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W

centrum chrześcijaństwa stoi krzyż
i jego tajemnica prowadząca do zmartwychwstania. To zdanie zawsze budzi
we mnie wiele uczuć. I chociaż rzeczą jasną jest,
że dla wierzącego krzyż to przede wszystkim
znak nieskończonej miłości Boga, który oddał
wszystko, byśmy mieli życie, to jednak zawsze
krzyż stanowi zaproszenie. Często bolesne
i niechciane. Zaproszenie do radykalizmu, zmiany, przybijania do niego tego, co grzeszne, nieuporządkowane, nieoddane Bogu. To zaproszenie
jest tematem kolejnego numeru „Naszego Prądu”. Rola pokuty i umartwienia w życiu osoby
wierzącej. Bez wątpienia jest to zaproszenie do
„wzięcia udziału w trudach i przeciwnościach”,
co od zawsze spotyka się ze sprzeciwem i niezrozumieniem. Patrząc na minione wieki i naszych
duchowych poprzedników, ciężko uciec od przeświadczenia, że dokonało się dosyć wyraźne
przesunięcie akcentów życia duchowego. Czy
możemy powiedzieć, że zgubiliśmy miłość do
pokuty i umartwienia, nie doceniając ich wzniosłej roli w rozwoju więzi z Jezusem? Niejednokrotnie da się dzisiaj słyszeć zarzuty wobec katolików, że (mówiąc terminologią księdza Kaczkowskiego) stali się „pluszowi”. Mamy dziś bardzo wielu ludzi, którzy są zranieni…, ale bardzo
niewielu tych, którzy przyznają się do tego, że
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ranią. Skąd zatem rany? Nie ma w nas grzechów, a jednocześnie wszyscy jesteśmy nimi
skrzywdzeni? Przynajmniej z tego powodu kwestia wydaje się szczególnie godna uwagi. Ponadto warto „mieć z tyłu głowy”, że duchowość naszego ojca założyciela oraz wielu innych świętych zakładała postawienie w centrum „wiedzy
krzyża” oraz szczególne nabożeństwo do Męki
Pańskiej. Jak echo za ich życiem przemawia
także nawoływanie Najświętszej Maryi Panny
z Fatimy i wielu innych miejsc świata. Mam
głęboką nadzieję, że dotykamy tu tematu, którego nie można lekceważyć. Który, przenoszony
w codzienność, nadaje jej unikalny charakter.
Który zmusza do postawienia sobie pytania o to,
komu służę? Gdzie jest mój prawdziwy skarb?
Dziękując wszystkim zaangażowanym
w stworzenie tego numeru (a szczególnie
ks. abp. Henrykowi Hoserowi SAC, siostrze Monice Jagiełło SAC, ks. Franciszkowi Mickiewiczowi SAC, ks. Wojciechowi Więcławowi SAC,
al. Bartoszowi Olszewskiemu SAC), wierzę, że
refleksja o pokucie jest refleksją o rzeczywistości, która będzie albo stylem życia, prowadzącym do oderwania się od siebie i postawieniem
Boga w centrum, albo nieustannym stawianiem
Boga w tle naszych niezaspokajanych pragnień.

tekst

al. Dariusz Szczepanik SAC
Redaktor

N

ikogo nie trzeba uświadamiać, jak wielkie znaczenie ma dla historii naszej Ojczyzny dzień 11 listopada, kiedy to
w 1918 r. po 123 latach niewoli odzyskaliśmy
niepodległość. Również w seminarium ta wyjątkowa rocznica musiała zyskać swe upamiętnienie. Dodatkowym motywem świętowania dla
naszej pallotyńskiej wspólnoty (obok wymiaru
patriotycznego) były również imieniny ks. Marcina Przywary SAC - dyrektora Pallotyńskiego
Centrum Młodzieży Apostoł. Nie ma piękniejszego i godniejszego świętowania, niż Msza
Święta, stąd też w samo południe stanęliśmy
przy Ołtarzu seminaryjnej kaplicy, by modlić się
za „wszystko, co Polskę stanowi’’, jak mawiał

Czcigodny Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński.
Polecaliśmy też Bogu przez ręce św. Marcina
naszego Solenizanta. Po świątecznym obiedzie,
rozegraliśmy mecz niepodległości. Wieczorem
odbył się recital patriotyczny Moja ojczyzna,
stanowiący hołd dla dwóch wielkich Polaków:
św. Jana Pawła II (z racji stulecia Jego urodzin)
oraz Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana
Wyszyńskiego, którego beatyfikacja ma odbyć się
w najbliższym czasie. Słowom z ich nauczania
towarzyszyły również refleksje poetyckie, m.in.
Marii Konopnickiej i Cypriana Kamila Norwida
oraz muzyczny akompaniament ks. Dariusza
Smolarka SAC (fortepian), ks. Mirosława Mejznera SAC i ks. Marcina Przywary SAC (gitary).
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Inauguracja roku ks. Szulmińskiego

O

statni czwartek listopada - 26.11.2020 r.
(dzień przed rocznicą śmierci ks. Stanisława Szulmińskiego SAC) był dla naszej
seminaryjnej wspólnoty dniem inauguracji Roku
jemu poświęconego. Wydarzeniu przewodniczył
ks. dr Michał Siennicki SAC- prefekt studiów,
a także wicepostulator procesu beatyfikacyjnego
naszego Współbrata. Nabożeństwo miało formę
Liturgii Słowa. Ks. Michał wygłosił także krótki
komentarz, w którym przypomniał, czego dziś
może nas uczyć postawa Sługi Bożego. Następnie
przy tablicy poświęconej kandydatowi na ołtarze,
ks. Rektor zapalił okolicznościową świecę, mającą płonąć przez cały rok, który ma być dla rodziny pallotyńskiej czasem przypomnienia postaci
ks. Szulmińskiego i stanowić zaproszenie do
modlitwy o dołączenie go do grona Błogosławionych. Każdy z uczestników otrzymał również
obrazek z wizerunkiem Sługi Bożego i najważniejszymi informacjami z jego życiorysu.
Przy tej okazji chciałbym wspomnieć osobę, która przyczyniła się do rozwoju procesu
beatyfikacyjnego ks. Szulmińskiego. Postacią tą
jest br. Franciszek Dziczkiewicz SAC, mieszkaniec naszego ołtarzewskiego domu, pełniący
niegdyś posługę w administracji seminarium.
Br. Franciszek podzielił się ze mną świadectwem swojej pracy przy gromadzeniu materiałów o księdzu Stanisławie. Otóż ze względu na
pochodzenie z podobnych terenów (obecnie Białoruś), co ks. Szulmiński, chciał jako pallotyn
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odszukać śladów po rodzinie Szulmińskich.
Udał się do Uchty z ówczesnym wicerektorem
naszego seminarium, ks. Bogusławem Szpakowskim SAC, by pozyskać materiały pomocne do
procesu beatyfikacji. Pojechali do siedziby Czerwonego Krzyża, by próbować odnaleźć miejsce
pochówku ks. Szulmińskiego. Dowiedzieli się, że
zginął w Uchcie i prawdopodobnie został pochowany na cmentarzu dla skazańców. Następnego
dnia w archiwum pokazano im teczkę o ks. Szulmińskim, m.in. protokół aresztowania oraz
świadectwo lekarza, który zapisał, że cierpiał na
przepuklinę, a jego śmierć była spowodowana
zawałem serca. Pewna kobieta wskazała im
miejsce na cmentarzu, gdzie widziała krzyż katolicki. Poprzez ambasadę zwrócono się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o udostępnienie dokumentów z Uchty. Ambasada przesłała
do biura postulacji 94 dokumenty. Kilka lat
później z ks. Henrykiem Kietlińskim SAC
br. Franciszek po raz kolejny udał się w poszukiwaniu dokumentów, mających być pomocą
w procesie beatyfikacjnym.
Sam brat Dziczkiewicz tak określa kandydata na ołtarze: gorliwy kapłan, rzecznik pojednania, człowiek wiary na wskroś katolickiej.
Artykuł opracował i świadectwo
br. Franciszka spisał
al. Dariusz Szczepanik SAC

Rozmowa z księdzem
Michałem Siennickim SAC
o słudze Bożym
Stanisławie Szulmińskim
Red.: Jesteśmy po rozpoczęciu roku księdza
Szulmińskiego, męczennika II Wojny Światowej. Wspólnota seminaryjna odprawiła również
nowennę za przyczyną Sługi Bożego. Na listopad
przyszłego roku w naszym seminarium przewidziano uroczyste zakończenie roku Sługi Bożego. Co może ksiądz powiedzieć na temat planowanego wydarzenia oraz innych wydarzeń związanych z tą postacią?
Ks. Michał: Przeżywamy Rok Stanisława Szulmińskiego jako wspólnota pallotyńska, a to znaczy, że jest to wydarzenie ważne dla wszystkich
jednostek organizacyjnych charyzmatu Pallotyńskiego w Polsce: dwóch polskich Prowincji
Księży i braci Pallotynów, Sióstr Pallotynek oraz
świeckich członków Zjednoczenia Apostolstwa
Katolickiego. By koordynować tak wymagające
przedsięwzięcie Ośrodek Postulacji przygotował
specjalną stronę internetową www.szulminski.pl
gdzie znajdziemy materiały, kalendarz i modlitwy na czas przeżywania roku Sługi Bożego.
Z pewnością jednym z głównych wydarzeń są
comiesięczne celebracje każdego 27 dnia miesiąca (tego dnia ks. Stanisław oddał życie). Kulminacją tego roku będzie sympozjum organizowane w naszym Seminarium. Mamy nadzieję, że
będzie to wydarzenie na miarę Sługi Bożego
i mimo ograniczeń sanitarnych odbędzie się
zgodnie z planami, czyli na koniec listopada
2021.
Jednym z motywów wstąpienia księdza Stanisława do pallotynów była praca o charakterze
ekumenicznym. Czy nasz kandydat na ołtarze

i rozwijany przez niego Apostolat pojednania
może otworzyć szerzej jakąś z „furtek naszego
charyzmatu pallotyńskiego”?
Myślę, że ks. Szulmiński już otworzył nie tylko
furtkę, ale i bramę w naszym charyzmacie. Jako
profesor i ojciec duchowny w Ołtarzewie miał
ogromny wpływ na wychowanie i wykształcenie
przedwojennego pokolenia Pallotynów. To oni
troszczyli się, by pamięć o ks. Stanisławie nie
zaginęła, a szczególnie by pamięć o Jego działaniu na rzecz jedności Kościoła nie uległa zatarciu. Wystarczy wspomnieć dwa sugestywne znaki w naszym Seminarium: tablicę z kościoła seminaryjnego oraz salę wykładową dedykowane
ks. Stanisławowi. To oznaki tego, jak bardzo
Sługa Boży wpłynął na realizowanie naszego
charyzmatu przez kształcenie młodego pokolenia pallotynów.
Co najbardziej zaskoczyło lub zaciekawiło księdza przy poznawaniu księdza Szulmińskiego?
Muszę powiedzieć, że od czasu nowicjatu postać
Stanisława Szulmińskiego była mi bardzo bliska.
Nie do końca jestem w stanie wyjaśnić, dlaczego,
ale w jakiś sposób interesowało mnie Jego życie.
Dziś jako wicepostulator procesu beatyfikacyjnego próbuję poznawać Jego życie i twórczość.
Wydaje mi się, że był niezwykle pracowitym
i bardzo pozytywnym człowiekiem. Potrafił swoim przykładem, siłą woli i dobrym nastawieniem
pociągać innych do pasjonujących idei. Troska
o jedność Kościoła realizowana bardzo praktycznie pokazuje, że każdy z nas jest odpowiedzialny
za Kościół. Tego uczył Stanisław Szulmiński
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studentów i tego uczy nas do dziś. Jednak Stanisław nie ograniczał się tylko do wykładów dogmatycznych, z jakiegoś powodu przełożeni
mianowali go ojcem duchownym w seminarium
a to znaczy, że był człowiekiem „ojcowskim”
i ośmielę się całkiem świadomie użyć słowa, był
człowiekiem świętym. Człowiekiem, który innych potrafił prowadzić do świętości.
Można powiedzieć na podst. biografii księdza,
że powołanie pallotyńskie „czeka” również po
święceniach kapłańskich? Jak ksiądz widzi kwestię powołania stricte pallotyńskiego?
Każde powołanie jest tajemnicą między człowiekiem a Bogiem. Tajemnicą realizowaną przez
Boga na różne sposoby. Stanisław Szulmiński
decyduje się zostać pallotynem w czasie, w którym był już Księdzem. To pokazuje, ile miał odwagi oraz jak poważnie słuchał i był otwarty na
Boży głos. Taki sposób postępowania ukazuje po
raz kolejny niezwykłość tej postaci. Człowiek
ideałów, który nie bał się o nich mówić, a jeszcze
bardziej nie bał się do nich dążyć. Nie pozostaje
nam nic innego, jak poznawać Go coraz bardziej
i próbować naśladować. Z całą pewnością
ks. Stanisław Szulmiński może być dla nas wzorem do naśladowania w odkrywaniu i realizowaniu charyzmatu pallotyńskiego.
Z jednej strony widzimy postać skierowaną na
ekumenizm, z drugiej ofiarowującą swe cierpienia i dobrowolnie pozostającą z więźniami
pomimo amnestii z 1941 r. Czy da się „zebrać do
wspólnego mianownika” świętość okresu II wojny światowej? Wydaje się, że heroiczność chociażby księdza Stanka czy ojca Kolbego posiada
głębszą, wspólną bazę.
№ 96

Prawdą jest, że główna oś nauczania i przepowiadania ks. Szulmińskiego to założony przez
niego w 1937 Apostolat Pojednania. Ruch, który
miał dążyć do jedności Kościoła dzięki sile pojednania. Wybuch wojny i uwięzienie na Syberii
powodują, że ks. Stanisław staje się nie tylko
przepowiadającym, ale podejmuje konkretne
kroki prowadzące do pojednania ludzi i wyznań.
Niedawno zostały odkryte świadectwa pewnego
Żyda, który spotkał ks. Stanisława w Uchcie. Po
wojnie, gdy Abraham Zak wyemigrował do Ameryki Południowej wydał pamiętniki i bardzo ciepło wspomina ks. Stanisława. Będzie o tym mówiła p. prof. M. Ruta podczas jesiennego sympozjum. Wątek ten pokazuje, że ks. Stanisław mimo okoliczności „nieludzkiej ziemi” pozostał
człowiekiem wyznawanych przez siebie wartości.
Tak się dzieje w życiu wszystkich męczenników w nich zwycięża wiara, że to Chrystus na końcu
jest zwycięzcą wszystkiego. Bez takiej wiary
o. Kolbe i ks. Stanek nie byliby w stanie oddać
życia. To wydaje mi się wspólnym mianownikiem wszystkich męczenników w Kościele.
Czego kleryk czy pallotyn może nauczyć się od
kolejnego z naszych kandydatów na ołtarze?
Każdy pallotyn jest wezwany do zgłębiania charyzmatu. To, czego może nas uczyć Sługa Boży
to na pewno troska o realizację charyzmatu,
która dokonuje się tylko w ciągłej wierności Słowu Bożemu i otwarciu na Boże natchnienia.
Szczególnie czas formacji seminaryjnej ma być
czasem dążenia do ideału. Szukania osobistego
ideału i dróg do jego realizacji. Jak je zrealizować, jak do nich dążyć? Pokazuje nam to ks.
Stanisław w początkach II wojny światowej.
Kiedy rozpoczyna się wojna, nie załamuje rąk,
ale odczytuje ten moment jako czas realizacji
jego zamierzeń. Myślę, że w czasie obecnych
trudności, kiedy zmagamy się z ograniczeniami
sanitarnymi spowodowanymi przez pandemię,
możemy postępować jak ks. Stanisław. Nie załamywać rąk i nie zniechęcać się, ale działać. Tego
z całą pewnością musimy nauczyć się od Sługi
Bożego ks. Stanisława Szulmińskiego.
Dziękuję za rozmowę

Dzień życia konsekrowanego

P

odobnie jak w wielu innych wspólnotach,
również w Ołtarzewie 2 lutego był przeżywany jako dzień wdzięczności za tajemnicę wezwania do wyłącznej służby Bogu w konsekracji. Poniedziałkowy wieczór rozpoczął przeżywanie misterium tego dnia Adoracją Najświętszego Sakramentu i rachunkiem sumienia, prowadzonymi przez ks. Sławomira Radulskiego
SAC. W naszych sercach zmagaliśmy się z pytaniami, które właściwie zawierają się w jednym:
na ile ja, który złożyłem pallotyńskie przyrzeczenia, lub który przygotowuję się na ten dzień żyję
tym, co kryje się w hasłach: czystość, ubóstwo,
posłuszeństwo, wspólnota dóbr, wytrwanie,
duch służby? Jak zapisał to al. Pavel Kazlouski-

Bóg wystawił nam rachunek za Światło, chociaż

raczej za jego brak. Jezus, Światłość ze Światłości, przyszedł by na nowo rozpalić ledwie kopcącą świętość każdego z nas w Sakramencie Pokuty
i Pojednania.
Wtorkowy poranek rozpoczęła wspólnotowa Jutrznia. Po niej świąteczne śniadanie
i wspólnotowa kawa. Pavel tak określa tę chwilę:

Nikt nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: spodobało się Bogu uświęcać ludzi we
wspólnocie. Czy nasza wspólnota jest święta?
Dziś przybywa do niej Pan, co w niej zastanie?
Urok i bezdyskusyjność pytań retorycznych pozostawiają prawo odpowiedzi jedynie Bogu.

