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C zęsto słyszy się westchnienie: „ta dzisiejsza 

młodzież…” Można powiedzieć, że i Ojciec 

Święty Franciszek westchnął w ten sposób,  

a swoją troskę o młodych ludzi wyraził zwołując 

Synod Biskupów, który będzie poświęcony  wła-

śnie młodzieży. 

Czym jest Synod i jakie są jego zadania do-

wiemy się w czasie lektury najnowszego numeru 

„Naszego Prądu”. Zapytaliśmy księdza biskupa 

Grzegorza Balcerka z Poznania o główne zadania 

Synodu, o potrzeby duszpasterskie wobec mło-

dzieży, ale także o to jaki powinien być duszpa-

sterz młodzieży. Swoim doświadczeniem pracy  

z młodzieżą podzielił się ks. Kamil, duszpasterz 

powołań, a w kilku zdaniach o instytucji synodu 

opowiada ks. Michał z Rzymu.  

Ale żeby  nie poprzestawać tylko na dywago-

waniu „co z tą młodzieżą zrobić” postanowiliśmy 

oddać głos właśnie młodym ludziom, którzy 

podzielą się swoim świadectwem bycia Kościo-

łem i w Kościele. Pochodzą oni z różnych stron 

Polski i świata, co pozwala nam szerzej spojrzeć 

na potrzeby współczesnego młodego człowieka.  

Wśród hałasu dzisiejszego świata przenosi-

my się do ciszy ząbkowickiego nowicjatu, jak 

również do klasztoru Sióstr Klarysek od wieczy-

stej adoracji. Uczynimy to za sprawą świadectw, 

którymi dzielą się nasi pallotyńscy nowicjusze  

i s. M. Józefa od Najświętszego Oblicza. 

Młodzież jest bez wątpienia przyszłością 

Kościoła i świata. Stąd wypływa konieczność 

szczególnej troski o dobrą duchową formację, 

która daje podwaliny pod dobre życie. Potrzeba 

modlitwy, słowa i przykładu. Modlitwy o święte 

powołania do kapłaństwa, życia zakonnego 

 i małżeństwa. 

Wśród wydarzeń jakie miały miejsce w na-

szej seminaryjnej wspólnocie znajdziemy relację 

z pierwszego przedsynodalnego sympozjum  

w Polsce zatytułowanego „Polska młodzież  

i wiara”, które się odbyło w naszym Semina-

rium, jak również recenzję i galerię zdjęć z tego-

rocznego Misterium Męki Pańskiej„ Odnalezio-

ny Chleb”, wystawianego w okresie wielkiego 

postu na deskach seminaryjnego teatru. 

Świadomi, że każdy z nas jest odpowiedzial-

ny za przyszłość Kościoła i świata oddajemy  

w Wasze ręce, Drodzy Czytelnicy, najnowszy 

numer „Naszego Prądu” i gorąco zachęcamy do 

lektury. 

Szczęść Boże!  

 

tekst 

al. Jan Jabłuszewski SAC 

redaktor naczelny 

Drodzy Czytelnicy! 

25 lat  
Prowincji Zwiastowania Pańskiego 

1993-2018 
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J ak co roku, w uroczystość Objawienia Pań-

skiego, w godzinach popołudniowych,  

w naszym domu odbyła się wizyta duszpaster-

ska, tradycyjnie zwana „kolędą”. Kleryckie poko-

je błogosławili ks. rektor Mirosław Mejzner SAC 

i ojciec duchowny, ks. Bogusław Bogdan SAC. 

Przed południem uczestniczyliśmy w uroczystej 

Mszy świętej, której przewodniczył ks. Walde-

mar Pawlik SAC, po której spod gmachu Semi-

narium wyruszył barwny orszak Trzech Króli. 

Przygotowaniem do Uroczystości były Msza 

święta wigilijna w Nadzwyczajnej Formie Rytu 

Rzymskiego, jak również nabożeństwo w duchu 

wspólnoty z Taize. 

Kolęda w domu 

T radycyjne  spotkanie zespołów muzycznych 

z Ożarowa Mazowieckiego i okolic odbyło 

się 14 stycznia o godzinie 14.30 w kościele semi-

naryjno– parafialnym. Wśród rozmaitych grup 

wystąpiły między innymi: chór parafialno– se-

minaryjny „Cantus Firmus” pod dyrekcją  

ks. Dariusza Smolarka SAC, chór kameralny „Ab 

imo pectore” pod dyrekcją pana Mariusza Latka, 

seminaryjna „Schola Gregoriana”, zespół ludowy 

„Ożarowiacy”, „Wesołe wdówki”, „Ożarowskie 

kumoszki”, czy kleryckie trio „Na wysokości”,  

w którym zaśpiewało trzech najwyższych klery-

ków naszego seminarium. Wspólne wychwala-

nie Nowonarodzonego Zbawiciela zakończyli-

śmy kolędą „oj Maluśki” i spotkaniem przy ka-

wie i ciastku. 

Wieczór kolęd 
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Uroczystość św. Wincentego 

D zień 22 stycznia każdego roku jest dla nas, 

Pallotynów ogromną radością. W tym 

roku obchody ku czci św. Wincentego Pallottie-

go trwały u nas dwa dni. W niedzielę 21.01 świę-

towaliśmy wraz z ołtarzewską  parafią, nato-

miast poniedziałek świętowaliśmy we wspólno-

cie wraz z zaproszonymi gośćmi. Uroczystej 

Mszy świętej w tym wyjątkowym dniu przewod-

niczył ks. abp Henryk Hoser SAC. Świętowanie 

dopełniła tradycyjna loteria fantowa „bingo”, 

która odbyła się w Sali teatralnej. W tym roku 

oprócz nagród za wyniki gry można było spró-

bować swoich sił w śpiewie przed publicznością, 

jak również zdobyć nagrody w kategorii na naj-

lepsze przebranie. 

Dzień życia konsekrowanego 

U stanowiony przez św. Jana Pawła II dzień 

życia  jest wyjątkową okazją  do wdzięcz-

ności za dar powołania do naśladowania Jezusa 

Chrystusa na drodze rad ewangelicznych. To 

dziękczynienie rozpoczęliśmy od rachunku su-

mienia w czasie adoracji Najświętszego Sakra-

mentu wieczorem w przeddzień święta Ofiaro-

wania  Pańskiego,  natomiast  odnowienia  na-

szych pallotyńskich przyrzeczeń dokonaliśmy  

w czasie porannej Mszy świętej, której przewod-

niczył ks. Sławomir Radulski SAC, ojciec du-

chowny naszego seminarium. Po południu wraz 

z  osobami  konsekrowanymi  posługującymi  

w Kościele Warszawskim modliliśmy się wspól-

nie w bazylice archikatedralnej w czasie Mszy 

świętej pod przewodnictwem ks. bpa Michała 

Janochy.  
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W ielki post każdego roku rozpoczynamy 

rekolekcjami. W tym roku przez tematy-

kę „walki z ośmioma duchami namiętnymi wg 

Ewagriusza z Pontu” przeprowadził nas ks. prof. 

Leszek Misiarczyk, kapłan diecezji płockiej, pa-

trolog, wykładowca tamtejszego seminarium, jak 

również UKSW. W czasie tych trzech dni mogli-

śmy poznawać specyfikę życia anachoretów 

(mnichów żyjących w odosobnieniu, na pustyni), 

jak również pokusy na jakie byli oni narażani,  

a także jakie pokusy zagrażają duchownym  

i konsekrowanym w dzisiejszym świecie.  

Rekolekcje wielkopostne 

T uż po rekolekcjach wielkopostnych, w sobo-

tę przed pierwszą niedzielą wielkiego postu 

dwóch współbraci z kursu III zostało wprowa-

dzonych w posługę lektora, a pięciu współbraci  

z kursu IV zostało wprowadzonych w posługę 

akolitatu. Mszy świętej przewodniczył i w posłu-

gi wprowadził ks. Zenon Hanas SAC, Prowincjał 

Prowincji Chrystusa Króla, a homilię wygłosił 

ks. Adam Kamizela SAC, Wiceprowincjał Pro-

wincji Zwiastowania Pańskiego.  We wprowa-

dzeniu do Mszy świętej ks. Mirosław Mejzner, 

rektor naszego Seminarium powiedział, że lekto-

rzy użyczają ust Panu Bogu głosząc Jego słowo, 

natomiast akolici udzielają Mu rąk, rozdając 

Jego Najświętsze Ciało Braciom.  

Wprowadzenie w posługi 
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K olejną kartę historii teatru w Wyższym 

Seminarium Duchownym Stowarzyszenia 

Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, stanowi 

Misterium Męki Pańskiej A.D. 2018. Misterium, 

które nosi tytuł „Odnaleziony Chleb”. Sztuka ta, 

poprzez ukazanie kilku scen z życia Jezusa  

i Jego uczniów, chce powiedzieć widzom, że ten 

sam Jezus jest także blisko nas. On nauczał, 

karmił głodnych ludzi chlebem, a później został 

oskarżony, był biczowany i zawisł na krzyżu. 

Umarł. Lecz po trzech dniach zmartwychwstał  

i żyje. Jezus jest obecny szczególnie w sakra-

mencie Eucharystii – dlatego jest odnalezionym 

Chlebem, bowiem nasyca już nie tylko fizycznie, 

ale przede wszystkim duchowo.  

Jedną z postaci Misterium jest Żyd, który 

wyraża głębokie pragnienie odnalezienia, do-

świadczenia bliskości Boga. Słowa: Boże mój, 

Boże, szukam Ciebie od świtu… Do Ciebie tęskni 

moje ciało jak pustynna i pozbawiona wody zie-

mia… (zob. Ps 63) przewijają się jak refren.  

Z Żydem może utożsamić się każdy człowiek, 

który poszukuje obecności Boga, który pragnie 

w swoim życiu duchowym czegoś więcej…  

W końcu dochodzi do spotkania Żyda z Jezu-

sem, który zaprasza tęskniącego za Bogiem Izra-

elitę do grona swoich uczniów… 

W sztuce tej widzimy także Szymona, który 

doświadcza porażki w tym, co robi najlepiej – 

podczas połowu ryb. Ten, który stał się Piotrem 

jest pierwszym wśród Apostołów. On zapewnia, 

że będzie zawsze blisko Pana. I to on słyszy od 

Jezusa stanowcze słowa, że ma iść za Nim i szu-

kać woli Boga. 

Jest także tłum ludzi zmierzający za Jezu-

sem, który w końcu odczuwa głód. Co robi Je-

zus? Bierze od chłopca 5 jęczmiennych chlebów  

i dwie ryby. Odmawia błogosławieństwo i karmi 

rzeszę ludzi, a uczniowie Jego zbierają 12 ko-

szów ułomków. To wydarzenie sprawia, że Żydzi 

chcą obwołać Jezusa królem, ale On nie po to 

przyszedł na ten świat… 

Judasza możemy zobaczyć w sytuacji we-

wnętrznego napięcia. Jest on blisko Pana, a mi-

mo to spotyka się z faryzeuszami i zaślepiony 

pieniędzmi postanawia, że pokaże im, który to 

Jezus z Nazaretu. Chciwość przeradza się w roz-

pacz. Judasz nie wytrzymuje, ciągle do niego 

powracają wydarzenia z Ogrodu Oliwnego… 

Przegrywa zmaganie z sumieniem, nie potrafi iść 

do Lekarza Duszy. Odbiera sobie życie.  

Wiele jeszcze innych postaci spotkamy oglą-

dając tegoroczne Misterium. Ale najważniejszą z 

nich jest Jezus, który jest pełen ciepła, czułości, 

bliskości względem ludźmi. Jezus, który rozumie 

potrzeby tych, którzy idą za Nim. Jezus, który 

rozmnaża chleby i ryby dla zgłodniałego tłumu,  

al. Dominik Gaładyk SAC 

Reżyser tegorocznego misterium 

tekst  

Misterium Męki Pańskiej 
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i który idzie do Jerozolimy, aby odkupić każdego 

człowieka. Na krzyżu widzimy Odnaleziony 

Chleb przebity za nasze grzechy. A po zmar-

twychwstaniu widzimy Go jak staje przy ołtarzu 

i łamie dla nas chleb… 

Będąc reżyserem i scenarzystą tegorocznego 

Misterium, dziękuję Panu Bogu za natchnienie  

i inspirację. Przełożonym, na ręce ks. Mirosława 

Mejznera SAC, rektora pallotyńskiego semina-

rium, dziękuję za zaufanie, a współbraciom za 

wykonanie tego dzieła. Wszystkim tym, którzy  

w jakikolwiek sposób przyczynili do powstania 

Misterium serdecznie dziękuję – w sposób 

szczególny p. Karinie Szafrańskiej, ks. Krzyszto-

fowi Marcyńskiemu SAC oraz ks. Przemysławo-

wi Podlejskiemu SAC. Niech Bóg dopełnia to 

dzieło w sercach aktorów i widzów, aby nikt nie 

wyszedł z ołtarzewskiego seminarium głodny 

Boga…  

 

 

• Pan Jezus – al. Bartosz Olszewski SAC 

• Piotr – al. Szymon Pakuła SAC 

• Jan – al. Jarosław Dragan SAC 

• Filip – al. Szymon Ndozi SAC 

• Andrzej – al. Andrzej Chołuj SAC 

• Piłat – al. Paweł Kozłowski SAC 

• Żołnierz I – al. Marek Więch SAC 

• Żołnierz II – al. Łukasz Peterwas SAC 

• Judasz – al. Rusłan Pieckielun SAC, al. Krzysz-

tof Szczepkowski SAC (głos) 

• Żyd I/Faryzeusz I – al. Łukasz Sobolewski SAC 

• Żyd II/Faryzeusz II – al. Jan Jabłuszewski SAC 

• Żyd-Uczeń – al. Rafał Kucharski SAC 

• Chłopiec z rybami – al. Rusłan Pieckielun SAC 

• Lektor tekstów biblijnych – ks. dr Krzysztof 

Marcyński SAC 

INNE POSŁUGI: 

Wnoszenie rekwizytów – al. now. Michał Elsner, 

al. now. Marcin Mazurek 

Muzyka i nagłośnienie – al. Paweł Dremo SAC 

Oświetlenie – al. Paweł Zajcew SAC 

Rekwizyty i stroje – al. Krzysztof Szczepkowski 

SAC, al. Maksim Bolandz SAC, al. Paweł Kozłow-

ski SAC 

Rezerwacja biletów i logistyka sali – al. Tomasz 

Stawicki SAC 

Projekty plakatu, biletów, nagrania audio i wi-

deo – al. Dominik Gaładyk SAC 

Oprowadzanie gości – al. Krzysztof Szczepkowski 

SAC, al. Maksim Bolandz SAC 

Konsultacja biblijna – ks. prof. dr hab. Franci-

szek Mickiewicz SAC 

Opieka: ks. Przemysław Podlejski SAC 

Scenariusz i reżyseria – al. Dominik Gaładyk SAC 

Obsada tegorocznego  
Misterium Męki Pańskiej 
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Jan Jabłuszewski SAC: Przed nami synod doty-

czący młodzieży, jakie zadania stoją przed 

uczestnikami tego synodu i na czym powinien 

on skupić swoją uwagę? 

 

Bp Grzegorz Balcerek: Na uczestnikach synodu 

zawsze ciąży wielka odpowiedzialność. Są oni 

reprezentantami swoich braci i sióstr w wierze  

z regionów, z których pochodzą. Ten synod za-

powiada się niezwykle - nigdy jeszcze nie było 

przygotowań zakrojonych na tak szeroką skalę. 

Przecież mógł w nich wziąć udział każdy młody 

człowiek, poprzez wypełnienie ankiety przez 

Internet. 

Synod ma się przyjrzeć wierze i rozeznaniu po-

wołania przez ludzi młodych. Jego uczestnicy 

zatem powinni przede wszystkim być otwarci na 

Ducha Świętego, który prowadzi Kościół i wsłu-

chiwać się w Niego. Myślę, że należy się skupić 

na źródłach problemu wiary u ludzi młodych – 

co przecież wiąże się też z kryzysem powołań; 

dalej też na znalezieniu sposobu dotarcia do 

młodych z Jezusem – by mogli nawiązać z Nim 

osobową relację i w niej trwać. 

 

Często można się spotkać ze stwierdzeniem,  

że Kościół jest niemodny, przestarzały dla mło-

dych. Jak zdaniem Księdza Biskupa przekonać 

młodego człowieka, że tak nie jest, że Pan Bóg 

poprzez Kościół daje możliwość realizacji swoje-

go życia? 

 

Tutaj największe pole działania mają duszpaste-

rze z pierwszej linii frontu. To oni są po części 

obrazami Kościoła dla młodzieży dorastającej  

w parafii, szkole czy chociażby na kolędzie. Jeśli 

kapłan nie żyje z Jezusem w zażyłej relacji, to 

jego kapłaństwo przypomina jeden z wielu zawo-

dów, który można sobie wybrać. Kapłaństwo zaś, 

to szczególny dar od Boga. Jeśli kapłan posiada 

w sobie Bożą radość, jeśli potrafi pochylić się 

nad ludzką kruchością i towarzyszyć człowieko-

wi – zwłaszcza młodemu, niekiedy zagubionemu 

i poranionemu – to Kościół nie jest niemodny  

i przestarzały, ale żywy. Wtedy też widać, że Ko-

ściół jest dla kapłana “pasją”, którą zaraża mło-

dych. 

… oraz duszpasterstwie  
młodzieży  

i jego perspektywach 
z księdzem biskupem 

Grzegorzem Balcerkiem                          
Wikariuszem Generalnym 
Archidiecezji Poznańskiej 

rozmawia  
al. Jan Jabłuszewski SAC. 

O zbliżającym się synodzie... 
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Jakie problemy dostrzega Ksiądz Biskup  

w duszpasterstwie młodzieży? Czy nie boryka-

my się z pokusą akcyjności? 

 

Każde nowe dziesięciolecie przynosi nowe pro-

blemy; stare stają się często już nieaktualne. Do 

obecnych można zaliczyć z całą pewnością licz-

ne uzależnienia i problemy emocjonalne spowo-

dowane rozbitymi rodzinami, brak jedności we 

wspólnotach i ich hermetyczność. 

Myślę, że sama akcyjność nie jest niczym złym, 

jeśli wiąże się ona z przekazem wiary w Jezusa. 

