 
bolą nogi, kręgosłup. Wszystkie zwątpienia i wahania odchodzą. 
Nie ma piękniejszego sposobu spędzania czasu, jak rekolekcje w 
drodze. A jak się już dochodzi do Matki Bożej, to się zapomina o 
wszystkim. Tak jak rodzi się dziecko, ta miłość maleńka, to w 
sekundzie zapomina się o bólu. Człowiek stoi przed Matką Bożą 
i nie wie, co ma mówić. Płakać mi się chciało. Jest takie silne 
wzruszenie, że zatyka mnie. Zawsze dziękuję Bogu za to, że do-
szłam. Sama się pytam: Jak to się stało? I te łaski spływają na 
mnie, na moją rodzinę. Najważniejsze jest to, żeby być zawsze 
otwartym na działanie Boga. Trzeba się oddać Bogu całkowicie 
– siebie i innych. 

Oczywiście nie jest łatwo w drodze. Człowiek starszy by nie 
doszedł, gdyby nie entuzjazm, siła i radosny śpiew młodych. To 
bardzo pomaga w utrzymaniu rytmiczności kroku i pokonywa-
niu zmęczenia. 

A w jakich butach chodzić? Chrystus chodził w sandałach. 
Mam teraz sandały, o których zawsze marzyłam. Już 6 razy w 
nich byłam. Nie są specjalnie ładne, ale wygodne i do nogi dopa-
sowane. Zakładam jeszcze najzwyklejsze skarpety frotte. Gdy w 
nich chodzę, to nie mam ani odcisków, ani pęcherza, ani nic. W 
tym roku dokuczał mi trochę kręgosłup i musiałam podjechać 
na paru etapach, ale jeśli bardzo się pragnie, to dla Pana Boga 
nie ma rzeczy niemożliwych. Tylko trzeba bardzo chcieć i otwo-
rzyć się na miłość Bożą. To jest najważniejsze. Pan przychodzi, 
ale szanuje wolną wolę człowieka. To tak, jak w obrazie, na któ-
rym Chrystus z lampą w ręku puka do drzwi bez klamki 
(William Holman Hunt „Światłość świata” 1851–1853 – przypis 
red.) 

Wiara czyni cuda. Nieraz przekonałam się, że ludzie, którzy 
pielgrzymują do Maryi, odzyskują zdrowie. Tak było z młodą 
dziewczyną, która miała guza mózgu. Po pielgrzymce miała być 
operowana. Tymczasem ponowne badania wykazały, że nie ma 
już guza. W kolejnym roku młoda pątniczka pielgrzymowała, by 
dziękować Maryi za cudowne uzdrowienie. Do Matki Bożej za-
nosimy też intencje naszych gospodarzy, którzy udzielają nam 
noclegu i karmią nas. Dzielą się z nami również swoimi troska-
mi i radościami. Mimo zmęczenia staramy się uważnie ich słu-
chać. Bardzo się cieszyłam, gdy po roku zawitałam do tych sa-
mych gospodarzy i dowiedziałam się, że ich dziecko, które bar-
dzo chorowało, jest zdrowe. 

Pielgrzymka jest świadectwem wiary w Boga. Ale przecież 
na co dzień można dawać świadectwo miłości do Niego. Choćby 
żegnając się na zakończenie rozmowy czy spotkania mówić: Z 
Bogiem. Gdy jadę autobusem, to wyjmuję różaniec i odmawiam 
modlitwę. Ludzie patrzą się na mój różaniec, ale sami go nie 
wyjmą. Teraz, gdy obraz Matki Bożej nawiedza nasze miesz-
kania, to nie wszyscy go przyjmują, mówiąc: Nie mamy cza-
su. Nie wyobrażam sobie, jak można nie mieć czasu dla Ma-
ryi, jak można Jej nie przyjąć pod swój dach. Biorę wolny 
dzień w pracy, bo jak dla mojej Matki nie ma być miejsca w 
moim domu? Powtarza się sytuacja sprzed 2000 lat, gdy Ma-
ryja miała rodzić Dzieciątko, a drzwi przed Nią były za-
mknięte. Gdy człowiek żyje w bliskości Pana Boga, gdy nie 
tylko prosi, ale dziękuje i uwielbia Go, to wtedy łatwiej jest 
żyć, wszystko staje się takie proste. 

tekst 
KS. LESZEK SAŁAGA 

Można usłyszeć Boga 
Z Genowefą Mróz 
rozmawiała Ewa Kamińska 

XXIV Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę    WSPOMNIENIA I REFLEKSJE 

Zostawia się wszystko i idzie 
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XXIV Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę      WSPOMNIENIA I REFLEKSJE 

W tym roku jak zwykle mówiłam, że już nie 
pójdę na Pielgrzymkę. Jednak na początku sierp-
nia zmieniłam zdanie i poszłam (już po raz dzie-
wiąty) razem z mamą, babcią i siostrą Moniką. 
Pielgrzymka dostarcza niezwykłych przeżyć du-
chowych. I znów zachwyciło mnie piękno otacza-
jącej przyrody oraz ogromne zaangażowanie tak wielu osób. 

Z Lublina wyszliśmy 3. sierpnia po porannej Mszy świętej, która 
odprawił ks. abp Stanisław Budzik. Kolejne dni były niezapomniane. 
Najważniejszym punktem każdego dnia była Msza św. odprawiana w 
różnych miejscach (na polach, w lasach i przed kościołami). Prawie 
codziennie pogoda była piękna i słoneczna. Kiedy szliśmy na Święty 
Krzyż powietrze było czyste i czuło się ten fantastyczny górski klimat. 
Odmawialiśmy Drogę Krzyżową. Mszę świętą na Świętym Krzyżu 
odprawił ks. bp Artur Miziński. 

Codzienne konferencje były bardzo interesujące i na pewno dużo 
nas nauczyły. Każdego dnia odmawialiśmy modlitwy poranne, Go-
dzinki, Jutrznię, Różaniec i Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zespół 
muzyczny bardzo ładnie grał i śpiewał. Żałuję, że nasza grupa ominę-
ła w tym roku Przeprośną Górkę, gdyż  musieliśmy iść na nocleg aż 
do Olsztyna. 

W ostatnim dniu Pielgrzymki rano padał deszcz. Jednak gdy 
wchodziliśmy już na Jasną Górę deszcz przestał padać i spoza chmur 
wyjrzało słońce. Bardzo cieszyłam się, że wchodząc na Jasną Górę 
niosłam Krzyż. Na Wałach Jasnogórskich witał nas ks. abp Stanisław 
Budzik, a ks. Mirosław Ładniak przedstawiał każdą grupę (ksiądz 
powiedział, że moja siostra jest najmłodsza w naszej grupie). Upadli-
śmy na kolana i powierzyliśmy wszystkie sprawy Maryi. Cieszyłam 
się i dziękowałam Matce Bożej za otrzymane łaski i za to, że do niej 
doszłam. Odśpiewaliśmy nasz hymn pielgrzymkowy i udaliśmy się 
do Kaplicy Cudownego Obrazu. 

Gdy główna służba porządkowa kazała składać chorągiewki i 
kamizelki oraz rozłączać i zwijać nagłośnienie zrobiło mi się bardzo 
smutno, że Pielgrzymka już się skończyła. Gdy zobaczyłam Cudowny 
Obraz Maryi bardzo ucieszyłam się, że tu jestem. Powierzyłam Jej 
wszystkie intencje i sprawy jakie miałam w swoim sercu. O godzinie 
1300 Mszę świętą dla Pieszej Pielgrzymki Lubelskiej odprawił ks. abp 
Kazimierz Nycz. Homilię wygłosił ks. abp Stanisław Budzik. 

Następnego dnia w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny w Apelu Jasnogórskim uczestniczyła kompania reprezentacyjna 
wojska polskiego. Wojsko wmaszerowało do Kaplicy Cudownego 
Obrazu w galowych mundurach, z bagnetami na broni. Apel prowa-
dził biskup polowy Wojska Polskiego ks. Józef Guzdek. Po zakończo-
nym Apelu wszyscy podążyli za wojskiem na plac przed Szczytem. 
Były tam ustawione dwie armaty, z których wystrzelono siedem salw 
(m.in. na cześć byłego biskupa polowego ks. Józefa Płoskiego, który 
zginął w katastrofie smoleńskiej). Ks. bp Józef Guzdek, przechodząc 
obok nas, wręczył nam obrazki, rozmawiał i żartował z nami. Na ko-
niec jeden z Ojców Paulinów wystrzelił kolorowe fajerwerki. Tak 
pięknych sztucznych ogni jeszcze nigdy nie widziałam. 