- tych, którzy stracili życie nie z własnej głupoty,
ale dla Chrystusa i Jego Ewangelii. Część alumnów wraz z księdzem prefektem udało się również na uroczystą Mszę Świętą do Warszawskiej
Katedry.
Niech puentą relacji z tego dnia będzie refleksja Pavla: Po co Kościołowi Dzień Życia Kon-

sekrowanego, albo do czego Niezależny Bóg potrzebuje świętych? Być może dlatego, że świat
już raz się Nim zgorszył, bo był za-święty! I teraz
to On powołuje ludzi ułomnych i grzesznych do
pierwotnej świętości, by to oni stawali się znakiem sprzeciwu. Dużo mówi się o zgorszeniach,
chętnie pisze się o skandalach, łatwo uwierzyć
w Kościół nie do zniesienia, a ja wierzę, że to On
mnie niesie i jako Pierwszy znosi i ze mną wytrzymuje: Święty z grzesznikiem. Ja ufam, że to
Święto przerodzi się kiedyś w codzienność i ta
Świętość, kiedyś stanie się dla nas chlebem powszednim. Zaledwie jeden dzień z życia osób
konsekrowanych, świętych grzeszników, każdego z nas.
Na podstawie tekstu al. Pavla Kazlouskiego
SAC – al. Dariusz Szczepanik SAC

KKK nazwał Eucharystię źródłem i szczytem
życia chrześcijańskiego. Chcąc wspiąć się na ten
szczyt, zgromadziliśmy się, by celebrować pod
przewodnictwem ww. ks. Sławomira Wielką Tajemnicę naszej wiary, by znów uświadomić sobie
bycie zgromadzeniem, jak to określił kaznodzieja
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Wprowadzenie w posługi

„Życzę wam, abyście byli lekarzami, którzy Słowem i czynem
będą nieśli pomoc…”

T

ymi słowami ksiądz Prowincjał Zenon
Hanas SAC rozpoczął Liturgię, podczas
której siedmiu alumnów naszego Seminarium zostało wprowadzonych w posługę lektora
i akolity. Uroczystość zgromadziła wielu kapłanów, jednak okoliczności sanitarne nie pozwoliły
na przybycie bliskich tych, którzy 20.02.2021 r.
rozpoczęli nowy etap w formacji do kapłaństwa.
Homilię wygłosił Wyższy Przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego, ks. Zdzisław
Szmeichel SAC. Na początku wskazał, że posługa
lektora i akolity nawiązuje do najważniejszych
elementów posługi kapłańskiej. Wprowadzając
w tajemnicę posług, przypomniał, że najważniejszą wartością dla alumnów, którzy stali się szafarzami Słowa i Eucharystii, jest sam Jezus. Odnosząc się do Słowa z dnia wskazał, że Jezus
powoływał słabych i grzesznych ludzi, analogicznie do posługi lekarza, który zajmuje się jedynie
chorymi. Życzył nowym lektorom i akolitom, by
taką postawą była przepełniona ich służba.
Bezpośrednio po homilii, przewodniczący
Liturgii ksiądz Prowincjał Zenon Hanas SAC,
wprowadził czterech alumnów w posługę lektora
i trzech w posługę akolity. Tym sposobem,
w kościele seminaryjno- parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Maryii Panny Królowej
Apostołów w Ołtarzewie, w posługę lektora zostali w prowadzeni alumni III roku: al. Karol
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Piłacik SAC, al. Paweł Strojewski SAC, al. Mateusz Wasiński SAC i z IV roku al. Michał Pająk
SAC . W posługę akolity wprowadzeni zostali
alumni roku IV: al. Karol Stanewicz SAC, al.
Michał Elsner SAC, al. Michał Jaworowski SAC.
Ustanowieni lektorzy otrzymali mandat Kościoła
do proklamowania czytań i psalmów podczas
Mszy Świętej oraz błogosławienia pokarmów na
stół wielkanocny. Akolici natomiast stali się szafarzami Najświętszego Sakramentu. Mogą zatem
pomagać kapłanom w rozdzielaniu Komunii
Świętej, wystawiać Najświętszy Sakrament do
adoracji oraz puryfikować naczynia liturgiczne.
Nowym lektorom i akolitom życzymy tego,
o czym na końcu Eucharystii przypomniał ksiądz
Prowincjał, przywołując słowa papieża Franciszka - by w Kościele, który dla dzisiejszego świata
jest niejako „szpitalem polowym”, lektorzy i akolici byli tymi, którzy niosą zranionym lekarstwo,
którym jest Słowo Boże i Eucharystia.
dk. Marek Więch SAC

Ale...
o czym?
O przygotowaniach
kolejnego Misterium Męki
Pańskiej opowiada reżyser
al. Paweł Strojewski SAC

C

zęsto myślę o apostolstwie alumnów.
Apostolstwie niejako uśpionym, spokojnym. Bez wątpienia jednym z najpiękniejszych „przebudzeń” tego apostolstwa, a jednocześnie jedną z najstarszych tradycji naszego
pallotyńskiego seminarium jest Misterium Męki
Pańskiej. Od ponad sześćdziesięciu lat alumni
z Ołtarzewa przygotowują spektakl, wystawiany
dla bardzo licznego grona sympatyków zarówno
naszej wspólnoty, jak również i całego Stowarzyszenia. Misterium, które dla wielu osób stanowi
okazję do pogłębienia przeżywania okresu Wielkiego Postu. Nie inaczej miało być w przypadku
roku akademickiego 2019/20. Jako reżyser
i autor scenariusza tego Misterium, mogę powiedzieć, że prace nad „Niech świat się dowie”,
rozpoczęły się już w lipcu 2019 roku. Oczywiście
na początku były to proste pomysły, które
wkrótce przerodziły się w pierwsze wersje scenariusza (konsultowane z wieloma osobami),
które następnie należało dostosować do liczby
alumnów oraz możliwości organizacyjnych.
Ostatnie szlify scenariusza były gotowe w listopadzie.

13 listopada zorganizowaliśmy czytanie scenariusza, a następnie przystąpiliśmy do prób. Celem – szósty dzień marca 2020.
Tradycyjnie do współpracy zaprosiliśmy
dwie osoby świeckie: panie Natalię Rytkę oraz
Joannę Mazurkiewicz (odgrywające odpowiednio role służącej oraz Maryi), a także Zuzannę
Kacprzak (która zadbała o charakteryzację aktorów). Szczególnie dopracowanymi elementami
spektaklu była muzyka (opracowana przez
al. Karola Piłacika) oraz scenografia - przygotowana
praktycznie
od
przysłowiowego
„zera” (wykonawcą był al. Łukasz Urban).
Fabuła misterium została wyjątkowo mocno skoncentrowana i osadzona wokół kwestii
Męki Pańskiej. Jako reżyser przyznaję, że ilekroć
widziałem wielkopostny spektakl religijny, odczuwałem pewien niedosyt. Czułem, że Męka
Pańska jest… „zbyt krótka”, jest pięknym, ale
jednak nieco zbyt ulotnym elementem spekta-

Nasz Prąd

sze, tak również w tym roku, premierowe wystawienie miało wyjątkowy charakter: większy
stres, wyjątkowi goście, najbliższe osoby wśród
widowni. Po zakończonym graniu mogliśmy
pogratulować sobie solidnie wykonanej pracy
i oczekiwać kolejnych grup przyjaciół naszego
seminarium. Jak się później okazało, w kolejnym tygodniu po premierze coraz więcej informacji w mediach zaczęło dotyczyć nadchodzącej
klu. Z tego więc powodu akcję „Niech świat się
pandemii. Wobec niepokojących doniesień
dowie”
rozpoczyna
Ostatnia
Wieczerza
i zapowiedzi wprowadzenia obostrzeń, chcieli(poprzedzona akordem zapowiadającym zdradę
śmy zaplanować wystawienie po premierze tylJudasza) zaś wieńczy Zmartwychwstanie
ko jednego grania - dla parafian z Ołtarzewa
(ukazane w bardziej
i Ożarowa MaOstatnie szlify scenariusza były go- zowieckiego,
symboliczny sposób
towe w listopadzie. 13. listopada jednak tempo
– w odniesieniu do
starożytnej homilii zorganizowaliśmy czytanie scenariusza, wydarzeń zniPaschalnej z Godzirównież
a następnie przystąpiliśmy do prób. weczyło
ny Czytań z Wielkiej
ten
pomysł.
Soboty oraz osobi- Celem – szósty dzień marca 2020.
„Niech świat się
stego doświadczenia
dowie…” trzeba
św. Jana – ucznia, który ujrzał pusty grób
nam było odłożyć na inny czas.
i uwierzył). Ostatnie godziny wędrówki Jezusa
Szczęściem w nieszczęściu odwołanego
ku intronizacji na krzyżu przeplatają się z wątspektaklu była obecność (w trakcie premiery)
kiem pobocznym – ofiarą, w której Abraham
miejscowej telewizji StanSat, dzięki której przymiał złożyć swego syna Izaaka na Górze Moria.
gotowany został 30 minutowy reportaż z preTypiczna historia ojca Narodu Wybranego ma za
miery. Wkrótce okazało się, że materiał nagrany
zadanie jeszcze mocniej podkreślić wątek główna poczet relacji z wydarzenia objął całość odeny.
granego spektaklu. Dzięki temu do końca WielOstatecznie na spektakl składa się szesnakiego Postu 2020 roku „Niech Świat się dowie”
ście scen: pierwsza, piąta i dwunasta – wokół
było dostępne w formie zdalnej. Po niedzieli
wątku Abrahama i Izaaka, pozostałe – w kontekzmartwychwstania zniknęło z naszego kanału
ście Pasji Chrystusa. Oczywiście trudnym jest
Youtube, z powodu planów odtworzenia zmody„zaskoczyć” widza scenariuszem tego rodzaju
fikowanego scenariusza w tegorocznym Wieldzieła. Fabuła jest nam znana, jeszcze przed
kim Poście.
odsłonięciem kurtyny. Misterium niejako wzywa
nas do spojrzenia na znane treści w sposób nowy, wzywa do odświeżenia. W odniesieniu do tej
treści można jednak wyróżnić pewne aspekty
wyjątkowe, jak choćby: rozwinięcie (w sposób
pozabiblijny, niejako intuicyjny) wątku relacji
między apostołami, postaci Barabasza. Podkreślono również role żołnierzy i Piłata.
Tak zaplanowane i stworzone Misterium
zostało po raz pierwszy (i jak się później okazało
jedyny) wystawione 6. marca 2020 r. Jak zaw№ 96

towanego w znacznej części. Sytuacja w pandemii jest (i była) na tyle dynamiczna, że w zasadzie nawet w ostatnich dniach stycznia nie wiedzieliśmy, czy jeśli zdecydujemy się stanąć na
scenie i rozpocząć próby, to owoce naszej pracy
będzie można przedstawić w tradycyjnej formie
licznemu gronu odbiorców. Ostateczna decyzja
została podjęta drugiego lutego. Misterium po
raz drugi zostało odwołane.
Z pewnością dla wielu, którzy chcieli przyNa czym miałyby polegać „ modyfikacje”
być do Ołtarzewa w czasie Wielkiego Postu oraz
scenariusza? Pierwszym aspektem była rzecz
dla nas, którzy włożyliśmy w przygotowanie
jasna ilość oraz charakter rozdzielonych funkcji.
dzieła dużo sił i czasu, jest to przykra informaLiczba alumnów w każdym roku akademickim
cja. Jednak mimo tego mam nadzieję, że w kosię zmienia, kolejny
lejnych latach
Po
zakończonym
graniu
mogliśmy
kurs I zastępuje tych,
aktorzy wrócą
pogratulować sobie solidnie wyko- na scenę, kurktórzy zostają wyświęceni na kapła- nanej pracy i oczekiwać kolejnych grup tyna ponownie
nów. Potrzebna była
przyjaciół naszego seminarium. Jak się odsłoni się zaś
więc rewizja obsady.
wszyscy, którzy
później okazało, dokładnie w kolejnym przez tyle lat
Ponadto planowaliśmy rozszerzyć nieco tygodniu po premierze coraz więcej in- spotykali
się
wątek Abrahama i formacji w mediach zaczęło dotyczyć z nami w raIzaaka – wyjątkowy
mach odgrywanadchodzącej pandemii.
w Misterium, a przy
nych spektakli,
okazji dosyć efemeryczny, poboczny. Pomocą
ponownie zasiądą w sali teatralnej i będą mogli
w tym przedsięwzięciu miał być jeden z żydowusłyszeć i zobaczyć kolejne misterium. Bo bez
skich midraszy rozszerzający nieco perspektywę
wątpienia wszyscy odwiedzający są mile widziaofiary na górze Moria.
ni w naszym Ołtarzewskim Wieczerniku.
Wraz z kolejnym rokiem akademickim
zrodziło się również kolejne pytanie: „W jaki
sposób dostosować tegoroczne przygotowania
do Misterium?”. W dodatku misterium przygo-
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andemia Covid-19 mocno wpłynęła na
charakter przygotowań tegorocznego
Misterium Męki Pańskiej. Ponieważ
w tym roku, tak jak w ubiegłym nie uda się wystawić Misterium, postanowiliśmy przygotować
inne dzieło, które w sposób zdalny ma pomagać
w przeżywaniu Wielkiego Postu wszystkim osobom związanym z naszym seminarium. Zdalne
towarzyszenie naszym dobrodziejom zostało
zrealizowane poprzez dwie inicjatywy na platformie YouTube.
Od Środy Popielcowej na naszym seminaryjnym kanale jest możliwość obejrzenia premiery zeszłorocznego spektaklu, nagranej przez
ożarowską telewizję Stansat. Z kolei na wszystkie piątki Wielkiego Postu (oraz wyjątkowo
we wtorek poprzedzający środę popielcową) we
współpracy z Pallotyńskim Centrum Młodzieży
Apostoł, przygotowane zostaną rozważania połączone z utworami muzycznymi. Tematem
głównym medytacji zatytułowanych „Stał się
człowiekiem” będzie przyjrzenie się człowieczeństwu Zbawiciela, które ma prowadzić do
nawrócenia. Przyjrzenie człowieczeństwu skierowanemu na zbawienie wszystkich ludzi, objawienie miłości, którą Bóg ma ku każdemu z nas.
Punktem wyjścia do takiego ujęcia wielkopost-

nych rozważań jest refleksja św. Teresy Wielkiej,
w której porównała każdego człowieka do ogrodu. Ogrodu, który powinniśmy podlewać naszym wpatrywaniem się właśnie w człowieczeństwo Zbawiciela. Wpatrywaniem w Tego, którego tak chętnie określała jako „Słodkiego Gościa
naszej duszy”. To spoglądanie na Jezusa – przypatrywanie się Jego słowom, uczuciom, myślom,
Jego stosunkowi do człowieka, stanowi również
zaproszenie do „przeglądania się w Jezusie”.
Zaproszenie do tego, by uczyć się bycia człowiekiem od Jezusa, poprzez bycie z Jezusem, modlitwę oraz poznawanie samego siebie przy Jezusie.
Do tej pory (artykuł napisany dnia
04.03.2021 r.) wyemitowane medytacje dotknęły następujących tematów: Bożego Narodzenia,
kuszenia na pustyni oraz odrzucenia Jezusa
przez rodaków w Nazarecie. Wszystkie rozważania prowadzone są w odniesieniu do Misterium
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa.
Mamy nadzieję, że przygotowane materiały pomogą jak największej liczbie osób
w owocnym przeżyciu okresu Wielkiego Postu.
Przygotował al. Paweł Strojewski SAC