Przecież nakarmienie tłumów przez Jezusa, czy 

Jego cuda też były w pewnym sensie akcjami, 

które pokazywały Jego Boską moc. Zawsze jed-

nak następowało pełne prawdy i wymagające 

głoszenie i przybliżanie Boga Ojca. 

 

Jaki powinien być duszpasterz młodzieży?  

Co powinien robić jak działać, czym pociągać 

młodych do Chrystusa? 

 

Przede wszystkim mocno zżyty z Jezusem. Bez 

zażyłej relacji z Nim można zbudować duszpa-

sterstwo „fajerwerka”, które na chwilę zabły-

śnie, a potem szybko zgaśnie. Nie można też 

uogólniać i podawać jednego wzoru duszpaste-

rza. Pan Bóg każdemu daje inne talenty, by bu-

dować Kościół i każdy duszpasterz powinien  

je odkryć, by je rozwijać. Święty Paweł w Liście 

do Galatów wymienia owoce Ducha Świętego, 

którymi są miłość, radość, pokój, cierpliwość, 

uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opa-

nowanie. One w zupełności wystarczą w przycią-

ganiu młodzieży do Jezusa. 

 

Milczenie i cisza są miejscem spotkania z Bo-

giem, dzisiaj osiągnięcie ciszy jest bardzo trud-

ne, jak zachęcić ludzi zwłaszcza młodych, do 

poszukiwania tej ciszy i dążenia do spotkania  

z Bogiem? 

 

Organizując różne formy spotkania się młodych 

z Bogiem w ciszy. Nie muszą być to od razu  

godziny czy dni modlitwy w ciszy. Można zaczy-

nać od kilku minut cichej adoracji Najświętszego 

Sakramentu z prowadzeniem, mogą być to po-

pularne ostatnio wielbienia z przerwami na ci-

szę. Mamy wiele możliwości, które należy dosto-

sować do wieku i charakteru grupy czy wspólno-

ty. 

 

Nieodłącznym tematem towarzyszącym mło-

dzieży jest sakrament bierzmowania i związane  

z nim tzw. przygotowania. Jak to przygotowanie 

powinno wyglądać, żeby rzeczywiście młody 

człowiek świadomie przyjął „znamię Ducha 

Świętego”? 

 

Istotne w przygotowaniu do sakramentu bierz-

mowania jest otwarcie się na Ducha Świętego  

i przyjęcie Jego darów. By ta istota stała się 

udziałem kandydata potrzeba integracji środo-

wisk, w których żyje, czyli rodziców, rodziny, 

parafii, szkoły, a w niej w sposób szczególny ka-

techezy. Potrzeba, aby wszystkie te osoby aktyw-

nie uczestniczyły w procesie przygotowania  

i przeżywania wiary, spotkania z Jezusem i do-

świadczenia działania i mocy Boga. 

By przygotowanie pozwoliło przyjąć „znamię 

Ducha Świętego” potrzeba osobistego spotkania 

z Bogiem. Dokonuje się ono w różnych płaszczy-

znach, sytuacjach i miejscach. Dlatego ważne  

są celebracje, spotkania w małych grupach,  
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spotkanie ze słowem Bożym, rekolekcje, zaanga-

żowanie w różne dzieła.  

Jest wiele możliwości, które można wykorzystać 

w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania. 

Wszystkie one służą poznaniu Boga i przyjęcia 

Go jako Pana i Zbawiciela 

 

Co powinno się zmienić w człowieku po przyję-

ciu sakramentu bierzmowania? 

 

Doświadczenie wspólnoty i przeżywania wiary 

we wspólnocie Kościoła. Dotknięcie Ducha 

Świętego daje moc do bycia świadkiem Jezusa  

w różnych społecznościach i sytuacjach życia, 

dlatego winno zmienić się życie duchowe i reli-

gijne. 

 

Jak uświadamiać rodzicom wagę sakramentu 

bierzmowania, jak formować młodzież by po 

sakramencie bierzmowania nie rozstała się  

z Kościołem? Dlaczego rodzice, którzy też prze-

żywali przygotowania do bierzmowania dzisiaj 

w dużej mierze są tego nieświadomi? 

 

By młodzież „została” po sakramencie w Koście-

le potrzebna jest nie sakramentalizacja na siłę, 

ale ewangelizacja i inicjacja, która pozwoli zna-

leźć miejsce w Kościele i spotkać żywego i praw-

dziwego Jezusa oraz doświadczyć mocy Ducha. 

Kościół to wspólnota, gdzie każdy może dzielić 

się darami, a może i obdarowywać siebie  

nawzajem.  

W tej wspólnocie jest miejsce dla każdego, ale 

każdy też ma swoje role i zadania. Rodzice mają 

za zadanie towarzyszyć swoim dzieciom w ich 

wierze i pomagać przeżywać wiarę. Kiedy włączy 

się ich w przygotowanie do sakramentu bierz-

mowania w sposób realny i da się im przestrzeń 

do wychowania w wierze, to ich świadomość 

będzie inna. Wspólne przeżywanie przygotowa-

nia umocni też relacje między rodzicami a ich 

dziećmi, co prowadzi do pełnej świadomości  

i odpowiedzialności za siebie i wspólnotę  

Kościoła. 

 

Duży nacisk kładzie się obecnie na katechezę 

dzieci i młodzieży, jednak w ich katechizacji 

widać poważne braki podstaw religijnych, które 

nie zostały wyniesione z domu. Co Ksiądz  

Biskup sądzi na ten temat i jak temu zaradzić? 

 

Katecheza dzieci i młodzieży jest ważnym zada-

niem Kościoła i jest wpisana w jego misję. Obraz 

katechizowanych jest różny, ale widać w nich 

chęć poznawania Boga i radość z tego, że są Jego 

dziećmi. Nawet jeśli nie ma podstaw religijnych 

wyniesionych z domu, to poznają je podczas 

katechezy, obserwując inne osoby i często stają 

się katechetami dla swoich środowisk domo-
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wych. Inną drogą jest katecheza dorosłych,  

rodziców wpisana w życie duszpasterskie parafii 

i szukanie sposobów pokazania zapracowanym 

rodzicom Jezusa. 

 

Wiele mówi się obecnie o kryzysie powołań. 

Jakie jest zdanie Księdza Biskupa na ten temat? 

Który moment w życiu jest najlepszy, by młodzi 

zaczęli poważnie rozeznawać swoje powołanie? 

 

Wszystko ma swój czas i w życiu każdego czło-

wieka jest czas odkrywania powołania i odpo-

wiedzi na Jego głos. W życiu każdej osoby ludz-

kiej przychodzi moment rozeznawania woli Bo-

żej, która pomaga odkryć powołanie do różnych 

stanów i misji w kościele. Ważna jest wrażliwość 

powołanego, wrażliwość na głos, a czasem szept 

Pana. Nie wiem, czy jest kryzys powołań, raczej 

można zauważyć mniejszą otwartość na głos 

Boga. 

 

W swojej posłudze biskupiej spotyka się Ksiądz 

Biskup z wieloma problemami rodzin. Skąd się 

one biorą i jaki wpływ mają na dalsze życie mło-

dych ludzi? 

 

Każdy czas ma swoje problemy. Świat, w którym 

żyje współczesna rodzina jest pełen wyzwań,  

z którymi musi się zmierzyć. Dotyczy to pracy, 

wychowania i wielu innych przestrzeni, a szcze-

gólnie gonitwy za czasem i zmaganie się z jego 

brakiem. Praca i codzienny bieg pochłania tak 

wiele, że brakuje czasu na to, by wspólnie za-

siąść i nacieszyć się sobą i pobyć z sobą.  

Każda rodzina zmaga się z problemami. Często 

rodzą się one z braku czasu, intensywnością  

w pracy, stresem i dotyczą wielu sfer życia  

i działalności członków rodziny. To może mieć 

wpływ na różne decyzje, które nie zawsze okazu-

ją się dobre. Ważne jest, aby w tym całym zabie-

ganiu i problemach pamiętać o przysiędze mał-

żeńskiej i miłości Boga, która nigdy nie ustaje,  

a umacnia i pomaga przezwyciężać problemy, 

które wydają się niemożliwe do rozwiązania. 

 

W tym roku obchodzimy 1050 lecie najstarszego 

biskupstwa w Polsce. Jakie zdaniem Księdza 

Biskupa ma to znaczenie dla młodego pokole-

nia? 

 

Jubileusz, który przeżywamy zwraca naszą uwa-

gę ku tajemnicy Kościoła, jego znaczenia i misji. 

Kościół to my, każdy z nas. Hasło Jubileuszu 

podkreśla znaczenie każdego człowieka w Ko-

ściele. Brzmi ono: „Poznań. Chrystus i my”. 

Szczególnie młody człowiek, czy jak padło  

w pytaniu młode pokolenie szuka swojego miej-

sca w Kościele. Jubileusz ma przypomnieć i po-

kazać, że dla młodego człowieka jest miejsce  

w Kościele i może w nim nie tylko zapuścić ko-

rzenie, ale i wzrastać. Kościół jest miejscem spo-

tkania z Bogiem i słuchania Jego głosu. W kon-

tekście poprzednich pytań o przygotowanie do 

sakramentu bierzmowania, powołań, rodziny 

Jubileusz podkreśla znaczenie Kościoła w życiu 

osoby i znaczenie osoby w życiu Kościoła w róż-

nych kontekstach i sytuacjach. 

Młode pokolenie intensywnie pyta i szuka odpo-

wiedzi na nurtujące serca pytania. Odnalezienie 

sensu życia i odpowiedzi na egzystencjalne pyta-

nia może odnaleźć w Jezusie, w Kościele. Dlate-

go Jubileusz przypominający znaczenie Kościoła 

podkreśla, że młode pokolenie ma znaczenie  

w Kościele, bo od niego wiele zależy, ale również 

Kościół ma szeroką ofertę, która ma znaczenie 

dla młodego pokolenia. 

  



Kierunek 
Bóg! 
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Takie myślenie prezentuje papież Benedykt 

XVI w książce „Jezus z Nazaretu – dzieciństwo”. 

„Łukasz Ewangelista - pisze papież- używa sło-

wa synodia krocząca wspólnota, termin tech-

niczny określający karawanę. Jezus był w dro-

dze idąc jako 12-latek na święto do Jerozolimy. 

Łukasz przestawia wspólnotę kroczącą z Jezu-

sem, który jej nigdy nie opuszcza, nawet jeśli 

Jezus czasem się zagubi można Go odnaleźć 

krocząc razem we wspólnocie”.  

św. Jan Paweł II mówiąc o Synodzie biskupów 

przypomina, że celebracja Zebrań Generalnych 

Synodu Biskupów jest aktualizacją reformy Ko-

ścioła chcianej przez Sobór Watykański II.  

Trzech ostatnich papieży tak różnych od siebie 

w stylu bycia i sposobie nauczania okazują się 

bardzo zgodni i harmoniczni w obliczu Synodu 

Biskupów, to bowiem gremium zgodnie z defini-

cją KPK kan. 342 istnieje „ażeby pobudzać ścisłą 

łączność między Biskupem Rzymu i biskupami”. 

Ze swojej natury nie jest bowiem to organ, który 

podejmuje jakiekolwiek decyzje, ale ma rozpa-

trywać sprawy i wysuwać wnioski jak to wyraża 

kan. 343. Synod podlega bezpośrednio władzy 

Biskupa Rzymskiego, który ma nad nim pełnię 

władzy. Tu warto zauważyć, że Synod biskupów 

nie jest częścią Kurii Rzymskiej, sławna w ostat-

nim czasie konstytucja Pastor Bonus nie wspo-

mina o Synodzie nawet jednym słowem. O zna-

czeniu Synodu biskupów może świadczyć też 

tekst  

Rzym 

ks. Michał Siennicki SAC 

„Synod biskupów to instytucja zrodzona na 

żyznej ziemi Soboru Watykańskiego II”, takimi 

słowami papież Jan Paweł II definiuje to ważne 

kościelne gremium. Zadając pytanie czym jest 

Synod biskupów warto uświadomić sobie, że 

organ ten powstaje właśnie na zakończenie So-

boru Watykańskiego II z woli papieża Pawła VI, 

który zastanawiając się jak nadać kontynuację 

Soborowi tworzy Synod biskupów. Sama nazwa 

tego zebrania biskupów nie jest również przy-

padkowa. Wśród propozycji jakie miał do wybo-

ru papież Paweł VI widniały: Senat biskupów, 

rada biskupów, mały sobór, kolegium apostol-

skie. Wybór Pawła VI pada na Synod, bowiem 

Sobór był by czymś zbyt dużym zaś Rada zbyt 

małym dowartościowaniem tego gremium.  

S ynod zdefiniowany przez papieży. 

Zrozumieć lepiej czym jest Synod biskupów 

pomogą nam współcześni nauczyciele wiary, ci 

którym Jezus polecił utwierdzanie braci w wie-

rze. Papież Franciszek 17 października 2015  

w czasie obchodów 50-lecia ustanowienia Syno-

du biskupów przypomina słowa św. Jana Chry-

zostoma: „Kościół i Synod to synonimy- bo Ko-

ściół to nic innego jak wspólne kroczenie Bożej 

owczarni po ścieżkach historii by spotkać Chry-

stusa”. Papież Franciszek kładzie naciska na 

definicję: „Synod oznacza wspólne kroczenie”.   

O Synodzie słów kilka... 
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miejsce w KPK w jakim jest on umiejscowiony, 

jest to część kodeksu zatytułowana „Najwyższa 

władza Kościoła” która rozpoczyna się od kano-

nów dedykowanych Biskupowi Rzymu oraz 

Soborowi powszechnemu by natychmiast po 

tym przejść do opisania Synodu Biskupów, or-

gan ten wyprzedza w kodeksie Kolegium kardy-

nalskie, Kurię rzymską oraz Legatów papie-

skich.  

Pierwotna decyzja papieża Pawła VI o stwo-

rzeniu Synodu biskupów z czasem uległa ewolu-

cji dając w efekcie trzy typy synodu: Zebranie 

Generalne Synodu biskupów, Nadzwyczajne 

Zebranie Generalne biskupów, Specjalne Zebra-

nie Synodu biskupów. Te trzy rodzaje różnią się 

od siebie, w przypadku Zebrania Zwyczajnego  

i Nadzwyczajnego podejmowane są sprawy  

dotyczące bezpośrednio dobra Kościoła Po-

wszechnego, zaś zebranie Specjalne dedykowa-

ne jest jednemu lub kilku regionom. Tak też 

obecnie Kościół przygotowuje się do dwóch 

Synodów biskupów.  

XV Zwyczajne Zebranie Generalne Synodu 

Biskupów przewidziane jest w dniach 3-28 X 

2018 dedykowane będzie tematowi „Młodzież, 

wiara i rozeznawanie powołania”. To zebranie 

będzie poprzedzone zebraniem przed-

synodalnym który będzie miało miejsce w Rzy-

mie w dniach od 19 do 24 marca 2018. Równo-

cześnie z woli papieża Franciszka przygotowy-

wane jest zebranie Specjalne Synodu Biskupów 

dedykowane ewangelizacji Pan-Amazonii 

(październik 2019), jest to spotkanie specjalne 

bowiem nie dotyczy bezpośrednio całego Ko-

ścioła a jedynie pewnej jego części. Sposób wy-

boru tematu poszczególnych Synodów jest długi 

i opiera się na konsultacji całego Kościoła Po-

wszechnego, opisuje go dokument „Metodologia 

Synodu Biskupów”, upraszczając można powie-

dzieć, że temat Synodu musi być: uniwersalny, 

aktualny, pastoralny i praktyczny. W tym miej-

scu warto zaznajomić się z historią synodów 

celebrowanych po Soborze Watykańskim II 

uwzględniając kolejność chronologiczną i po-

dział na wyżej przedstawione 3 rodzaje: 

 

a) Zwyczajne Zebrania generalne Synodu bisku-

pów: 

-1967 Zachowanie i wzmocnienie wiary katolic-

kiej. 

-1971 Kapłaństwo ministerialne i sprawiedli-

wość na świecie 

-1974 Ewangelizacja w świecie współczesnym. 

Adhortacja Pawła VI: Evangelli Nuntiandi  

-1977 Katecheza w świcie współczesnym:  

Adhortacja Jana Pawała II: Catechesi Tradendae 

-1980 Zadania rodzin chrześcijańskich w świe-

cie współczesnym: Jan Paweł II Familiaris Con-

sortio 

-1983 Pojednanie i pokuta w dzisiejszej misji 

Kościoła: Jan Paweł II Reconciliatio et Paeniten-

tia 

-1987 Powołanie i misja świeckich w Kościele  

i świecie: Jan Paweł II Chrisitifideles laici 

-1990 Formacja kapłańska we współczesnych 

okolicznościach: Jan Paweł II Pastore dabo vobis 

-1994 Życie konsekrowane i misja w świecie 

współczesnym: Jan Paweł II Vita Consecrata 

-2001 Biskup sługa ewangelii Jezusa dla na-

dziei świata: Jan Paweł II Pastores Gregis 

-2005 Eucharystia szczyt i źródło życia e misji 

Kościoła w świecie: Benedykt XVI Sacramentum 

Caritatis 

-2008 Słowo Boże w życiu i misji Kościoła: 

Benedykt XVI Verbum Dei 

-2012 Nowa ewangelizacja dla przekazania 

wiary chrześcijańskiej: Franciszek Evangelii gau-

dium 

-2015 Powołanie i misja rodziny w Kościele  

i świecie: Franciszek Amoris laetitia  

-2018 Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania 

b) Nadzwyczajne Zebrania Synodu Biskupów 

- 1969 Współdziałanie Stolicy Apostolskiej  

i Konferencji Episkopatów 

-1985 W XX lat po zakończeniu Soboru Waty-

kańskiego II 

-2014 Wyzwania duszpasterstwa rodzin w kon-

tekście ewangelizacji 

c) Specjalne Zebrania Synodu Biskupów 

-1980 Sytuacja duszpasterska w Holandii 

-1991 Jesteśmy świadkami Chrystusa, który 

nas wyzwolił (Europa) 
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-1995 Chrystus nasza nadzieja (Liban): Jan 

Paweł II Une Esperance 

-1996 Kościół w Afryce w kierunku jubileuszu 

2000: Jan Paweł II Ecclesia in Africa  

-1997 Spotkanie z żywym Chrystusem 

(Ameryka): Jan Paweł II Ecclesia in America 

-1998 Jezus Chrystus Zbawca (Azja): Jan Pa-

weł II Ecclesia in Asia 

-1998 Jezus Chrystus (Oceania): Jan Paweł II 

Ecclesia in Oceania 

- 1998 Jezus Chrystus żyjący w Kościele: Jan 

Paweł II Ecclesia in Europa  

-2009 Kościół w Afryce: Benedykt XVI Africae 

Munus 

- 2010 Kościół na Bliskim Wschodzie: Bene-

dykt XVI Ecclesia in Medio Oriente 

 

Jak widać w pierwszych latach istnienia Syno-

du biskupów Paweł VI nie przygotował doku-

mentu posynodalnego w formie adhortacji. Na-

stępnie już taki dokument ukazuje się poczyna-

jąc od 1976 Evangeli Nuntiandi. Na szczególną 

uwagę zasługują jeszcze 2 inne adhortacje, 

pierwsza autorstwa Jana Pawła II Catechesi 

Tradendae jako efekt Synodu celebrowanego 

przez Pawła VI, ale adhortacja jest już dziełem 

Jego następcy. Analogicznie Synod z roku 2012 

dedykowany nowej ewangelizacji odbywa się za 

pontyfikatu Benedykta XVI jednak adhortacja 

Evangelii Gaudium wychodzi spod pióra papieża 

Franciszka, jednak dokument ten nie nosi pod-

tytułu adhortacja post-synodalna w tym miejscu 

widnieje inny podtytuł- "dokument programowy 

pontyfikatu".  

