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SŁOWO WSTĘPNE

W ciągu ostatnich dwóch lat rozważaliśmy 
hasła: „Eucharystia daje życie” i „Zgroma-
dzeni na świętej wieczerzy”. Celem gło-

szonych homilii, jak i naszej parafialnej gazetki „Wokół 
Krzyża” było ukazanie wielkiej tajemnicy naszej wiary 
– że w czasie Mszy Świętej uobecnia się męka, śmierć 
i zmartwychwstanie Chrystusa. Uczyliśmy się również 
zrozumienia poszczególnych części Mszy Świętej, 
postaw, znaków, symboli, które występują w czasie 
jej sprawowania, aby świadomie w niej uczestniczyć.

W tym roku duszpasterskim, który rozpoczęliśmy 
w pierwszą niedzielę Adwentu, rozważać będziemy 
hasło: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Kiedy kończy się 
Msza Święta, słyszymy słowa kapłana: „Idźcie w po-
koju Chrystusa”. W tych słowach zawarte jest zadanie, 
które mamy realizować po Mszy Świętej w domu, 
w szkole i w zakładach pracy… Po prostu tam, gdzie 
spotykamy drugiego człowieka, mamy apostołować 
i być świadkami wiary, czyli troszczyć się o zbawienie 
innych ludzi. W naszych czynach powinny być obecne 
uczynki miłosierne co do ciała i co do duszy, bo one są 
wyrazem miłości bliźniego. Zachęcam do ich przypo-
mnienia sobie. Umocnieni słowem Bożym i uświęceni 
Komunią Świętą, mamy budować świętość w sobie 
i w drugim człowieku. Idziemy po Mszy Świętej do 
domu nie sami, ale razem z Chrystusem, który chce 
nam pomagać w budowaniu królestwa Bożego na 
ziemi. Mamy pokój Chrystusowy zanieść do swoich 
rodzin i tam, gdzie pracujemy. Mówmy innym, że 

takiego pokoju, jak daje Jezus Chrystus, nikt nie może 
dać. „«Pokój daję wam, pokój zostawiam, nie tak, jak 
daje dzisiaj świat» – powiedział do nas Pan”  (słowa 
z piosenki Pokój zostawiam wam). Chrystus daje pokój 
duszy poprzez odpuszczanie grzechów w sakramencie 
pokuty. Owoce pokoju Chrystusa to: radość, miłość, 
życzliwość, przebaczenie, zgoda. Taki pokój nieśmy 
w świat.

Będziemy w przyszłym roku przeżywać wizytację 
kanoniczną, którą przeprowadzi ks. bp Leszek Leszkie-
wicz, i czterdziestą rocznicę powstania naszej parafii. 
Do uroczystości jubileuszowej przygotujemy się przez 
misje parafialne, które przed odpustem poprowadzą 
ojcowie oblaci

Dziękuję autorom poszczególnych artykułów za 
zaangażowanie się w taką formę dzielenia się wiarą 
z innymi ludźmi. Jesteście dla innych przykładem za-
angażowania się w życie Kościoła parafialnego.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia 
życzę Wam mocnej wiary, że Dawca prawdziwego 
pokoju, Jezus Chrystus, przychodzi do nas w czasie 
każdej Mszy Świętej. Po Mszy Świętej bożonarodzenio-
wej zanieście pokój Chrystusowy do waszych rodzin. 
Niech w waszych domach zagoszczą: miłość, dobroć, 
życzliwość i radość z bycia razem ze sobą. Boże Dzie-
ciątko niech pobłogosławi wasze rodziny i wszystkie 
dni zbliżającego się roku 2022.

Ksiądz Proboszcz
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Wzrastanie ku świętości  
na fundamencie Eucharystii

W ubiegłorocznym artykule dotykaliśmy głębi ta-
jemnicy Eucharystii. Odkrywaliśmy znaczenie jej części 
razem z ks. Dominikiem Chmielewskim, posiłkując się 
treściami z jego cyklu internetowych rekolekcji „Tylko 
Jezus” oraz objawień mistyczki Cataliny Rivas.