Nasz Prąd

tekst

al. Maciej Książyk SAC

P

allotti za św. Pawłem powtarza, że „Miłość
Chrystusa przynagla nas”. Jedną z cech
naszego założyciela był niebywały zapał
do głoszenia Ewangelii - uważał, że w to zadanie
należy zaangażować wszelkie środki. Współczesny rozwój dostępności środków przekazu mógłby zachwycić Pallottiego. Pallotyńskie wezwanie
się nie zmieniło, a nasz charyzmat nadal obejmuje podejmowanie różnych działań apostolskich. Oczywiście, najważniejsze jest spotkanie
z drugim człowiekiem, ale czas pandemii ograniczył możliwości bezpośrednich spotkań.
Z drugiej strony - również dla pallotynów - był
mocnym impulsem do kreatywności i apostolstwa za pomocą środków masowego przekazu.
Spoglądając na polski „katolicki internet”
można odnieść wrażenie, że są tam wszyscy: od
„tradycjonalistów” po nowoczesnych katolików,
dla których religia jest częścią „lajfstajlu”. W tym
wszystkim znajdzie się wielu naszych współbraci, którzy nagrywają konferencje, komentują
Ewangelię, dzielą się przemyśleniami. Klerycy
naszego seminarium włączają się w ten bieg
z Dobrą Nowiną i są coraz bardziej widoczni
w Internecie - w dobrym znaczeniu tego stwierdzenia.
Najbardziej tę aktywność widać w serwisach społecznościowych takich jak Facebook,
YouTube, czy Instagram. Dzięki temu, że treści,
zamieszczone na tych portalach trafiają do potencjalnie dużej liczby odbiorców, każdy z nich
№ 96

może być dobrym miejscem ewangelizacji,
a w tym trudnym czasie pozwala też na podtrzymywanie relacji z innymi. Było to widać przed
rokiem, gdy w czasie przedłużającej się kwarantanny, przy wykorzystaniu tych mediów możliwa była modlitwa mieszkańców naszego domu
wraz z innymi osobami - niekiedy oddalonymi
o setki kilometrów. Z tego powodu, nawet gdy
pandemia się skończy, różne nabożeństwa, czy
wydarzenia z naszego seminarium zapewne
będą transmitowane.
W związku z tym, że ograniczenia sanitarne uniemożliwiły wystawienie Misterium Męki
Pańskiej, klerycy wraz z Centrum Młodzieży
Apostoł przygotowują na tegoroczny Wielki Post
cykl rozważań w formie audio, które mają być
pomocą w przeżywaniu tego czasu.
Wśród multimedialnych treści przygotowywanych przez kleryków trzeba wymienić
Ziarno Słowa, które już od kilku lat obecne jest
na łamach YouTube’a. W ramach tego cyklu
alumni przygotowują coniedzielny, krótki komentarz do Ewangelii. Poza treściami stricte
ewangelizacyjnymi przygotowywane są filmy czy
to zawierające świadectwa kleryków, czy też
promujące nasze seminarium.
Chociaż bezpośrednich spotkań, indywidualnego świadectwa życia nic nie zastąpi, to znajdujemy się w czasach, w których jeśli czegoś nie
ma w Internecie, to prawdopodobnie to nie istnieje. Koniecznością jest, by formacji uczyć się
wykorzystywać media w apostolstwie. Obecność
Kościoła w tej przestrzeni jest koniecznością.

Zdalne: wydajne
czy miarodajne?
tekst

al. Paweł Kozłowski SAC

N

ie ma nic bardziej praktycznego niż
dobra teoria. Z pewnością, trudno
o lepsze uzasadnienie formy nauczania,
chociaż dopiero egzamin z życia zdecyduje
o przydatności spamiętanych treści. Każdy jest
twórcą własnej formacji, a zarazem pierwszym
odpowiedzialnym, świadkiem powierzonej
Prawdy. Więc to od nas zależy, czy w przyszłości
czeka na nas odnowa, odtworzenie raz na zawsze przyswojonych odpowiedzi; czy raczej życie
zmusi nas do tworzenia nowych rozwiązań. Słowa walczą o znaczenie, taka jest nasza rzeczywistość. Treść potrzebuje formy, gdyż taka jest
konieczność. Nauczanie zdalne domaga się zdolności - to, z kolei, wykazała codzienność.

Nauczanie zdalne poszerza horyzonty, pokonuje przeszkody czasoprzestrzenne, czyni
wykształcenie bardziej przystępnym, a przynajmniej na wyciągnięcie ręki. Pokusiłbym się
o stwierdzenie, że edukacja powszechna stała się
ciut bardziej powszednią. Chodzi o pewne niezaprzeczalne zmiany: to, co kiedyś było efektownym, dzisiaj jest zaledwie efektywnym. Filmik,
prezentacja, quizy, słowem wszelkie przejawy
multimedialności niegdyś były uważane za nowinkarstwo, a profesor pretendował do miana
wywrotowca; obecnie tego zaledwie wystarcza
do utrzymania się w peletonie nowoczesnych
sposobów kształcenia. Chociaż poprzeczka wymagań podnoszona jest coraz wyżej, o dziwo,
wyjątkowość metod powszednieje. Nauczanie
zdalne stało się miarą współczesności: owszem
był to krok naprzód, ale teraz, gdy złapaliśmy
równowagę, czas na kolejny.
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gną ocenę, ile podciągną wiedzę, nie zniechęcą
tylko zachęcą do studiowania. Sądzę, że to
słuszne skądinąd powiedzenie da się rozwinąć:
wobec takich nauczycieli zaciągamy potężny
dług wdzięczności. Zapłatą bynajmniej nie jest
jedynie błyskotliwość i trafność odpowiedzi na
egzaminach i kolokwiach, tylko wy-dajność,
kontynuacja ich myśli. Oni się zachwycili mądrością i potrafili rozpalić w nas głód wiedzy,
teraz kolej abyśmy to my-dali tę iskrę dalej.
W końcu, zdalne: wydajne czy miarodajKolej na skuteczność. To zaskakujące, że
ne? Jedne i drugie zarazem, to znaczy nie tyle
wraz z podniesieniem poprzeczki wymagań obwy-dajne i miaro-dajne, co wy-miaro-dajne.
niża się poziom oczekiwań. Być może chodzi
Chodzi o nowy sposób nauczania świadka mąo to, by się nikt nie rozczarował, że zamiast
drości – na odległość; i o niezmienny cel jego
wzrastania karleChodzi o nowy sposób nauczania świadczenia –
jemy z dnia na
świadka mądrości – na odległość; przekonać, podzień. Oczywiście, i o niezmienny cel jego świadczenia – ciągnąć do prawnie jest to jeszcze
przekonać, pociągnąć do prawdy. Drogi dy. Drogi nadnie-wiedza nieponadzwyczajne powoli staną się zwyczaj- zwyczajne powokonalna, ale z czastaną się zwynymi, wyjątkowość spowszednieje, ale liczajnymi,
sem od mądrości
wyjątpozostanie
coś,
czego
nie
da
się
do
końbędzie nas oddziekowość spowszeca ocyfrować – obecność.
lać przepaść nie
dnieje, ale pozodo przekroczenia.
stanie coś, czego
Daleki jestem od wskazania winowajcy, chciałnie da się do końca ocyfrować – obecność. Nie
bym jedynie odnaleźć i posłuchać świadków
ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria,
prawdy, którzy swoim przykładem będą w stanie
owszem, ale czasem potrzeba pokazać, jak ją
zachęcić do dalszych poszukiwań. Nie potrzeba
uzewnętrzniać.
dziś wykładów o charyzmie, tylko wykładowców
charyzmatycznych; takich, którzy nie tyle nacią-

PALLOTYŃSKIE RADIO EWANGELIZACYJNE
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tekst

al. Paweł Strojewski SAC
redaktor naczelny

Z

pewnością jednym z ważniejszych aspektów pallotyńskiego charyzmatu jest budowanie wspólnoty. Wydaje się to być po
prostu właściwe i godne pochwały, gdy dostrzegamy u innych pragnienie rozwijania relacji ze
współbraćmi, chęć wspierania ich rozwoju, zaczynając od kwestii duchowych, przez intelektualne, a kończąc na pasjach. Wydarzenia ostatnich miesięcy (szczególnie zdeterminowane
przez pandemię) sprawiły, że w pewien sposób
życie seminaryjne zostało wyraźniej skoncentrowane w samym Ołtarzewie. Klerycy nie jeżdżą
(jak co roku) na większą część praktyk
(odbywanych z reguły w sposób zdalny), na długi czas zawieszono niedziele seminaryjne, rekolekcje wielkopostne, głoszone corocznie przez

alumnów kursów III – V przyjęły formę zdalną.
Mówiąc kolokwialnie – „jest nas w seminarium
więcej”. I o ile (jak wspomniałem wyżej), można
by wiele pisać o wydarzeniach o charakterze
duchowym (jak chociażby inauguracja roku
księdza Szulmińskiego, wieczornice adwentowe
czy Dzień Niepodległości), to jednak postaram
się skupić na elementach prostszych, może
mniej zauważalnych, a dla wielu może nawet
bardziej banalnych.
W pierwszej kolejności chciałbym skupić
się na tych wydarzeniach wewnątrzwspólnotowych, które rodzą sporą potrzebę niecodziennej,
radosnej kreatywności. Wydarzeniach, które
odrywają od „zwykłych, szarych rekreacji”.
Wśród takich spotkań należy wyróżnić np. otrzęsiny kursu I czy loterię fantową w dniu wspomnienia Ojca Założyciela. Pierwsze z nich co
roku przygotowywane jest przez alumnów kursu
II. Jego celem jest „radosne i oficjalne” powita-
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nie alumnów I kursu w gronie studentów naszego seminarium, poprzez przygotowanie dla nich
różnorakich konkurencji. Przykładowo w tegorocznych otrzęsinach nasi nowicjusze stali się
uczestnikami rozbudowanego programu telewizyjnego, w który musieli się zaangażować. Loterię fantową organizuje z kolei kurs III - losowanie nagród przeplata się tu z reguły z różnymi
konkurencjami lub przygotowanym na tę okoliczność scenariuszem. Co roku te wydarzenia
budzą sporo radości, ale również nierzadko wymagają skupienia i koncentracji. W trakcie takich wydarzeń nieco wyraźniej widać zainteresowania współbraci, ich umiejętności aktorskie,
a często po prostu dystans do samych siebie
w obliczu trudnych konkurencji (jak choćby
zaproponowanej w trakcie loterii konkurencji
polegającej na czytaniu zdań z ruchu warg drugiej osoby). Mówiąc w skrócie - dużo śmiechu,
dużo radości, a przy okazji - wzajemnego poznawania się w dosyć wyjątkowy sposób.
Po wspomnieniu wydarzeń bardziej ekstrawaganckich, przygotowywanych bardziej pieczołowicie, warto spojrzeć również na spotkania
bardziej tradycyjne. Wśród nich na szczególne
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wymienienie zasługuje tzw. seminaryjna kolęda
(w tym roku przesunięta z Uroczystości Objawienia Pańskiego na Uroczystość św. Wincentego Pallottiego) oraz Dzień Życia Konsekrowanego. Każdy z tych dni stanowił dobrą okazję do
tego, by spędzić ze sobą czas. Czy to wspólnie
śpiewając kolędy i odwiedzając pokoje współbraci, modląc się za całą wspólnotę, czy to spędzając czas „na braterskiej kawie”. Znów mówiąc
w skrócie - dużo radości, pokoju a przy okazji podkreślenia w aspekcie wspólnotowym tych
dni, które dla nas (pallotynów, osób konsekrowanych) są szczególnie ważne.

Oczywiście, wspominając o seminaryjnej
radości, nie mogłem pominąć również aspektu
sportowego. Szczególnie wartym wspomnienia
jest tu mecz między filozofią a teologią
(tradycyjnie rozgrywany w dniu inauguracji roku akademickiego), który w tym roku odbył się
w Dzień Niepodległości. Inną sportową inicjatywą była próba przeniesienia na grunt seminaryjny telewizyjnej zabawy sportowej – tzw.
„Turbokozaka” (programu, w którym znani piłkarze wykonują różne zadania piłkarskie jak
choćby wykonywanie rzutów karnych czy wolnych i zdobywają za to określoną liczbę punktów). Największą liczbę punktów w zaproponowanych konkurencjach zdobył ks. Krzysztof
Marcyński SAC.
Dobrze czasem „zmienić tryb funkcjonowania” na nieco bardziej radosny. Oderwać się
od rutyny, by zobaczyć radość współbraci, a może i samemu wzbudzić nieco więcej uśmiechu.
Tak prosto, zwyczajnie, ale, co najważniejsze…
wspólnotowo.

POKUTA
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stylem życia
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ielki Post jest czasem nawrócenia.
Czasem spojrzenia na to, co niełatwe.
Na to, co często może budzić w nas
wyrzuty sumienia, przypominając o wielu szansach postępu duchowego, które zostały zlekceważone i odłożone na później. Szczególnie jeśli
zagłębimy się w życie i uniżenie Syna Bożego,
który „stał się posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej” (Flp 2,8). Jednym z najważniejszych tematów, który rodzi się przy rozważaniu
tych „szans postępu duchowego” jest kwestia
ascezy i umartwienia jako stylu życia. Ascezy
prowadzącej do życia ukrzyżowanego, stopniowego porzucania „starego człowieka” - zabiegania o to, by w przyszłości być coraz bliżej Boga,
a coraz dalej od grzechu. W jednej z książek
ksiądz Tadeusz Dajczer napisał, że miarą i sygnałem postępu duchowego jest wzrost troski
o duszę własną oraz o dusze bliźnich. To zatroskanie o dusze bardzo często stoi w opozycji do
zabiegania o to, co związane z doczesnością,
z dobrobytem, z poczuciem bezpieczeństwa.
Myślę, że warto podjąć próbę odpowiedzi na
pytanie: ile procent mojej codzienności zajmuje
walka o wesołe, bezproblemowe i spokojne życie
(skądinąd będące również cnotą i sztuką), a ile
staranie o dusze? Odpowiedź na to pytanie pozwala łatwo zarysować, czy w swojej świadomo№ 96