Kto uczestniczy w Synodzie biskupów. 

Kwestia wydaje się oczywista, skoro to synod 

biskupów to przecież uczestniczą w nim biskupi. 

Jednak już od pierwszego Zebrania generalnego 

w 1967 nie tylko biskupi uczestniczą w tym ze-

braniu. Papież Paweł VI mianuje dwóch zakon-

ników członkami zebrania synodalnego.  

Tak też na zebraniu Synodu Biskupów obecni 

są specjaliści, obserwatorzy nie koniecznie będą-

cy biskupami. W tym miejscu warto jeszcze za-

trzymać się nad osobami które na synodzie peł-

nią różne niezwykle ważne funkcje: Relator, 

Sekretarz i Sekretarz Specjalny Sekretarzem 

Synodu jest obecnie kard.  Lorenzo Baldisseri, 

zadaniem Sekretarza jest przygotowanie i pod-

trzymywanie działania Synodu szczególnie w 

czasie między zebraniami. Synod nie jest bo-

wiem organem aktywnym tylko  

w czasie Zebrania, ale ze swojej natury jest orga-

nem permanentnym, ciągle trwałym i obecnym 

w Kościele. Sekretarza wspomagają członkowie 

„rady synodu” wybierani każdorazowo na za-

kończenie Zebrania Generalnego Synodu Bisku-

pów. 

Sekretarz Specjalny to osoba mianowana przez 

papieża by być Sekretarzem konkretnego zebra-

nia synodalnego, tak też sekretarzem specjal-

nym Synodu poświeconego młodzieży zostali 

mianowani ks. Giacomo Costa, S.J. i ks. Rossa-

no Sala, S.D.B. W dokumencie nominacyjnym 

podkreśla się, że już w przeszłości istniała prak-

tyka nominacji na to stanowisko duchownych 

niekoniecznie biskupów. Relatorem jesiennego 

spotkania będzie kard. Sérgio da Rocha, arcybi-

skup Brasília.  

Z perspektywy Polski warto pamiętać,  

że pierwszym Sekretarzem generalnym Synodu 

był Polak kard. Rubin. Położył fundamenty pod 

Synod Biskupów ściśle współpracując z papie-

żem Pawłem VI w pierwszych latach po Soborze 

Watykańskim II. Jako pallotyni możemy być 

dumni bowiem ks. abp. Hoser SAC to chyba 

jeden z najbardziej doświadczonych synodalnie 

biskupów w Polsce, jeśli nie na świecie. Obecny 

na ostatnim Synodzie poświeconym rodzinie  

a wcześniej uczestnik Zebrań dedykowanych 

Afryce 1994. 

Jako członkowie Kościoła oczekujemy Synodu 

Biskupów, który da całemu Kościołowi możli-

wość wymiany doświadczeń i pomysłów. Jednak 

będzie to bez znaczenia, jeśli jako pallotyni nie 

będziemy realizować naszego charyzmatu z za-

pałem z jakim robił to nasz założyciel, św. Win-

centy Pallotti. Piszę te słowa nieprzypadkowo 

dziś bowiem wspomnienie naszego św. Założy-

ciela, Wincentego Pallottiego.  Serdecznie po-

zdrawiam z Wiecznego Miasta! 
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ks. Krzysztof Marcyński SAC 

prefekt studiów WSD SAC 

 

Z ależy mi na was… 

W Liście do młodych z okazji prezentacji 

Dokumentu Przygotowawczego XV Zwyczajnego 

Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów 2018 

papież Franciszek pisze: „Chciałem, abyście byli 

w centrum uwagi, ponieważ zależy mi na was. 

(…) Także ku wam Jezus kieruje swój wzrok  

i zaprasza, aby do Niego przyjść. Drodzy młodzi, 

czy napotkaliście to spojrzenie? Czy usłyszeliście 

ten głos? Czy odczuliście ten bodziec, aby wyru-

szyć w drogę? Jestem pewien, że chociaż hałas  

„Polska młodzież i wiara” 
 

i ogłuszenie zdają się panować w świecie, to to 

wezwanie nadal rozbrzmiewa w waszej duszy, 

aby ją otworzyć na pełną radość”.  

Mając na uwadze te słowa, cieszę się, że tak 

ważny temat, jak wiara w życiu młodych ludzi 

został podjęty właśnie w naszym seminarium.  

Z badań zaprezentowanych podczas sympozjum 

wynika, że rośnie liczba młodych osób niewie-

rzących, coraz rzadziej uczestniczących we mszy 

świętej, relatywnie lub liberalnie postrzegają-

cych niektóre wartości. M.in. co trzeci student 

tekst  

Młodzież, wiara, powołanie to słowa wybrane 

przez Franciszka jako przewodnie dla Synodu 

Biskupów, który odbędzie się w październiku 

2018 roku. Sympozjum pt. „Polska młodzież i 

wiara”, zorganizowane przez WSD Ołtarzew, 

Instytut Socjologii UKSW oraz Instytut Staty-

styki Kościoła Katolickiego SAC, w dn. 20 

stycznia 2018 roku, to pierwsze w Polsce nau-

kowe wydarzenie wpisujące się w przygotowa-

nia do Synodu.  

pierwsze  
przedsynodalne  

sympozjum w Polsce  
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Towarzysząc młodym na różnych przestrze-

niach życia i w różnych inicjatywach - religij-

nych, naukowych, edukacyjnych - chcemy im 

pomóc wyostrzyć wzrok i słuch na wołanie Jezu-

sa. Taki był główny zamysł naszego sympozjum.  

Działania w obszarze Kościoła, które nie banali-

zują, a rzeczywiście ukazują młodym Jezusa ma-

ją sens. Młodzi chcą poznać i doświadczyć praw-

dziwego Boga. Takie pragnienie dało się usłyszeć 

w wypowiedziach najmłodszych prelegentów – 

przedstawicieli młodzieży. Autentyczne poko-

chanie Jezusa i wchodzenie z Nim w życie doro-

słe może poprawić niepokojące statystyki na 

temat wiary i młodzieży 

Naszym sympozjum, wraz z całą naszą spo-

łecznością akademicką i seminaryjną, włączamy 

się w przygotowania synodalne i za Francisz-

kiem wyrażamy ogromne pragnienie, by coraz 

więcej młodych ludzi dostrzegło wciąż utkwione-

go w nich spojrzenia Jezusa. Dziękuję zatem 

tym, dzięki którym ono się odbyło – organizato-

rom, gospodarzom, prelegentom, moderatorom, 

nauczycielom, wspólnocie seminaryjnej, go-

ściom, a także młodzieży. Dziękuję za czas 

wspólnych przygotowań tego wydarzenia, szcze-

gólnie za zaangażowanie w przekaz wiary i wie-

dzy w naszym seminarium. Mam nadzieję, że to 

naukowe sympozjum było inspiracją i motywa-

cją do lepszego towarzyszenia młodym ludziom 

w drodze do Boga. 

 

za wartość pozytywną uważa rozwód – zauwa-

żyli badacze. Obok tych pesymistycznych da-

nych zauważa się pozytywne działania młodych. 

Przykładem tego jest chociażby to, że 29% mło-

dzieży poszukuje treści religijnych w internecie. 

Mając na względzie te dane, widać wyraźnie, 

jak pilnym zadaniem jest podejmowanie pro-

blematyki wiary i religijności młodzieży w dys-

kursie publicznym i wyznaczanie nowych kie-

runków działań duszpasterskich, ewangeliza-

cyjnych, komunikacyjnych i edukacyjnych.   

WWW inaczej 

Po naszym sympozjum trzy pierwsze litery 

od nazwy światowej sieci internetowej: World 

Wide Web możemy zinterpretować i odczytać 

na nowo. WWW, czyli wyniki, wyzwania i we-

zwanie Boga. Te trzy bowiem słowa stanowią 

wspólny mianownik dla zagadnień, którymi 

zajmowaliśmy się podczas naszego sympozjum. 

Prezentowane były wyniki badań na temat mło-

dzieży i ich wiary, a także w innych wystąpie-

niach odczytywane współczesne wyzwania  

z tym związane. Umożliwiło to uczestnikom 

konferencji podjąć próbę odkrycia i rozpozna-

nia aktualnego Bożego wezwania odnośnie do 

wiary młodych ludzi. Na tę właśnie triadę, na te 

trzy słowa, zwracał uwagę Jan Paweł II. Zazna-

czał, że w danych socjologicznych (wynikach) 

odczytujemy wyzwania, w których to z kolei 

kryje się konkretne wezwanie Boga. A zatem w 

tych trzech hasłach znajduje się właściwy cel 

badań naukowych – odkrywania zamysłu Boga 

względem człowieka i świata. 
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i środowisko, nowe zainteresowania a następnie 

pytania o to jaki zawód wybrać aby dobrze żyć? 

Jedno z najważniejszych pytań młodego czło-

wieka dotyczy kwestii: co robić, żeby moje życie 

było dobre i przeżywane w taki sposób aby było 

szczęśliwe? Społeczeństwo w którym żyjemy ma 

swoje lepiej lub gorzej wypracowane schematy, 

które kierują nas w określona stronę ale społe-

czeństwo pokazuje obraz niepełny ponieważ 

koncentruje się tylko na tym jak aby dobrze się 

wpasować w obowiązujące tendencje. To jednak 

jeszcze za mało, żeby wiedzieć czego tak na-

prawdę chcemy w życiu. Generalnie dużo ła-

twiej jest nam stwierdzić, czego w życiu nie 

chcemy robić. Zatem szukamy miejsc, w których 

praca nie będzie nam się kojarzyła tylko z trud-

nym obowiązkiem ale będzie rozwinięciem ta-

lentów i zainteresowań. Doskonale wiemy, że 

nie jest to prosta decyzja ale czy niemożliwa?  

 Nasze poszukiwania drogi związanej z ży-

ciem dobrym i szczęśliwy możemy oprzeć o trzy 

wymiary. Pierwszym jest praca. Jeżeli tylko 

potrzebujemy pieniędzy aby się utrzymać, ro-

dzaj pracy nie będzie miał dla nas większego 

znaczenie. Grunt to tak zarabiać aby jakoś żyć. 

Drugim wymiarem jest tzw. kariera. Słowo dzi-

siaj bardzo popularne. Kończymy dobre szkoły, 

szukamy dobrych zawodów i robimy karierę, 

czasem nawet za cenę własnego szczęścia. Nie 

 

K ażdy człowiek wcześniej czy później na 

drodze swojego życie staje przed dwoma 

pytaniami. Dotyczą one dwóch jednakowo waż-

nych decyzji, dlatego w odpowiednim czasie 

człowiek pyta siebie z kim chcę przeżyć swoje 

życie i czym chcę się zajmować? Są to pytanie 

wpisane w rozwój każdej osoby. Jest to swoiste 

echo pytanie które zadawano nam od dziecka. 

Każdy to pytanie słyszał i każdy na nie odpowia-

dał. I rzeczywiście, jednym z częstszych pytań 

zadawanych dzieciom to pytanie dotyczące tego 

kim chcą zostać gdy dorosną? Z jednej strony 

pytanie proste a z drugiej to raczej już sami po 

sobie wiemy jak niekiedy trudne do realizacji.  

I o ile dzieci mają bardzo konkretnie sprecyzo-

wane plany na życie o tyle z biegiem lat te plany 

podlegają bardzo mocnej weryfikacji przez wiele 

różnych czynników, które mają wpływ na nasze 

codzienne życie. Pojawia się szkoła, nowi ludzie 

tekst  

Dyrektor Prowincjalnego Ośrodka Powołań  

ks. Kamil Wolan SAC 

„Kim chcesz być kiedy dorośniesz?” 

„Człowiek wie, że znalazł swoje powołanie 
wtedy, kiedy przestaje myśleć, w jaki spo-
sób żyć, a po prostu zaczyna żyć.” T.Merton 
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tyle ważne jest co ja chcę ale na czym dorobie 

się najwięcej. I trzeci wymiar to powołanie. Czy-

li wybieram taką drogę, która może nie będzie 

ani łatwa ani dochodowa ale będzie moją. Tak, 

jak by Pan Bóg stworzył ją dla mnie bo wie, że 

robiąc to do czego mnie powołuje najzwyczaj-

niej w świecie będę szczęśliwy. I tu nie ma zasa-

dy ani miejsca na pytanie czy to mi się opłaci 

albo czy zrobię na tym karierę.  

Parker J. Palmer powiedział kiedyś, że naj-

głębszym pytaniem związanym z poszukiwa-

niem miejsca w życiu nie jest „co mam zrobić  

z moim życiem? "ale dużo bardziej elementarne 

i wymagające pytanie: "kim jestem? Jaka jest 

moja natura? 

 Zresztą samo słowo 

powołanie związane jest 

z bardzo konkretnym 

„wołaniem”. Pan Bóg w 

swojej wielkiej mądrości 

„woła” człowieka aby 

wskazać mu drogę dla 

niego najlepszą. Słowo 

kariera pochodzi z łaciń-

skiego od słowa carrus i oznacza wóz. Z biegiem 

czasu słowo zostało użyte do oznaczenia za-

mkniętej w koło trasy, toru po którym biegały 

konie. Koło oznacza drogę do nikąd. Różnica 

między powołaniem a karierą ma swoją bardzo 

wymowną etymologie.  

No dobrze ale skoro to wiemy to nawet jeśli 

chcę iść drogą powołania, co mam robić żeby 

usłyszeć głos, który mnie „woła”? To dzisiaj 

wcale nie jest takie proste. Ten „głos” to nie 

jednorazowe wołanie ale to cały Ty, czyli to 

wszystko kim jesteś. Wszystkie Twoje talenty, 

umiejętności, cechy charakteru. Wszystko to 

składa się na „wołanie”, które jest obecne  

w Tobie i Twoim sercu. Twoim zadaniem jest 

słuchać i słyszeć. To nie jest tak, że powołanie to 

jakiś jednorazowy zryw młodego ducha. Pan 

Bóg każdego z nas powołuje w zasadzie codzien-

nie bo codziennie jesteśmy tym kim jesteśmy, 

zatem stawia na naszej drodze konkretnych 

ludzi, wzywa nas do konkretnych działań aby-

śmy mogli realizować siebie w najlepszy dla nas 

sposób. Oczywiście muszę się na to wszystko 

jeszcze zgodzić. Muszę chcieć żyć tak jak to Pan 

Bóg zaplanował. 

Przyjęcie powołania wiąże się z odrzuceniem 

wizji świata, w którym rządzą często prawa nie 

związane z najwyższą wartością jaką jest wiara  

w Boga. Przyjęcie powołania wiążę się z wizją 

świata, która w pewnych przypadkach jest torem 

zamkniętego koła. Wsłuchując się w głos powo-

łania poznaję siebie. A poznając siebie będzie mi 

łatwiej odpowiedzieć na pytanie kim jestem  

i czego w życiu chcę.  

Oczywiście to wszystko jest procesem i wy-

maga czasu. Zatem warto uzbroić się w cierpli-

wość, zawierzyć 

Panu Bogu. Prze-

ż y w a ć  ż y c i e  

w bliskości z Tym, 

który wyposażył 

mnie w uczucia, 

talenty, charakter 

i wolną wolę, 

dzięki której mogę 

zmieniać świat. 

Jestem stworzony i powołany do bardzo kon-

kretnych działań w bardzo konkretnych środo-

wiskach. Pytanie w zasadzie jest zawsze to samo. 

To, które jest nam zadawane od dziecka: kim 

chcesz być kiedy dorośniesz? Mam wrażenie, że 

na to pytanie nigdy nie jest za późno.  

Pallotyńskie duszpasterstwo powołań, jako 

swój cel obrało budzenie świadomości powoła-

nia, szczególnie w sercach i umysłach młodych 

ludzi. Nie jest to dziś zadanie proste, ponieważ 

świat ciągle biegnie do przodu, dynamicznie się 

zmienia.  

...samo słowo powołanie 
związane jest z bardzo  

konkretnym „wołaniem”. Pan 
Bóg w swojej wielkiej mądrości 
„woła” człowieka aby wskazać mu 
drogę dla niego najlepszą. 
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Powstają nowe formy wyrażania siebie i do-

świadczania świata. Spora część tego doświad-

czania oraz interakcji z drugim człowiekiem 

została przeniesiona na płaszczyznę wirtualną.  

Dziś już nie jeździ się na rekolekcje, bo tych nie 

brakuje w sieci. Dziś już nie spotykamy się  

z drugim człowiekiem tak jak kiedyś, ponieważ 

w przeciągu sekund możemy do niego dotrzeć 

przez Internet za pomocą najrozmaitszych ko-

munikatorów. Dziś już nawet nie musimy wy-

chodzić z domu, bo wszystko jest w zasięgu na-

szego smartfona. Są tego oczywiście i plusy  

i minusy.  