Dziś skoncentrujemy się na czasie najbardziej przejmu-
jącym dla duszy, jakim jest przyjęcie Komunii Świętej, 
rozpoczynając fragmentem z ubiegłorocznego artykułu. 
Od niego wyjdziemy dalej w naszych rozważaniach: 
„Oto najbardziej czuły czas spotkania z Panem Jezusem, 
który powinien być przeze mnie wytęskniony, upragnio-
ny, oczekiwany. Przyjęcie Jego Ciała i Krwi do naszego 
ciała i krwi. Jego Duch łączy się z moim duchem, Jego 
myśli z moimi myślami, Jego serce z moim sercem. Oto 
mam stać się tabernakulum, monstrancją, miejscem 
żywej obecności Pana. Mistrzynią przyjmowania Jezusa 
jest Maryja. Idąc do komunii, weźmy Ją za rękę i po-
wiedźmy w duszy: «Maryjo, przygotuj moje serce na 
przyjęcie Jezusa, oddaje się cały Tobie, przeniknij mnie, 
Ty we mnie przyjmij Go i adoruj tak, jak w Betlejem, bo 
wiesz, że ja nie potrafię, ja sam nie jestem zdolny – mimo 
szczerego pragnienia – do oddania Panu panów takiej 
chwały, na jaką zasługuje». Jej czułość, miłość i adoracja 
Jezusa niejako uzupełnią moje braki w tym względzie. 
Po Komunii trwajmy w ciszy, przytulmy się do Niego 
jak dziecko i jak ono wyznajmy miłość i dziękczynienie. 
Trwajmy w Jego miłości”.

Cytat z książki Świadectwo Alicji Lenczewskiej: 
„Mówi Pan: Ja pragnę adoracji nie dla siebie, ale aby 
uzdrowić najgłębsze pokłady Twojej duszy, gdzie rodzi 
się każda twoja myśl, każde słowo i każdy czyn – każda 
twoja reakcja” (Świadectwo, nr 839).

Ojciec Remigiusz Racław, jezuita, w jednym z odcin-
ków internetowej serii Q&A odpowiadał na pytanie 
dotyczące modlitwy przed komunią świętą i po jej 
przyjęciu. Zrobił to, kreśląc piękny obraz: Po przyjęciu 
Pana Jezusa winniśmy zamknąć drzwiczki naszego serca 
– tabernakulum – by Go tam adorować, trwać w czułej 
bliskości, a po Mszy Świętej „otworzyć je”, aby Jezus 
z nas jak z monstrancji mógł przez naszą miłość bliźniego 
rozgrzewać do wiary, nadziei i miłości inne dusze.

Przychodząc do nas, Pan Jezus wiąże z nami olbrzymie 
nadzieje budowania pięknej relacji – co oczywiście, aby 
się stało, wymaga naszej odpowiedzi: czasu spędzonego 
razem, na wyłączność. On ma wszystko, czego potrzebu-
jemy, aby być pełnymi Jego radości i pokoju, chce nam 

dać uzdrowienie duszy i ciała, chce z nami wejść w naszą 
codzienność, trudne relacje z innymi ludźmi. On pragnie 
wprowadzić ład we wszystkie sfery naszego życia. Aby 
mogło to się w nas wydarzać, Jezus Chrystus powinien 
być pierwszy, musi być dla nas ważny, winien zastać 
naszą duszę czuwającą, wyczekującą… po prostu ufną. 
Pan Jezus powiedział do Siostry Faustyny: „Łaski z Mo-
jego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim 
jest ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. 
Wielką Mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności, bo 
w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask. 
Cieszę się, że żądają wiele, bo Moim pragnieniem jest 
dawać wiele, i to bardzo wiele. Smucę się natomiast, 
jeżeli dusze żądają mało, zacieśniają swe serca” (Dz. 1578).

Jeśli pragniesz, aby ktoś Ci bliski odkrył szczęście życia 
w komunii z Bogiem, oto najlepsza droga ku temu: niech 
będzie zaskoczony, zachwycony i pociągnięty bezinte-
resowną miłością Jezusa, wyrażającą się przez każdy 
twój gest, słowo, spojrzenie. To stanie się ziarenkiem, 
które podlane wodą ufnej modlitwy wstawienniczej, 
zakiełkuje pytaniem: „Skąd on to ma – ten pokój, tą 
radość, dobroć?” I zaowocuje pragnieniem takiego życia.