ści kierujemy się ku wieczności, czy może wciąż
łudzimy się, że nasza ziemska wędrówka będzie
trwała bez końca? Mam spore obawy w odniesieniu do tej statystyki. Wyżej wskazany
„termometr postępu duchowego” nabiera jeszcze większego znaczenia, gdy spojrzymy na postać naszego ojca założyciela. Dla nieskończonej
chwały Boga, dla zniszczenia grzechu, dla… zbawienia dusz. Życie w nieustannym duchu ofiary,
składanej Ojcu przez Jezusa Chrystusa. Chyba
nikogo nie trzeba przekonywać o tym, jak wielka
była troska Pallottiego o dusze oraz o porzucenie tego, co jedynie doczesne na rzecz tego, co
wieczne. Jak wielkie było jego pragnienie, by
każdy poznał i uwierzył w Jezusa Chrystusa,
Apostoła Ojca Przedwiecznego. Jak wielka była
gotowość, by cierpieć dla zbawienia braci i sióstr
oraz pokutować za wszystko, co w jego życiu nie
zgadzało się z wolą Bożą. Czy zatem mamy po co
i za co pokutować? Czy potrzebujemy ascezy
i umartwienia? I przede wszystkim, jak ta praca

nad sobą powinna wyglądać? O czym warto
pamiętać przy tym niełatwym temacie? Jak
zawsze, nie czując się ekspertem w podejmowanej kwestii, piszę jako ten, który stara się nieco
głośniej myśleć, idąc drogą wiary i przykazania
miłości.
Myślę, podążając za myślą ojca Garrigou –
Lagrange OP, że przy poruszaniu tematu pokuty
zawsze dochodzą do głosu dwa wysoce
„nieewangeliczne” wypaczenia. Pierwszym
z nich jest bardzo modny i wszechobecny naturalizm praktyczny - postawa negująca potrzebę
kontemplacji siebie samego, łudząco przypomiascezy, a nawet delikatnie wpuszczająca w jej
nającej duchowość kwietystów, odrzucającej
miejsce nieustanny pęd ku rozwojowi. Ileż to
umartwienie z powodu tego, że nasza działalrazy można obecnie usłyszeć, że skoro „łaska
ność duchowa sprzeciwia się pragnieniu Boga,
bazuje na naturze i ją doskonali” to przecież nie
który chce w nas działać jako jedyny.
ma co umartwiać tego, co Bóg stworzył jako
Można i raczej należy sprzeciwić się takiedobre. Tak jakby
mu myśleniu. Oczywinasza natura nie
(…) miarą i sygnałem postępu ście o tyle, o ile nie
była skażona grzeduchowego jest wzrost troski wpadniemy w drugą
chem, ale jedynie
skrajność, a więc jano duszę własną oraz o dusze bliź- senizm - nurt, w któdobra i w pełni uponich. Ta troska o dusze bardzo
rządkowana.
To
rym praktyki pokutne
myślenie jest niesteczęsto stoi w opozycji do zabiega- została wyśrubowane
ty coraz powszechmaksimum i zania o to, co związane z doczesno- do
niejsze. Wszyscy są
kwalifikowane
do
ścią, z dobrobytem, z poczuciem rangi jednego z najranni, ale o dziwo
nikt nie grzeszy. Od
bezpieczeństwa.
ważniejszych
środtej postawy pozostaków, prowadzącego
je jedynie moment, by zagubić potrzebę upodo… pysznej surowości. Zgodnie z podejściem
rządkowania naszego wnętrza, rozróżnienie
jansenistów należy nieustannie pokutować za
grzechu ciężkiego i lekkiego, cele nadprzyrodzogrzech pierworodny, odciągając człowieka
ne życia duchowego, a ostatecznie… wyrzucić
(niegodnego i niemalże pozbawionego wolnej
krzyż ze swojej duchowości. Ziarno pszenicy już
woli wskutek grzechu) od przyjmowania Komunie musi obumierać, bo przecież jest takie pięknii Świętej. Ta droga nieustannej i mało pokorne. I tak pozostaje tylko samo w otoczce leniwej
nej pokuty prowadziła do niekończącego się
niepokoju, który również zamyka człowieka
jedynie na nim samym.
Ewangeliczna asceza zdaje się wyrastać
pośrodku, otwierając człowieka na łaskę Bożą.
Chrystus wielokrotnie zachęca do umartwienia wystarczy spojrzeć na Kazanie na Górze. Ewidentnie nie jesteśmy „gotową świętością”,
zwłaszcza jeśli wpatrzymy się w cierpiącego za
nasze grzechy Zbawiciela. Ale właśnie ten
grzech stoi w perspektywie Ukrzyżowanej Miło-
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celem właściwym umartwienia jest ustawienie
wartości materialnych i duchowych w odpowiedniej hierarchii, niejako podporządkowywanie jednych drugim. Czy zatem warto nam nieustannie ćwiczyć się i trzymać w karności? Tak.
Bo nasza hierarchia jest trudna do utrzymania,
jest… chwiejna. Teoria wymyka się praktyce.
Trzeba nam zatem uprzytamniać sobie to oraz
żyć w ascezie, w budowaniu i umacnianiu tejże
hierarchii.
ści. Wołanie do pracy nad sobą nie prowadzi do
W kontekście tego wniosku skierowałem
poniżenia ludzkiej godności. Przeciwnie. Owoswoje myśli w stronę pytania: „Jak zatem trwać
cem prawdziwej pokuty jest wielkość – odstaw pracy nad sobą?” W tej kwestii pomocą była
wienie siebie na drugi plan na rzecz miłości Bodla mnie lektura Carlo Caretto (jeden z uczniów
ga i bliźniego. Gdy pościsz, modlisz się czy dabł. Karola de Foucauld), dotycząca rozeznawajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą jak obłudnicy.
nia. Autor tekstu wyraźnie zwracał uwagę na
Nie odbieraj swojej nagrody… a Bóg, który widzi
fakt, że rozeznawanie w codziennym życiu
w ukryciu, odda Tobie. Wyzbądź się egoizmu
chrześcijanina powinno być szukaniem okazji do
i skieruj na Boga i bliźnienajwiększej
Dzięki umartwieniu prak- jak
go, nie na siebie, a znajmiłości. Najmniej
tycznie w każdej czynności s k o m p l i k o w a n ą
dziesz pokój. Postawisz je
otwiera się perspektywa wyrze- drogą dla Ciebie
w miejsce przekonania
o tym, że nic nie trzeba
czenia czegoś ze względu na tę będzie ta, gdzie
robić lub o tym, że zawsze
najbardziej
miłość, której szukam. Dzięki możesz
będziesz tylko niegodną
kochać. Pomyślapokucie niemalże w każdej łem… znów ta sama
nicością.
Do tego dodałbym
czynności mogę powiedzieć Bo- konkluzja i to samo
jeszcze myśl, którą usłygu, że jest większy, że jest wezwanie. Asceza
szałem w czasie rozmowy
do miłopierwszy, że jest cenniejszy od prowadzi
z jednym z pallotynów,
ści. Przy okazji motego, czego się wyrzekam.
który jedynie potwierdził
gę dodać, że to zdaintuicję francuskiego donie bardzo pomogło
minikanina. „Tam, gdzie nie potrafisz pokutomi zrozumieć powołanie do bycia pallotynem.
wać, staraj się pamiętać chociaż o uczynkach
W perspektywie przykazania miłości asceza zymiłości Boga i bliźniego. To druga strona tego
skała ogromne znaczenie, bo dzięki umartwieniu
samego medalu”. Nie tylko spodobało mi się
praktycznie w każdej czynności otwiera się perzrozumienie, które ów współbrat okazał naturze
spektywa wyrzeczenia się czegoś ze względu na
ludzkiej, mającej spore inklinacje do smutku z
tę miłość, której szukam. Dzięki pokucie niemalpowodu tego, że dobro jest trudne, ale również
że w każdej czynności mogę powiedzieć Bogu, że
otwarcie nowej perspektywy. Asceza jest
jest większy, że jest pierwszy, że jest cenniejszy
„nieprzyjemną przyjaciółką”, uderza w samo
od tego, czego się wyrzekam. Podobnie też mogę
sedno naszych wyobrażeń o nas samych. Zapokazać, że nie jestem ważniejszy od mojego
miast niej można jednak oddać się
brata czy siostry. To jedna z tych myśli, które
„umartwieniu w atmosferze dobra”. Na myśl
wskazują na to, że mam zadanie. Nadawać każprzychodzi mi tu „Elementarz etyczny” Karola
dej czynności sens właśnie przez poszukiwanie
Wojtyły. Święty wyraził w nim przekonanie, że
w niej okazji do miłości.
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ze skierowaniem się ku transcendencji. Smak
ofiary, naśladującej tę dokonaną raz na Golgocie
i uobecnianą w każdej Eucharystii. Kapłani starotestamentalni nie tracili siebie w składaniu
ofiary. Składano w niej zwierzęta. Jezus złożył
Ojcu doskonałą ofiarę i sam stał się doskonałą
Ofiarą dla zbawienia braci. I do tego wzywa też
nas, w każdej Eucharystii. Do zakochania się
w Jego skierowaniu ku śmierci, do zakochania
w Jego krzyżu. Do postawy, w której nie tylko
Mimo wszystko jednak asceza zawsze poczerpiemy z sakramentów, ale też chcemy dać
zostaje trudem. Tak rozumiane życie umartwiecoś od siebie, dać samych siebie.
nia wymaga zmiany praktycznie wszystkiego.
To podejście do pokuty brzmi mi bardzo
W dodatku z reguły jest to zmiana bolesna. Po„po pallotyńsku”. Bardzo mocno przypomina
mimo tego jednak… warto. Umartwienie rozupostawę świętego Wincentego. Jestem przekomiane jako nieustanne podejmowanie ofiary ze
nany, że stworzenie tego artykułu było ważne
względu na miłość ma wielką okazję, by stać się
i to przede wszystkim dla mnie. Przypomniało
tym, czego oczekiwał od nas Zbawiciel w szómi bowiem, że trzeba zakasać rękawy i wziąć się
stym rozdziale ewangelii Mateusza. Ma wielką
do pracy. Kiedy, jeśli nie w okresie Wielkiego
szansę zostać niezauKiedy, jeśli nie
Najmniej skomplikowaną Postu?
ważonym. Wiele razy w
w okresie, w którym
drogą dla Ciebie będzie ta, tak często stawiany
życiu podejmowałem
różnorakie umartwiegdzie możesz najbardziej jest przede mną obraz
nia. I chociaż trudnokochać. Pomyślałem… znów ta Jezusa cierpiącego?
ścią była już sama konJezusa, który zdaje się
sama konkluzja i to samo przypominać mi, że
trola nad sobą, to co
wezwanie. Asceza prowadzi do „Oblubienica ma być
najmniej za niemożliwe uważałem utrzymapodobna do Oblubieńmiłości.
nie postu w tajemnicy.
ca”. Sobie i wszystkim
Nawet gdyby człowiek chciał i przypadkiem się
życzę podobieństwa do Chrystusa. Z pewnością
nie chwalił się swoim uniżeniem, to w końcu
podobieństwa często bolesnego. Ale, nieco peryprzecież każdy zauważy, że kochający kawę człofrazując słowa Jana Pawła II z encykliki
wiek odpowiada na propozycję: „Nie. Dziękuję”.
„Redemptor hominis”, podobieństwa nadająceAsceza, która staje się stylem życia odkrywa
go sens ludzkiej egzystencji.
inną, pokorniejszą perspektywę. Perspektywę
o charakterze liturgicznym. Perspektywę, która
jest służbą i aktem kultu wobec Boga poprzez
uniżenie samego siebie, będące robieniem miejsca Bogu, coraz częstszym zwracaniem się ku
Niemu. Wierzę głęboko, że takiego modelu
chrześcijanina potrzebuje dzisiejszy Kościół jako
odpowiedzi na wszelkie zarzuty stawiane katolikom. Potrzeba pokornych i prostych, którzy
pokażą swoim życiem, że może mieć ono inny
smak. Smak prawdziwego umiaru połączonego
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Po tym wstępie rozpocznijmy nasz rachunek sumienia. Na początek wezwijmy pomocy Ducha Świętego oraz Tej, która jest zawsze
Jego wierną Oblubienicą (jak o tym pisze św.
Ludwik Maria Grignon de Montfort
w swoim Traktacie

allotyńskie przyrzeczenia mogą stanowić
podstawę dla rachunku sumienia nie tylko dla naszych
współbraci. Wszyscy
Wszyscy są powołani do życia o Doskonałym Nabosą powołani do życia
żeństwie do NMP).
według tzw. rad ewangeliczwedług tzw. rad ewanchcesz, zrób to
nych (czystości, ubóstwa, posłu- Jeśli
gelicznych (czystości,
w chwili ciszy, właszeństwa) zgodnie ze swoim sta- snymi słowami lub
ubóstwa, posłuszeństwa) zgodnie ze swodowolną modlitwą.
nem życia. Każdy wezwany jest
im stanem życia. Każdo tego, by „posiadać ducha tych Czystość. Czy kody wezwany jest do
chasz Boga? Z całego
rad”, tak by w swoim życiu naśla- serca, z całej duszy,
tego, by „posiadać
dować Pana naszego Jezusa
ducha tych rad”, tak
ze wszystkich sił?
by w swoim życiu naCzy kochasz bliźnieChrystusa.
śladować Pana naszego jak siebie samego Jezusa Chrystusa. One pomagają człowiekowi
go? Czy naprawdę kochasz siebie samego? Tak,
po grzechu pierworodnym uporządkować życie
jak Jezus? Czy chcesz, by całe Twoje życie było
i szerzej otworzyć je na działanie Bożej łaski,
usuwając potrójną pożądliwość, o której pisze
św. Jan Apostoł w swoim liście (pożądliwość
ciała, pożądliwość oczu i pychę tego życia – 1 J 2,
16).W pallotyńskiej konsekracji są zawarte także
trzy dodatkowe przyrzeczenia, stanowiące niejako doprecyzowanie tych trzech rad: wytrwanie
we wspólnocie, wspólnota dóbr i duch służby.
Również i one mogą być inspiracją czy podstawą
głębszego wglądu w siebie dla każdego ochrzczonego.
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oddane Bogu, skierowane ku Niemu w wolnej
odpowiedzi na Jego nieskończoną Miłość, którą
On sam pierwszy nas umiłował? I czy chcesz
walczyć, aby nic, a zwłaszcza Twój wielokształtny i przebiegły egoizm, nie stanęło na przeszkodzie tej jedynej prawdziwej miłości? Czy umiesz
patrzeć na drugiego człowieka – współbrata,
współsiostrę, męża, żonę, rodziców, dzieci, przyjaciół, wrogów… - w taki sposób, jak Bóg? Czy
nie zawłaszczasz dla siebie drugiej osoby, wmawiając sobie i innym, że to miłość? Czy Twoim
ostatecznym celem jest bycie w Niebie, z ukochanym Bogiem oraz z innymi Jego dziećmi?
Czy wiesz, że jesteś synem/córką Boga? A czy w
to naprawdę głęboko wierzysz? Czy przeżywasz
swoje ciało, swoją płeć, swoją seksualność jako
dary od Boga, zgodnie z tym celem, dla którego
On Ci je dał? Czy nie próbujesz od nich uciekać
lub redukować je tylko do pustej przyjemności,
pozbawionej miłości? Do małżonków: Czy pamiętasz i masz świadomość, co przysięgałeś/
przysięgałaś, i czy jesteś gotów walczyć o praw-