Na Jasnej Górze było tak wspaniale, że zostałam tam jeszcze z 
rodziną przez tydzień. Uczestniczyliśmy w  porannych Godzinkach, 
odsłonięciach Cudownego Obrazu, Mszach świętych i Apelach Ja-
snogórskich. 

Gdy wracaliśmy do Lublina zbierało się na burzę, jednak do koń-
ca naszej podroży pogoda była bardzo ładna. Zaczęło padać dopiero 
wtedy, gdy dojechaliśmy już do domu. 

W Częstochowie było naprawdę pięknie. Nigdy nie zapomnę 
tych wspaniałych, wzruszających chwil. 

A jednak znowu poszłam 

tekst 
ANNA MARIA DOMAŃ 

Pielgrzymka, to tych 12 dni, na które się czeka przez 
cały rok. Kto choć raz był na szlaku, pewnie zgodzi się ze 
mną, że pielgrzymowanie to takie „dobre uzależnienie”. Po 
prostu dawka energii na cały rok. Pozytywni ludzie, 
uśmiech i sympatia na każdym kroku, dobre wspomnienia, 
zabawne sytuacje, wspaniała atmosfera, pogłębianie swojej 
wiary, bliskość Boga i poszukiwanie sensu, poznawanie 
siebie, swoich możliwości. Całość sprawia, że pomimo bo-
lących nóg i bąbelków, czasem niewyspania czy innych 
niedogodności, co dzień rano z uśmiechem można odna-
leźć w sobie siłę, by iść dalej. Pielgrzymka jest dla wszyst-
kich. Zdecydowanych, szukających, wątpiących, smutnych, 
radosnych, dla wszystkich. Tutaj można znaleźć wszystko, 
czego się potrzebuje. Wystarczy tylko odrobina chęci i do-
bre buty.       □ 

Dobre uzależnienie 

Szłam po raz drugi 
W tym roku po raz drugi wzięłam udział w Pie-

szej Pielgrzymce na Jasną Górę. Niosłam ze sobą in-
tencje własne oraz tych osób, które mnie o to prosiły. 
Pielgrzymka to dla mnie rekolekcje, podczas których 
wiele się uczę i poznaje wspaniałych ludzi. Myślę, że 
każdy powinien doświadczyć pielgrzymkowego trudu 
jak i tej wspaniałej atmosfery.           Pątniczka 

W obecnych czasach tak łatwo 
dotrzeć na Jasną Górę i bez trudu 
powierzyć Częstochowskiej Pani 
nasze troski i nadzieje, ale idąc ma-
my szansę przez 12 dni być świad-
kami Chrystusa. Łask, jakich dostę-
puję pielgrzymując do Matki nie 
sposób opisać. Pielgrzymowanie jest dla mnie nie-
ustanną katechezą, czyli uczeniem się o Jezusie przez 
Jego Rodzicielkę. 

Moją osobistą katechezą jest służba. W niej wyra-
żam miłość do bliźnich, a przez to do mojego Pana. 
Służba, to tuby, wzmacniacz, krzyż i emblemat, śpiew 
i modlitwa, pilnowanie porządku, ale to także 
uśmiech, na który akurat nie mam ochoty, krótka 
rozmowa, bądź tylko wsłuchanie się w potrzebę dru-
giego człowieka. 

Spotykając ludzi w trasie, na noclegach… próbuję 
wlewać w ich zagubione dusze pokój i nadzieję, aby 
przeze mnie Pan Jezus mógł głosić im swoje Miło-
sierdzie. Czy malejąca na przestrzeni ostatnich lat 
liczba pielgrzymów oznacza, że Ewangelia się prze-
terminowała, że życie Chrystusem przestało być 
atrakcyjne zasługujące raczej na zawstydzenie niż 
dumę? Zamknięcie w murach kościoła, niż odważne 
wyjście na ulicę? 

tekst 
EWELINA KAPROŃ 

Katechezą jest służba 
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Nawrócenie 
 

Kto planuje nawróce-
nie pod koniec życia,  

ten podobny jest do 
chorego, który ma 

nadzieję, 
 że odzyska zdrowie 
tuż przed śmiercią. 

 
Nikt z ludzi nie jest do-

skonały i – poza Maryją – 
każdy z nas ma jakieś grze-
chy na sumieniu. Wszyscy 
potrzebujemy nawrócenia. 
Im bardziej stajemy się doj-
rzali, tym bardziej dostrze-
gamy nasze błędy przeszłe i 
teraźniejsze. Niektórzy za-
dręczają się z tego powodu, a 
inni lekceważą własne grze-
chy. Jezus przestrzega przed 
jednym i drugim błędem. 
Upomina nas, ale chce, by-
śmy się nawracali, a nie za-
dręczali. Istnieje kilka typo-
wych przeszkód w nawróce-
niu. Pierwsza z nich to lekce-
ważenie własnych słabości. 
Zwykle wyolbrzymiamy cu-
dze błędy, a pomniejszamy 
własne. Widzimy drzazgę w 
oku brata, a nie widzimy 
belki we własnym oku. Dru-
ga przeszkoda, to porówny-
wanie siebie z ludźmi, któ-
rych uznajemy za gorszych 
od siebie po to, by 
„usprawiedliwiać” własne 
grzechy. Tymczasem znale-
zienie choćby jednego czło-
wieka, który wydaje się nam 
gorszy od nas, nie sprawi, że 
nasze błędne postępowanie 
stanie się właściwe. Szczę-
ście nie płynie z tego, że ktoś 
- w mojej opinii! - jest gorszy 
ode mnie, lecz z tego, że na-
śladuję Chrystusa. Trzecia 
przeszkoda w nawróceniu 
pojawia się wtedy, gdy ktoś 
twierdzi, że nie potrafi się 
zmienić, bo już taki jest. 
Wbrew pozorom nie jest to 
postawa pokory, lecz prze-
jaw wygodnictwa. Taki czło-
wiek deklaruje przecież, że 
nie podejmie wysiłku, by 
poprawić własne postępowa-
nie. 

Nawrócić się, to coś wię-
cej niż tylko szczery rachu-
nek sumienia, żal za grzechy 
i postanowienie poprawy. 
Nawrócić się to odkryć po-
wołanie do świętości i na-
uczyć się kochać. Do ludzi 
potępionych Jezus powie: 

„Idźcie precz ode Mnie, 
przeklęci, w ogień wiecz-
ny!” (Mt 25, 41). Zbawiciel 
nie mówi: „idźcie precz, bo 
jesteście grzesznikami”. Ci, 
którzy idą do nieba – z wy-
jątkiem Maryi – też są 
grzesznikami. Chrystus wy-
jaśnia potępionym powód 
ich odrzucenia: „byłem głod-
ny, a nie daliście Mi jeść; 
byłem spragniony, a nie 
daliście Mi pić; byłem przy-
byszem, a nie 
p r z y j ę l i ś c i e 
Mnie; byłem na-
gi, a nie przy-
odzialiście Mnie; 
byłem chory i w 
więzieniu, a nie 
o dw ie dz i l iśc ie 
Mnie” (Mt 25, 
42-3). Los potę-
pionych jest kon-
sekwencją faktu, 
że nie nauczyli 
się kochać. I to 
tak kochać, jak 
Chrystus nas 
pierwszy poko-
chał: miłością 
bezwarunkową i 
ofiarną, miłością 
skierowaną do 
tych, którzy nie 
mogli nam odpła-
cić się za naszą 
miłość, bo sami 
byli w potrzebie. 