Jednym z dzieł podejmowanych przez Pro-

wincjalny Ośrodek Duszpasterstwa Powołań  

w kontekście budzenia świadomości powołania 

jest post, który ofiarujemy w intencji nowych  

i dobrych powołań kapłańskich zakonnych  

i misyjnych. Zdajemy sobie sprawę, że jest 

ogromna potrzeba zdecydowanej modlitwy, 

szczególnie za wszystkie młode osoby, które no-

szą w swoim sercu pragnienie życia w służbie 

Kościoła a nie potrafią takiej decyzji podjąć, bo 

świat ich tak a nie inaczej uczy. Zdawałoby się, 

że kwestia powołań kapłańskich jest tematem, 

który powoli się wyczerpuje a w rzeczywistości 

jest zupełnie inaczej. Młody człowiek potrzebuje 

dziś modlitwy, aby wbrew temu, co mówi nowy 

świat umiał podjąć dojrzałą i odpowiedzialną 

decyzję i odpowiedzieć na zaproszenia Pana Bo-

ga. Serdecznie zapraszamy do skorzystania  

z pallotyńskich propozycji powołaniowych  

w skład, których wchodzą min. czuwania modli-

tewne na Jasnej górze, Pallotyńskie Spotkanie 

Młodzieży, Akcja Zostań Klerykiem na Weekend 

oraz rekolekcje z rozeznaniem powołania. 

Wszystkich rozeznających serdecznie zaprasza-

my na nasze strony powołaniowe: 

www.powolania.pl oraz www.centrumapostol.pl. 
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M łodzi ludzie w dzisiejszym świecie potrze-

bują spotkania i świadectwa, potrzebują 

dużych wydarzeń wspólnoty Kościoła, gdzie wi-

dzą, że nie są w swojej wierze sami. Nie tylko 

młodzi, ale także ich duszpasterze potrzebują 

tego, aby budować świadomość, że razem można 

więcej. Odpowiedzią na to pragnienie są Świato-

we Dni Młodzieży, gdzie mogliśmy obserwować 

radość płynącą ze spotkania młodych ludzi ze 

sobą i z Panem Bogiem. Światowe Dni Młodzieży 

i spotkania młodych w ogóle są epifanią Pana 

Boga. Tam gdzie gromadzi się lud Boży, tam 

objawia się Pan Bóg, a im więcej ludzi spotyka 

się w Jego Imię, tym większe doświadczenie Pa-

na Boga. 

Zainspirowani tymi wydarzeniami chcemy 

zaproponować podobne spotkanie dla młodych  

z naszej archidiecezji. W ostatnich dniach czerw-

ca w Gostyniu odbywa się Paradiso. Święty Filip 

Neri, patron księży Filipinów, współorganizato-

rów wydarzenia, mawiał „Preferisco il paradiso”, 

co oznacza „Wolę niebo, wolę raj”. Naszym zało-

żeniem było więc stworzenie miasteczka mło-

dych, gdzie będą oni mogli dobrze rozpocząć 

tekst  

Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej 
„Jordan” 

Aleksandra Putowska 

czas wakacji i jednocześnie zbliżać się do Pana 

Boga, do nieba. 

Paradiso nie ma granic, a zatem na spotkanie 

zapraszamy przede wszystkim młodzież wraz  

z ich duszpasterzami, opiekunami, katechetami, 

a także kleryków, zakonników, siostry zakonne, 

wszystkich duchownych. Poprzez zaproszenie na 

Paradiso mamy nadzieję stworzyć takie miejsce  

i zaoferować takie aktywności, które pozwolą 

młodym ludziom z naszej archidiecezji zintegro-

wać się, a także zaczerpnąć radości i sił ze źródła, 

jakim jest Pan Bóg oraz żywy i radosny Kościół. 
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W roku 2017 Paradiso odbyło się pierwszy 

raz i spotkało się z entuzjastyczną odpowiedzią 

uczestników. W zeszłym roku tematem prze-

wodnim spotkania był kerygmat. W tym roku ze 

względu na zbliżające się Światowe Dni Mło-

dzieży w Panamie będziemy przyglądać się bli-

żej postawie Maryi. Zaplanowaliśmy trzy konfe-

rencje prowadzone przez biskupów związane  

z trzema tematami: "Wielkie rzeczy uczynił mi 

Wszechmocny.", "Nie bój się Maryjo, znalazłaś 

bowiem łaskę u Pana." oraz "Oto ja służebnica 

Pańska, niech mi się stanie według słowa Twe-

go.”. Będą z nami: abp Stanisław Gądecki,  

bp Grzegorz Balcerek, bp Damian Bryl, bp Marek 

Solarczyk, bp Łukasz Buzuń.  

Paradiso to także czas odpoczynku i wakacyj-

nych aktywności, dlatego w ciągu dnia przygoto-

waliśmy warsztaty dla młodych. Oferta jest bar-

dzo bogata, planujemy warsztaty artystyczne, 

sportowe, rowerowe, gitarowe, teatralne…i wiele 

innych. Każdy znajdzie coś dla siebie. 

Wieczorami weźmiemy udział w koncertach. 

W tym roku będą z nami: Monika Kuszyńska, 

Tau oraz Pinokio Brothers. 

Każdego dnia przeżywać będziemy wspólną 

Eucharystię, a całe spotkanie zakończymy wiel-

bieniem przy oprawie muzycznej Chóru i Orkie-

stry Jordan. 

Rejestracja na tegoroczne Paradiso, które 

odbędzie się od 26 do 30 czerwca 2018 w Gosty-

niu już wkrótce na naszej stronie, na której zna-

leźć można wszystkie najpotrzebniejsze informa-

cje: www.paradiso2018.pl. Zapraszamy również 

na nasz fanpage na Facebooku: Paradiso2018. 

Jako Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji 

Poznańskiej zapraszamy również do włączenia 

się w inne wydarzenia przez nas koordynowane 

takie jak Woreczek Ryżu w Wielkim Poście, Ma-

raton Biblijny w Okresie Wielkanocnym, Wiel-

bienia w ramach przygotowań do Światowych 

Dni Młodzieży (najbliższe 7 kwietnia), nasz Chór 

i Orkiestra Jordan i inne. Wszystkie bieżące in-

formacje można znaleźć na naszej stronie: 

www.jordan-poznan.pl oraz na Facebooku: 

Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Poznań-

skiej Jordan.  

My wolimy niebo, a Ty?  
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P odczas porannej drogi na przystanek auto-

busowy mijam nasz kościół parafialny,  

a obok niego pan kościelny, który w drodze do 

sklepu postanowił jeszcze raz sprawdzić czy 

schody do kościoła nie są zbyt oblodzone. Pła-

cąc za bilet zauważam stary, zniszczony wizeru-

nek świętego Krzysztofa wetknięty za szybę, 

który strzeże kierowcę podczas pracy. Jadąc 

busem widzę koleżankę z klasy, która pochło-

nięta lekturą swojej elektronicznej wersji Pisma 

Świętego, nie zauważa kiedy kolejni pasażero-

wie wsiadają do busa. Docierając do szkoły wi-

dzę naszą siostrę zakonną, która głowi się nad 

tym, jak ustawić pojemnik, do którego zbiera 

pomoce naukowe dla dzieci z Afryki, aby jak 

najwięcej uczniów go zobaczyło i wsparło akcję. 

Przechodząca obok młodzież jeszcze się tego nie 

domyśla, ale siostra już zaplanowała dla nich 

przerwę śniadaniową na kolejny happening 

promujący akcję humanitarną. 

To właśnie jest moja wizja Kościoła: jest on 

obecny w zwykłej codzienności, chociaż często 

nie widać tego na pierwszy rzut oka. Tworzą go 

ci wszyscy ludzie, którzy wierzą w obecność 

Boga w każdym człowieku, którzy wiodą zwykłe 

życie emeryta, pracują lub uczą się. W moim 

odczuciu ograniczanie Kościoła do grupy ludzi 

spotykających się raz w tygodniu na niedzielnej 

mszy,  wypełniających obowiązek, a następnie 

wracających do całotygodniowej pracy i odpo-

czynku – jest smutne. Dopiero gdy w naszej 

pracy, nauce, czy podczas odpoczynku świad-

czymy o tym, że jesteśmy wspólnotą, która dba 

o takie drobne szczegóły jak krzyż w miejscu 

pracy, krótkie „Szczęść Boże” wypowiedziane 

do spotkanego, pracującego przy domu sąsiada, 

odśnieżone schody do kościoła, czy odpowiedni 

rozgłos zbiórek charytatywnych – wtedy jeste-

śmy prawdziwym Kościołem.  

Co mnie bardzo zaskakuje i jednocześnie 

cieszy, to nastawienie moich znajomych do 

wiary. Pewna dziewczyna powiedziała mi  

w żartach, że dzień bez wysłuchania kolejnego 

odcinka programu o. Szustaka, to dzień skaza-

ny na porażkę. Bardzo lubię dominikańskie 

hasło „Głoście wszystkim, wszędzie i na wszel-

kie sposoby.” bo to moim zdaniem jest klucz do 

serc młodzieży. Lubimy przeglądać Facebooka, 

tekst  

Tomasz Kuźma 

Kościół w codzienności 



№ 89 

cieszymy się, gdy widzimy kolejny odcinek na-

szej ulubionej serii na YouTube, pilnie obserwu-

jemy nasze tablice na Instagramie klikając ser-

duszka pod pięknymi zdjęciami i skrzętnie 

sprawdzamy Snapchata czy też któryś z naszych 

znajomych przypadkiem nie poszedł na imprezę 

bez nas. W tych zakątkach Internetu można nas 

najczęściej spotkać i to właśnie tam potrzebni są 

tacy ewangelizatorzy jak ojciec Szustak OP, oj-

ciec Kramer SJ, którzy dbają o to, by katechezy 

były możliwe do wysłuchania, czy przeczytania 

w drodze do pracy, szkoły, podczas przeglądania 

mediów społecznościowych. Liczę na rozwój 

Kościoła w Polsce w dziedzinie mediów interne-

towych, aby istniała szansa trafiać również  

do tych, którzy nie mogą, lub nie chcą chodzić 

do kościoła. Innym sposobem na zaproszenie do 

Jezusa są schole, chóry, służba liturgiczna, oaza. 

Panuje tam specyficzna atmosfera, która spra-

wia, że człowiek nie może doczekać się następ-

nego spotkania, próby, czy zbiórki. W mojej 

parafii działa grupa teatralna, która dwa razy  

w roku wystawia jasełka i przedstawienie pasyj-

ne w kościele. Uczestnictwo w tego rodzaju wy-

stępach jest doskonałą okazją dla młodego czło-

wieka, by przemyśleć i samodzielnie przeżyć 

historie, które niosą uniwersalny przekaz 

 o obecności Pana w życiu każdego człowieka. 

Ewangelizacja młodzieży nie może ograni-

czać się wyłącznie do katechez i wspólnych na-

bożeństw, gdyż młodzi pożądają akcji, chcą po-

czuć dreszczyk emocji. W tym miejscu znajduję 

moją rolę w Kościele. Aktywną współpracę  

z młodzieżą rozpocząłem w lipcu 2013 roku, 

kiedy usłyszałem papieża Franciszka ogłaszają-

cego, że następne Światowe Dni Młodzieży od-

będą się w Krakowie. Od razu pomyślałem so-

bie, że nie odpuszczę! „Muszę tam pojechać, bo 

przecież mam niedaleko!” Termin spotkania 

młodych zbliżał się nieubłaganie, a ja wciąż nie 

wiedziałem w jaki sposób dostać się do Krako-

wa… Postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce  

i sam zorganizować wyjazd do Krakowa. Nie 

ukrywam, że było to dla mnie trudne: planowa-

nie wycieczki z ramienia parafii (miałem wtedy 

16 lat) było wyzwaniem, a wielu ludzi (w tym 

mój ksiądz katecheta) do dziś nie wierzą, że się 

tym zająłem. Zebrałem grupę przyjaciół z naszej 

parafii i wyjechaliśmy, by się modlić i cieszyć  

z bliskości znajomych i spotkania z papieżem. 

To wydarzenie było w moim życiu przełomowe, 

gdyż pociągnęło za sobą szereg innych wydarzeń 

i spotkań, które realizuję w oparciu o prośbę 

Franciszka „Wstań z kanapy!”. Po tak udanym 

wyjeździe, postanowiłem iść o krok dalej i obie-

całem organizować co roku wyjazdy z parafii na 

spotkanie młodych nad Jeziorem Lednickim.  

W 2017 roku wyjechaliśmy po raz pierwszy, dzi-

siaj już zbieram zapisy na wyjazd w czerwcu 

2018r. Uważam, że to jest właśnie moje miejsce 

w Kościele i mój wkład w ewangelizację mło-

dych. Jestem organizatorem, a przyjaciele 

okrzyknęli mnie nawet liderem naszej parafial-

nej grupy młodzieżowej. Informacje o moich 

wyjazdach rozeszły się echem po okolicy i wielu 

moich kolegów, których w życiu bym nie posą-

dził o zainteresowanie pielgrzymowaniem, zgło-

siło się do mnie pytając o to czy mam jeszcze 

miejsce na Lednicę. Oto mój mały sukces ewan-

gelizacyjny. Obecnie martwię się tylko, że gdy  

w przyszłym roku rozpocznę studia, to nie będę 

miał tyle czasu co teraz, a przeszkodą na drodze 

na Pola Lednickie będzie sesja. Liczę jednak na 

pomoc ze strony moich przyjaciół i na wsparcie 

Pana. 
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W szyscy mamy wyjątkową historię do opowie-

dzenia. O sposobie, w jaki Bóg kształtował 

nasze życia. O naszych porażkach. O momentach za-

dumy. Wszystkie na swój sposób zachwycające i do-

skonałe. 

    Przeprowadziłam się do Ameryki dopiero 6 mie-

sięcy temu, więc nie mam zbyt dużo do powiedzenia o 

mojej podróży wiary na tym miejscu, jako że dopiero 

się zaczęła. Całe swoje życie spędziłam na Jamajce. 

Gdy dorastałam, moja rodzina nie praktykowała dużo 

swojej katolickiej wiary. Na Jamajce tylko 3% popula-

cji to katolicy, więc, jak łatwo można sobie wyobrazić, 

niełatwo jest łatwo w sposób wolny żyć wiarą. Były 

momenty, kiedy presja wywołana przez to, że nie pa-

suję do otoczenia, był aż nadto realny. Moja odmien-

ność z powodu wiary nie zawsze była przyjmowana. 

Ale przecież od czasu do czasu Bóg mi przypomina, że 

jedyna opinia, jaka naprawdę liczy się w życiu, to Jego 

pochwała; że mam być na tyle dzielna, aby żyć moją 

wiarą bez względu na to, czy inni ludzie się z nią zga-

dzają. W rzeczy samej, czyż nie do tego właśnie jeste-

śmy powołani jako chrześcijanie? 

   Katolicyzm na Jamajce bardzo różni się od tego w 

Polsce, dla wielu powodów. Główne różnice wynikają 

 z przyczyn kulturowych. Mieszkańcy Jamajki myślą  

w zupełnie innych kategoriach. Tak naprawdę nie są 

zainteresowani rozumieniem wiary poprzez naukę 

Kościoła. Wiara chrześcijańska w tamtejszej kulturze 

uległa, niestety, sekularyzacji, jak to jest w przypadku 

wielu kultur zachodnich. Biblię przekręca się i inter-

pretuje na wiele różnych sposobów, tak, by pasowała 

do tego, czego chcą ludzie. To wynika z oporu przed 

przyjmowaniem tych części Pisma św., które są nie-

zwykle trudne do stosowania w życiu. Lecz, jak mówi 

św. Hieronim, „Nieznajomość Pisma jest nieznajomo-

ścią Chrystusa”. To tchórzostwo, nie chrześcijaństwo,  

i na pewno nie to, do czego wzywa nas Chrystus. Nie 

możemy po prostu brać tego, co nam się podoba, igno-

rując to, co nam nie pasuje. Więc, jako młodzi głosicie-

le Ewangelii, musimy walczyć, aby określić chrześci-

jaństwo na nowo jako to, czym tak naprawdę jest, w 

każdym czasie, bez lęku; jak mówi Pismo: „Niechaj 

nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem 

bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w 

wierze, w czystości!” (1 Tm 4,12) Czasami nauczanie 

Kościoła jest bardzo trudne do stosowania  

w życiu, stawia nas ono brutalnie przed prawdą o na-

szych grzechach i słabościach. Może się stać naprawdę 

niewygodne i możemy nie chcieć już więcej słuchać. 

Ale, jak papież Benedykt XVI mówi, „Nie jesteśmy 

powołani do wygody, lecz do wielkości”. Musimy dalej 

się wspinać, sięgać coraz wyżej i wrastać w wierze. Tak, 

to może być prawdziwe, ekstremalne wręcz wyzwanie 

– żyć aktywnie tą przeciw-kulturową wiarą chrześci-

jańską w świecie, który uparcie głosi i praktykuje coś 

wręcz przeciwnego. Ale być chrześcijaninem, w najbar-

dziej autentycznym sensie, to znaczy wziąć swój krzyż  

i dobrowolnie go ponieść, zawsze wpatrując się w do-

skonały przykład: samego Chrystusa Ukrzyżowanego. 

To oznacza przyjęcie prób i doświadczeń życiowych  

i odnajdywanie pośród nich radości, znajdując zrozu-

mienie i pociechę w samym fakcie, że Bóg wykorzystu-

tekst  

Brenny Clarke 

Wyjątkowa historia... 
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wszechny, zebrany w jedno, by wielbić jedynego praw-

dziwego Boga. Wokół mnie były miliony katolików’ 

mówiliśmy różnymi językami, ale modliliśmy się do 

tego samego Boga i uśmiechaliśmy się w tym samym 

języku. To jedna z wielu pięknych rzeczy w byciu kato-

likiem: możemy czuć się jak w domu w katolickim 

kościele bez względu na to, gdzie się udamy. W Koście-

le jest wielu ludzi poranionych i grzesznych (wliczając 

w to mnie), ale pomimo wszystkich naszych grzechów 

Kościół katolicki łączy nas w jedną, wielką rodzinę, 

jako żywe członki naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 

Wszyscy jesteśmy zaadoptowanymi synami i córkami 

Boga, wszyscy mamy tego samego Ojca, co czyni nas 

braćmi i siostrami w Chrystusie. Pamiętaj więc, za 

każdym razem gdy zgrzeszysz, aby zacząć od nowa 

przy kratkach konfesjonału, iść dalej małymi kroczka-

mi ku świętości, stając się znowu czystą kartą i rusza-

jąc naprzód poświęcając się prawdzie i pięknu.  Nie 

jest łatwo być chrześcijaninem. Czasami jest mi łatwiej 

wątpić w moją wartość, niż ufać niewidzialnemu Bogu. 