dziwe, wieczne szczęście osoby, z którą zdecydowałeś/zdecydowałaś się dzielić życie? Do osób
konsekrowanych i kapłanów: Czy masz świadomość, co i Komu przyrzekałeś/przyrzekałaś, i czy
chcesz nadal kochać Boga i Jego Oblubienicę,
Kościół? Do wszystkich: Czy modlisz się o łaskę
czystości?
Kolejne przyrzecznie - ubóstwo. Czy całą
nadzieję pokładasz w Bogu? Czy nie próbujesz
rekompensować sobie miłości, na którą się zamknąłeś/zamknęłaś za pomocą dóbr materialnych, hobby itp.? Czy ufasz Bogu, czy swoim
zabezpieczeniom? Czy chcesz powoli uczyć się
prawdziwej ufności, pomimo wszystkich niewiadomych? Czy godzisz się na własną śmierć, na
pozostawienie wszystkich efektów swojej pracy?
Czy dzielisz się z bardziej potrzebującymi od
siebie tym, co posiadasz? Czy nie żyjesz w chciwości? Czy liczysz tylko na siebie, myśląc, że
tylko zatwardzając serce i zamykając się na
współczucie można przetrwać, a zapominasz
o tym, że jedynie prawdziwa i nieskończona Mi-
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Wytrwanie. Czy kochasz swoją wspólnotę
(rodzinę, parafię, grupę modlitewną)? Czy kochasz Kościół (a nawet jego Pasterzy)? Czy
chcesz uczyć się kochać i przyjmować innych
ludzi ze wszystkimi ich wadami i niedoskonałościami? A czy chcesz się nauczyć tak kochać
i przyjmować siebie? Czy zależy Ci na tym, aby
odkryć i wypełnić swoje powołanie i pomóc
w tym innym? Czy zależy Ci na tym, aby ta Twoja wspólnota, chciana przecież przez Boga dla
jakiegoś celu, tenże cel osiągnęła? Czy starasz
się z miłością wykonywać codzienne (i niecołość daje prawdziwe szczęście? Czy chcesz naudzienne) obowiązki, podejmować trud ciągłego
czyć się dziecięcej otwartości i spontaniczności
przebaczania i nawracania się? Czy zmieniając
w korzystaniu z Bożych darów i dzieleniu się
świat, zaczynasz od
nimi z Twoimi braćCzy
chcesz
nauczyć
się
dziecięsiebie, czy może od
mi i siostrami? Czy
cej otwartości i spontaniczno- innych? Czy nie
posługujesz się tymi
dobrami, które otrzyści w korzystaniu z Bożych darów uciekasz od wspólnoty (domu, rodzimujesz, i tymi, które
i dzieleniu się nimi z Twoimi
ny…), odgradzając
zdobywasz wykorzybraćmi i siostrami?
się w swoim włastując Boże łaski
snym, małym świecie? Czy wiesz, że egoizm
i talenty, zgodnie z tym celem, dla którego Bóg
i nieokiełznany indywidualizm to pułapka? Czy
je Tobie daje? Czy Twoje serce jest naprawdę
znasz swoją tożsamość i czy potrafiłbyś/
wolne i całe dla Niego? Czy modlisz się o łaskę
potrafiłabyś żyć bez swojej wspólnoty? Innymi
wewnętrznego, błogosławionego ubóstwa?
słowy, czy to prawdziwa, wolna i bezinteresowPrzyrzeczenie posłuszeństwa. Czy jesteś
na miłość, czy może już chore przywiązanie, od
w stanie uznać, że naprawdę jest Ktoś, kto lepiej
którego należy się uwolnić? Czy potrafisz ustąod Ciebie wie, co jest dla Ciebie dobre? Czy popić? Czy potrafisz podjąć mądrą decyzję, szukatrafisz Mu uwierzyć na Słowo? Czy chcesz iść
jąc jedynie prawdziwego dobra swojej wspólnotam, gdzie On Cię pośle? Czy jesteś w stanie
ty, a nie tylko własnej korzyści? Czy potrafisz
zaryzykować dla Niego wszystko? Czy akceptudostrzec, że Twoja wspólnota jest tylko jedną
jesz swoje życie i swoją śmierć ze wszystkim, co
z wielu, a dobro wszystkich jest ze sobą połączoone w sobie zawierają? Czy umiesz podporządne, i kochać inne tak, jak własną? Czy nie ma
kować swoje zdanie woli przełożonych? Czy
w Tobie zbiorowego egoizmu, zazdrości, kłótni
decyzje podejmujesz dopiero zapytawszy Boga
i niepotrzebnych konfliktów? Czy modlisz się
i zainteresowane osoby – podwładnych, współcodziennie(!) o łaskę wytrwania?
małżonka itd.? Czy chcesz przyjąć i zrealizować
Jako pallotyni żyjemy we wspólnocie dóbr.
ten plan na Twoje życie, który przygotował Bóg,
Czy umiesz się dzielić? Czy pamiętasz, że
zamiast starać się osiągnąć szczęście na własną
wszystko, co masz, zawdzięczasz Bogu, i że nie
rękę, bez Niego lub nawet wbrew Niemu? Czy
jesteś właścicielem, a jedynie przejściowym
chcesz przyjąć to szczęście, które On dla Ciebie
użytkownikiem tego wszystkiego? Czy dajesz
specjalnie przygotował, a które nieskończenie
każdemu to, co mu się należy? A czy potrafisz
przewyższa wszystko, co jesteś w stanie sobie
dać więcej, a nawet wszystko? Czy patrzysz na
wyobrazić? Czy modlisz się o łaskę posłuszeńinnych jak na braci i siostry, dzieci tego samego
stwa zawsze i we wszystkim woli Bożej?
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Boga, który kocha i troszczy się o każde z nich?
Czy pomagasz Mu okazywać tę Jego troskę
i miłość? Czy może czekasz bezczynnie, aż to
inni zainteresują się Tobą, nie zauważając, że Ty
też przecież masz dary, którymi możesz się
z nimi dzielić? Czy nie budujesz niepotrzebnych
barier między Tobą a bliźnimi? Czy modlisz się
o łaskę życia we wspólnocie dóbr, w wielkim,
wspólnym domu nas wszystkich, jaką jest
Wszechświat, a jeszcze bardziej Kościół?
Pallotyni przyrzekają życie w duchu służby. Czy potrafisz przełknąć swoją pychę i pokornie wykonać nawet niewielką, przykrą pracę?
Czy nie szukasz dla siebie tylko zadań wielkich
i wzniosłych? Czy nie wywyższasz siebie ponad
miarę, kosztem innych, a nawet samego Boga?
Czy nie uniżasz siebie ponad miarę, uciekając
w samozniszczenie? Czy pamiętasz o tym, że
jesteś dzieckiem samego Boga Najwyższego?
Czy cieszysz się z tego? Czy swoje poczucie własnej wartości, siły i godności czerpiesz z miłującego Serca Ojca, czy szukasz innych, przejściowych środków jak pieniądze, sława, stanowiska,
ubranie, opinia innych… Czy masz świadomość,
że naprawdę zasługujesz na miłość i nie potrzebujesz tego nikomu nijak udowadniać? A może
jednak próbujesz? Czy jesteś z innymi, bo ich
kochasz ze względu na Boga, czy może po to,
aby to oni Ciebie kochali? Czy nie szukasz
u innych tego, czego oni sami nie mają, zamiast
zwrócić się do Boga w modlitwie, sakramentach? Czy jesteś w stanie przyjąć każdą Bożą
decyzję dla swojego życia, by służyć Jemu i Kościołowi tam, gdzie Cię postawi? Czy wolisz słu-

żyć Jemu, czy sobie? I czy chcesz się nawrócić?
Czy pamiętasz, że wszelka ziemska chwała przeminie i będzie kiedyś trzeba z nią się rozstać?
Czy chcesz przyjąć łaskę bycia synem, córką
Boga i dziedzicem Jego Królestwa? Czy modlisz
się o łaskę posiadania ducha służby i wolności
od przywiązania do złudnego prestiżu?…
Jeszcze nie odchodź. Usiądź lub uklęknij
i przeanalizuj to wszystko raz jeszcze. Przemyśl
i zapamiętaj. Jeśli tak zdecydujesz, wyznaj na
spowiedzi przy najbliższej okazji. Pamiętaj:
w tym życiu nigdy nie jest za późno, by się zmieniać. Choć, z drugiej strony, czas ucieka, i nie
wiadomo kiedy przyjdzie nam spotkać się twarzą w twarz z Nieskończenie Kochającym Bogiem. Czy wtedy będziesz gotów/gotowa, by tę
Jego Miłość naprawdę przyjąć i odwzajemnić?
Jeśli nie, to najlepiej zacząć przygotowania od
razu…
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tekst

ks. Jan Jabłuszewski SAC

K

ardynał Stefan Wyszyński miał spotkać
się z zarzutem, że Kościół w Polsce posiada za dużo sanktuariów maryjnych
i w ogóle jest zbyt „maryjny”. W odpowiedzi
Prymas Tysiąclecia miał powiedzieć: „Proszę mi
wskazać miejsca, w których jest tyle nawróceń
i spowiedzi świętych, co w sanktuariach maryjnych”. I to jest właśnie istota pobożności maryjnej. Nawrócenie do Boga. Maryja nigdy nie zatrzymuje uwagi człowieka na sobie. Zawsze
wskazuje na swojego Syna.
Objawienia Maryjne ostatnich stuleci mają
bardzo wyraźne przesłanie: nawrócenie. Nawrócenie, czyli odwrócenie się od swojego dotychczasowego złego postępowania i skierowanie
swoich myśli, pragnień i dążeń ku Bogu, który
jest źródłem życia i wszelkiego dobra. Wezwania
Maryjne są bardzo aktualne, jasne i czytelne.
Prośby, które Matka Boża kieruje do ludzkości,
są konkretne i odpowiadające na bieżące potrzeby i problemy świata.
Ciekawą pedagogię Maryi można zaobserwować na przykładzie objawień fatimskich
z 1917 roku. Maryja poprzez trójkę dzieci: Łucję,
Hiacyntę i Franciszka chce pokazać, że świat nie
zamyka się tylko w tym co doczesne i widoczne
dla oczu, ale jest to zdecydowanie szersza perspektywa: nasze decyzje i wybory, nasz styl życia
przekraczają to, co zmysłowe. Stąd w lipcowym
objawieniu Maryja ukazuje dzieciom wizję
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„piekła, do którego idą dusze biednych grzeszników”. Matka Boża chce uświadomić światu, że
całe zło, które się w nim pojawia to konsekwencja naszych grzechów, naszego oddalania się od
Boga, zapominania o tym, że wszystko otrzymaliśmy od Niego. Grzech implikuje karę. Wojny,
zamieszki, choroby są konsekwencją zła, którego
dopuszczają się ludzie na całym świecie. A jeszcze poza doczesnością jest wieczność… Dlatego
Maryja woła: „Nawróćcie się!”.
Łatwo można się dyspensować od pozytywnej odpowiedzi na to wezwanie. Mogą pojawiać
się myśli: „Co ja mogę?”, „Nie mam wpływu na
decyzje wielkich tego świata”. Maryja odpowiada, że twoje osobiste nawrócenie, pokonanie
własnych grzechów przy pomocy łaski Bożej
i pragnienie życia dla Boga mogą zaowocować
przemianą życia drugiego człowieka. Matka Najświętsza w Fatimie daje konkretny środek, lekarstwo na grzech panujący w świecie, na po-

nej modlitwy różańcowej, a nie uczestnictwa
codziennego we Mszy świętej? Odpowiedź jest
prosta: Maryja kieruje prośbę, która jest zgodna
z naszymi możliwościami. Różaniec możemy
nosić przy sobie i odmawiać go praktycznie
w każdej chwili. Natomiast z uczestnictwem
we Mszy świętej jest trudniej, z racji odległości,
natłoku obowiązków…
Można stwierdzić, że prośba Maryi o nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca i o modlitwę różańcową jest nieproporcjonalna do skutków związanych z jej realizacją. Skąd więc tak
wszechnie rozlewający się ateizm, obecny w wieduży opór przed podjęciem tego zadania? Walu dziedzinach naszego życia. Jest to nabożeńrunki, o spełnienie których prosi Maryja mają
stwo do Niepokalanego Serca Maryi. Najpierw
na celu najpierw uświęcenie nas samych. Wyoddanie się, poświęcenie Jej Niepokalanemu
magana jest przede wszystkim silna wiara, bo
Sercu. Jest to przyznanie się przed samym sobą
bez niej wszelkie
do własnej słabości
Maryja odpowiada, że twoje modlitwy i spełniai kruchości i decyzja,
osobiste nawrócenie, pokonanie nie próśb ograniczaże z pomocą Matki
Bożej chcę iść do Jezu- własnych grzechów przy pomocy łoby się do zwykłych
sa, chcę być coraz bli- łaski Bożej i pragnienie życia dla rytuałów, lub zakrażej Niego. Sama Mary- Boga mogą zaowocować przemianą wałoby nawet o magię. W świecie zdoja obiecuje tym, którzy
życia drugiego człowieka.
minowanym
ateipodejmą się tego nazmem, pychą, bezbożnością człowiek, który chabożeństwa, że Jej „Niepokalane Serce będzie
rakteryzuje się świętością nie pasuje. Sami boidrogą, która zaprowadzi Cię do Boga”. Drugim
my się, by nas nie nazwano świętymi, bo wówelementem tego nabożeństwa są pierwsze soboty
czas widzimy wszystko to, co nas od Boga odmiesiąca, w które jesteśmy zaproszeni do wynadziela. Starajmy się więc widzieć bardziej to, co
gradzania za grzechy własne i cudze, w sposób
nas do świętości prowadzi, przez co możemy ją
szczególny raniące Niepokalane Serce Maryi.
osiągnąć. Mamy Niepokalane Serce Maryi, droSpowiedź, Komunia Święta, różaniec i rozmyślagę, którą możemy kroczyć do świętości, drogę,
nie przez 15 minut nad jedną z jego tajemnic. To
która nas zaprowadzi do Boga. Wstępujmy więc
wszystko z intencją wynagradzającą, wraz z Mana nią śmiało i idźmy! Nawracajmy się i módlryją, niesiemy przed Boży tron, by ofiarować ten
czas i modlitwę, prosząc o przemianę życia nas
my się o nawrócenie dla innych.
samych i innych.
Maryja wzywa do modlitwy. W Lourdes
i w Fatimie woła: „odmawiajcie różaniec”. Wzywa, by wraz z Nią rozważać tajemnice życia Jezusa Chrystusa, by każdy człowiek mógł się do
Niego jak najbardziej zbliżyć i Go pokochać.
Wytrwała modlitwa prowadzi do więzi z Bogiem,
która swoją pełnię osiąga w życiu sakramentalnym, w spotkaniu z Nim w sakramencie pokuty
i Eucharystii. Można zadać więc sobie pytanie:
dlaczego Maryja w Fatimie wzywała do codzien-
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Medjugorje
miejscem
nawrócenia
Z księdzem arcybiskupem
Henrykiem Hoserem SAC
rozmawiał ksiądz
Jan Jabłuszewski SAC
Red.: Kiedy jest Ksiądz Arcybiskup pytany o
Medjugorie jaka jest pierwsza myśl, która się
nasuwa?
Ks. abp Henryk Hoser: Pierwsze, o co ludzie
pytają, to objawienia. Drugie to ruch pielgrzymkowy i to właśnie tym ja mam się zajmować. Jest
on związany z kultem maryjnym, który dominuje w Medjugorie i ma aspekt wynikający z tytułu
Matki Bożej tam czczonej, a mianowicie
„Królowa Pokoju”. Swoje uzasadnienie ten tytuł
znajduje w długiej historii Bałkanów, jak również przez fakt wojny na Bałkanach w latach 90.
Aspekt pokoju jest bardzo żywy, a w tej chwili
nabrał charakteru uniwersalnego, ponieważ
pokój jest zagrożony na całej ziemi poprzez liczne konflikty, problemy społeczne, gdzie następuje walka ideologiczna i o władzę. Mamy również problemy z pokojem w ludzkich sercach
poprzez aspekt lęku, nerwic wszelkiego rodzaju,
ogromnej konsumpcji leków uspakajających,
które świadczą, że dzisiejszy człowiek żyje niepokojem. Jest to bardzo aktualny wymiar tego
kultu maryjnego. Matka Pokoju jest Matką Księcia Pokoju – Jezusa Chrystusa. Takie też są odczucia licznych pielgrzymów, którzy przyjeżdżając mówią, że odnajdują pokój. Wśród ciszy,
atmosfery kontemplacji, modlitwy. Poprzez głębokie przeżycie sakramentu pojednania i sakra№ 96

mentu Eucharystii. Jest to czas wyrwania z wiru
codzienności. Stąd to miejsce przyciąga coraz
większą liczbę pielgrzymów.
Ksiądz Arcybiskup dotknął tematu sakramentu
pokuty i pojednania. Może to już jest trochę
utarte powiedzenie, ale o Medjugorie mówi się,
że jest to konfesjonał świata. Jak to wygląda
z perspektywy duszpasterstwa?
Ja powtarzam to powiedzenie. Jest to określenie
precyzyjne, tam rzeczywiście spowiadają się
ludzie z całego świata. Przyjeżdżają pielgrzymi
ze wszystkich kontynentów. Konfesjonały są
oblężone. Mamy skonstruowanych 50 konfesjonałów, które są niewystarczające w czasie dużego napływu pielgrzymów. W związku z tym spowiadamy również na krzesełkach ustawionych
wokół kościoła, ale nie zapewniają one koniecznej atmosfery dyskrecji i intymności, stąd myślimy nad rozbudową struktury konfesyjnej i penitencjarnej. Są to również jakościowo różne spowiedzi, często generalne. Ludzie spontanicznie
sięgają w głąb siebie, do korzeni własnej wiary
i to właśnie w spowiedzi znajduje swój wyraz.