Do ludzi po 
prawej stronie 
Chrystus nie mó-
wi, że idą do nie-
ba, bo są bez grzechu. W 
takim przypadku w niebie 
znalazłaby się tylko Maryja. 
Oni idą do nieba dlatego, że 
nauczyli się kochać (por. Mt 
25, 35-40). Można sobie wy-
obrazić, że w czasie Sądu 
Ostatecznego ktoś z ludzi po 
lewej stronie krzyknie: „To 
chyba pomyłka, bo wśród 
ludzi idących do nieba widzę 
mojego sąsiada, który był 
publicznym grzesznikiem!” 
Wtedy Bóg być może odpo-
wie: „masz rację, człowieku. 
Twój sąsiad miał na sumie-
niu poważne grzechy. Ale on 
nawrócił się, zaczął kochać i 
jest wśród zbawionych. A ty 
rzeczywiście nie masz na 
sumieniu tak wielkich grze-
chów jakie on miał, a mimo 
to nie zacząłeś kochać. Nie 
możesz więc wejść do nieba, 
gdyż niebo to wspólnota 

tych, którzy kochają”. 
Nasz los doczesny zależy 

od tego, czy kochamy. Przy 
końcu życia doczesnego 
Chrystus zapyta nas tylko o 
miłość. Czy w takim razie nie 
stawia nam zbyt wysokich 
wymagań? Czyż do zbawie-
nia nie powinno wystarczyć 
to, że nie czynimy zła? Otóż 
Jezus ma rację, bo wie, że 
jedynym sposobem, by nie 
czynić zła, jest czynienie do-
bra! Tylko ten, kto zaczyna 
kochać, przestaje grzeszyć. 
Nawrócenie wymaga rozra-
chunku z przeszłością, żalu 

za grzechy i odwrócenia się 
od błędnej drogi życia. Ale 
jest to jedynie punkt wyjścia, 
a nie punkt dojścia. Czło-
wiek, który się nawraca, po-
winien najpierw zapytać sie-
bie o to, czy powstrzymywał 
się od czynienia zła: czy nie 
ubóstwiał jakichś rzeczy czy 
osób?; czy nie stawiał ich w 
miejsce Boga?; czy nie zabi-
jał, nie cudzołożył, nie kła-
mał, nie kradł?; czy nie wy-
rządzał krzywdy rodzicom i 
innym ludziom? Od tych 
pytań trzeba zacząć nawró-
cenie, ale na tych pytaniach 
nie można poprzestać! 

Kto nawraca się według 
kryteriów Ewangelii, ten 
musi postawić sobie trud-
niejsze pytanie: czy postępo-
wałem wobec innych ludzi 
tak dobrze, jak bym chciał, 
by oni postępowali wobec 

mnie? Czy nad moim gnie-
wem nie zachodziło słońce? 
Czy odpłacałem dobrem za 
zło? Czy kochałem nawet 
nieprzyjaciół? Czy realizo-
wałem powołanie, którym 
Bóg mnie obdarzył? Nawró-
cenie oznacza nie tylko od-
wrócenie się od zła, lecz pój-
ście za Jezusem po to, by 
naśladować Jego słowa i czy-
ny. Postanowienie poprawy 
nie może ograniczać się tyl-
ko do pragnienia, by już nie 
grzeszyć. To byłoby jedynie 
postanowienie negatywne, a 
to za mało. 

Nawrócić się to podjąć 
postanowienia pozytywne! 
Dla przykładu, jeśli ktoś kła-
mie, to powinien postano-
wić, że będzie mówić praw-
dę. Kłamstwo jest konse-
kwencją nieuczciwego postę-
powania, które kłamca chce 
ukryć. Nie kłamie ten, kto 
nie ma nic do ukrycia. Po-
dobnie, jeśli ktoś boryka się 
z grzechami w dziedzinie 
seksualności, to znaczy, że 
ma niedojrzałe więzi z inny-
mi ludźmi. Uwolnienie się 
od grzechów seksualnych 
wymaga zerwania złych wię-
zi i zmiany hierarchii warto-
ści. Grzech, to nie przypad-
kowy epizod, lecz to 
„termometr” całej naszej 
postawy wobec Boga i ludzi. 
To rodzaj duchowego alar-
mu. Nawrócić się to zmienić 
coś ważnego w sytuacji ży-
ciowej, w której grzech się 
pojawił, by już więcej się nie 
pojawiał. 

Pouczająca jest różnica 
w postawie Piotra i Judasza 
w obliczu grzechu. Judasz 
zdobył się na szczery ra-
c h u n e k  s u m i e n i a : 
„zdradziłem niewinnego”. 
Mimo to poszedł i powiesił 
się. Piotr inaczej zareago-
wał na swoją słabość. Był 
rozgoryczony własną posta-
wą jeszcze bardziej niż Ju-
dasz. Zaparł się trzy razy 
ukochanego Mistrza, które-
mu przyrzekł, że nigdy Go 
nie opuści, choćby wszyscy 
od Niego odeszli. Jednak w 
przeciwieństwie do Juda-
sza, Piotr nie pozostaje sam 
ze swoim grzechem. Za-
wstydzony i zalękniony, 
idzie za Jezusem. Boi się, 
że znów ktoś rozpozna w 
nim ucznia Jezusa i że go 
zabiją. A jeszcze bardziej 
lęka się wzroku swego Mi-
strza. Gdy ich spojrzenia (Ciąg dalszy na stronie 18) 

NAWRÓCENIE I POJEDNANIE 
tekst 
KS. PROFESOR MAREK DZIEWIECKI 
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Jak dobrze iść do Ciebie Matko 
Dobra Matko i Królowo z Ja-

snej Góry, 
Z wdzięcznym sercem dziś ku 

Tobie wznoszę wzrok. 
Nie potrafię podziękować za 

Twe serce, 
Którym wspierasz każdy czyn 

mój, każdy krok. 
Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze 

mną, 
W rannej mgle, w słońcu dnia i 

w noc ciemną. 
Wspierasz mnie, chronisz mnie 

w swych ramionach, 
Jesteś tuż obok mnie w każdy 

dzień 
 
Gdy nadchodzi sierpień 

czuję, że zbliża się czas 
pielgrzymowania na Jasną 
Górę. W tym roku w przed-
dzień pielgrzymki szybko 
spakowałam swoje rzeczy i 
3. sierpnia rano byłam już 
gotowa do drogi. Tym ra-
zem szłam z córką Grażyn-
ką i jej dziećmi - Anią i Mo-
niką. Pielgrzymkę rozpo-
częła Msza Święta przed 
Archikatedrą Lubelską pod 
przewodnictwem ks. abp. 
Stanisława Budzika. W 
koncelebrze byli też inni 
biskupi oraz kapłani biorą-
cy udział w pielgrzymce. Po 
skończonej Eucharystii 
każda grupa z krzyżem i 
emblematem opuszczała 
Plac Katedralny i wyruszała 
w długą drogę. Czule i ser-
decznie żegnali nas licznie 
zgromadzeni mieszkańcy 
Lublina. Niektórzy z nich 
odprowadzali nas jeszcze 
dalej. Przy Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim Jana 
Pawła II pozdrawiała nas 
moja druga córka – Elżbie-
ta, która pracuje tam w 
Szkole Języka i Kultury 
Polskiej dla cudzoziemców 
oraz licznie zgromadzeni 
pracownicy Uniwersytetu. 
Byli też obcokrajowcy z 
różnych kontynentów, któ-
rzy uczą się na KUL-u języ-
ka polskiego i poznają kul-
turę polską. Z podziwem i 
zachwytem patrzyli oni na 
tak liczne i tak zorganizo-
wane grupy pielgrzymko-
we. Jedna z Amerykanek 
zapytała moją córkę i obec-
nego tam Dyrektora Szkoły 
Języka i Kultury Polskiej 
KUL: ,,A gdzie oni śpią? W 
hotelach?”. Pani z Meksyku 
z wielkim zaangażowaniem 
robiła zdjęcia, a Japonka 
chciała wiedzieć, kto może 

uczestniczyć w takiej piel-
grzymce. Na Poczekajce 
żegnali nas Księża Biskupi, 
Kapłani i Siostry zakonne. 

Przy kościele św. Ur-
szuli Ledóchowskiej mieli-
śmy zaplanowany pierwszy 
krótki odpoczynek oraz 
poczęstunek przygotowany 
przez mieszkańców Lubli-
na. Następne odpoczynki 
były w Konopnicy i w 
Strzeszkowicach, gdzie 
mieszkańcy przygotowali 
dla nas posiłek. 

Szczególnym miejscem 
w naszej pielgrzymkowej 
drodze był Święty Krzyż. 
Tutaj połączyły się wszyst-
kie grupy i wspólnie 
uczestniczyliśmy we Mszy 
świętej, którą odprawił ks. 
bp Artur Miziński. Wygłosił 
piękną i wzruszającą homi-
lię. Na Świętym Krzyżu 
składaliśmy hołd Krzyżowi 
przez ucałowanie relikwii 
świętych. Po skończonych 
uroczystościach opuszczali-
śmy to święte miejsce i szli-
śmy dalej. Nasza grupa 
miała jeszcze kilka kilome-
trów do miejsca noclegu w 
Bielinach. 

Na trasie Pielgrzymki 
były jeszcze: Kielce, Mało-
goszcz, Włoszczowa, Ko-
niecpol, Kusięta i Olsztyn. 
Wszystkie odległości poko-
naliśmy szczęśliwie. I cho-
ciaż czasem zbierały się 
chmury zwiastujące burze, 
to jednak nas one omijały. 