Łatwiej jest żyć egoistycznie i tylko dla siebie, niż 

umrzeć ze Zbawicielem na Krzyżu. Jeśli kiedykolwiek 

wątpisz, że Bóg odpowiada na Twoją modlitwę, módl 

się o pokorę i cierpliwość. On nigdy nam nie daje wię-

cej, niż możemy unieść. W tym zabieganym świecie 

może być trudno odnaleźć spokój i ciszę, ale musimy 

słuchać uważnie, aby usłyszeć głos Boga. Bóg przema-

wia w ciszy. W kościelnych murach słychać ciszę. Od-

bijają się w nich błagania i płacz ludzkości. Odbija się 

w nich nasze załamanie, dezorientacja i radosne pocie-

szenie. Jestem wdzięczna za to, że mam Boga, który 

wyrywa sięz pudełka, w którym próbuję Go zamknąć. 

Możemy szukać radości i szczęścia w przyjemnościach 

tego świata, ale prawda jest taka, że tylko Bóg może 

wypełnić wszystkie nasze pragnienia i tęsknoty. Cho-

ciaż jestem w nowym kraju, z wieloma nowymi poku-

samii rozproszeniami, moja podróż z Chrystusem trwa 

dalej. Mam nadzieję, że zawsze pozostanę wierna sobie 

i Chrystusowi. 

   Wyjdź na zewnątrz. Więcej kochaj. Więcej przeba-

czaj. Walcz o świętość. Staraj się żyć lepiej i ufaj Bogu. 

Upadniesz wiele razy, lecz „cierpień teraźniejszych nie 

można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas 

objawić” (Rz 8,18). Wreszcie pamiętaj, że Bóg Cię 

powołał do świętości; nigdy o tym nie zapominaj! 

 Tłumaczenie: al. now. Michał Jaworowski 

je wszystkie nasze cierpienia dla większego celu.  

To jest autentyczne chrześcijaństwo, i to jest właśnie 

to, czego Kościół katolicki wciąż niestrudzenie uczy.    

Sześć lat temu katolicki ksiądz przybył do mojej parafii 

i całkowicie zmienił ją na lepsze. Właśnie wtedy odna-

lazłam mój dom i wiarę w Kościele katolickim. Na-

tchnął mnie do szukania Boga i wzrastania w wierze. 

Ksiądz zawsze mi przypominał, abym nie słuchała 

głosu strachu, lecz bym zawsze słuchała głosu Boga. 

Moje życie jest dowodem na to, że obecność dobrych 

 i świętych kapłanów wpływa na nas bardziej, niż to 

sobie uświadamiamy. Około 3 lat temu zaczęłam słu-

żyć przy ołtarzu, co rozpaliło ogień mojej wiary i przy-

niosło mi ogromną radość z powodu świadomości, że 

jestem tak blisko ołtarza, by uczestniczyć w świętej 

Ofierze Mszy. Poprzez te lata doświadczyłam miłości, 

której nie mogę wyjaśnić, miłość, której nie jestem 

warta, miłość, która przyniosła mi największą radość, 

jaką można sobie wyobrazić. Każdy z nas ma swoje 

powołanie, swoją misję na ziemi, i to wszystko zależy 

od nas, czy przyjmiemy życie takim, jakie ono jest, w 

każdej sytuacji ufając Bogu, Jego Woli wobec naszego 

życia. Kościół nas potrzebuje, wszystkich! Jest w nim 

miejsce dla każdego i każdej z nas. Jak mówi św. Jan 

Paweł II, „Jesteś jedyny i niepowtarzalny”! Każdy ma 

coś wyjątkowego, co może dać Kościołowi, a czego nie 

może dać nikt inny. Jeśli prosi Cię, abyś Mu służył, to 

nigdy nie narusza Twojej wolnej woli; On nigdy nas 

nie zniewala, lecz szanuje naszą wolność. On zawsze 

czeka na Twoje: „Jestem gotowy”, „Jestem gotowa”.  

W 2016 roku miałam przywilej uczestniczenia w Świa-

towych Dniach Młodzieży (ŚDM) w Krakowie, co od-

czułam jako najgłębsze doświadczenie mojego życia. 

To było wręcz niesamowite: widzieć cały Kościół Po-
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P ochodzę z Mińska na Białorusi. Zajmuję się 

muzyką, gram w zespole chrześcijańskim.  

Do kościoła chodzę od dzieciństwa, ponieważ 

moi rodzice byli i wciąż są wierzącymi ludźmi. 

Kiedy byłam małym dzieckiem moja wiara była 

raczej „mechaniczna” niż świadoma. Później, 

kiedy miałam około siedemnastu lat, zaczęłam 

się więcej zastanawiać nad szczerością mojej 

wiary. Wydawało mi się, że ja tak naprawdę nie 

mam prawdziwej wiary. Myślałam sobie, że „Jak 

mogę wierzyć w to, czego nigdy nie widziałam? 

Przecież nic nie wiem o życiu wiecznym, o zmar-

twychwstaniu, nawet o Bogu. Pamiętam,  

że wtedy był czas Wielkiego postu. Chodziłam na 

rekolekcje, ale to, co mówił ksiądz na kazaniu, 

nic mi nie pomogło. Miałam taką myśl: „Ksiądz 

mówi dobrze, ale on mówi wszystko dla ludzi 

wierzących, którzy nie maja wątpliwości. Co mi 

 z tego?” Tak samo było, kiedy czytałam różne 

książki duchowe lub szukałam czegoś w Interne-

cie na ten temat. Te wszystkie dowody jakoś mi 

nie pasowały. 

„Jednego razu, wieczorem, przyszłam do swojej 

babci, która mi powiedziała: Przeczytałam cieka-

wy fragment w czasopiśmie”. Historia opowiada-

ła o Żydzie, który wcześniej nie był chrześcijani-

nem i opowiadał historię swojego nawrócenia. 

Jechał on pociągiem i spotkał jednego mężczy-

znę, który podróżował ze swoją żoną. Byli oni 

chrześcijanami. Zaczęli rozmawiać między sobą i 

po pewnym czasie Żyd zapytał ich: „Dlaczego 

Państwo wierzą w zmartwychwstanie Chrystusa? 

Przecież nigdy tego nie widzieliście i nie znacie 

nikogo, kto by to widział na własne oczy. To jest 

tylko napisane w Biblii, ale skąd Państwo wie-

dzą, że to jest prawda?”. Pomyślałam sobie: 

„Naprawdę, skąd?”. Babcia zaś opowiadała dalej: 

„Ten człowiek odpowiedział, że właśnie tak jest, 

że nigdy nie widział Zmartwychwstania na wła-

tekst  
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Ta właśnie historia była dla mnie wielkim  

i nieoczekiwanym odkryciem. Świadectwo apo-

stołów, nad którym wcześniej się nie zastana-

wiałam, przyniosło mi dużo wewnętrznego świa-

tła i wiele mi wyjaśniło. Od tego czasu dużo 

zmieniło się w moim życiu duchowym. Faktem 

jest, że zdarza mi się upaść czy na jakiś czas za-

pomnieć o Bożej obecności, ale wiem, że za każ-

dym razem mogę się poprawić i dzięki łasce Bo-

żej zacząć od początku. Często też doświadczam, 

że bez Boga nic dobrego nie można zrobić. Kiedy 

pomyśle: „O, ja dobrze to zrobiłam. To jest moje 

osiągnięcie, ja wszystko mogę zrobić sama”,  

to po takiej myśli zawsze upadam. Staram się 

pamiętać, że wszystko, co jest w życiu dobrego, 

pochodzi od Boga. Do Niego należy wszystko. 

Ludzie, świat, czas i chwała. 

 

sne oczy, ale wierzy w to, ponieważ uczniowie 

Chrystusa byli tego świadkami”. Żyd kontynuo-

wał: „A skąd Pan wie, że uczniowie powiedzieli 

prawdę?”. Mężczyzna odpowiedział: „Każdy z 

apostołów później przyjął śmierć męczeńską 

oprócz jednego. Dla mnie to jest wystarczającym 

dowodem”. Żyd odparł: „To mogło być szaleń-

stwem czy fanatyzmem!”. Mężczyzna nie ustę-

pował, mówiąc: “Czy oni wszyscy mogli się stać 

jednocześnie wariatami czy fanatykami?  Czy 

mogli wariaci i fanatycy rozpowszechnić chrze-

ścijaństwo na cały świat? I jak to się stało, że po 

śmierci Chrystusa uczniowie na początku byli 

bardzo przestraszeni i się chowali, a po kilku 

dniach oni wszyscy zaczęli z radością opowiadać 

o Zmartwychwstaniu? Oni zobaczyli Chrystusa 

zmartwychwstałego i to było przyczyną ich na-

dziei i odwagi.” 
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w tym wolę Bożą i tak jak mawiał Ojciec Pio: 

„We wszystkim rozpoznawaj Bożą wolę, adoruj 

ją i błogosław, szczególnie w chwilach trud-

nych.”  Tylko wtedy będziemy mogli poczuć jak 

Duch Święty działa w nas samych 

i przemienia nasze życie. Mówi się, że pięk-

no rodzi się w cierpieniu i tak właśnie jest z na-

szą wiarą. Jako młoda osoba, zauważam, ilu 

ludzi odchodzi od wiary, przechodzą na inną... 

bardziej nowoczesną (?). Nie tylko zauważam to 

wśród swoich rówieśników, ale także w przy-

padku osób 30+. Dzisiejszy świat stawia nam na 

drodze wiele nowoczesnych rozwiązań, nowych 

poglądów. Kościół nie jest w stanie nadążyć za 

tym, dlatego mówi się, że jest „konserwatywny”. 

Konserwatywny ? Bo przestrzega Przykazań? 

Wiara chrześcijańska jest dla ludzi mocnych 

duchem, nie słabych, którzy szukają raju na 

ziemi. Na ziemi nie ma całkowitej sprawiedli-

wości. Ziemia jest areną dobra i zła, prawdy i 

kłamstwa, światła i ciemności. Gdy miałam 16 

lat, poważnie zachorowałam i nie wiedziałam, 

czy będę mogłam funkcjonować jak moi rówie-

śnicy. Dzięki modlitwie za wstawiennictwem 

M oje życie zmieniło się wtedy, gdy pojawi-

łam się na czwartkowej adoracji w ko-

ściele akademickim w moim rodzinnym mieście 

w Stalowej Woli.    Adoracja ta była momentem 

przełomowym w moim życiu. Oddałam się  

w ręce Jezusa. Każdą ciężką sytuację, każdą 

nędzę jaką noszę … wszystko opowiedziałam 

Jezusowi.  Zrozumiałam, że nie byłam tam przy-

padkiem, że Bóg chciał, abym tam się znalazła  

w tym dniu. „Schowaj mnie pod skrzydła twe, 

Ukryj mnie w silnej dłoni swej” pamiętam, że 

właśnie przy tej pieśni oczy zalały mi się łzami, 

nie wynikało to ze smutku, ale ze szczęścia. Do 

tej pory, bardzo często płaczę podczas adoracji 

czy spowiedzi, bo czuję, jak Bóg bierze mnie 

pod swoje skrzydła. Od kiedy wstąpiła we mnie 

ogromna wiara, czuję pokój w sercu. Od kiedy 

uświadomiłam sobie, że moje życie jest w rę-

kach Boga, zauważyłam ogromna przemianę we 

mnie. Moje wcześniejsze słabości, zaczęłam 

pokonywać modlitwą. Cały czas pracuję nad 

sobą, ale teraz wiem, że przy Bogu mi się to uda. 

Mimo że nie zawsze życie układa się tak, jakby-

śmy tego chcieli, musimy nauczyć się zauważać 

Nie jesteś sam,  

przy Tobie zawsze jest Pan! 

tekst  

Julia Startek 
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św. Jana Pawła II moje życie zaczęło się zmie-

niać. Poznałam wspaniałą osobę, dzięki której 

mogę trwać w Jezusie Chrystusie. Również z tą 

osobą mogłam być w takich miejscach jak: Waty-

kan czy Medjugorie. Moje życie przepełniło się 

darami Ducha Świętego, gdy zaczęłam ufać Pa-

nu. 

Gdy byłam w Watykanie na środowej audien-

cji u Papieża Franciszka, słuchając homilii wy-

głaszanej przez niego i słysząc słowa: „Modlitwa 

jest siłą poruszającą świat”, nie zdawałam sobie 

sprawy z wagi  tych słów. Jednak od tego mo-

mentu moje życie naprawdę zaczęło się zmie-

niać. Chodziłam do gimnazjum, gdzie lekcje reli-

gii nie opierały się na tym, na czym faktycznie 

powinny. Czasem słowa wypowiedziane przez 

katechetkę były krzywdzące. Wydawało mi się, 

że Bóg jest taki, jakiego ukazały mi  te osoby. 

Byłam bardzo poraniona i nie zdawałam sobie 

sprawy z tego, że Bóg jest Miłością. Modliłam się 

tak jak potrafiłam, tak jak umiałam najlepiej. 

Watykan był początkiem mojej wędrówki z Bo-

giem, od tamtego momentu czuje Jego obecność 

każdego dnia. Na wakacjach w 2017 roku znala-

złam się w Medjugorie, Bóg kolejny raz umożli-

wił mi przybliżenie się do Niego. Wiem, że są 

różne opinie na temat tego miejsca oraz tego, co 

się tam dzieje. Przypominam, że od 1981 roku 

odbywają się tam regularnie objawienia Maryj-

ne, które nie są uznane przez kościół, ponieważ 

nadal trwają. Pobyt w Medjugorie był nie tylko 

piękny, ale i trudny dla mnie. Każdego wieczoru 

rzesza ludzi wierzących adorowała Chrystusa 

przed Największym Sakramentem, odmawiając 

różaniec. Największą próbą była dla mnie Górą 

Kriżevac i wzgórze objawień Podbrdo. Walczy-

łam nie tylko z fizycznym zmęczeniem, ale też 

natłokiem myśli, czasem też wątpliwości. Z cza-

sem i te Bóg rozwiał. 

Moja droga z Panem Bogiem prowadzona 

jest również przez Ojca Adama Szustaka, który 

prowadzi konto na YouTubie „Langusta na pal-

mie”. Dzięki jego filmikom Vlogom Niecodzien-

nym przetrwałam długą rozłąkę z bliską mi oso-

bą, dzięki SzustejRano mam siłę wstać na zaję-

cia na studiach. A jego Pachnidła, które są roz-

ważaniami cytatów z „Pieśni na Pieśniami”, uka-

zują mi, czym jest miłość i jak być z drugą osobą, 

dlaczego nie warto mieszkać ze sobą przed ślu-

bem, mimo że jest to bardzo popularne w dzi-

siejszych czasach i kusi. Miłość nie opiera się na 

tym, co wpajają  nam media. Prawdziwą miło-

ścią jest Pan Bóg i z Niego powinniśmy brać 

przykład.  Nasza wiara jest piękna, dlatego że 

trwa ona przy wszystkich wartościach zawartych 

w Piśmie Świętym. Uważam, że kościół nie po-

winien się zmieniać, ponieważ jego wartości są 

uniwersalne i zgodne z naszą wiarą. 
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S 
ądzę, że każdy, kto należy do Kościoła i zależy mu na jego 

dobru, prędzej czy później zada sobie pytanie: „Jakie jest 

moje w nim miejsce?”. Postaram się w tym artykule zastano-

wić się nad tą kwestią, a może nawet uda mi się znaleźć możli-

wie uniwersalną odpowiedź, choć dla każdego człowieka 

odpowiedź będzie inna. Proszę Szanownych Czytelników o to, 

by podeszli do moich rozważań krytycznie i potraktowali je, 

jako, zapewne brawurową momentami, próbę rozwiązania 

wspomnianego problemu podjętą przez dwudziesto-

kilkuletnią osobę. Tak naprawdę to pisanie tego artykułu 

zmusiło mnie do głębszej refleksji. Mam nadzieję, że dzięki 

temu i Państwo zatrzymają się nad tym problemem przez 

moment. 

Wydaje mi się, że po pierwsze, musimy zastanowić się, 

czym dla mnie jest Kościół. Jako pierwsze nasuwa mi się 

stwierdzenie, że jest wspólnotą ludzi wierzących w Chrystusa, 

ochrzczonych właśnie w Kościele katolickim. Zatem, kiedy 

spotykam innego katolika, to wiem, że łączy nas to, co mówi-

my w Credo, czyli „Wierzę w Boga Ojca, w Jezusa Chrystusa, 

w Ducha Świętego”, ale także w „jeden, święty, powszechny 

apostolski Kościół”. Zatem łączy nas wiara, ale także fakt, że 

jesteśmy wyznania rzymsko-katolickiego. To jednak dość 

niepełny obraz, bardzo uproszczone podejście. Jak możemy 

zatem Kościół pełniej scharakteryzować? 

W Kodeksie Kościoła Katolickiego przeczytamy m.in., że 

„jest ludem, który Bóg gromadzi na całym świecie” lub, że 

„jest on […] ludzki i jednocześnie Boski, widzialny i wyposa-

żony w dobra niewidzialne, żarliwy w działaniu i oddany 

kontemplacji, obecny w świecie, a jednak pielgrzymujący”. 

Aby zrozumieć, czym tak naprawdę jest Kościół, potrzeba 

wielu lat studiowania i w tym miejscu muszę odesłać zaintere-

sowanych do specjalistycznej lektury. Z pewnością jednak 

Kościół jest czymś więcej, niż sądzi większość wierzących. 

Pomimo tego, że najprawdopodobniej zaliczam się do owej 

grupy, pozwolę sobie rościć prawo do stwierdzenia, że musimy 

mieć świadomość, że Kościół nie jest idealny i pozbawiony 

wad. Czasem słyszymy od innych, że „zrazili się do Kościoła”, 

albo frazes „Bóg tak, Kościół nie”. Czy dzisiaj Kościół jest 

czymś o co warto walczyć? Czymś pozytywnym? Na pewno jest 

dzisiaj atakowany naprawdę ze wszystkich stron i przedstawia 

nam się często jego najczarniejszy, zmanipulowany obraz. 