radzić się w problemach życiowych i religijnych.
Problem, który zasygnalizowała mi młoda Hiszpanka to głęboka rana wewnętrzna, można powiedzieć rana serca, spowodowana rozwodem
rodziców. To jest całe pokolenie młodych ludzi,
którzy żyją tą tragedią i są dożywotnio naznaczeni tym, że im się rodzina rozpadła. Jest to nowy
sposób uzależnienia, ponieważ oni są uzależnieni od swojej przeszłości, w związku z tym nie
wierzą w przyszłość, nie potrafią inwestować
w coś co ma być trwałe, ponieważ ich wiara
W związku z tym można śmiało powiedzieć, że
w trwałe na przykład pożycie małżeńskie była
są to spowiedzi nawrócenia. Ludzie wracając
w sposób rozpaczliwy załamana. Jest to prostamtąd i zaczynają inaczej żyć.
blem, który zamiast się pomniejszać wręcz wzraTrzeba powiedzieć o dwóch grupach penitensta. W Polsce rozpada się 1/3 małżeństw, a na
tów: jedna bardzo liczna posługująca się języzachodzie 2/3. Jest to ogromny problem w skali
kiem chorwackim i serbochorwackim, którym
światowej.
posługują się ludzie na Bałkanach. Przyjeżdżają
Co było najpiękz całej Bośni i
Jest to bardzo aktualny wymiar tego niejszym doświadHercegowiny, jak
również z Repukultu maryjnego. Matka Pokoju jest czeniem Księdza
bliki Chorwackiej, Matką Księcia Pokoju – Jezusa Chrystu- Arcybiskupa przez
te wszystkie lata
która od Połusa.
Takie
też
są
odczucia
licznych
pielw Medjugorie?
dnia, Zachodu i
Północy
otacza grzymów, którzy przyjeżdżając mówią, Jedność tworząca
Bośnię i Hercego- że odnajdują pokój. Wśród ciszy, atmos- się wokół rozwoju
tego miejsca.
winę. Język chorfery kontemplacji, modlitwy.
Bardzo
jestem
wacki często kojawdzięczny ojcom franciszkanom, którzy stanorzony jest z katolicyzmem. Pomagają nam
wią grono moich współpracowników. Oni są
w związku z tym spowiadać księża, szczególnie
tymi, którzy przyczynili się do rozwoju tego
franciszkanie, z innych parafii. Drugą grupą są
miejsca. Pełnią taką rolę jak paulini w Częstopenitenci z innych krajów i wymagają spowiedchowie. Jest ich dwunastu księży na stałe, którzy
ników przynajmniej w tych podstawowych miętam pracują. Biorąc pod uwagę skalę sanktuadzynarodowych językach. Na miejscu mamy
rium jest ich niewielu, jednak trzeba dodać, że
kapelanów języka włoskiego, angielskiego, niejest to kapłańskie środowisko kompozytowe.
mieckiego i francuskiego. Jeden z nich jest
W posługę duszpasterską włączają się księża,
w stanie spowiadać po hiszpańsku, ale to
którzy przyjeżdżają z zewnątrz. Liczymy ich
wszystko jest za mało, żeby opanować wciąż
w setkach a nie w dziesiątkach. Dzięki ich posłurosnącą liczbę pielgrzymów. Pielgrzymi z Polski
dze jesteśmy w stanie zapewnić i zabezpieczyć
mają dwóch kapelanów, to jest duża pomoc.
opiekę duszpasterską. Mamy również bardzo
Prosimy o pomoc również księży, którzy przyjeżdużą liczbę współpracowników świeckich, którzy
dżają z grupami.
pracują w biurze informacyjnym, gdzie księża
Czy Ksiądz Arcybiskup też posługuje w konfesjootrzymują identyfikator, który mają nosić na
nale?
szyi. On uprawnia ich do spowiadania i odpraCzasami tak, ale rzadziej niż inni. Teraz być mowiania Mszy świętych. Weryfikujemy księży,
że zwiększę to zaangażowanie. Wiele osób przymuszą okazać celebret, lub inne dowody, że są
chodzi do mnie na kierownictwo duchowe, by
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„regularni”. Niestety oszustów też się tam spotyka. Ta współpraca obejmuje również świeckie
osoby pracujące w biurze parafialnym, przyjmujące intencje mszalne, które są u nas tranzytem.
Wysyłamy je na misje, ponieważ nie jesteśmy
w stanie odprawić tych intencji na miejscu. Jest
też grupa miejscowych przewodników świeckich,
którzy pilotują te grupy i prowadzą je ścieżkami
różańcowymi, czy drogą krzyżową na górę krzyża. Wreszcie mamy zespół tłumaczy, też świeckie
osoby, które tłumaczą w kabinach wszystkie
wydarzenia liturgiczne i głoszone kazania na
żywo. Jest 16 kabin tłumaczeń. Jest też zespół
ludzi zajmujących się mediami, jest radio, telewizja, strona internetowa, czasopismo „Głos
pokoju”. Jest to ogromny zespół ludzi. Są też
ludzie zajmujący się sprawami techniki.
Oprócz pielgrzymów obsługujemy miejscową
parafię, ze wszystkimi jej aspektami. W ostatnim
czasie odbywała się „kolęda” związana z poświęceniem domów, bardzo tam oczekiwana przez
ludzi. Jest też posługa katechetyczna, zarówno
w wymiarze szkolnym i pozaszkolnym. Powstała
między innymi grupa „Franciszkańska Młodzież”, trochę jak nasz ZAK dla młodzieży. Praktycznie cała młodzież między 14 a 18 rokiem
życia jest objęta tym działaniem w pięciu sekcjach. Są bardzo twórczy i entuzjastyczni. Oczywiście to też wymaga obsługi duszpasterskiej,
a parafia oprócz proboszcza ma dwóch młodych

wikarych, jeden z nich jest diakonem. W duszpasterstwie pomaga również mój sekretarz.
Starsi księża z tej wspólnoty głównie zajmują się
spowiadaniem.
Kiedy byłem w Medjugorie odniosłem wrażenie,
że cała wspólnota parafialna jest przesiąknięta
życiem Sanktuarium, jak to postrzega Ksiądz
Arcybiskup?
Cała miejscowość żyje z pielgrzymów. Tam jest
bardzo dużo pensjonatów, hoteli, restauracji,
sklepów, przede wszystkim z dewocjonaliami.
Przypomina to małe Lourdes. Obliczamy, że
rocznie przybywa 3,5 miliona osób, przy czym
najliczniejszą grupą narodową w tej chwili są
Polacy. Na drugim miejscu są Włosi. Inne kraje
w różnych proporcjach. Są grupy Koreańczyków.
Co miesiąc pojawiają się dwie grupy z Korei.
Najliczniej pielgrzymi przybywają w miesiącach
letnich i wczesną jesienią.
Jakie są wizje i perspektywy rozwoju?
Przede wszystkim zwiększenie przestrzeni sakralnej do odprawiania Mszy świętych, stworzenie Kaplicy Adoracji Wieczystej (robimy to
z pracownią p. Drapikowskiego w Gdańsku),
rozbudowa sieci konfesjonałów. W przyszłości
widzimy też konieczność pokrycia tego wielkiego
placu, żeby uchronić ludzi przed upałem w lecie
i chłodem w zimie. Wówczas będziemy mogli
obsługiwać ludzi cały rok na tym placu.
Bardzo dziękuję za poświęcony czas i rozmowę.

Drodzy Przyjaciele naszego Seminarium!

Zapewniamy Was o modlitwie w intencjach, które nam polecacie za pośrednictwem
naszej strony internetowej. Prośby te są szczególnie omadlane każdego dnia
przez seminaryjną Różę Różańcową.
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Pokuta
w Starym
Testamencie
tekst

Ks. Franciszek Mickiewicz SAC

M

imo swej wielkości i godności, człowiek nadal pozostaje tylko stworzeniem, a niedoskonałość jego natury
sprawia, że często źle pojmuje, czym jest dobro,
prawda i szczęście. Ulega temu, co uważa za
łatwiejsze lub dla niego bardziej przyjemne,
i dopuszcza się zła, krzywdząc żyjące z nim osoby lub siebie samego. Bóg, znając doskonale
serce, którego jest Twórcą, rozumie też wszelką
ludzką słabość. Nie oznacza to jednak, że pochwala jakikolwiek zły czyn. Gani człowieka głosem sumienia, który niczym nieprzekupny i niemożliwy do uciszenia świadek przypomina człowiekowi jego grzechy, oskarża go i nawołuje do
zmiany postępowania. Często jest on przyczyną
tak wielkich cierpień wewnętrznych, że grzesznik zaczyna szukać wszelkich sposobów, by od
nich się uwolnić. Głos ten odzywa się w każdym
człowieku niezależnie od jego religii, kultury
i wychowania. On też stał się przyczyną tego, że
wszystkie religie stworzyły własne ceremonie
liturgiczne, które miały na celu pojednanie człowieka z bóstwem.
W Starym Testamencie jest widoczne powszechne przekonanie, że Bóg jako sprawiedliwy i miłosierny Sędzia może odpuścić grzechy.

W Jego imieniu prorok Izajasz zapewnia:
„Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak
śnieg wybieleją” (Iz 1, 18). Aby jednak mógł
udzielić tej łaski, człowiek ze swej strony musi
uznać swą winę, nawrócić się i za nią pokutować.
Dlatego przez owego proroka Bóg woła:
„Obmyjcie się i oczyśćcie! Usuńcie zło uczynków
waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić
zło! Zaprawiajcie się w dobru” (Iz 1, 16-17).
Pobożni Izraelici z posłuszeństwem przyjmowali wezwania świętych mężów i stosowali
różne praktyki pokutne, aby przebłagać Boga za
grzech i uwolnić się od ciążącej na nich winy. Na
znak skruchy i uniżenia się przed Panem oraz
w celu umartwienia ciała zachowywali surowy
post, jak król Dawid po grzechu cudzołóstwa
i zabójstwa (2 Sm 12, 16), czy też jak cały lud
izraelski, który w czasach Samuela uznał, że
z powodu swych grzechów i odwrócenia się od
Boga poniósł dotkliwą klęskę w bitwie z Filistynami (1 Sm 7, 6). Inni także rozdzierali swe szaty
i wkładali wór pokutny, jak na przykład uczynił
król Achab, gdy dopuścił do zabójstwa niewinnego Nabota (1 Krl 21, 27), czy też nawet pogańscy
mieszkańcy Niniwy, którzy do głębi przejęli się
napomnieniami Jonasza. Zdarzało się też, że
niekiedy posypywano głowę ziemią lub popiołem
(Ne 9, 1). Prorok Joel ponadto nawoływał lud,
aby zwołał uroczyste zgromadzenie, a na nim
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zwieszanie głowy jak sitowie i użycie wora z powraz z postem ogłosił płacz i lament i tym sposopiołem za posłanie – czyż to nazwiesz postem
bem publicznie okazał swe wewnętrzne nawrói dniem miłym Panu? Czyż nie jest raczej poscenie do Boga (Jl 1, 14; 2, 12-15).
tem, który Ja wybieram: rozerwać kajdany zła,
W liturgii świątynnej, wśród różnych dni
rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność
poświęconych Panu, obchodzono każdego roku
uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić
wielki Dzień Pojednania, w którym każdy pobożswój chleb z głodnym, do domu wprowadzić
ny Żyd miał obowiązek przybyć do świątyni.
biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyZgodnie z przepisami zapisanymi w Kpł 16, 1-34
odziać i nie odwrócić się od współziomków”
i 23, 26-32, w tym dniu wszyscy Izraelici mieli
obowiązek
pościć
Zapewne to spełnianie czynów (Iz 58, 3-7).
tekstów
i składać Bogu ofiary
miłosierdzia wobec uciśnio- Podobnych
jest więcej w Starym
całopalne na przebłanych, głodnych, bezdomnych i na- Testamencie, ten
ganie za popełnione
grzechy, a przy tym gich jest najtrudniejszą praktyką jednak bardzo pronie mogli wykonywać pokutną, ale właśnie takich domaga sto i dosadnie wyjażadnej pracy. Ten zaś, się również Jezus od tych, którzy śnia, że w oczach
kto by owego dnia pragną, by Bóg okazał im miłosier- Bożych zewnętrzne
pokutne
pracował i nie pościł, dzie i wprowadził do swego króle- praktyki
tylko wtedy nabierazostałby wyłączony ze
stwa niebieskiego (Mt 25, 31-46).
ją znaczenia, gdy
wspólnoty
narodu
z nimi idzie w parze prawdziwe nawrócenie wewybranego. W owym Dniu Pojednania arcykawnętrzne, a z nim zmiana złego postępowania
płan spalał na ołtarzu cielca jako ofiarę przebław stosunku do bliźnich. Jeśli bowiem człowiek
galną za siebie oraz zabijał kozła, aby jego krwią
pragnie otrzymać od Boga przebaczenie właoczyścić Miejsce Najświętsze świątyni od wszelsnych win, musi najpierw naprawić krzywdy
kich nieczystości Izraela. Następnie nakładał
wyrządzone innym, przebaczyć zło, którego doręce na głowę drugiego kozła i wyznawał nad
znał od innych, a przede wszystkim być miłosiernim wszystkie grzechy i przestępstwa ludu. Po
nym wobec tych, z którymi żyje na co dzień. Zatej ceremonii człowiek do tego wyznaczony wypewne to spełnianie czynów miłosierdzia wobec
pędzał zwierzę na pustynię, aby tam pożarły je
uciśnionych, głodnych, bezdomnych i nagich jest
drapieżne zwierzęta, niszcząc tym sposobem
najtrudniejszą praktyką pokutną, ale właśnie
także grzechy ludzi zebranych na liturgii.
takich domaga się również Jezus od tych, którzy
Niestety, wielu ludzi traktowało zarówno tę
pragną, by Bóg okazał im miłosierdzie i wprowaceremonię Dnia Pojednania, jak też własne
dził do swego królestwa niebieskiego
praktyki pokutne, jako swoistą magię. Uważali
(Mt 25, 31-46).
oni, że wystarczy złożyć Bogu ofiarę całopalną
lub odprawić post, aby oczyścić się z grzechu,
a potem nadal prowadzić poprzedni tryb życia.
Zauważał to m.in. wielki prorok Izajasz. Z lekką
ironią przytaczał pytanie ludu, skierowane do
Boga: „Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś?
Umartwialiśmy siebie, a Ty tego nie uznałeś?”,
a następnie w Jego imieniu odpowiadał: „Otóż
w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie
zajęcie i uciskacie wszystkich swoich robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów,
i wśród niegodziwego walenia pięścią. (…) Czy
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W zdrowym ciele
zdrowy duch?
Przestawione akcenty
tekst

Ks. Wojciech Więcław SAC

M

ożna odnieść wrażenie, iż pojęcie
ascezy (gr. Askesis - oznaczające
w sensie dosłownym: ćwiczenie, praktykowanie ducha pokuty, umartwienia, wstrzemięźliwości, dla pokonywania własnych wad
i kształtowania cnót na drodze realizowania
swego powołania do zbawienia) wydaje się
współcześnie żyjącym ludziom terminem coraz
mniej zrozumiałym, kojarzącym się z zamierzchłymi czasami, dziwnymi praktykami, których
cel i sens nie do końca wydaje się jasny, a formy
akceptowalne. Asceza to rzeczywistość, która
zdaje się nie przystawać do stanu wiedzy i świadomości człowieka żyjącego na przełomie XX
i XXI wieku.
Ewolucja rozumienia potrzeby i znaczenia
ascezy w drodze człowieka do Boga prowadziła
od świadomości konieczności wiązania jej z męczeństwem pierwszych chrześcijan, przez średniowieczny redukcjonizm polegający na sprowadzaniu ascezy do skrajnych form umartwiania ciała (przez surowe praktyki pokutne ustawiające człowieka wierzącego w opozycji do otaczającego go świata, rozumianego jako wrogiego
Panu Bogu) aż po nowożytny humanizm pozytywnie oceniający naturę ludzką, stawiający
„kwietystyczną” tezę konieczności całkowitego
zdania się w kwestiach zbawienia na łaskę Bożą,
przy jednoczesnym kwestionowaniu konieczności osobistych ludzkich starań.