Bardzo się wzruszyłam 
gdy ujrzałam Klasztor Ja-
snogórski i z radości się 
rozpłakałam. Na powitanie 
pielgrzymów wyszedł 
Ksiądz Arcybiskup Stani-
sław Budzik. Kiedy Prze-
wodnik Pielgrzymki przed-
stawiał kolejne grupy,    
cieszyłam się, że doszliśmy 
szczęśliwie. Upadliśmy na 
kolana dziękując Maryi za 
wszystko. Idąc do Kaplicy 
przed Cudowny Obraz na-
szej Matki i Królowej w 
ciszy i skupieniu odmawia-
liśmy modlitwy. Jak trudno 
jest w słowach wyrazić ra-
dość gdy jest się już tak 
blisko. Spotkanie z Matką 
to wielka i wzruszająca 
chwila. Spojrzenie w Jej 
oczy to cudowne i radosne 

przeżycie. Bądź z nami 
zawsze Matko nasza Droga. 
Ratuj naszą Ojczyznę- Pol-
skę, umacniaj w nas wiarę i 
prowadź właściwą drogą do 
Boga. 

Zakończę ostatnią 
zwrotką tej pięknej pieśni: 
,,Choćby chmury przysło-
niły cię Maryjo i zginęła 
gdzieś za nimi Twoja 
twarz, wiem, że serce Twe 
i oczy zawsze żyją, wiem, 
że jesteś przy mnie blisko, 
wiem, że trwasz”. 

I znów poszłam na piel-
grzymkę. Tak dobrze było iść 
z mamą, siostrą Anią i z bab-
cią. Bardzo podobało mi się 
na pielgrzymce. Spotkaliśmy 
dużo dobrych ludzi, którzy 
byli dla nas mili i gościnni. 
Przyjmowali nas na noclegi i 
częstowali smacznymi posił-
kami. Razem modliliśmy się 
i śpiewaliśmy bardzo ładne 
piosenki pielgrzymkowe. 
Grał i śpiewał zespół mu-
zyczny oraz nasz organista 
pan Jacek. Ucieszyłam się 
gdy doszliśmy na Jasną Gó-
rę. Okazało się, że znów je-
stem najmłodsza w grupie. 

W Częstochowie 
było tak dobrze, że 
postanowiłyśmy 
zostać jeszcze przez 
kilka dni. Mieszka-
łyśmy w Halach 
Noclegowych przy 
ulicy Klasztornej, a 
więc bardzo blisko 
Kaplicy Matki Bo-
żej. 
Cieszę się, że mo-
głyśmy jeszcze 
uczestniczyć w  
odsłonięciach Ob-
razu, we Mszach 

świętych i w Apelach. 
Wstawałyśmy bardzo wcze-
śnie rano i późno chodziły-
śmy spać. Szczególnie uro-
czysty Apel był w święto 
Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny 15 sierp-
nia. 

Żal nam było wyjeżdżać z 
tego wspaniałego miejsca, 
ale trzeba było wracać do 
Lublina. Wracałyśmy z cio-
cią Elą, która przyjechała w 
dzień naszego dojścia na 
Jasną Górę i uczestniczyła z 
nami we wszystkich uroczy-
stościach. Było naprawdę 
cudownie. 

Po raz trzeci pieszo na Jasną Górę 

tekst 
WANDA ZWOLIŃSKA 

tekst 
MONIKA MARIA DOMAŃ 

XXIV Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę      WSPOMNIENIA I REFLEKSJE 

Osobiście uważam, że XXXIV Piesza Pielgrzymka na 
Jasną Górę była niesamowitym przeżyciem i bardzo dużo 
wniosła w moje życie. Szczególnie w pamięć zapadły mi 
konferencje, apele prowadzone przez różne grupy, pozwa-
lające na chwilę refleksji, a także cudowni ludzie. Począt-
kowo było ciężko, jak każdemu zdarzały mi się chwile 
zwątpienia, ale sądzę, że warto podjąć ten trud i dojść 
przed obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. 

□ 

Niesamowite przeżycie 
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krzyżują się, Piotr reaguje 
płaczem, ale nie w pada w 
rozpacz. Przeciwnie, zmie-
nia się w mocarza. Odtąd 
można go będzie zabić, ale 
nie można go będzie zmu-
sić do ponownego zaparcia 
się Chrystusa. Widząc prze-
mianę Piotra, możemy do-
myślać się, że zobaczył on 
w oczach Zbawiciela po-
twierdzenie, że nadal jest 
cenny i kochany. 

Pójście z grzechem za 
Jezusem to warunek nawróce-
nia. Gdy stajemy samotnie 
twarzą w twarz z bolesną 
prawdą o nas i o naszym błęd-
nym postępowaniu, wtedy 
grozi nam – jak Judaszowi – 
zniechęcenie i rozpacz. Gdy 
natomiast – zawstydzeni – 
idziemy z naszym grzechem 
do Jezusa, wtedy mocą Jego 
miłości i przebaczenia stajemy 
się silniejsi od naszej słabości i 
otwiera się przed nami nowa 
przyszłość. Trwałe nawrócenie 
wymaga podejścia do kratek 
konfesjonału, by spojrzeć Je-
zusowi w oczy i by raz jeszcze 
– a może po raz pierwszy – 
przekonać się o tym, że Jego 
miłość większa jest niż nasza 
słabość i że naprawdę wszyst-
ko możemy w Tym, który nas 
umacnia. 

Warunkiem trwałego 
nawrócenia jest odzyskanie 
pragnień i aspiracji na miarę 
niezwykłości człowieka. 
Grzech pojawia się wtedy, 
gdy ktoś z nas zniekształca i 
zawęża swoje pragnienia. 
Również grzech pierworod-
ny był konsekwencją zawę-
żenia pragnień. Pierwsi lu-
dzie zapomnieli o Bogu, 
przestali się interesować 
wzajemną miłością, a zaczęli 
skupiać uwagę na drzewie 
poznania dobra i zła. Ewa 
“spostrzegła, że drzewo to 
ma owoce dobre do jedze-
nia, że jest ono rozkoszą dla 
oczu i że owoce tego drzewa 
nadają się do zdobycia wie-
dzy” (Rdz 3, 6). Zawężenie 
pragnień odbiera trzeźwość 
myślenia i prowadzi do uza-
leżnień. Jeśli ktoś zawęzi 
pragnienia do szukania ła-
twego zarobku, dobrego na-
stroju czy  seksualnej przy-
jemności, to nie oprze się 
nieuczciwości, alkoholizmo-
wi czy grzechowi nieczysto-
ści. Lęk przed karą za grze-
chy czy niepokój o własną 
przyszłość to za mało, by się 
nawrócić. Naprawdę i na 
stałe nawraca się ten, kto 
naśladuje Jezusa i kocha 
coraz bardziej. 

(Ciąg dalszy ze strony 16) Pojednanie 
 

Pojednać można się tylko z 
miłości  

i tylko po to, by bardziej 
kochać. 

 
Gdy dokonamy szczere-

go rozliczenia z przeszło-
ścią, podejmiemy postano-
wienie, by zło zwyciężać 
dobrem, odzyskamy szla-
chetne pragnienia i aspira-
cje, a z naszym grzechem 
pójdziemy do Chrystusa, to 
mamy szansę, by nasze na-
wrócenie okazało się praw-
dziwe i trwałe. Radosnym 
owocem takiego nawróce-
nia jest pojednanie z Bo-
giem, z samym sobą i z 
drugim człowiekiem. Czło-
wiek nawrócony to naj-
pierw ktoś pojednany z Bo-
giem. Takie pojednanie to 
coś więcej niż tylko uznanie 
przed Bogiem własnej 
grzeszności i przeproszenie 
za popełnione zło. Pojed-
nać się z Bogiem, to uznać 
z całego serca, że Bóg ma 
we wszystkim rację, że Jego 
przykazania są słuszne, że 
są naszą mądrością, chlubą 
i radością, że prowadzą do 
szczęścia doczesnego i 
wiecznego. 

Chyba każdy z nas cza-
sem myślał, że to nie Bóg 
lecz on sam ma rację, że 
demokratyczna większość 
ma rację, że rację ma mo-
da, środki przekazu albo 
dominujące obyczaje. Lu-
dzie, którzy jeszcze nie po-
jednali się z Bogiem myślą, 
że rację ma alkohol, pienią-
dze czy popęd; że rację ma-
ją ich emocje albo ich su-
biektywne przekonania. 
Tak myślą i błądzą, a na-
stępnie rozczarowują się i 
cierpią. Tymczasem czło-
wiek pojednany z Bogiem 
już wie, że tylko Bóg ma 
rację. Także wtedy, gdy 
Jego racja jest trudna do 
przyjęcia, gdy jej nie rozu-
miemy, gdy stawia nam 
wysokie wymagania. Czło-
wiek pojednany z Bogiem 
to ktoś, kto zajmuje wobec 
Niego postawę bezgranicz-
nego zaufania, podobnego 
do zaufania dziecka wobec 
rodziców, przez których 
czuje się ono bezwarunko-
wo kochane. 