Ciągłe oskarżenia, także na tle historycznym (zazwyczaj nie-

prawdziwych), obrażanie, ośmieszanie są na porządku dzien-

nym. Od wielu lat mamy też do czynienia z nagonką na kapła-

nów z powodu przypadków pedofilii wśród księży (nielicznych

-trzeba to wyraźnie zaznaczyć). Mówi się, że kościoły pusto-

szeją, że Europa już nie jest chrześcijańska, a ludzie wierzący 

nie kierują się rozumem, a wybujałym wyobrażeniem, jak 

postrzegają wiarę niektóre kręgi osób. Tak - wierzącym oraz 

Kościołowi nie jest dzisiaj łatwo, szczególnie, kiedy nawet jego 

członkowie otwarcie i niesprawiedliwie go krytykują. Pomimo 

to, katolik powinien kiedyś zdać sobie sprawę, że Kościół nie 

jest i nie może być pozbawiony wad. Jest tak z bardzo prostej 

przyczyny – choć „twórcą Kościoła jest Bóg”, to jest on 

„złożony z grzeszników”, - niedoskonałych ludzi, co oznacza, 

że zawsze były i będą w nim spory, nieporozumienia oraz 

sytuacje, które dziać się nie powinny. Zdarza się, że obrazi lub 

oburzy nas ksiądz, że powie coś nie tak, jak powinien. Albo, że 

episkopat, nie spełni naszych oczekiwań. To nie może być 

jednak pretekst do tego, by od Kościoła się odwrócić i bez-

myślnie go krytykować. Zetknięcie się z jego wadami i uświa-

tekst  

Wojciech Gulczyński 

Jakie jest moje 
miejsce? 
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domienie sobie, że nie jest idealny może być trudnym do-

świadczeniem, ale chyba jest niezbędne, żeby odnaleźć swoje 

w nim miejsce. 

Wtedy bowiem musimy trochę zmienić swoje myślenie  

o Kościele i bardziej zwrócić się w stronę Chrystusa. Jeżeli 

bowiem sądziliśmy, że Kościół sam przez siebie jest święty, 

musimy zdać sobie sprawę, że jest on uświęcony. Przez kogo? 

Przez Chrystusa, który w nim trwa, a sam Kościół jest Jego 

Mistycznym Ciałem. Kościół „tylko” przekazuje Ewangelię, 

Dobrą Nowinę. Kodeks Kościoła Katolickiego mówi: „Duch 

Święty, przez którego żywy głos Ewangelii rozbrzmiewa  

w Kościele, a przez Kościół w świecie, wprowadza wiernych 

we wszelką prawdę oraz sprawia, że słowo Chrystusowe obfi-

cie w nich mieszka”. Jan Paweł II nie mówił, to Kościół jest 

potrzebny do zrozumienia człowieka, ale, że „człowieka (...) 

nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa”. Mówił także  

o Kościele, że „idąc za Chrystusem, naucza prawdy”. Najpro-

ściej można wszystko podsumować słowami, że mimo swojej 

wielkiej roli i potęgi, Kościół bez Chrystusa traci swoją tożsa-

mość i sens. To jednak nadal nie daje nam odpowiedzi na 

nurtujące nas pytanie. 

Zajrzyjmy zatem do Kodeksu Kościoła Katolickiego. Czyta-

my w nim, że przez narodzenie „z wody i z Ducha” stajemy się 

członkami Ludu Bożego, którego zwierzchnikiem jest Chry-

stus i przez to mamy udział w godności i wolności synów 

Bożych. Dowiemy się także, że „naszym celem jest Królestwo 

zapoczątkowane na ziemi przez samego Boga, mające rozsze-

rzać się coraz dalej” oraz, że „jesteśmy posłani, aby być solą 

ziemi i światłem świata”. Widzimy tu więc bardzo wyraźne 

odwołanie do nakazu głoszenia Ewangelii nałożonego na 

Kościół – teraz jednak adresatami jesteśmy my – Lud Boży  

i członkowie Kościoła. Wydaje się zatem, że dostaliśmy odpo-

wiedź: nasze miejsce w Kościele określa to, że zostaliśmy 

przez chrzest nazwani synami Bożymi oraz jesteśmy powołani 

do dostąpienia i głoszenia Zbawienia. Jest to jednak bardzo 

ogólne stwierdzenie i pewnie może się wydawać zbyt oczywi-

ste, może nawet „zużyte”. W tym miejscu chciałbym skupić się 

na tym zdaniu, które mówi o konieczności bycia solą ziemi  

i światłem dla świata. Na tej podstawie postaram się udzielić 

konkretniejszej już odpowiedzi. 

Według mnie powinniśmy, po pierwsze, samemu żyć we-

dług Pisma, dekalogu i z Chrystusem, a po drugie, nie bać 

 i nie wahać się dawać świadectwa. Pierwsza kwestia jest 

szalenie ważna i konieczna. Jakie będzie nasze świadectwo, 

jeżeli sami nie zadbamy o naszą duchowość? Wszystko, co 

powiemy innym o Chrystusie, jeśli sami nie będziemy żyć 

według tych słów, będzie puste, bez pokrycia i właściwie bez 

większego sensu. Musimy najpierw stać się solą, dopiero 

później światłem i latarnią. 

Przechodząc do naszego powołania do głoszenia Ewangelii, 

doszliśmy chyba do naszego głównego zadania, jako katoli-

ków. Mamy uczestniczyć aktywnie w niesieniu przez Kościół 

prawdy światu. Jak to robić? Na pewno mógłby o tym po-

wstać osobny artykuł, a pewnie i długa książka. Ja odpowiem 

bardzo krótko: odważnie i z pokorą. Choć może się wydawać 

niemożliwe połączenie, to sądzę, że to najważniejsze wytycz-

ne. Musimy wykształcić w sobie tożsamość katolika i mocną 

świadomość wiary. Wierzę, że patrzenie na świat przez pry-

zmat Chrystusa (biorąc Go pod uwagę we wszystkim) daje 

niezłomną postawę i odwagę w dawaniu świadectwa wiary – 

„Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki”. Pokora 

jest jednak co najmniej tak samo ważna. Nie chodzi tylko  

o pokorę wobec tych, którym Chrystusa głosimy - to, że nie 

narzucamy im na siłę Ewangelii, a pokazujemy, jak według 

niej żyć. Chodzi też o ten rodzaj pokory, który objawia się 

posłuszeństwem Kościołowi. Wiele, zbyt wiele było w nim 

rozłamów i zwad powodowanych pychą, butą, nawet przed 

tzw. „reformacją”. Jeżeli wierzymy, że w Kościół jest depozy-

tariuszem prawdy oraz, że uświęca go sam Chrystus i działa w 

nim Duch Święty, to winniśmy mu także posłuszeństwo i nie 

przedkładanie swojego zdania i interesu nad jego naukę. Dziś, 

kiedy wiele osób starając się działać dla Kościoła (pewnie  

z dobrymi chęciami) wyrządza mu tak naprawdę krzywdę, jest 

to bardzo ważne. Jeżeli nie działamy na korzyść Kościoła, to 

nasze starania nie mają sensu, choć być może wydaje nam się, 

że czynimy coś dobrego. 

Wnioski, do jakich doszedłem, mogą wydawać się proste  

i przewidywalne. Ale może tak właśnie czasem jest, że poszu-

kujemy naszego miejsca w Kościele robiąc niesłychane rzeczy, 

odmawiając coraz to nowe modlitwy, podejmując specjalne 

wyrzeczenia i szukając wrażeń na przeróżnych rekolekcjach. 

Nie twierdzę, że to wszystko jest złe, bo sam szukałem w wielu 

miejscach. I nie uważam także, że znalazłem pełną odpo-

wiedź. Jednak jestem przekonany i gwarantuję, że warto się 

zastanowić, czy aby to, czego szukamy nie jest bliżej, niż się 

spodziewamy. Posłuchajmy uważniej kazania, otwórzmy  

i poczytajmy wreszcie Pismo Święte, poświęćmy więcej czasu 

rodzinie i naszej parafii. To przecież są najbliższe ośrodki 

naszego życia i wzrastania w wierze. Zadbajmy o modlitwę, 

jedność z Chrystusem i nasze relacje, a później starajmy się 

pokazywać swoim życiem, „czynem i prawdą” Chrystusa 

innym ludziom. KKK 867 KKK 79 
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 al. Marek Więch SAC: Marcin, mieszkasz w pal-

lotyńskim domu jednak pallotynem nie jesteś… 

czym więc ten dom się charakteryzuje?  

al. Marcin Remfeld: Tak, rzeczywiście jestem 

klerykiem Seminarium Łomżyńskiego, po III 

roku. Ten dom charakteryzuje się tym, że pozwa-

la na skupienie pod jednym dachem osób z róż-

nych stanów i miejsc. W domu mieszka nas jede-

nastu: 3 księży pallotynów, 5 chłopaków świec-

kich i 3 kleryków (z Łomży, Warszawy i Świdni-

cy). Jest to z pewnością niesamowity, prawdopo-

dobnie jedyny w Polsce dom. Powstał po to, aby-

śmy stworzyli wspólnotę osób z różnych stanów i 

byli formowani razem do ewangelizacji. Przede 

wszystkim w tej formacji jednoczy nas modlitwa, 

na której każdego dnia spędzamy ok. 4 godziny 

każdego dnia od poniedziałku do czwartku. 

Weekendy natomiast spędzamy na wyjazdach 

ewangelizacyjnych. Najczęściej są to kursy  

w ramach programu formacyjnego Pallotyńskiej 

Szkoły Nowej Ewangelizacji. Uczestniczymy  

w nich, bądź posługujemy w ekipach prowadzą-

cych kurs. Właściwie w weekend dom jest pusty. 

Uczymy się wtedy jak ewangelizować, jak działać 

wspólnie. Oczywiście to nie było by możliwe bez 

codziennego pochylania się nad Słowem Bożym  

i codziennego uczestniczenia w Liturgii. To nie-

samowite jak w tym czasie możemy  tego do-

świadczać, nie da się głosić bez wcześniejszego 

spotkania z Panem. W domu każdy z nas jest  

z innego środowiska, każdy ma inne doświadcze-

nie, jednak łączy nas jeden cel. Myślę, że ten dom 

to świetna alternatywa do rozeznawania swojego 

powołania, jest wiele momentów aby przyjrzeć 

się swojej drodze. 

 

 Jaki jest zatem cel tego czasu spędzonego w do-

mu przy Monte Cassino ? 

Przebywanie w tej wspólnocie daje nam wiele 

możliwości aby przyjrzeć się swojej relacji  

z Bogiem. Z pewnością mamy jeszcze bardziej 

zbliżyć się do źródła. Każdemu z nas w czasie 

tego roku dana jest łaska przeżywania rekolekcji 

ignacjańskich. W ciągu roku wyjeżdżamy na nie 

aby jeszcze bardziej zbliżać się do Boga po to, aby 

na nowo spojrzeć na swoje powołanie. Nie zależ-

nie czy jest klerykiem czy świeckim, każdy roze-

znaje do czego tak naprawdę zaprasza go Pan 

Bóg.  Myślę, że to właśnie jest cel tego roku, aby-

śmy zbierając ten ogromny bagaż tego roku mo-

gli na końcu stwierdzić, że mamy bardzo kon-

kretną relację z Bogiem. Jestem przekonany, że 

owoce tego roku przydadzą się nam nie tylko  

w ewangelizacji, ale również w naszym osobi-

stym rozwoju duchowym, nie zależnie od tego 

gdzie zostaniemy w przyszłości posłani. 

O celach pallotyńskiego domu w Lublinie, 
formacji duchowej i jej celu, czyli Bogu  

z al. Marcinem Remfeldem  
rozmawia  

al. Marek Więch SAC 

„...Przyjrzeć się swojej relacji 
z Bogiem…” 
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Czym różni się formacja we wspólnocie życia, 

od formacji w WSD ? 

Specyfiką formacji seminaryjnej jest droga, 

która prowadzi do pracy w kapłaństwie. Nato-

miast celem formacji w tym domu i tym co róż-

ni ten dom od seminarium, jest to, że nie idzie-

my tu bezpośrednio do kapłaństwa, ale rozwija-

my swoją relację z Bogiem tak, aby na końcu tej 

drogi dokonać bardzo konkretnego rozeznania 

naszego powołania. Formacja w tym domu 

opiera się przede wszystkim na modlitwie i ży-

ciu wspólnym. W seminarium jest wiele równo-

ległych czynników formacyjnych (m.in. studia 

teologiczne, których tu nie podejmujemy), tutaj 

głównym narzędziem formacyjnym jest modli-

twa. Każdego dnia rozmyślamy nad Słowem 

Bożym, modlimy się wspólnie całą Liturgią Go-

dzin, każdy z nas uczestniczy w formacji w ra-

mach grupy dzielenia. Doświadczenie tego roku 

ma służyć późniejszej formacji seminaryjnej. 

 

Czym osobiście jest dla Ciebie charyzmat pallo-

tyński? 

Doświadczając tego charyzmatu niesamowi-

te dla mnie staje się to, jak tutaj przebiega 

współpraca świeckich z duchowieństwem. Ob-

serwując prace w biurze Pallotyńskiej Szkoły 

Nowej Ewangelizacji widzę, jak wiele odpowie-

dzialności mają tutaj świeccy. Również gdy jeź-

dzimy na kursy, widzimy jak duży nacisk poło-

żony jest na formację świeckich w tym dziele. 

Jak ważna w tym jest formacja następców i do-

konuje się to często między świeckimi.  Realiza-

cja tego, do czego zapraszał św. Wincenty Pal-

lotti dokonuje się w bardzo wyraźny sposób 

właśnie tutaj, gdy świecka osoba stając w auto-

rytecie Kościoła głosi Słowo innym świeckim  

i również duchownym.  

 

Wielu młodych ludzi, po bierzmowaniu „żegna” 

się z Kościołem, jak myślisz dlaczego tak jest? 

Problem leży już na samym początku, sakra-

menty mają prowadzić do pełni życia chrześci-

jańskiego, a często są tylko szczebelkami do 

zaliczenia. Bierzmowanie traktowane jest tylko 

jak przepustka do ślubu kościelnego. Dlatego 

wielu młodych ludzi przygotowanie do bierzmo-

wania traktuje jako ostatni etap „do zaliczenia”  

i przychodząc np. na drogi krzyżowe, zalicza je 

 i nie spotyka się z Bogiem. – a to nie do końca 

jest ich wina. Ci, którzy siedzą często pod kościo-

łem by przeczekać nabożeństwo i zabrać podpis 

nie są przyciągnięci do Boga, więc nawet nie ma-

ją świadomości z Kim  jest to spotkanie.  

 

Czy jest forma dotarcia do tych młodych ludzi? 

Jest to bardzo trudne. Oczywiście są formy 

przygotowania do bierzmowania „last minute”. 

Najczęściej są to ewangelizacyjne rekolekcje 

weekendowe. Wielu młodych doświadcza tam 

spotkania z Bogiem, ale problem leży w tym, aby 

ta zmiana dokonywała się w całym ich życiu, a na 

to potrzeba więcej czasu. Wielka odpowiedzial-

ność zatem spoczywa na kapłanach, którzy  

w konkretnych miejscach zajmują się młodzieżą. 

Ich praca powinna doprowadzać młodego czło-

wieka do świadomej decyzji o sakramencie doj-

rzałości chrześcijańskiej. Naturalnie pierwszym 

środowiskiem, w którym ta decyzja powinna 

wzrastać jest rodzina, ale myślę, że również 

ogromną siłę ma świadectwo innych młodych 

ludzi, którzy już Pana Boga w swoim życiu spo-

tkali. Mówił już o tym Paweł VI w słowach „Świat 

nie potrzebuje nauczycieli, ale potrzebuje świad-

ków.” Młody człowiek może mieć bardzo duży 

problem, aby uwierzyć na podstawie świadectwa 

osób dużo starszych od siebie. Natomiast gdy 

świadkiem będzie rówieśnik, wtedy mogą zacząć 

się pojawiać pytania „Jak to się dzieje, że On 

mimo strapień jest szczęśliwy?!”. W młodych 

ludziach te pytania mogą być naprawdę przeło-

mowe, ponieważ odpowiedź na to jest tylko jed-

na… BÓG!  

 

Czy jako osoba oddana Kościołowi masz jakieś 

osobiste oczekiwania od Kościoła?  

Wolałbym słowo „pragnę”. Pragnę z pewno-

ścią aby ludzie, z którymi się formuje pragnęli 

tego, czego ja pragnę. Abyśmy wspólnie doświad-

czali Boga, który nie jest sędzią, ale Ojcem, który 

kocha i przebacza. Pragnę aby z tym wspólnym 

doświadczeniem wychodzić i dzielić się tym 

właśnie między innymi z bierzmowanymi.  
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dzenia nowego produktu, który zrewolucjonizuje 

sposób budowania nowego społeczeństwa w 

oparciu o chrześcijańskie wartości, czego tak 

bardzo pragnął nasz rodak św. Jan Paweł II – 

budowę cywilizacji miłości. Wszystkie te działa-

nia wpisują się w nasze dotychczasowe działania, 

zarówno w sferze radia, jak i całej fundacji, która 

za pomocą współczesnych środków przekazu ma 

wspierać inicjatywy społeczne służące szerzeniu 

Słowa Bożego, krzewieniu prawdy i szacunku do 

Ojczyzny. Wielotematyczne ujęcie religii oraz 

przybliżanie ducha Nowej Ewangelizacji, dzięki 

internetowemu przekazowi, dociera do wielu 

słuchaczy w Polsce, a także na całym świecie. 

Teraz natomiast, ponieważ bezpośredni patronat 

J ak zapewne już wiecie albo nie wiecie,  

w maju 2017 r. połączyliśmy wysiłki i do-

świadczenie dwóch medialnych inicjatyw  

w obrębie Stowarzyszenia Apostolstwa Katolic-

kiego – Radia nowohuckie.PL i Telewizji Mise-

ricordia, aby stworzyć nowy projekt. Projekt  

o którym chce opowiedzieć to Pallotti.FM. Ra-

dio „Pallotti.FM” to jednak nie tylko radio. To 

przede wszystkim portal ewangelizacyjny, na 

którym w przystępny sposób będziemy opowia-

dać o Ewangelii, Kościele i naszej polskiej tożsa-

mości. Wykorzystamy do tego najnowocześniej-

sze metody: responsywną witrynę internetową, 

klipy wideo i podcasty. Portal z założenia ma 

być ewangelizacyjno-edukacyjny. Chcemy for-

mować nowe społeczeństwo – cywilizację miło-

ści – budowaną na fundamencie chrześcijań-

skich wartości. Nasi czytelnicy będą mogli od-

bywać rekolekcje, przeżywać szkolenia i kursy – 

czyli inwestować w swój osobisty rozwój zarów-

no intelektualny, jak i duchowy dosłownie wszę-

dzie tam, gdzie dostępny jest Internet. 