Współczesna teologia moralna wskazuje
natomiast na konieczność świadomego łączenia
ducha pokuty i praktyki ascezy z Ofiarą Zbawienia, dokonanego na krzyżu przez Jezusa Chrystusa. Akcentowanie potrzeby odnoszenia ascezy do Miłości Pana Boga objawionej w całej pełni w zbawczej Ofierze Jednorodzonego Bożego
Syna wskazuje na cel jej praktykowania. Jest
nim wzrost wiary i miłości prowadzących do
zbawienia, a więc także rozwój duchowy człowieka ją praktykującego, integralnie powiązany
z praktykowaniem zmysłu miłosierdzia wobec
ubogich. Asceza jawi się więc tutaj nie jako sztuka uprawiana dla niej samej, nie jako cel sam
w sobie, ale stanowi środek do celu, jakim ma
być większa, pełniejsza miłość Boga i drugiego
człowieka, większa zdolność człowieka do świadomego otwierania się na przyjmowanie Bożego
daru zbawienia, do odpowiadania miłością na
Jego Miłość.
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Jednakże od czasu, kiedy myśliciele pokroju żyjącego w XIX wieku niemieckiego filozofa
Friedricha Nietzschego, zaczęli kwestionować
skuteczność wpływu tradycyjnej moralności
chrześcijańskiej na życie ludzkie, zaczęli głosić
poglądy o konieczności budowania społeczeństwa, w którym nie ma potrzeby dzielenia ludzi
na „grzeszników i świętych”, gdzie człowieka
można postawić ponad moralnością, pozwolić
mu na funkcjonowanie poza kontekstem dobra
i zła, odtąd umysły oświecone tego typu prądami
zaczęły postrzegać rzeczywistość ascezy jako
relikt historii. Jako coś, co ledwo wyłania się
z mglistych oparów epoki przedoświeceniowej,
czy średniowiecznej. Głoszony przez francuskiego psychiatrę Angelo Hesnarda pogląd, iż w imię
szczęścia człowieka z jego świadomości i życia
należy usunąć grzech i zło poprzez eliminację
chrześcijaństwa, wraz z jego koncepcją grzechu,
nawrócenia, odpuszczania przez Boga grzechów,
w pewnym stopniu znalazł podatny grunt i wydał
owoc w postaci tego, co najprościej można określić mianem „utraty poczucia grzechu”.
Wizja szczęścia ludzkości za cenę wyeliminowania z życia ludzkiego Pana Boga stoi w absolutnej opozycji do chrześcijańskiej wizji życia
jaką propagował m.in. św. Wincenty Pallotti.
Pielęgnował on różne formy ascezy prowadzące
do tego, że całe jego życie było przeniknięte
świadomością obecności i bliskości Pana Boga.
Wszystko w jego życiu od Boga brało początek
i do Boga prowadziło, zarówno w sferze osobistego duchowego rozwoju, jak i jego działania na
zewnątrz. Praktykowana przez Pallottiego asceza
związana często z heroicznym umartwieniem
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zmysłów cielesnych (dziś z pewnością przez wielu interpretowana jako zachowanie skrajne)
prowadziła go do wyostrzenia zmysłów duchowych, swoistego wyczucia obecności Boga zarówno w rzeczywistości Sacrum, jak i dziele
stwórczym Pana Boga: w świecie i drugim człowieku. To stąd zapewne brało się wielkie wyczulenie Pallottiego na rzeczywistość grzechu i zdecydowana wola walki z nim, zarówno we własnym życiu, jak i życiu innych. I zapewne dlatego wszystko, czego się podejmował w swym kapłańskim aktywnym życiu, czynił: „dla większej
chwały Pana Boga, dla zniszczenia grzechu i dla
zbawienia dusz.”
Duchowa optyka Świętego Apostoła Rzymu
kontrastuje wyraźnie z duchem obecnego czasu,
głoszącego konieczność tolerancji niemal wszelkich postaw i zachowań człowieka, również takich, które w tradycyjnej moralności od zawsze
traktowane były jako nieuporządkowane, grzeszne, nie licujące z godnością chrześcijanina, czy
osoby ludzkiej. Ponadto dostrzegalne współcześnie przestawienie akcentów w mówieniu o Panu Bogu i życiu ludzkim, z przypominania
o Bożej sprawiedliwości i odpowiedzialności
człowieka za jego życie, na rzecz eksponowania
przede wszystkim, a nierzadko jedynie, prawdy
o Bożym Miłosierdziu, skutkuje w wielu wierzących przekonaniem o braku istnienia jakiejkolwiek potrzeby współdziałania człowieka z Bożą
łaską na rzecz zbawienia siebie i bliźnich.
Takie ujęcie chrześcijańskiego życia,
w którym przerzuca się cały wysiłek zbawczy
na Pana Boga, z pominięciem konieczności podejmowania wysiłku osobistego nawracania się,
współpracy z łaską Bożą na drodze modlitwy

i życia sakramentalnego (do czego wzywa sam
To kolejne przestawienie akcentów, polePan Jezus, ucząc o konieczności zapierania się
gające na tym, że osoby we własnej ocenie niesamego siebie, brania swojego krzyża i kroczenia
zdolne do podjęcia żadnego ascetycznego wysiłza Nim; czy też kiedy mówi o konieczności wraku o zabarwieniu duchowym, jak chociażby wystania w Niego na wzór latorośli wrastającej
maganej przez Prawo Kanoniczne Kościoła piątw krzew winny) skutkuje stopniowym zanikakowej wstrzemięźliwości od spożywania pokarniem wrażliwości ludzkiego sumienia, brakiem
mów mięsnych (czy jakichkolwiek innych form
wyczulenia na potrzebę obecności Pana Boga
umartwień podejmowanych ze względów religijw życiu, a w rezultacie prowadzi do zaniku
nych) jednocześnie są zdolne poddawać się reżipoczucia grzeszności
mowi
różnych
Takie ujęcie chrześcijańskiego diet, nierzadko
i odpowiedzialności za
życia, w którym przerzuca się bardzo uciążliżycie oraz zatroskania
o zbawienie własne czy
cały wysiłek zbawczy na Pana Bo- wych, dla osiąinnych. W takiej optyce
ga, z pominięciem konieczności gnięcia oczekiwajakakolwiek duchowa
nego
wyglądu,
podejmowania
wysiłku
osobistego
asceza staje się niezrosprawności fizycznawracania się (…) skutkuje stop- nej, dobrego sazumiała i zbędna.
Termin „duchowa
niowym zanikaniem wrażliwości mopoczucia, czy
asceza” nie został użyty
samooceludzkiego sumienia, brakiem wy- lepszej
tu przypadkowo, gdyż
ny. Podobnie osoczulenia na potrzebę obecności by własnym zdapewnym
znakiem
Pana Boga w życiu (...).
obecnych czasów jest
niem niezdolne do
dokonujący się na nasystematycznych
szych oczach paradoks, który można nazwać
praktyk duchowych, służących ich wewnętrzne„ascezą cielesną”. Stosowane przez wieki chrzemu rozwojowi i pożytkowi, niezdolne do budościjańskie formy ascezy zostały w mentalności
wania relacji z Panem Bogiem na co dzień, znajludzkiej z jednej strony zdeprecjonowane, zadują zarówno czas, jak i siły oraz właściwe motykwestionowane, odesłane w niebyt, uznane jako
wacje do systematycznej aktywności fizycznej
przesadne, upokarzające, nie licujące z godnosłużącej ich kondycji cielesnej.
ścią człowieka i ludzkim rozumem. Jednak
Bo przecież „zdrowie jest najważniejsze!”
z drugiej strony nie przeszkodziło to współczemawiają; a „w zdrowym ciele, zdrowy duch!”
snej kulturze dokonać ich zawłaszczenia, na
Czy aby jednak na pewno???!
rzecz tego, co można by dzisiaj nazwać: kultem
ciała, zdrowia, sprawności, witalności.

Źródło: Sekretariat Fatimski
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Pokuta u Pallottiego
tekst

s. Monika Jagiełło SAC

Relacja człowieka z Bogiem jest z założenia
nierówna. Może zaistnieć dzięki przyzwoleniu
Boga, który kocha człowieka czystą miłością,
widząc w każdym odbicie Swego Syna. Miłość do
ażde dojrzałe życie chrześcijańskie rozBoga, jak każda miłość ludzka potrzebuje obeckwita w wolności i miłości. Człowiek
ności. Człowiek, stając przed Obliczem swego
powinien stawać się wolny wewnętrznie,
Oblubieńca, doświadcza swojej wewnętrznej
by kochać. Gdy tej wolności brakuje, a do drubrzydoty, niedoskonałości i małości. Pragnie
giego popycha jakaś osobista potrzeba, nie możupodobnienia do Boga, dorastania do miłości,
na mówić o prawdziwym, dojrzałym związku.
która rodzi się w sercu, ale również odczuwa
Relacja zakłada dojrzałość osobową, wzrastanie
żal, że swoim myślew niej, jest także drogą
Relacja człowieka z Bogiem niem, postępowaniem
do pełniejszego posiajest z założenia nierówna. oraz zaniedbywaniem
dania siebie, by w pełniejszy sposób ofiaroMoże zaistnieć dzięki przyzwo- w dobrym - rani serce
Czym jest zatem
wać siebie drugiej osoleniu Boga, który kocha czło- Boga.
pokuta i gdzie ją
bie i także Bogu. Człowieka czystą miłością, widząc umiejscowić? Pokuta,
wiek nie może nic dać,
czego nie ma. Ta sama
w każdym odbicie Swego Syna. której formą może być
modlitwa, post i jałmiłość - ludzka i ta
mużna, zresztą jak każda praktyka religijna, nie
sama wolność, które tworzą związek międzymoże być podejmowana w oderwaniu od miłości
ludzki, są podstawą do wzrastania w miłości
i wolności. W kontekście tego co zostało powieczłowieka do Boga. Człowiek jest zaproszony
dziane do tej pory, pokuta może mieć charakter
przez Boga, by wejść z Nim w relację osobową,
zadośćuczynienia, czyli podejmowanego trudu
na drodze wzrastania w doskonałości chrześciwynagrodzenia Bogu za zło, niedoskonałość,
jańskiej, w upodobnieniu się do Chrystusa. Św.
czyli za to wszystko co oddala, bądź przeszkadza
Wincenty Pallotti napisał: O błogie szczęście
w relacji z Bogiem. Święty Wincenty Pallotti
znajdowania się w Jego obecności, w szukaniu
zauważył tę prawidłowość i napisał: Dlatego nie
Go i w odnajdywaniu wszędzie i cieszenie się
Instytut Pallottiego

K

Nim! O słodka wolności dzieci Bożych! (WP IV,
132).

chcę się poddawać rozpaczy, bo oto Jezus Chrystus, On mnie zna i wie najlepiej, jakim to jeNasz Prąd

stem człowiekiem grzechu. On się dla mnie tak
bardzo wyniszczył, tak się dla mnie uniżył, tak
ogromnie męczył się dla mnie - aż do konania
i do krwawego potu w ogrodzie Getsemani. On
za mnie cierpiał i aż po śmierć na krzyżu ponadobficie za mnie zadośćuczynił. On się za mnie
modlił. W Nim i wraz z Nim ofiaruję Ci [Boże]
wszystko. (WPIII, 285)
Święty Wincenty, który nazywał Boga
Miłością Nieskończoną i w pełni wolności troszczył się o upodobnienie do Mistrza - napisał: On

[Jezus] zasiadając teraz w chwale po prawicy
Ojca, chce, byśmy i my, po upodobnieniu się do
Napisał: „Proszę, by Pan, mój najdroższy Ojciec,
Niego w życiu pokorraczył w mym sercu
Stąd poszukiwanie tylu form wycisnąć jak najgłęnym, ubogim, pracopokutnych, by utrzymać pa- biej przebolesną męwitym, wzgardzonym
mięć
o Jezusowej miłości aż po kę mego Jezusa
i ukrzyżowanym na
tej ziemi, byli do Nie- krzyż. Chciał być zespolony z Chry- boleści Najśw. Mago podobni w chwale stusem we wszystkich wydarze- ryi, mej ze wszech
przez całą wieczność. niach Misterium zbawczego, podej- miar najukochańszej
Amen. (WP II,307)
W tym celu
mując świadomie cierpienie, łącząc Matki.
W innych Jego
będę się starał posłuje z Chrystusowymi.
zapiskach widać, jak
giwać Zegarem Najcierpiał z powodu własnej słabości i niemożnosłodszego mego Jezusa. Wyjmę też zeń zegar
ści zjednoczenia się z Bogiem oraz braku upoboleści Najśw. Maryi, czyniąc za każdą godziną
dobnienia się do Niego w pełni. Stąd poszukikrótkie rozważanie nad punktem, jaki się powinwanie tylu form pokutnych, by utrzymać pamięć
no rozważać. Będę powtarzał często: „Męka Pao Jezusowej miłości aż po krzyż. Chciał być zena naszego Jezusa Chrystusa i cierpienia Najśw.
spolony z Chrystusem we wszystkich wydarzeMaryi Panny niech będą ustawicznie
niach Misterium zbawczego, podejmując świaw sercach naszych. Będę się nadto starał rozpodomie cierpienie, łącząc je z Chrystusowymi.
wszechniać odmawianie tej modlitwy strzelistej.
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Dołożę też starań, by poznać, jak bardzo jeszcze
daleki jestem od okazywania współczucia cierpiącemu Jezusowi i Najśw. Boleściwej Maryi.”( WP III, str. 23) Pallotti w swej miłości do
Boga prowadzi nas dalej i głębiej. To już nie jest
tylko podejmowanie form pokutnych w celu
wynagradzającym, ale jest to świadome podążanie drogami Mistrza, aż po krzyż. Pallotti szedł
drogą ucznia w otwartości i dyspozycyjności
pragnąc dzielić drogę Jezusa. W pokoju Pallottiego znajdowały się narzędzia pokutne - bicz,
włosienica. Krew ozdabiała krucyfiksy, wizerunki Ukrzyżowanego. Narzędzia pokutne i Krew
Jezusa pozostawały u niego w ścisłym związku:
im więcej wokół siebie widział Jezusowej Krwi,
tym większą czuł potrzebę rozlewania własnej,
im więcej oglądał cierpień Chrystusa, tym więcej
sam pragnął cierpieć. Jego praktyki pokutne
wynikały z decyzji naśladowania Chrystusa umęczonego i krzyżowanego dla naszego zbawienia
i były aktami miłości. W roku 1835 w Dzienniku
duchowym napisał: „Boże mój, nie jestem godny

być żywym i doskonałym obrazem Twego Boskiego ukrzyżowanego Syna; Ty jednak udzielasz
mi tej łaski przez miłosierdzie swoje i przez zasługi Jezusa i Maryi. Ofiaruję Ci też Najdroższą
Krew Jezusa Chrystusa na podziękowanie, jak
gdybyś użyczył tego daru mnie i wszystkim, teraz i zawsze, od wszystkich wieków i przez całą
wieczność” (WP III, str. 175). Zaś w roku 1840,
w tekście Zapiski z Osimo, napisał: „Mojego
spowiednika lub [kapłana], który w jego zastępstwie pełnić będzie wobec mnie posługę miłości
w chorobie mej uznanej za śmiertelną, proszę
jako o łaskę i proste miłosierdzie: (…) aby pole-

cał komuś odczytywać dla mnie codziennie rozdział Ewangelii św.; w dni zaś, w które choroba
się wzmoże, niech zechce polecić, by czytano
jeden z czterech opisów męki Pańskiej według
porządku Wielkiego Tygodnia”( WP III, str.
221).
Pallotti był synem swej epoki. Formy pokutne z których korzystał, dziś ewidentnie budzą
sprzeciw. Jednak nie powinny być bagatelizowane, gdyż ważna jest intencja z jaką były praktykowane, a ta pozostaje do dziś niezmienna
- zjednoczenie z Bogiem i udział w Jego życiu,
zarówno w tym ukrytym jak i w publicznej działalności. Miłość i wolność, te dwa aspekty, jakże
aktualne dzisiaj i jak często zaniedbywane lub
pomniejszane, są składową tej drogi. Świadome
wzrastanie w nich w codzienności stanie się prędzej czy później życiem ofiary, o którym tak często mawiał Założyciel. Miłość do ludzi i do Boga,
wolność wewnętrzna, która umożliwia wytrwałe
podążanie za tym, co jest rozeznaną wolą Boga,
wymaga dziś także hartu wewnętrznego, zgody
na ofiarę, która jest miarą miłości. Zatem życie
w relacji z Bogiem bez pokuty jest fikcją, a miłość drugiego bez ponoszenia ofiar jest nieporozumieniem. Święty Wincenty Pallotti zachwyca
autentycznością i konsekwencją drogi i tego
możemy się od Niego na pewno nauczyć, również w temacie pokuty.

Nasz Prąd

tekst

al. Bartosz Olszewski SAC

Kalwaria

Pokuta… ale czy
zasłużona?