Pojednać się z Bogiem 
to pojednać się z Jego mi-
łością, bo Bóg jest miłością. 
Nawrócić się to zrozumieć 
tę Bożą miłość. To uznać, 
że nie jest łatwo kochać 
nas, grzesznych ludzi, któ-

rzy nie umiemy kochać na-
wet samych siebie. Nie ła-
two jest kochać nas, którzy 
czasem obarczamy Boga 
odpowiedzialnością za na-
sze złe czyny i za ich bole-
sne konsekwencje. Nie jest 
łatwo kochać nas, którzy 
wytwarzamy sobie karyka-
turalny obraz Boga, czasa-
mi strasząc się Nim, a in-
nym razem naiwnie się 
Nim pocieszając. Nawrócić 
się to zrozumieć, że Bóg ma 
rację także wtedy, gdy nie 
wysłuchuje niektórych na-
szych próśb i gdy nie kieru-
je się naszymi wyobraże-
niami na temat miłości. 
Nawrócić się to zrozumieć, 
że Bóg nie jest ani okrutny, 
ani naiwny. Nawrócić się to 
odkryć, że każdy z nas jest 
marnotrawnym synem lub 
marnotrawną córką i że On 
nadal nas kocha nieodwo-
łalnie. Bóg nigdy nie wyco-
fa swej miłości. Nawet wte-
dy, gdy odchodzimy od 
Niego daleko, On nie prze-
stanie wychodzić nam na-
przeciw po to, by nam 
przebaczyć i by nas przytu-
lić, jak powracającego syna 
marnotrawnego. 

Pojednanie z Bogiem 
prowadzi do pojednania z 
samym sobą. Polega ono na 
czymś innym niż pojedna-
nie z Bogiem. Pojednanie z 
samym sobą nie oznacza 
bowiem przyznania sobie 
racji. Przeciwnie, człowiek 
nawrócony wie, że wielo-
krotnie krzywdził bliźnich i 
że czasem był nieprzyjacie-
lem nawet dla samego sie-
bie. Pojednać się ze sobą to 
uznać bolesną prawdę o 
własnych grzechach i sła-
bościach, a jednocześnie 
przebaczyć sobie błędy z 
przeszłości po to, by wycią-
gać z nich wnioski i by do 
nich więcej nie powracać. 
Trzeba strzec się postaw 
skrajnych. Jedną skrajno-
ścią jest sytuacja, w której 
dany człowiek nie przeba-
cza sobie błędów z prze-
szłości. Jest wtedy okrutny 
wobec siebie i odbiera so-
bie szansę na lepszą przy-
szłość. Druga skrajność to 

naiwność, czyli sytuacja, w 
której dany człowiek prze-
bacza sobie błędy z prze-
szłości, a mimo to nadal 
popełnia te same grzechy. 
Pojednać się z samym sobą 
to uczyć się na błędach z 
przeszłości oraz stawiać 
sobie mądre wymagania na 
dziś i jutro. To wymagać od 
siebie, by odtąd kierować 
się miłością, prawdą i od-
powiedzialnością, a zło w 
sobie i wokół siebie zwycię-
żać dobrem. 

Pojednanie z Bogiem i z 
samym sobą prowadzi do 
pojednania z drugim czło-
wiekiem. Ten, kto szczerze 
uświadomił sobie własną 
słabość, kto doświadczył mi-
łosiernej miłości Boga i kto 
samemu sobie przebaczył 
błędy z przeszłości, potrafi 
łagodniej popatrzeć na in-
nych ludzi i na ich słabości. 
Taki człowiek uświadamia 
sobie, że inni - podobnie 
jak on – są grzeszni, że cza-
sem sami nie wiedzą, co 
czynią i że – podobnie jak 
on – potrzebują Bożego 
miłosierdzia oraz ludzkiego 
przebaczenia. Gdy ktoś nie 
potrafi z serca przebaczyć 
swemu bratu czy siostrze, 
to znaczy, że sam jeszcze 
nie przyjął Bożego miło-
sierdzia i nie przebaczył 
samemu sobie. 

Potrzebuję pojednania z 
drugim człowiekiem wtedy, 
gdy to ja go kiedyś skrzyw-
dziłem, albo gdy to on mnie 
skrzywdził. W pierwszym 
przypadku nie wolno mi iść i 
prosić o przebaczenie tego, 
kto przeze mnie cierpiał i 
może jeszcze cierpi. Naj-
pierw muszę spełnić warun-
ki, by skrzywdzony przeze 
mnie człowiek był skłonny 
mi przebaczyć. W przypo-
wieści o dłużniku Jezus wy-
jaśnia, że mam iść do bliź-
niego, który ma coś przeciw-
ko mnie, mam uznać moją 
winę, szczerze przeprosić i 
zacząć wynagradzać zło, któ-
re wyrządziłem. Dopiero 
wtedy, gdy skrzywdzony zo-
baczy moją radykalną zmia-
nę na lepsze, mam prawo 
prosić go o przebaczenie. 
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Chrystus (…) co roku w 
Dniu Wniebowstąpienia po-
wtarza nam: Idźcie na cały 
świat – wy, którzy już sły-
szeliście o Dobrej Nowinie. 
Idźcie i uczcie tych, którzy 
jeszcze o Mnie nie słyszeli, o 
mojej Miłości do człowieka. 
Aby zapanował pokój Boży 
wszędzie tam, gdzie jeste-
ście. Niewątpliwie każdy z 
nas realizuje to powołanie 
Jezusowe – w rodzinach, w 
miejscach pracy i nauki, mo-
dlitwy. (…) Mnie przypadł 
Madagaskar. Urodziłem się 
w roku 1955. W 1959 r. ma-
ma nauczyła mnie piosenki o 
Madagaskarze. (…) I bardzo 
chciałem poznać Madaga-
skar. I ciągle tkwił on w mo-
im umyśle. Jakoś przez przy-
padek trafiłem do zgroma-
dzenia, które przygotowywa-
ło do pracy misyjnej, m.in. 
na Madagaskarze. (…). Kie-
dy wylądowaliśmy na Mada-
gaskarze trafiliśmy pod opie-
kę siostry benedyktynki, któ-
ra uczyła języka malgaskie-
go. Doskonale zdawała sobie 
ona sprawę, że nasz obraz 
Madagaskaru był spaczony, 
wykreowany na podstawie 
rozmaitych książek i wiado-
mości o tej wyspie. (…) Przy-
niosła nam kiedyś książeczkę 
– konstytucję malgaską. We 
wstępie do niej było napisa-
ne: Jesteśmy ludźmi wolny-
mi. Mamy wolną, nieprzy-
muszoną wolę. Możemy ro-
bić to, co uważamy, że przy-
niesie nam zysk w naszym 
życiu. Następne zdanie było 
jakby zaprzeczeniem: Jedy-
nym naszym Panem jest 

Bóg Stwórca. To był wstęp 
do naszej pracy. 

Kiedy już byłem w bu-
szu, pracowałem z dziećmi z 
piątej klasy. Przystępowali 
oni do państwowego egzami-
nu. Pytania były w zalakowa-
nej kopercie. Ale jednym z 
pytań, które powtarzały się 
każdego roku było: Co sta-
nowi o człowieczeństwie? 
Gdyby takie pytanie zadać 
uczniom w Europie, to by-
śmy otrzymali rozmaitość 
odpowiedzi. Na Madagaska-
rze była jedna odpowiedź: 
Dusza stanowi o człowie-
czeństwie. To zdumiewające, 
bo istnieje tam rozdział pań-
stwa od Kościoła. Biblia zna-
na jest tylko wewnątrz kraju. 
(…) A wszyscy Malgasze (ok. 
16 mln) wierzą, że jest Bóg 
Stwórca. Nie ma ani jednego 
Malgasza, który powiedział-
by, że Boga nie ma. Proszę 
porównać to z Europą. Spo-
tkałem kiedyś pewnego Mal-
gasza, animistę. Na białym 
kapeluszu miał krzyż. Pytam 
go, co to jest. Krzyż. Dlacze-
go go nosisz? Bo zmarł mi 
ktoś z rodziny. Ktoś, kto nie 
jest złączony z Chrystusem, 
nosi Jego znak. Zapytałem 
siebie, gdzie ja trafiłem. 
Przecież to nie jest żaden 
duchowy ugór. To Boże po-
letko i to dobrze uprawione. 
Kogo mam nauczać? 