Ten nowy projekt jest dla nas ogromnym wy-

zwaniem, a jednocześnie wielką szansą wprowa-

tekst  

ks. Łukasz Gołaś SAC 

Pallotyńskie Radio Ewangelizacyjne  
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żeństwa 1 soboty miesiąca z Sanktuarium w Za-

kopanem. Codziennie jest transmisja Mszy Świę-

tej, a w niedzielę o 10.00 łączymy się z Sanktua-

rium św. Andrzeja Boboli w Bielsku Białej. Za-

praszamy na naszą stronę www.pallotti.fm gdzie 

znajdziecie archiwalne audycje i całą ramówkę. 

W tym roku tradycyjnie ruszymy w trasę objaz-

dową m.in. do naszych pallotyńskich Parafii. 

Będziemy głosić Słowo Boże i zbierać ofiary na 

utrzymanie tego dzieła. I tak nasze turnee rozpo-

czynamy 7-8 kwietnia w Konstancinie, 9-10 

kwietnia w Częstochowie, 29 kwietnia w Zakopa-

nem, 3 maja w Ząbkowicach Śląskich i Wałbrzy-

chu, 5 maja w Ołtarzewie (Święcenia), 13-19 ma-

ja – Italia i Jubileusz 200-lecia Kapłaństwa Pal-

lottiego, 27 maja Biała Niżna, 17 czerwca Hody-

szewo i 24 czerwca Otwock.  

Na koniec prosimy Was przede wszystkim 

 o modlitwę. Pamiętajcie o nas, kiedy zwracacie 

się do Dobrego Ojca. W imię Chrystusa możemy 

przecież czynić cuda, a takim cudem – mamy 

nadzieję, będzie projekt Pallotti.FM! Dlatego 

prosimy – módlcie się za nas, za naszych redak-

torów, osoby odpowiedzialne za fundację – ci 

wszyscy ludzie pracują u nas jako wolontariusze, 

poświęcając swój wolny czas, by po prostu ewan-

gelizować! I módlcie się też za naszych słuchaczy 

– niech Dobra Nowina za naszym pośrednic-

twem porusza ich serca! Jeśli natomiast zechce-

cie, poza duchowym wsparciem, wspomóc nas 

również finansowo – to doskonale wiecie, że za 

taką pomoc jesteśmy zawsze ogromnie wdzięcz-

ni! 

Życzymy Wam Kochani wielu Łask Bożych, 

niech Was prowadzi Dobre Słowo. Słuchacie 

Pallotti.FM i dalej twórzmy wspólnie Wielkie 

Dzieła Boże! 

nad radiem przejmuje Prowincjał Stowarzysze-

nia Apostolstwa Katolickiego – ks. Zenon Ha-

nas, przestrzeń naszej działalności na pewno się 

rozszerzy i powiększy.  

Pallotti.FM to dwa studia w różnych miejscach 

Polski: Krakowie i Warszawie. Studio radiowo-

telewizyjne z zapleczem montażowo- biurowym. 

Od dwóch lat dysponujemy wozem transmisyj-

nym, który docieramy w równe miejsca w Polsce 

i Europie, aby przekazać Dobrą Nowinę.  

Radio Pallotti.FM nadaje 24 h/dobę. Można 

usłyszeć m.in. dużo modlitwy. Trzy razy dzien-

nie o godz. 6.00, 12.50 i 17.00 łączymy się  

z Opactwem Tynieckim, aby transmitować Li-

turgię Godzin. O 15.00 modlimy się Koronką do 

Bożego Miłosierdzia z Sanktuarium w Krakowie

-Łagiewnikach. Codziennie emitujemy ewange-

lie z komentarzem i modlitwy ze św. Wincentym 

Pallottim. Program rozpoczynamy od Poranka  

z Radiem Pallotti.FM / na żywo/ od poniedział-

ku do piątku 8.00-11.00. Wieczorami zaś audy-

cje, prowadzone przez naszych redaktorów, 

m.in. Muzyczne Podróże Miłosza Konarskiego, 

Muzyczne Zerkadełko - audycja Krzyśka 

„Banita” Kargóla i Włodka Mazonia, Bo na Bul-

warowej – audycja ks. Łukasza Gołasia i Oli 

Urzędowskiej, Przegląd Prasy Uli Mikuckiej  

i Kamila Porabika, Stereomania – audycja To-

masza HIOBA Karenko, Nieziemscy – audycja o 

świętych Przemka Radzyńskiego czy Do Tablicy 

– audycja wspólnoty abp Rysia Namarka.  

W naszej ramówce znajdziecie wiele transmi-

sji, m.in. jesteśmy zaproszeni wspólnie z TVP 

Kraków do transmitowania Dialogów abp Mar-

ka Jędraszewskiego, Mszy z modlitwa o Uzdro-

wienie, które prowadzi ks. Jan Reczek czy Nabo-
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P owołanie to marzenie Boga o naszej przyszłości”. 

Te słowa usłyszałem od księdza wice prowincjała 

Waldemara Pawlika SAC, gdy postanowiłem zostać 

członkiem Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. 

Rozeznawanie powołania do życia konsekrowanego 

jest bez wątpienia bardzo skomplikowane. Stąd też 

okres wstępny, jakim jest postulat i nowicjat pozwolił 

mi zaaklimatyzować się, przemyśleć wiele spraw,  

a szczególnie poznać nową wspólnotę. 

We wrześniu rozpoczęliśmy rok duchowy mający na 

celu rozeznanie i pogłębienie naszego powołania. Na-

sza grupa liczyła początkowo osiemnastu kandydatów, 

nowicjat w Ząbkowicach rozpoczęło piętnaście osób, 

obecnie zaś jest nas jedenastu. Można zadać sobie 

pytanie, dlaczego wspólnota skurczyła się w tak krót-

kim okresie. Osobiście, patrząc na każdą odchodzącą 

osobę mam wrażenie, iż jest to kwestia zbyt indywidu-

alna, by znaleźć jakąkolwiek odpowiedź. Mam jedno-

cześnie nadzieję, że ich decyzja była słuszna.  

Dla tych, którzy trwają w pallotyńskiej wspólnocie 

nowicjat jest czasem wyjątkowego skupienia na życiu 

wewnętrznym. Za patronów i opiekunów duchowego 

dojrzewania obraliśmy (oprócz świętego ojca założy-

ciela) świętego Jana od Krzyża i błogosławionego Je-

rzego Popiełuszkę. W rozwoju naszej duchowości po-

maga między innymi: lektura Pisma Świętego, które 

każdy z nas otrzymał od księdza Prowincjała podczas 

inauguracji okresu wstępnego, modlitwy indywidual-

ne oraz wspólnotowe, rekolekcje, konferencje asce-

tyczne i dni skupienia, a także uczestniczenie w życiu 

parafii. Każdy z nas ma zapewnione stałe kierownic-

two duchowe, posługę sakramentalną oraz odbywa 

rozmowy formacyjne z przełożonymi. W pierwszych 

dniach funkcjonowania w nowym otoczeniu odnio-

słem wrażenie, że po raz pierwszy w życiu tyle czasu 

poświęcam na relację z Bogiem. Modlitwa staje się 

oddechem, poprzedza i kończy prawie każdy punkt 

dnia. W pogłębieniu wiary pomaga nam również zdo-

bywana wiedza, która w momencie tworzenia tego 

artykułu jest sprawdzana w czasie sesji egzaminacyj-

nej. Nasze wykłady i konferencje są związane między 

innymi z: charyzmatem i historią Stowarzyszenia, 

studium encyklik papieskich, historią instytutów życia 

konsekrowanego, teologią, liturgiką oraz głównymi 

prawdami wiary. Muszę przyznać, iż po najdłuższych  

w życiu wakacjach myślałem, że wykłady będą przy-

krym obowiązkiem, jednak z czasem, jako pasjonat 

historii, dałem się zaciekawić prezentowanymi treścia-

mi. Nieocenioną pomocą w rozwoju okazała się miej-

scowa bibliotek domowa, w której można znaleźć 

bardzo wiele interesujących pozycji. 

 Czas pobytu w Ząbkowicach stanowi również okazję 

do zacieśniania wspólnoty poprzez wspólną pracę, 

aktywny wypoczynek i rekreację. Po okresie nauki 

tekst  

al. now. Paweł Strojewski 

tekst  

al. now. Mateusz Wasiński 
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licealnej w końcu znalazłem czas na wspólnotowe 

oglądanie interesujących filmów czy wędrowanie po 

górach. Często wolny czas zajmuje gra w piłkę, tenisa 

stołowego, bilarda, czasem zaś proste i zwyczajne roz-

mowy. Fakt, iż nasza wspólnota składa się z osób po-

chodzących praktycznie ze wszystkich krańców nasze-

go kraju, pozwala prowadzić konwersacje na wiele 

różnorodnych tematów. Jedna z dyskusji, która szcze-

gólnie zapadła mi w pamięć, dotyczyła zwyczajów 

świątecznych panujących w naszych rodzinnych stro-

nach. Warto także zwrócić uwagę na to, że w grupie  

o wiele łatwiej jest mi rozpocząć inicjatywy, na które 

samodzielnie mógłbym się nie zdecydować, jak choćby 

wzięcie udziału w biegu na dłuższy dystans. W naszej 

grupie powstał swego rodzaju zespół biegowy, ponie-

waż dwóch współbraci przed wstąpieniem do palloty-

nów brało udział w maratonach. Jak na razie wzięli-

śmy udział jedynie w biegu na pięć kilometrów, jednak 

mamy o wiele ambitniejsze plany. Jako wspólnota 

pallotyńska  angażujemy się także w życie lokalnej 

społeczności, szczególnie zaś parafii. Dbamy  

o liturgiczną i muzyczną oprawę najważniejszych uro-

czystości, ludowych nieszporów, nabożeństw pierw-

szych sobót miesiąca, procesji fatimskich. W okresie 

bożonarodzeniowym członkowie naszej wspólnoty 

wspomagali księży i miejscowych ministrantów  

w czasie wizyt duszpasterskich. Łączność naszej 

wspólnoty z miejscowym Kościołem dotyczyła jednak 

nie tylko parafii pallotyńskiej, ale także całego miasta  

i regionu. W październiku uczestniczyliśmy  

w rekolekcjach dla młodzieży z całej diecezji, prowa-

dzonych przez Jose Prado Floresa. W każdy pierwszy 

czwartek miesiąca nowicjusze czynnie angażują się  

w prowadzenie nocnej adoracji w miejscowym klaszto-

rze sióstr klarysek. W liturgiczne wspomnienie święte-

go Mikołaja członkowie naszej wspólnoty wcielili się  

w rolę sławnego biskupa oraz jego współpracowników  

i udali się do ząbkowickich szkół i przedszkola, a także 

Brzeźnicy oraz parafii w Przedborowej. Uśmiech na 

twarzach uradowanych dzieci był dla nas najlepszym 

możliwym prezentem. Jedną z najbardziej pallotyń-

skich uroczystości, obchodzonych przez naszą wspól-

notę razem z mieszkańcami Ząbkowic, była bez wąt-

pienia Epifania, w czasie której, oprócz uroczystej 

mszy świętej, wzięliśmy udział w „orszaku trzech  

króli”.  

 Jako osoba rozpoczynająca formację w pallo-

tyńskiej wspólnocie muszę przyznać, iż zaskoczyło 

mnie bogactwo i różnorodność, którym charakteryzu-

je się życie nowicjackie. Z jednej strony znalazłem czas 

na wyciszenie, modlitwę, formację duchową w odcię-

ciu od świata; z drugiej zyskałem możliwość otwarcia 

na nowych ludzi i rozwinięcie nowych pasji. Z niecier-

pliwością oczekuję kolejnych dni, konferencji, reko-

lekcji i uroczystości.  

 Jako wspólnota nowicjacka, wszystkich do-

brodziejów dzieła świętego Wincentego Pallottiego 

zawierzamy wstawiennictwu Ojca założyciela, błogo-

sławionych: Józefa Stanka, Józefa Jankowskiego  

i błogosławionej Elżbiety Sanny. Jednocześnie prosi-

my o modlitewne wsparcie. Powtarzając za Piusem 

XII – „Jakim jestem w czasie nowicjatu, taki będę 

przez całe życie konsekrowane”. Chcemy, by wstępny 

okres formacji był owocny, i pomógł nam w przyszło-

ści realizować nasze apostolskie zadania ku nieskoń-

czonej chwale Boga.  
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Zapada milczenie, zostaję sama… sama wobec 

Jedynego. Jak bardzo otaczająca mnie teraz 

rzeczywistość odpowiada słowom, które niegdyś 

Pan wypowiedział do mnie przez proroka Ozea-

sza „wyprowadzę ją na pustynię i będę mówił do 

jej serca” (Oz 2,16). Miejsce samotne, oddalone 

od zgiełku i tłumu, miejsce spowite ciszą i ta-

jemnicą, budzące zachwyt-tak, to owa zapowie-

dziana mi pustynia.  

Uśmiecham się- On wiedział, że Mu nie odmó-

wię, zbyt dobrze mnie zna. Pamięta przecież 

dobrze czuwania modlitewne i Msze św.  

w Duszpasterstwie Akademickim „Stygmatyk” 

we Wrocławiu, jak i te pierwszo-czwartkowe  

w intencji powołań tutaj u sióstr Klarysek  

w Ząbkowicach Śląskich. Tak często widział 

mnie na szlakach pielgrzymkowych na Jasną 

Górę, a przechodząc wioski i miasta często za-

trzymywał się i gościł w moim domu w Przedbo-

rowej. Wiedział, że Mu nie odmówię i pójdę za 

Nim, że tęsknota za Jego bliskością każe opuścić 

mi wszystko co do tej pory kochałam. Pociągnął 

mnie do Siebie najsilniejszymi więzami -

więzami miłości (por. Oz 11,4) Już dużo wcze-

śniej zaszczepił we mnie pragnienie ukrycia się 

A dorujmy z Maryją” słyszę zza lekko uchylo-

nych drzwi,  „Przenajświętszy Sakrament”- 

odpowiadam szeptem i wstaję aby udać się na 

wyznaczoną adorację. Jest 100 w nocy. Wchodzę 

do kaplicy zakonnej. Wszędzie panuje półmrok. 

Na klęczniku siostra adorująca Jezusa ze wzro-

kiem utkwionym w małej, białej Hostii- tak do-

brze znany mi obraz już od ponad 13 lat. Spoglą-

dam i ja na oświetloną monstrancję. Teraz  

i moja dusza zanurza się w milczącym dziękczy-

nieniu i uwielbieniu- „Jesteś, Który Jesteś”.  

Powoli odmawiam z Maryją „Magnificat” i akt 

adoracji rozpoczynając słowami „Ojcze Przed-

wieczny zjednoczeni ze wszystkimi dziećmi 

Twoimi, uwielbiamy Ciebie i wysławiamy Cie-

bie…”  i dalej „Duchu Przenajświętszy… dzięki 

Ci składamy za to, że przez Swoją uświecającą 

obecność przemieniasz nas w żywą świątynię 

Boga, dokonaj w nas tej przemiany, abyśmy z 

Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa stali 

się chwałą Trójcy Przenajświętszej”.  

tekst 

s. M. Józefa od Najświętszego Oblicza OCPA 

Klaryska od Wieczystej Adoracji  
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odchodzić trzeba, Najdroższy Jezu mój?! Czemu 

u stóp Twoich przetrwać nie mogę wszystkich 

godzin i chwil mego życia?!”. Zapewniam Go- 

„ja będę spała, lecz serce me będzie czuwać. Ono 

będzie przy Tobie” (por. Pnp 5,2) 

 5 50- kolejna pobudka. Na myśl przychodzą 

mi słowa św. Augustyna, że byłoby grzechem nie 

uwielbiać Eucharystii przed jej spożyciem. Msza 

św. za godzinę, więc mam trochę czasu na przy-

gotowanie się. Tym razem będę Go uwielbiała 

jutrznią. Pamięć przywołuje myśl z konstytucji 

(Art. 98) - „W Liturgii Godzin Bóg przemawia 

do nas, a my do Niego, Jego własnymi słowami, 

słowami Pisma Świętego. Odmawiając te święte 

słowa ze czcią i pobożnością staramy się dostro-

ić nasze umysły i serca, by mogły przeniknąć  

i odnowić całe nasze jestestwo. Wszystkie godzi-

ny i prace dnia uświęcają się, gdy pod natchnie-

niem Ducha Świętego przekazujemy nasz głos 

całemu stworzeniu dla uwielbienia Boga”.                                                                       

Zadziwiam się - jak trafnie psalmista wyraża 

dziś to co czuję. Jak prosto a zarazem głęboko 

wnika w moje obecne myśli. Tak, te wersety, 

pomimo upływu wieków, są nadal aktualne, są 

dla mnie. 

Wreszcie Eucharystia. Zegar bije 7 razy. Roz-

poczyna się -moja i Jezusa Pascha. Kolejna 

szansa na to, aby zanurzyć się w ożywczych 

zdrojach Bożej Miłości, aby przejść ze śmierci 

do Życia, z grzechu w stan łaski, z niewoli ku 

wolności, ze smutku w radość. Z wiarą ewange-

licznej kobiety cierpiącej na krwotok (por. Mk 5, 

27-28) dotykam Żywego Boga. Dotykam Go 

w cieniu małej Hostii i zapewnił opiekę Owej 

Niewiasty z Apokalipsy, która zbiegła na pusty-

nię pierwej niż ja gotowa zawsze pospieszyć  

z pomocą swojemu dziecku. Cała Twoja Maryjo! 

Jako duchowa córka Św. Klary wybrałam wła-

śnie takie życie- za kratami, aby „całym sercem 

przylgnąć do Tego, którego piękność podziwiają 

nieustannie wszystkie błogosławione zastępy 

niebieskie” (4 Ag 9-10) i nie tylko przylgnąć, ale 

niejako zakorzenić się, zakotwiczyć w Nim duszą 

i ciałem. Pociągnięta zaś przykładem Oblubieni-

cy z Pnp, która wyłaniając się z pustyni wspiera 

się na swoim Oblubieńcu, postanowiłam także 

szukać zupełnego oparcia w Samym tylko Bogu  

i całkowicie Mu się zawierzyć, aż do przyjęcia 

całą sobą prawdy, że On sam wystarcza.   