C

hciałbym dziś, choć na chwilę, przystanąć
przy niezwykłym filmie z 2014r. w reżyserii Johna Michaela McDonagha, z muzyką
Patricka Cassidy, zatytułowanym „Kalwaria”.
Przystanąć, chociaż jestem głęboko przekonany,
że będzie to jedynie spojrzenie „z jednej strony”,
a z pewnością kiedyś wrócę do tej produkcji, by
odkryć kolejne ścieżki do refleksji.
Film dotyka wielu bardzo zróżnicowanych
wątków w sposób niebanalny. Opowiada historię
księdza z irlandzkiej parafii, wdowca, ojca trzydziestoletniej, pogubionej dziewczyny. Jest
wrażliwym na drugiego człowieka, wierzącym
księdzem. Wiedzie w miarę spokojne życie, relaksując się czasem przy zwyczajnym łowieniu
ryb. Zachwyca swoją prostotą, spokojem, troską
o ludzi mu powierzonych i zrozumieniem, z jakim podchodzi do zmanierowanego wikarego.
Potrafi zawalczyć o ład moralny, twardo powiedzieć o tym, co go boli, na co nie może się zgodzić. Z kontekstu opowieści możemy też wywnioskować, że jego przeszłość nie jest tak sielankowa. Przedstawiona postać wydaje się być
„trzeźwym alkoholikiem”. Ponadto bardzo ubo№ 96

lewa nad tym, że jego jedyna córka (bynajmniej
nie ma mowy o innych dzieciach) próbowała
odebrać sobie życie (na szczęście bezskutecznie)
i obraca się w szemranych kręgach, wyraźnie
gubiąc sens swojego życia. W jednej ze scen
wprost mówi ojcu, że kiedy umarła mama i potrzebowała opieki od taty, on odszedł do seminarium. Bardzo poruszające są jej słowa: „Kiedy
myślałam, że Cię odzyskałam, Ty już byłeś spakowany i gotowy do drogi. Tak więc straciłam
oboje rodziców za jednym zamachem.”
Jednak to jedynie pierwszy wymiar rzeczywistości, w której żyje proboszcz James. Już
w pierwszej scenie filmu, w trakcie spowiedzi
główny bohater musi zmierzyć się z wyznaniem
pewnego parafianina. Mężczyzna opowiada mu,
że był okrutnie molestowany przez innego księdza w dzieciństwie. Słychać po tonie głosu i sposobie wypowiedzi, że przychodzi z wyrzutem.
W sumie nie ma się czemu dziwić. W końcu pada dramatyczna deklaracja ze strony penitenta,
że zabije księdza Jamesa, bo jest… dobrym księ-

dostaje po głowie za grzechy innych przedstawicieli Kościoła, w prawie wszystkich scenach występuje w sutannie. Myślę, że to nie jest przypadkowy zabieg.
Oczywiście pisząc o tym, nie staję w opozycji wobec owego penitenta. Jest to osoba poraniona, która na widok sutanny ma prawo dostawać białej gorączki. Kiedy w końcu poznajemy
tę postać, widzimy, że to nie jest „typowy morderca”. Raczej okazuje być po prostu osobą bardzo poranioną wewnętrznie, która przez całe
dzem, nie wyrządził nikomu krzywdy. Spowiedź
dorosłe życie musi dźwigać bagaż krzywdy i ewima miejsce w niedzielę. Skrzywdzony mężczydentnie sobie z tym nie radzi. Jest nawet taki
zna daje proboszczowi czas do kolejnej niedzieli
moment, kiedy na wspomnienie siebie jako
na uporządkowanie spraw. Oczywiście reżyser
dziecka, spada mu maska twardziela i płacze;
zakrył przed nami tożsamość penitenta. Każda
jakby na nowo uderzony.
kolejna scena stawia przed nami kolejnych paraKsiądz James fascynuje mnie właśnie
fian, którzy zgodnie wydają się mieć przynajmw tym, że bierze krzyż, który jakby zrzucił na
niej jeden „zarzut” względem Kościoła. W grunniego inny duchowny, krzywdząc tego penitenta.
cie rzeczy więc każdy z bohaterów filmu jest
Nie myśli o sobie. Jest gotowy przyjąć to
jednocześnie prowszystko, bo staKsiądz James fascynuje mnie wła- ra się zrozumieć
stym parafianinem
śnie w tym, że bierze krzyż, który pokrzywdzonego
i podejrzanym o
chęć zamordowa- jakby zrzucił na niego inny duchowny, człowieka.
Ale
nia
niewinnego
w tym wszystkim
krzywdząc tego penitenta. Nie myśli
księdza.
wie, że nie jest
W obliczu tej o sobie. Jest gotowy przyjąć to wszyst- niczemu winien.
sytuacji
główny ko, bo stara się zrozumieć pokrzywdzo- Wie, że to nie on
bohater jest zaska- nego człowieka.
zrobił
krzywdę
kująco spokojny.
grożącemu
mu
Powiedziałbym nawet, że przerażająco spokojny.
parafianinowi. Robi wszystko, aby mu uświadoPrzez cały film nie mogłem wręcz patrzeć na to,
mić, że odbierając życie, nie pomoże sobie,
z jakim spokojem wchodzi w kolejne dni wiea jedynie zaszkodzi. Film przedstawia księdza,
dząc, że w najbliższą niedzielę zostanie zabity
który walczy o drugiego człowieka do końca. To
za… niewinność. Jasne, że może mieć prawo do
chyba najpiękniej wyraża tytuł tego filmu. Bo
wyrzutów sumienia z racji nałogu alkoholowego;
jasne, że może mieć wyrzuty sumienia z racji
niepoukładanej relacji z córką. Ale za żadne
skarby nie może czuć się winnym za grzechy
pedofili w sutannach! To jest strasznie bolesne,
przynajmniej ja tak to odbieram, kiedy jestem
wyzywany na ulicy z racji mojej sutanny, która
niektórym kojarzy się z pedofilią, złodziejstwem,
oszustwem, manipulacją i wieloma innymi grzechami. I właśnie w tym względzie imponuje mi
bohater tego filmu, który pomimo tego, że ciągle
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nie chodzi o to, czy proboszcz James został zabijej ukochanego to ani kara, ani brak sprawiedlity, czy nie. To już zobaczcie sami. Ale to podjęwości. Kobieta nie szuka wymuszonych uzasadcie krzyża, niebezpieczeństwa, ryzyka po to, by
nień, nie lamentuje, nie krzyczy. Choć widać, że
pójść za człowiekiem. Uczynić trud walki o niejest bardzo dotknięta tym co się stało.
go. Mając świadomość, że to nie jest forma kary
Czy więc ksiądz James postąpił właściwie,
za mój grzech, czy
przyjmując opiDla mnie to film zachwycający, ale sane wyżej obciąprzewinienie.
nie wszystkim go polecam, bo jest żenie na siebie?
W tym duchu,
warto chyba zwró- niezwykle wymagający. Nie jest banalny Czy Teresa ma
cić uwagę na jedną,
właściwe podejczy przewidywalny.
bardzo piękną sceście do tak dranę. Ksiądz James zostaje wezwany do szpitala,
matycznego wydarzenia, jakim była utrata mębo poszkodowany w wypadku porządny człoża? Moje zdanie znacie, bo przeplotłem je w powiek w średnim wieku umiera. Skąd wiemy
wyższym tekście. Ale może się mylę. Ocenę zoo jego porządności? Od jego żony - Teresy, któstawiam Wam.
ra jest w tym filmie (zaraz obok księdza JameDla mnie to film zachwycający, ale nie
sa) najciekawszą postacią. Młoda, zgrabna,
wszystkim go polecam, bo jest niezwykle wymaśliczna kobieta około czterdziestki, przeżywajągający. Nie jest banalny czy przewidywalny. Dla
ca utratę najważniejszej osoby podczas wypomnie jako kleryka, szczególnie trudny, bo dotyczynku w Irlandii. Kiedy po śmierci męża siada
kający problemu, z którym nie umiem sobie do
z proboszczem w przyciemnionej szpitalnej kakońca poradzić. Problemu, do którego wciąż
plicy, widz jest nastawiony na scenę pełną żalu
szukam właściwego podejścia. Ale patrząc szei pytań bez odpowiedzi. Paradoksalnie spotykarzej, będzie to film wymagający dla każdego wimy jednak kobietę pogodzoną i wewnętrznie
dza chociażby z tej racji, że każdy z nas ma krzyż,
ułożoną, niejako widzącą sens tej sytuacji. Boktóry przed nim stoi. Zasłużony mniej, bardziej,
haterka ma świadomość, że to, co się stało, nie
albo wcale. I albo go podejmie albo nie.
jest niesprawiedliwością. Tak się po prostu stało. Niesprawiedliwością jest to, że wielu ludzi
nie poznało, czym jest dobro i miłość. A śmierć
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tekst

al. Dariusz Szczepanik SAC
Redaktor

„Bez Krzyża nie możemy być
uczniami Pana’’
(Franciszek, 14.03.2013)

P

owstała niemal dwa lata temu książka
ks. Krzysztofa Kralki SAC, znanego ewangelizatora, pełniącego posługę wśród lubelskiej wspólnoty księży i braci pallotynów,
opatrzona wstępem salezjanina Ks. Dominika
Chmielewskiego SDB, już w samym tytule zawiera dwa słowa - klucze, pomagające odnaleźć
fundament chrześcijańskich wartości, a mianowicie: ZBAWIENIE i KRZYŻ. Nota bene zdanie
to jest też parafrazą tytułu religijnej pieśni: Zbawienie przyszło przez Krzyż. Tegoroczny liturgiczny Okres Wielkiego Postu, rozpoczęty Środą
Popielcową (17 lutego) jak i zbliżający się czas
Zmartwychwstania naszego Pana, mogą stanowić dla Ciebie, Siostro i Bracie, okazję do sięgnięcia po raz pierwszy, a może i kolejny (a mam
nadzieję, że nie ostatni) do wspomnianej publikacji.
Książka ks. Krzysztofa to swoiste rekolekcje. Może być niezwykle pomocnym narzędziem
do przejścia Wielkiego Postu nie samemu, ale
będąc z Panem i przy Panu, zwłaszcza dla
tych ,,zabieganych’’, którym ciężko się zatrzymać
w pędzącym świecie. Warto każdą, choćby naj-

mniejszą chwilę wolną spędzić w domowym
zaciszu „sam na sam” z Bogiem. Wielki Post,
choć oczywiście nie tylko, jest doskonałym czasem na sięgnięcie po książkę ks. Kralki. Ma ona
charakter rekolekcyjnych rozważań o dziele zbawienia, dokonanym przez Jezusa. Autor, opierając się na faktach biblijnych, prowadzi czytelnika po drodze Chrystusa. Zaprasza, by ,, uczyć się
przyjmować drogę życia Jezusa Chrystusa. Tak,
abyśmy wszyscy mogli czuć się zwycięzcami’’.
Zachęca, by każdy we właściwej mu sytuacji
życiowej, spojrzał na Mękę Chrystusa. Odwołuje
się też do niezwykle przejmującego widoku
św. Jana Pawła II, który w ostatni Wielki Piątek
swojego ziemskiego życia, nie mogąc uczestniczyć w Drodze Krzyżowej w Koloseum, z wielką
miłością tulił w swych ramionach Krzyż Pana
i Zbawiciela.
Nasz Prąd

W swoich rozważaniach ks. Kralka pisze
m.in.: „Bóg nie ocenia z pozorów, patrzy wyłącznie na wysiłek, jaki włożyło serce.” Porównuje
też potrzebę nawrócenia do zdobywania wiedzy
naukowej. Pisze, że Bóg dopuszcza Krzyż i strapienie, by wyrobić w nas hart ducha. Rozważa
Krzyże codzienności, duchową acedię i strapienia. Przywołuje przykład Hioba, biblijnego bohatera doświadczonego cierpieniem, który przeżywając swoją indywidualną tragedię stwierdził:
Dał Pan i zabrał Pan, niech Jego imię będzie
błogosławione.
Istotę przyjęcia wezwaPójdź za Mną i nie lękaj się nia Jezusa do pójścia
Jedno z rozo życie wieczne. Tam będę Ja z Nim Drogą Krzyża,
ważań XIV stacji
Drogi Krzyżowej
i to Ci wystarczy. Nie lękaj się która wiedzie ku zmarks. Kralka konśmierci, bo ona jest bramą Zmar- twychwstaniu, jest to,
struuje, wkładając
o czym mówiła św. Tetwychwstania, (…) do Zmar- resa z Lisieux: Ja nie
w usta Jezusa
twychwstania prowadzą Cię te umieram, ja wchodzę w
słowa: ,,Pójdź za
Mną i nie lękaj się
wszystkie sytuacje, w których życie, ja nie umieram, ja
o życie wieczne.
wchodzę w miłość’’.
obumierałeś(…).
Tam będę Ja i to
Obyśmy przyjęli za swoCi wystarczy. Nie lękaj się śmierci, bo ona jest
ją modlitwę, zapisaną przez ks. Kralkę w jego
bramą Zmartwychwstania, nie lękaj się, bo do
przejmujących rozważaniach:
Zmartwychwstania prowadzą Cię te wszystkie
Daj nam nowe życie i nową miłość, abyśmy
sytuacje, w których obumierałeś, tzn. zmarjuż zawsze widzieli to, co będzie w finale i nie
twychwstanie będzie nagrodą za wierność Twoją
bali się tracić tego, o co Ty poprosisz. Nie umiei szczęściem Twoim u Mego boku’’.
ram, wchodzę w życie. Nie umieram, wchodzę
Zachęca też, by w ciemności, której dow miłość. Bądź uwielbiony Panie!
świadczamy, stawać się miłością i praktykować
Niezwykle serdecznie zachęcając do sięmiłosierdzie - wówczas zobaczymy sens. Szczegnięcia po książkę ks. Krzysztofa Kralki, pozogólnie cenne w odkryciu tego, jak bardzo potrzestawiam Czytelnika z pytaniem z jej zakończebuje Cię Kościół w dziele ewangelizacji może być
nia, które niech będzie inspiracją do codziennedla Ciebie zdanie ks. Kralki: „Kościół żyje, gdy
go rachunku sumienia z wędrowania drogą Jeewangelizujesz, Ty żyjesz wtedy, kiedy służysz.
zusa i stawania się Jego uczniem:
Trzeba służyć, przełamywać się, zapierać się
Zgodzisz się pobiec za Chrystusem Zmarsiebie, otwierać ręce, otwierać serce, wtedy dotwychwstałym? Wierzysz, że Chrystus Zmarstaniesz światło. Bo taki był Pan, do końca umitwychwstał? Pójdziesz za Nim?
łował, do końca służył, dopóki w głębi serca nie
ucałujesz swego Krzyża, będziesz daleko od Pana!’’.

A już w najbliższym numerze rozważymy temat:
Świętość naszych współbraci

Serdecznie Zapraszamy !
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rzed świętami Bożego Narodzenia w budynku seminaryjnym została zainstalowana platforma dla niepełnosprawnych,
a także podjazd. Mimo dość ostrego mrozu
pierwsze dni stycznia wygenerowały duży ruch
na budowie. Trwają prace wykończeniowe, nad
nową rozdzielnią prądu, salą rekreacyjna alumnów. Nowy wygląd otrzyma również refektarz.
W piwnicach zainstalowano centrale nawiewnowywiewne. W znacznym stopniu wyremontowaliśmy dwie sale wykładowe oraz pierwsze pokoje
mieszkalne na 3. piętrze. Można przysłowiowo
rzec, że widać pierwsze światło w tunelu.
Ks. Zbigniew Kołodziej SAC

Nasz Prąd

Znajdź nas na:
www.wsdsac.pl

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.

www.facebook.com
/wsdsac

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

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

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

85 1240 1037 1111 0010 0132 0841

REDAKCJA
al. Paweł Strojewski SAC
redaktor naczelny, skład i łamanie
al. Maciej Książyk SAC
redaktor
al. Michał Jaworowski SAC
redaktor
al. Dariusz Szczepanik SAC
redaktor
al. Mateusz Wasiński SAC
redaktor
ks. Michał Siennicki SAC
opiekun redakcji

Nasz Prąd jest czasopismem wydawanym przez alumnów
Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie.
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