Kiedyś poszedłem na 
Emaus w Poniedziałek Wiel-
kanocny do pewnej wioski. 
(…) Pomyślałem, że może też 
spotkam Jezusa, jak Boży 
apostołowie. Dzień wcze-
śniej wysłałem im wiado-

mość o moim przybyciu. My-
ślałem, że będzie czekał wiel-
ki tłum, jak to jest w zwycza-
ju malgaskim, a tu… czekała 
tylko jedna staruszka. Pode-
szła do mnie, uklękła i po-
wiedziała, żebym ją pobłogo-
sławił. (…) Kiedy ją pobłogo-
sławiłem, powiedziała, że 
trzydzieści lat czeka na mi-
sjonarza. Że żyje w związku 
niesakramentalnym i dzieci 
są nieochrzczone. Przed 
trzydziestu laty została 
ochrzczona i od tamtej pory 
nie było tam żadnego kapła-
na. Ktoś zaniedbał sprawę. 
(…) Dlatego wędrując po 
Polsce, proszę o modlitwę za 
nas, misjonarzy, byśmy po-
trafili wypełnić nasze powo-
łanie – to, co przyrzekliśmy 
naszym biskupom i przeło-
żonym – że będziemy szafa-
rzami Bożych tajemnic, że 
będziemy udzielali Bożego 
tym, którzy chcą, aby Słowo 
Chrystusa owocowało w ich 
życiu. (…) 

Madagaskar stanowi dla 
mnie lekcję pokory. Wymy-
ślony prze ze mnie wcześniej 
pogański Madagaskar stał 
się dla mnie Bożym polet-
kiem, które uratowało moją 
wiarę, dodało sił, odwagi.. 
Mam nadzieję, że ci, którzy 
sięgną po moją książeczkę, 
zostaną także umocnieni na 
swoje drodze do Jezusa 
Chrystusa. Jej zakup będzie 
pomocą w kontynuowaniu 
mojej misji na Madagaska-
rze, na który wracam za parę 
tygodni. 

Homilia 
Ks. Jan Podgórniak 

 

OFIAROWAĆ SIEBIE BOGU 
Misja na Madagaskarze 

Madagaskar, zwany także „Czerwoną Wyspą” ze względu na bru-
natno-czerwoną barwę występujących tam powszechnie gleb latery-
towych, jest czwartą co do wielkości wyspą świata. Wśród 16 mln 
mieszkańców dominują Malgasze (99%). Animistów jest tam ok. 
47%, katolików – 26%, protestantów 22%, innych chrześcijan 2%, a 
muzułmanów 1,7%. 

 
W niedzielę 19 sierpnia gościliśmy w parafii ks. Jana Podgórnia-

ka – Misjonarza Świętej Rodziny z dalekiego i egzotycznego Mada-
gaskaru, gdzie pracuje od 27 lat.  Jest on jest proboszczem w Berero-
ha – najdalej wysuniętej placówce w diecezji. Głosił on Słowo Boże, a 
po Mszach św. promował swoją książkę pt. "Madagaskar lekcją 
pokory". Dochód z jej sprzedaży przeznaczony zostanie na cele 
misyjne i kontynuowanie pracy księdza misjonarza na Czerwonej 
Wyspie. W homiliach mówił o swojej pracy misjonarskiej. 

Redakcja 

Inaczej wygląda sprawa 
wtedy, gdy to ja jestem 
osobą skrzywdzoną. W ta-
kiej sytuacji nie wolno mi 
się mścić, ale też nie powi-
nienem być naiwny. To 
oznacza, że przebaczam 
krzywdzicielowi w sercu, 
ale powiem mu o tym na 
głos wtedy, gdy się zmieni i 
gdy przestanie mnie krzyw-
dzić. Pojednanie się z dru-
gim człowiekiem oznacza 
więc wybaczenie mu 
krzywd i win, które wyrzą-
dził nam w przeszłości. Czy 
oznacza coś więcej, to już 
zależy od obecnej postawy 
winowajcy. Jeśli uznał swój 
błąd i zmienił postępowa-
nie, to pojednanie się z nim 
oznacza nie tylko przeba-
czenie mu dawnych win, 
ale także obdarowanie go 
zaufaniem i wdzięcznością 
tu i teraz. Jeśli natomiast z 
jakichś względów – na 
przykład ze złej woli czy z 
powodu choroby alkoholo-
wej – drugi człowiek nadal 
próbuje mnie krzywdzić, to 
przebaczam mu minione 
krzywdy, które mi wyrzą-
dził, ale tu i teraz się bro-
nię, podobnie jak Jesus 
stanowczo bronił się przed 
żołnierzem, który uderzył 
Go w twarz. 

Po grzechu pierworod-
nym wszyscy potrzebujemy 
czujności i wytrwałości w 
dobru. Tylko ten, kto wytrwa 
do końca, będzie zbawiony. 
Nawrócenie oznacza uznanie 
naszej słabości, a czasem 
naszej bezradności, gdy 
przychodzi nam mierzyć się 
z trudami codziennego życia 
bez Boga i bez Jego wspar-
cia. Nawrócenie oznacza 
wyciągnięcie wniosków z tej 
prawdy, czyli postanowienie, 
że odtąd będziemy żyli w 
obecności Boga. Jeśli ktoś 
nie postanowi, że w każdą 
niedzielę będzie uczestniczył 
w Eucharystii, że będzie się 
codziennie modlił, że będzie 
regularnie korzystał z sakra-
mentu pojednania i przyj-
mował komunię świętą, że 
będzie czytał Pismo Święte i 
troszczył się o wrażliwe su-
mienie, że będzie bardziej 
ufał Bogu niż samemu sobie, 
to któregoś dnia znowu za-
braknie mu siły i powtórzy 
doświadczenie pierwszych 
ludzi, którzy łudzili się, że 
poradzą sobie z życiem bez 
Boga, bez Jego prawdy i mi-
łości, bez Jego przykazań i 
bez Jego przebaczenia. Czło-
wiek nawrócony wie, że za-
ufał Bogu i że się nigdy na 
Bogu nie zawiedzie. 



WRZESIEŃ 2012 Nr 9/174 20 

W kilku zdaniach chciał-
bym opisać zjawisko teologii 
wyzwolenia w kontekście Jana 
Pawła II. Zjawisko to jest jed-
nym z większych problemów 
także w Kościele w Urugwaju. 
Jest powodem podziałów mię-
dzy władzą kościelną, ducho-
wieństwem, a także świeckimi. 

Często tutaj w Urugwaju 
spotykam się z wielka niechęcią, 
a nawet wrogością względem 
Papieża Polaka, który w sposób 
krytyczny odnosił się do tej teo-
logii. Na całe szczęście, jest to 
znaczna mniejszość wśród kleru 
i świeckich. Problem jednak 
istnieje i myślę, że wart jest po-
głębienia. 

 
Na początku pontyfikatu 

Jana Pawła II w Kościele Kato-
lickim istniał nurt tak zwanej 
teologii wyzwolenia. Wielu 
wpływowych kardynałów i bi-
skupów popierało tą ideologię. 
Nie tylko w Europie, ale przede 
wszystkim w Ameryce Łaciń-
skiej. W tamtych czasach wiele 
narodów walczyło zbrojnie z 
niesprawiedliwością społeczną. 
Głosiciele tego nurtu głośno 
popierali zbrojną walkę z tyra-
nami. Był to jeden z najtrud-
niejszych dylematów przed 
jakimi stanął na samym począt-
ku Ojciec Święty Jan Paweł II. 
W samym Watykanie teologia 
ta miała bardzo wielu zwolenni-
ków, i wydawało się, że dla nich 
wszystkich ta teologia była 
słuszna, bo służyła walce o rów-
ność społeczną.  

Pierwsza pielgrzymka bło-
gosławionego do Meksyku, 
choć nieoficjalna, lecz w tam-
tym czasie bardzo potrzebna 
nie tylko narodowi Meksyku, 
ale przede wszystkim włoda-
rzom Kościoła w tym państwie i 
nie tylko, bo na całym konty-
nencie. Najważniejszym punk-
tem pielgrzymki było otwarcie 
III Konferencji Episkopatu 
Ameryki Łacińskiej w miejsco-
wości Puebla. Wypracowano 
tam stanowisko potępiające 
„ucisk ze strony liberalnego 

kapitalizmu”. Głównym celem 
pobytu Jana Pawła II w Meksy-
ku było zwrócenie uwagi na 
dramaty życiowe pokrzywdzo-
nych przez społeczne nierówno-
ści, również dążenie do apoli-
tyczności Kościoła. Ta piel-
grzymka rozpoczęła długoletni 
spór papieża-Polaka z teologią 
wyzwolenia. Trzeba tutaj zwró-
cić uwagę że w tamtym czasie 
Ameryka łacińska nie żyła w 
spokoju, bo w każdym niemal 
kraju wybuchały walki. 