Choć Klara „żyła w ukryciu, jej życie stało się 

jawne…  była jak światło, które wprawdzie pozo-

stawało zamknięte w murach klasztornych, ale 

wysyłało na zewnątrz swoje jasne promienie” (z 

bulli kanonizacyjnej 12,14). Ja również wierzę w 

to, że przez głęboką komunię z Jezusem Eucha-

rystycznym biorę czynny udział w uświęcaniu 

świata, a każda minuta spędzona na adoracji 

„promieniuje” na zewnątrz. To nie jest czas stra-

cony. 

Nie mam żadnych wątpliwości, że poza Eucha-

rystią i Liturgią Godzin adoracja to najważniej-

sza chwila w ciągu całego dnia. Zapewniają mnie 

o tym nasze konstytucje: „Jezus w Najświętszym 

Sakramencie jest sercem naszej Wspólnoty  

i naszego życia, jako adoratorek.” (art.18.), 

„Pierwszym i podstawowym obowiązkiem sióstr 

jest kontemplacja rzeczy Bożych i głębokie  

z Nim zjednoczenie w modlitwie” (Art. 110). 

Wchodzę więc w Jego Obecność i pozwalam, 

aby On Sam pochylił się nade mną i zanurzył 

moje małe, biedne serce w Swoim. Znikam, nie 

ma mnie, jest tylko On, a ja w Nim. Mijają mi-

nuty, godzina, dwie. Wybija 300 już czas obudzić 

następną adoratorkę. Teraz ja otwieram delikat-

nie drzwi do celi i pozdrawiam siostrę słowami 

„Adorujmy z Maryją”, - „Przenajświętszy Sakra-

ment” - brzmi odpowiedź. Wracam jeszcze na 

chwilę do kaplicy i żegnam się z Panem słowami 

z naszej „Przewodniczki”: „Czemu od Ciebie już 
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W ogrodzie zatrzymuję się kolejno przed figur-

kami Maryi, Jezusa i św. Józefa. Wracam myślą 

do sierpnia 2012 r. - biskup pyta mnie” -czy 

chcesz zajmować się tylko Bogiem?” odpowia-

dam: „tak, chcę!”. Przyjmuję obrączkę.  Spoglą-

dam teraz na nią i proszę- Maryjo, św. Józefie 

nauczcie mnie zajmować się Bogiem, tak jak wy 

to czyniliście tu na ziemi. 

Dziś wolne od kuchni, więc siadam przy kro-

snach. Krótkie zatrzymanie się i przypomnienie 

modlitwy odmówionej rano z siostrami: „Dla 

Twej miłości Boże mój, ofiaruję Ci wszystkie 

całodzienne prace i czynności moje, łączę je  

z tymi, które na tym świecie wypełniał Syn Twój 

Najmilszy i w Jego najczystszych intencjach. 

Ofiaruję je Tobie przez Niepokalane Serce Maryi 

na większą chwałę Twoją i w duchu adoracji 

Przenajświętszego Sakramentu”. A więc przyjmij 

Panie każdy ścieg na swoją chwałę. Ten haft jest 

dla Ciebie. 

Cisza celi, duży drewniany krzyż, serce wsłu-

chane w szept Umiłowanego- adoracja trwa… 

„Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę 

twoją na pustkowiu” (Iz 58,11) Panie spełniłeś 

pragnienia mojego serca, a teraz ja pragnę speł-

nić Twoje. 

Pukanie. Odpowiadam głośno „Ecce adsum” 

oto jestem Panie. Podchodzę do drzwi- siostra 

prosi o pomoc. Wychodzę z celi, ale już nie wra-

cam, bowiem dzwonek wzywa na Godzinę czy-

tań. Jest 11 20. 

Po modlitwie czas na obiad i na rekreację, tj. 

wspólne przeżywanie radości w duchu siostrza-

nej miłości, wobec której muszą ustąpić wszelkie 

urazy i niechęci, gdyż Pan jest pośród nas.  

Później tzw. „wielkie milczenie” (14.00- 

15.30). na uczczenie Męki Jezusa. Każda Klary-

ska od Wieczystej Adoracji jednoczy się wtedy  

z konającym Chrystusem. W międzyczasie 

o15.00 odprawiam czytanie duchowe. Otwieram 

więc książkę kard. Saraha „Moc milczenia”  

i czytam: „Milczenie osiąga się w milczeniu  

i wzrasta ono w milczeniu…. Człowiek nie szuka 

ciszy dla ciszy. Pragnienie ciszy dla niej samej 

byłoby jałowa przygodą… W samej głębi duszy 

człowiek chce obecności i towarzystwa Boga, tak 

samo jak Chrystus szukał Ojca na pustyni, z dala 

myślą, ciałem, sercem. Amen!  Również On 

dotyka mnie wierząc, że dziś w pełni przyjmę 

Jego Miłość. Teraz już mogę powtórzyć za św. 

Pawłem „Żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chry-

stus” (Ga 2, 20). Z odwagą spoglądam na rozpo-

czynający się dzień przechowując w pamięci 

wielokrotne zapewnienie kapłana „Pan z wami”. 

Pan jest ze mną, a wraz z Nim Ci wszyscy, któ-

rzy tworzą Jego Mistyczne Ciało- Wszyscy jeste-

śmy JEDNO! Nikt z nas nie powinien być sam. 

Słusznie papież Franciszek w adhortacji 

„Evangelii Gaudium” często zwraca się do nas 

słowami „Nie pozwólmy się okraść z …” Chciała-

bym w tym miejscu wykrzyknąć za Ojcem św. 

„Nie dajmy się okraść z Eucharystii, nie dajmy 

się okraść z Chrystusa, nie dajmy się okraść  

z Braterstwa!”. 

Kolejne minuty to czas dziękczynienia- jeden 

z podstawowych wymiarów naszego powołania. 

Matka Maria Bouillevaux od św. Klary wybra-

ła dziękczynienie jako nasz główny cel. Poruszo-

na tekstem Ewangelii o dziesięciu trędowatych 

zakończonych słowami: „…Czyż nie dziesięciu 

zostało uzdrowionych? Gdzie pozostałych dzie-

więciu?” napisała: „Jeśli Jego sprawiedliwość 

znajduje ofiary, które poświęcają się na wyna-

grodzenie, czyż nie jest rzeczą słuszną, by Jego 

Miłość Eucharystyczna była uwielbiana przez 

nieustanne dziękczynienie?” (z konst.). A więc 

dziękuję Ci Jezu, dziękuję przede wszystkim za 

dzisiejszą komunię św., za Ciebie Samego. 

Po mszy św. pora na proste, franciszkańskie 

śniadanie. Spoglądam przez okno. Widzę znane 

mi mury. Tak „mamy miasto potężne, a Pan dla 

jego ocalenia, otoczył je murem i przedmu-

rzem” (Iz 26,2b). Miasto w mieście- Miasto Ży-

wego Boga.  

Po śniadaniu wychodzę na chwilę na ogród. 

Słyszę w sercu- „Ogrodem zamkniętym jesteś 

siostro ma Oblubienico, ogrodem zamkniętym, 

źródłem zapieczętowanym” (Pnp 4,12) – czyżby 

moja codzienność była spisana na kartach Biblii 

wiele wieków temu? Nie, nie tylko codzienność, 

ale całe moje życie- grzech, Egipt, Morze Czer-

wone, pustynia, Ziemia Obiecana- Pismo Święte 

zawiera historię całego mojego życia, te chwile 

święte i te nieświęte.  
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od krzyków i namiętności tłumu. Jeśli rzeczywi-

ście Go pragniemy i jeśli jesteśmy w Jego Obec-

ności, słowa już nie są konieczne. Sama milczą-

ca bliskość z Bogiem jest słowem, rozmową  

i komunią”. (str. 283).  

Wracam zamyślona do celi. Długie korytarze, 

na pierwszy rzut oka, chłodne i puste, ale dla 

wierzącej Klaryski są stale zamieszkiwane, są 

pełne Jego Samego „jakże miłuję Panie dom,  

w którym mieszkasz, miejsce, gdzie przebywa 

Twoja chwała” (Ps 26,8) 

Spoglądam na duży drewniany krzyż, po cichu 

odmawiam „dla Jego bolesnej Męki miej Miło-

sierdzie dla nas i całego świata” – serce ściska 

ból. Tak, jest on wpisany w życie każdego z nas, 

także w życie siostry klauzurowej, w moje życie. 

Czyż Eucharystia, poza uwielbieniem i dziękczy-

nieniem, nie oznacza także ofiary? -a ja przyję-

łam taki właśnie styl życia. Cicho wyszeptuję 

„fiat” 

Przecież pragnę upodobnić się do Mego 

Ukrzyżowanego Mistrza. To właśnie dlatego 

chcę z dnia na dzień stawać się małą hostią, 

którą On Sam konsekrowałby w milczeniu  

i ukryciu by później przedstawić ją Ojcu. I cho-

ciaż ta mała hostia jest tak bardzo słaba, często 

pobrudzona i poraniona to jednak ufa, że żyjąc 

posłuszeństwem, ubóstwem i czystością Naj-

świętszej Hostii w końcu upodobni się do Niej. 

Ona wie, że powinna codziennie na ołtarzu skła-

dać wszystkie radości, cierpienia, trudy i upoko-

rzenia prosząc, aby On je przyjął, pobłogosławił 

i nadał im wartość zbawczą.   

Czytam powoli w Vita Consecrata „Wybierając 

zamkniętą przestrzeń jako środowisko życia, 

mniszki klauzurowe mają udział w całkowitym 

wyniszczeniu się Chrystusa… ofiarowują się 

wraz z Jezusem za zbawienie świata” (str.98-9). 

Od razu na myśl przychodzi mi fragment  

z listu do Hebrajczyków „Również i my wyjdź-

my do Niego poza obóz, dzieląc z Nim Jego urą-

gowisko” (13,13).  Tak, klauzura to wyjście poza 

obóz, poza mury miasta, a nawet poza mury 

tego świata, by trwać w łączności z cierpiącym 

Bogiem-Człowiekiem. Do tego zachęca mnie 

także św. Klara „Jeśli będziesz z Nim cierpieć, 

będziesz z Nim królować; jeśli będziesz dzielić  

z Nim ból, będziesz dzielić radość; jeśli będziesz 

umierać z Nim na krzyżu męczeńskim, będziesz 

mieszkała z Nim w niebie” (2 lAgn 21) 

Różaniec- to kolejny punkt dnia. Nasze konsty-

tucje znowu mnie zachęcają; „Spoglądajmy na 

Maryję, bo Ona przez samo swoje istnienie wyra-

ża istotę naszej drogi kontemplacyjnej” (Art. 15). 

Z wiarą powtarzam więc „Ave Maria…” spełnia-

jąc prośbę Maryi z Fatimy.  

Później czas na Nieszpory (1730) kolację i re-

kreację. 19 30- udaję się na Kompletę (ostatnią 

modlitwę brewiarzową) powierzając Panu cały 

dzień i nadchodzącą noc. Jeszcze tylko krótka 

modlitwa do Maryi „…i daj mi cząstkę swej miło-

ści, która żywisz do Jezusa”, „Maryjo… jestem 

przy Tobie, pamiętam, czuwam”. 

Zapada cisza, wszystko milknie, nocna adora-

cja rozpoczęta. Mała hostia udaje się na spoczy-

nek, zasypia, lecz jej serce czuwa, czuwa by naza-

jutrz jeszcze raz współofiarować się z Jezusem za 

życie świata i aby gdy tylko On przyjdzie i zako-

łacze otworzyć Mu i pośpieszyć z radością na 

niebiańską ucztę, na której tym razem to On 

„spożyje” swoją małą hostię w wieczystej  

komunii.  
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tekst  

al. Michał Owczarz SAC 

T rzeba zaznaczyć na początku, że kompletnie 

nie znam się na kinematografii, dlatego też 

skupię się na znaczeniu pewnych elementów 

tego filmu w kontekście formacyjnym. Film, jak 

podpowiada tytuł opisuje część historii życia św. 

Ignacego Loyoli. Można powiedzieć że realizacja 

pewnych scen, momentami powierzchowne 

prześliźnięcie się po znaczących kwestiach nieco 

przytępia wyrazistość historii osoby i procesów 

jakie zachodziły w nawracającym się Ignacym. 

Nie zmienia to jednak faktu, że mimo braków, 

film obejrzany z otwartym i zaangażowanym 

sercem może się okazać przestrzenią głębszego 

spotkania z samym sobą, Bogiem oraz weryfika-

cji własnego życia 

 Pierwszym znaczącym walorem tego fil-

mu jest wizualizacja metody rozmyślania ewan-

gelicznego, którą może poznać szersze grono 

ludzi i obrać ją jako osobistą drogę do dialogu  

z Bogiem . Widz, szczególnie w scenie z kobietą 

lekkich obyczajów, otrzymuje jasno wypunkto-

wany schemat modlitwy myślnej określany dziś 

„medytacją/kontemplacją ignacjańską”*. Jest to 

o tyle cenne, że pokazuje prostotę tego sposobu 

modlitwy opartego na scenach z życia Jezusa,  

w którym angażowana jest przede wszystkim 

wyobraźnia, a w połączeniu z łaską Ducha Świę-

tego pozwala całej naszej osobie zanurzyć się  

w medytowanym wydarzeniu i dotrzeć do żywe-

go spotkania z Chrystusem.  

 Ponadto „Inigo de Loyola” obrazuje pro-

cesy rozeznawania oraz walki duchowej, które są 

czymś nieodłącznym od życia chrześcijańskiego. 

Obserwując proces nawrócenia hiszpańskiego 

żołnierza poznajemy kryteria roztrząsania we-

Loyola 



№ 89 

wnętrznych doświadczeń. Dowiadujemy się 

czym jest pocieszenie oraz strapienie duchowe, 

odkrywamy dynamikę poruszeń naszej duszy, 

rzeczywistość dobrych i złych duchów, które 

toczą bój o wpływ na nasze decyzje, na nasze 

życie.  

 Ogólnie rzecz biorąc film sam w sobie 

angażuje nas widzów i sprawia, iż współprzeży-

wamy razem z głównym bohaterem. Po obejrze-

niu „Inigo de Loyola” uświadomiłem sobie, że  

w pewnym sensie jest on swego rodzaju „mini-

medytacją”. Analizując historię św. Ignacego 

możemy zacząć zadawać sobie pytania w jakim 

miejscu jesteśmy my, przy Bogu czy przeciw 

Bogu, rozmyślać o naszym życiu, przyglądać się 

procesom które zachodzą w naszym wnętrzu, 

jaka walka toczy się w głębi nas, jakie są moje 

osobiste kryteria podejmowania decyzji, co wy-

bieram w moim życiu i dlaczego, czy żyje pełnią, 

czy moje serce ogarnia pocieszenie czy strapie-

nie? W historii Ignacego możemy i zdaje się 

powinniśmy odkryć pewne podobne procesy, 

które zachodzą również i w naszym życiu oraz 

ujrzeć je w konkretnej perspektywie, mianowicie 

zdążania do życia pełnego szczęścia w Bogu, lub 

wręcz przeciwnie. Takim oto sposobem możemy 

mieć przedsmak, może nawet udział we wspo-

mnianej wyżej medytacji ignacjańskiej, której 

punktem kulminacyjnym jest decyzja, decyzja 

wiary. Widząc nasze życie, jak ono wygląda dziś, 

możemy dostrzec poruszenia serca, prowadzące 

nas w konkretnym kierunku, trwania na danej 

drodze bądź zmiany naszego życia. Finalnie, jeśli 

treść filmu stała się dla nas w jakimś sensie mo-

dlitwą, dialogiem z Bogiem o moim życiu, pobu-

dzeni do konkretnych kroków, możemy wyjść  

z seansu nieco inni niż weszliśmy. 

 Podsumowując, film może stać się inspi-

racją do modlitwy, poznania duchowości i osoby 

Ignacego, ale także rewizji własnego serca.  

W temacie samego Świętego,  z głębi serca odsy-

łam, każdego zainteresowanego pogłębieniem 

bogactwa Jego osoby, „metody” rozmowy z Bo-

giem oraz porządkowania życia, do książki pod 

tytułem Ignacy Loyola, sam i na piechotę. Ta 

pozycja jest szczególnie godna polecenia spadko-

biercom Pallottiego, ponieważ poznając Ignace-

go możemy odkryć wiele sekretów Wincentego.  
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Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów, korekty i zmiany tytułów tekstów. Korektę przeprowadzają członkowie redakcji. 
Foto: zdjęcia pochodzą ze zbiorów seminaryjnych, bądź też zostały dostarczone przez autorów artykułów. 

 
Druk: Drukarnia Apostolicum, ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki www.apostolicum.pl 

REDAKCJA 

 
Jeżeli chciałbyś wspomóc nasze  
Seminarium, możesz to uczynić  
przekazując nam 1% podatku,  

który płacisz. Jak to zrobić?  
Wypełniając formularz PIT  

wystarczy wpisać KRS 0000309499,   a 
jako cel szczegółowy podać  

WSD Ołtarzew 

 
Drodzy Przyjaciele, Współpracownicy i Dobroczyńcy  

naszego seminarium,  
modlimy się za Was każdego dnia! 

 
Jesteśmy bardzo wdzięczni Wam wszystkim, którzy swoimi  

darami duchowymi i materialnymi utrzymujecie nasze seminarium. 
 

W Waszych intencjach sprawujemy Msze Święte: 
 

 22 stycznia (św. Wincentego Pallottiego): 30 Mszy św. 
 Msze św. wieczyste: codziennie 3 Msze św. 

 codziennie w maju: 18 Mszy św. w intencjach majowych 
 codziennie w listopadzie: 24 Msze św. za zmarłych  
 Msze św. gregoriańskie i Msze św. indywidualne 

 
Bóg zapłać za wszystkie intencje i ofiary! 

Można je wysyłać na adres: 
 

Wyższe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów  
ul. Kilińskiego 20, Ołtarzew  
05-850 Ożarów Mazowiecki 

   
tel. 22 722 10 24; fax 22 722 32 28  

tel./fax do administracji 22 733 85 62  
e-mail: intencje@pallotyni.pl 

 
Pekao S.A. I O/Warszawa, nr konta:  