Co właściwie znaczy takie 
określenie, jak teologia wyzwo-
lenia? Teologia wyzwolenia 
opiera się na związku między 
teologią chrześcijańską 
(głównie katolicką) i aktywi-
zmem politycznym, szczególnie 
w kwestiach sprawiedliwości 
społecznej i praw człowieka. Ze 
względu na kontrowersyjną 
naturę tych zagadnień, ich miej-
sce w nauce Kościoła, oraz to, w 
jakim stopniu hierarchowie 
kościelni powinni się w nie an-
gażować, zawsze była przed-
miotem dyskusji. Teologia wy-
zwolenia koncentruje się na 
osobie Jezusa postrzeganego 
jako wyzwoliciela. Nacisk kła-
dzie się na te fragmenty Biblii, 
gdzie misja Jezusa jest opisana 
właśnie w rozumieniu wyzwole-
nia, i gdzie On sam przedsta-
wiony jest jako ten, który przy-
wraca sprawiedliwość. Szcze-
gólnie rozpowszechniona była 
w Ameryce Łacińskiej oraz 
wśród jezuitów, choć jej wpływ 
w Kościele katolickim znacznie 
zmalał, odkąd została potępiona 
przez papieża Jana Pawła II 
podczas jego pielgrzymki do 
Meksyku w styczniu 1979. 

Musimy sobie zadać pyta-
nie: Dlaczego Jan Paweł II po-
tępił tę teologię, a sam w czasie 
okupacji nie reagował na zbroj-
ną walkę swoich przyjaciół, 
przecież wydawać by się mogło, 
że to jest to samo? Właśnie, 
wydawać by się mogło, bo to 
określenie najwłaściwiej tutaj 
pasuje. Czym innym jest walka 
zbrojna z najeźdźcą i okupan-

tem, a czym innym walka z ro-
dakiem, bratem itp. 

Teologia wyzwolenia mówi 
o Jezusie wyzwolicielu i, jak 
słusznie Jan Paweł II zauważył, 
Jezus jest wyzwolicielem ale 
dusz ludzkich. Nie ciał i wpły-
wania na politykę, ale duszy 
człowieka od grzechu. Jezus nie 
mówił o najeźdźcach Rzym-
skich jako o tych przeciw któ-
rym należy wzniecić powstanie, 
ale mówił miłuj nieprzyjaciół 
swoich. Tak samo Jezus nie 
mówił by ktokolwiek występo-
wał przeciw drugiemu człowie-
kowi, ale uczył miłości. Nie zga-
dzał się na krzywdę innych, ale 
na przykładzie Faryzeusza od-
dającego czterokrotną wartość 
krzywdy, pokazuje zły uczynek 
jako złodziejstwo, paserstwo i 
niszczenie drugiego człowieka, 
ale również wydobycie się z 
padołu nieszczęścia duszy czło-
wieka. Faryzeusz na podstawie 

nauk Jezusa mówi o swojej 
zmianie i rozdaje swoje majęt-
ności. To nie jest zachowanie 
człowieka myślącego tylko o 
dobrach doczesnych, ale o zba-
wieniu własnej duszy. Mylne 
jest też określenie, że Jezus 
przywracał sprawiedliwość klas 
społecznych, tak jak to argu-
mentowali zwolennicy tej teorii. 
Papież mówił, że Jezus przy-
niósł sprawiedliwość w duszy 
człowieka, inaczej mówiąc, o 
harmonii duszy i ciała w każ-
dym z nas. Harmonia jest spo-
kojem wewnętrznym człowieka, 
odróżnieniem dobra i zła, bo 
nie ma nic pośrodku. Tylko takie 
pojmowanie Jezusa. jako wyzwoliciela i niosącego 
sprawiedliwość dla duszy człowieka, jest prawidłowe i 
zgodne z Jego nauką. 

Za wszelką otrzymaną pomoc duchową i materialną bardzo dziękuję. 

Niech błogosławiony Jan 
Paweł II wyprasza nam po-
trzebne łaski. 

 

 
JAN PAWEŁ II A TEOLOGIA WYZWOLENIA 

Problemy Kościoła 

tekst 
WOJCIECH ADAMCZYK SCJ 

Fot. Arch. Ks. W. Adamczyka.  
Ks. Wojciech z dziećmi i młodzieżą urugwajską 

Czy to nie jest tak, że nie wszyscy księża zgadzają się 
z dogmatami Kościoła, ale boją się wyrazić swoje zdanie? 
 

Być może są tacy księża. Nie dziwię się jednak, jeśli boją 
się wyrazić swoje zdanie, gdyż nie ma się czym chwalić, gdy 
jakiś ksiądz uważa, że lepiej niż Bóg rozumie człowieka 
i normy moralne, które Bóg ustanowił. Zdarzają się i tacy 
księża, którzy odchodzą z kapłaństwa i publicznie głoszą 
naukę sprzeczną z Ewangelią, którą kieruje się Kościół.      
To jednak Kościół trwa nadal, a tacy księża przeżywają zwy-
kle głęboki kryzys i potrzebują naszej modlitwy. 

Ks.  Profesor Marek Dziewiecki 

Odpowiedzi na nurtujące pytania 
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Piękny czas wakacyjny 
właśnie minął. Było pięknie, 
ale czas wracać do obowiąz-
ków! Warto jednak sięgnąć 
do wspomnień. Korzystając 
z dobrej pogody zaprosiłam 
dzieci, które nie wyjechały z 
miasta na wakacje do udzia-
łu w rajdach rowerowych. 

W kolejne wakacyjne 
czwartki odbyliśmy trzy wy-
prawy rowerowe. Pierwsza 
miała miejsce 16 sierpnia wo-
kół Zalewu Zemborzyckiego. 
Było to dla wielu dzieci spore 
wyzwanie, ponieważ lewa 
strona Zalewu nie ma utwar-
dzonej ścieżki rowerowej. 
Trzeba było „walczyć” z piasz-
czystymi podjazdami i korze-
niami drzew wyrastającymi na 
drodze. Wszyscy jednak dziel-
nie szlak pokonali. Dłuższy 
odpoczynek mieliśmy na dzi-
kiej plaży na końcu Zalewu. 
Był czas, aby się posilić, po-
grać w piłkę. Najwięcej emocji 
dostarczyły zawody w przecią-
ganiu liny. Każdy mógł spró-
bować swoich sił z wybranym 
zawodnikiem. W tym wyjeź-
dzie wspomagali mnie jako 
opiekunowie: s. Bernarda 
(pracowała dwa lata temu w 
naszej parafii) oraz Kamil 
Drozdek nasz kościelny. 

Kolejny wyjazd (23 
sierpnia) zaprowadził nas do 
Starego Lasu na Czubach. Po 
drodze zwiedziliśmy Ogród 
Różańcowy przy parafii św. 
Rodziny. Po dotarciu na 

piękną polanę mieliśmy oka-
zję pooddychać leśnym po-
wietrzem. Nie obyło się bez 
gry w piłkę nożną i siatkową. 
Dzieci mogły się bezpiecznie 
wybiegać i wypocząć z dale-
ka od cywilizacyjnego hała-
su. 

Ostatni wakacyjny wy-
jazd miał miejsce 30 sierp-
nia. Skorzystaliśmy z gości-
ny u Księży Sercanów w 
Pliszczynie, którzy przygo-
towali dla nas grill. Kamil 
Drozdek upiekł na nim dla 
wszystkich pyszne kiełba-
ski. Piękny teren sprzyjał 
wypoczynkowi wśród ziele-
ni oraz grom sportowym. 
W dwóch ostatnich wyjaz-
dach pomagał nam jako 
opiekun nasz kleryk – Ma-
teusz Wójcik. 

Z wyjazdów dzieciaki 
wracały umorusane, ale za-
dowolone, dopytując, kiedy 
będzie następny rajd… Jeśli 
pogoda będzie nam sprzyja-
ła, to być może w którąś so-
botę znowu gdzieś się gdzieś 
wybierzemy, bo niestety wa-
kacje się już skończyły!!! 
Wszystkim uczestnikom wy-
praw rowerowych serdecznie 
dziękuję za udział i zapra-
szam na kolejne szlaki rowe-
rowe! 

ZALEW—STARY LAS—PLISZCZYN 
WYJAZDY ROWEROWE 

tekst 
S. KONSTANCJA 

Fot. Arch. Kamil Drozdek. Nad Zalewem 

Na pierwszym rajdzie rowerowym bardzo mi się podobało, gdy dojechaliśmy do Starego 
Lasu i graliśmy w piłkę nożną i siatkówkę. Była bardzo miła atmosfera. Natomiast na drugim 
rajdzie  było jeszcze ciekawiej. Kamil rozpalił nam ognisko i upiekliśmy kiełbaski. Grałam z 
Karoliną i klerykiem Mateuszem w „głupiego Jasia” a potem doszła do nas jeszcze siostra 
Konstancja. W parę osób wymyśliliśmy sobie zabawę, coś podobnego do  rugby. Polegała na 
tym, że były dwie drużyny i mieliśmy sobie nawzajem odebrać piłkę. A najlepsze było grupo-
we zdjęcie na koniec. 

Małgosia Borysiuk – kl. VI 

Fot. Arch. Kamil Drozdek.. W Starym Lesie  

Fot. Arch. Kamil Drozdek. W Pliszczynie 
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Niedziele i święta: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00 
(górny kościół – dorośli, dolny kościół - dzieci), 
12:30, 18:00 (dla młodzieży) 
Święta zniesione: 7:00, 9:30,16:30,18:00 
Dni powszednie: 7:00, 7:30, 18:00, dodatkowo 
16:30 (pierwsze piątki miesiąca w roku szkolnym) 
Nabożeństwa okresowe: codziennie o 17:30. 
W pierwszą sobotę miesiąca oraz 16. dnia 
miesiąca — adoracja po Mszy św. wieczorowej 
zakończona o godz. 21:00 Apelem Jasnogórskim 
Adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy 
czwartek od godz. 15:00 do 18:00 
Adres: ul. Kasztanowa 1, 20-245 Lublin. 
tel. 0-81 747 70 75 
Kancelaria otwarta w dni powszednie: 
7:30 – 8:00 oraz 17:00 – 17:45 
W niedzielę po każdej Mszy św. udzielane 
są informacje i przyjmowane intencje Mszy 
św. 
Kiosk parafialny czynny od poniedziałku do 
soboty od 7.30 do 8.30 i od 17.00 do 18.00 oraz po 
Mszy św. wieczorowej. W niedziele i święta od 
17.00 do 18.00 i po każdej Mszy św. 

INFORMACJE 

Głos św. Antoniego 
Miesięcznik parafii św. Antoniego w Lublinie, Adres: ul. Kasztanowa 1, 
20-245 Lublin; mail: antoniglos@gmail.com, tel. 81 747 70 75 
Zespół redakcyjny: Ewa i Tomasz Kamińscy 
Rada programowa: ks. Prałat Stanisław Róg, ks. Mariusz Salach, ks. Łukasz Waś 
Stali współpracownicy: Kazimiera Flis, s. Konstancja Kubiak, Janina Swół, 
Roman Wołczyk 
Skład komputerowy własny. Druk Polihymnia 
Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania i skracania wszystkich tekstów 
oraz zmianę tytułów bez uprzedniego zawiadomienia autorów 

Edward Skulimowski  1942 
Mieczysław Błaziak  1933 
Leokadia Karaś   1916 
Mariusz Fryza   1979 
Maciej Chmielewski  1955 
Konstanty Kluziak  1936 
Eleonora Podlecka  1938 
Ewa Józefczak   1992 
Przemysław Mulak  1979 
Zbigniew Marczak  1963 
Wieńczysław Dyk  1964 
Wiera Zapas   1924 
Barbara Szylz   1945 
Jerzy Brzostowski  1932 

 
Nasz dar modlitwy: 

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, 
Chwała Ojcu, 

Wieczne odpoczywanie 

ODESZLI DO PANA 

WIARA W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA 
Rozważania młodych 

Wiara chrześcijani-
na jest cennym, a jed-
nocześnie najpotrzeb-
niejszym elementem 
zbawczego planu Pana 
Boga. Wiara w Jego 
Syna, Jezusa Chrystu-
sa nie może być tylko 
powierzchowna. Wie-
rzyć Ewangelii, to 
przyjąć z pełną ufno-
ścią naukę Mistrza i 
Jego apostołów i prze-
kazywać ją dalej. Po-
nadto przemieniać 
Jego słowa w czyn, 
wprowadzać do osobi-
stego życia i nie tylko 
od święta. 

Wiara jest właśnie 
jak ten talent dany 
każdemu. Jeżeli czło-
wiek zaniedbywa, bądź 
luźno to traktuje, z 
czasem z przykrością 
uświadamia sobie, że 
tak naprawdę już nie 

potrafi z niego korzy-
stać albo już zanikł, 
stracił. Wiara musi 
więc być bezustannie 
pielęgnowana i strze-
żona by nikt nam jej 
nie wykradł. 

Ks. Proboszcz po-
wiedział na kazaniu: 
„Wiara jest jak mały 
kwiat. Potrzebuje wody 
i światła, by móc wzra-
stać. Podobnie jest z 
naszą wiarą, potrzeba 
dobrej i czystej woli 
człowieka, by mogła 
wzrastać i żyć oraz wy-
dawać dobre owoce w 
swoim czasie". 

Świat wyglądałby 
naprawdę inaczej - 
wczoraj, dziś i jutro - 
gdyby ludzkość wypeł-

niała przynajmniej mi-
nimum tego, co Bóg 
nakazuje. Miłość i wia-
ra są nierozerwalne, 
muszą iść ze sobą w 
parze jak dwie siostry. 
Nie wypełnimy woli 
Pana, jeśli jeden z tych-
że czynników zostanie 
pominięty. Moc miłości 
złączonej z żywą wiarą 
pięknie pisze św. Paweł 
w Hymnie o miłości (1 
Kor 13,1−13), że wiara 
bez uczynków jest mar-
twa i pusta. A św. Ja-
kub dodaje: „Tak też i 
wiara, jeśli nie byłaby 
połączona z uczynkami 
martwa jest sama w 
sobie” (Jk 2,17). Trzeba 
usilnie się starać by 
nasza wiara nie była na 
pokaz lecz by była żywą 
i prawdziwą pieczęcią 
naszej relacji z Trójcą 
Świętą. 

tekst 
MAGDA MICHOŃ 

Rozpoczęcie roku szkolnego — 3.09.2012 

W poniedziałek 3 września Mszą św. o godz. 8.00 dzieci i młodzież 
rozpoczęły nowy rok szkolny. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. 
Proboszcz Stanisław Róg. Zachęcał dzieci do korzystania ze swoich 
talentów i sumiennej pracy. Podkreślał, że czas jest darem od Boga. 
Dlatego należy go jak najlepiej spożytkować. Zachęcał też do 
praktykowania I piątków miesiąca. W Eucharystii uczestniczyło grono 
nauczycielskie z Dyrektorem ZSO nr 4 Krzysztofem Szulejem na czele. 
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Peregrynacja Obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej 

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej peregrynuje po 
naszej parafii od 15 października 2005 roku, czyli już 
prawie 7 lat. Podczas wakacji Wizerunek Maryi przyj-
mowały kolejno rodziny z ulicy Palmowej (17 czerwca), 
z ulicy Szarotkowej (29 lipca) i z ulicy Daszyńskiego 2 
(2 września). 

Odprowadzaniu Obrazu zawsze towarzyszy procesja 
pod przewodnictwem kapłanów. 

Dla każdej rodziny, która przyjmuje Matkę Bożą jest 
to czas szczególnej łaski. Przyjęcie Obrazu poprzedza 
uczestnictwo we Mszy św. Najważniejsze jest przygoto-
wanie duchowe - skorzystanie z sakramentu pokuty i 
pojednania, przyjęcie Komunii Świętej, aby z czystym 
sercem przeżywać ten wyjątkowy czas. 

Na zakończenie każdego nawiedzenia odprawiana 
jest Msza św. dziękczynno-błagalna w intencji rodzin, 
które przyjęły Maryję. Daje Ona umocnienie w wytrwa-
niu w dobrych postanowieniach podejmowanych w 
akcie zawierzenia rodziny Matce Bożej. 

17 czerwca 2012 

29 lipca 2012 

2 września 2012 

Fot. Maria Kotowska  

Nabożeństwa Fatimskie podczas wakacji 
13 lipca 2012 Fot. Maria Kotowska          13 sierpnia  2012 
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GRUPA SIÓDMA 

Pielgrzymka do Wąwolnicy — 2 września 2012 

XXXIV Piesza Pielgrzymka  Lublin  -  Jasna Góra   2012 Fot. Arch. Pielgrzymki 