Pamiętać jednak należy, że Pan Jezus, spotykając 
się z oschłością i obojętnością duszy, ze smutkiem 
odchodzi, zabierając ze sobą wszystkie przygotowane 
dla niej dary. Pod datą 19 listopada 1937 roku Siostra 
Faustyna zapisała słowa Pana Jezusa: „Pragnę jedno-
czyć się z duszami ludzkimi; rozkoszą moją jest łączyć 
się z duszami. Wiedz o tym, córko moja, kiedy przycho-
dzę w Komunii Świętej do serca ludzkiego, mam ręce 
pełne łask wszelkich i pragnę je oddać duszy, ale dusze 
nawet nie zwracają uwagi na Mnie, pozostawiają Mnie 
samego, a zajmują się czym innym. O jak mi smutno, 
że dusze nie poznały miłości. Obchodzą się ze Mną jak 
z czymś martwym” (Dz. 1385). Św. Siostra Faustyna 
w innym miejscu zapisała słowa Pana: „O, jak wielką 
jest obojętność dusz za tyle dobroci, za tyle dowodów 
miłości (…). Na wszystko mają czas, tylko nie mają 
czasu na to, aby przyjść do Mnie po łaski” (Dz. 367).

Z sentymentem wspominam uczestnictwo w piel-
grzymce św. Jan Pawła II do Polski w 1999 roku – Mszę 
Świętą w Starym Sączu, 16 czerwca, przy okazji kano-
nizacji księżnej Kingi. Papież wypowiedział znamienne 
słowa: „Bracia i siostry, nie lękajcie się chcieć świętości! 
Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie kończący się 
wiek i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!”.
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Budując na skale – na fundamencie Eucharystii – 
wejdźmy w zagadnienie świętości życia w codzien-
ności. Na przestrzeni wieków tysiące osób osiągnęło 
poziom bliskości i relacji z Panem Jezusem, który po-
winien być dla nas wzorem i celem. Pozostawili oni 
wiele rad co robić, a czego unikać aby współpracować 
z łaską Bożą a przede wszystkim jak jej nie przeszkadzać 
w działaniu. Szczegółową instrukcję mamy oczywiście 
również w Piśmie Świętym. W telegraficznym skrócie 
dotknę niektórych wskazówek:
1. Droga dziecięctwa Bożego. By zgłębić tę tajem-

nicę, polecam rekolekcje „Oddanie 33”, dzień 7: 
„A Słowo stało się ciałem” (dostępne na YouTubie). 
Oczywiście całe rekolekcje są wspaniałe, ale ten 
dzień pięknie wprowadza w tę tematykę.

2. Pokuta. Ks. Dominik Chmielewski – „Pokuta. Jak 
pokutować w czasach ostatecznych” (cz. I) oraz np. 
rekolekcje „Oddanie 33”, dzień 15: „Kiedyś prosiłem 
o poświęcenie rodzaju ludzkiego…”.

3. Pragnienie serca, aby to sam Pan Jezus zajął się 
uświecaniem nas.

4. Czujność na okazje, jakie w danym dniu nam ku 
temu daje: w wydarzeniach w relacjach, tak aby 
żadnej z nich nie przegapić.

5. „Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła” 
(1 Tes 5,22) – tylko uczciwie i z rzeczywistym za-
parciem się. Gdzie zdecydowana wola, tam Bóg 
wesprze łaską.

6. „Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe, 
zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem 
i wobec wszystkich!” (1 Tes 5,15).

7. „W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem 
wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was” (1 
Tes 5,18) – dziękowanie Panu za każdą otrzymaną 
łaskę uzdalnia nas do przyjęcia ich więcej.

8. Pokora. Św. Siostra Faustyna pisze: „Bez pokory nie 
możemy się podobać Bogu” (Dz. 270). „Kto chce się 
nauczyć prawdziwej pokory, niech rozważa mękę 
Jezusa” (Dz. 267). „Bóg broni duszy pokornej i sam 
się wtajemnicza w sprawy jej, a wtenczas dusza 
pozostaje w największym szczęściu, jakiego nikt 
pojąć nie może” (Dz. 593).

9. Uwielbienie Boga – polecam książkę Merlina R. 
Carothersa Moc uwielbienia oraz jeden z dwustu 
dziewięćdziesięciu „Kwadransików ze Słowem 
Bożym” Marcina Zielińskiego pt. Dlaczego mamy 
uwielbiać?

10. Trwanie w ciszy z Bogiem. Dawanie Mu przestrzeni 
na to, by do nas mówił.

11. Całkowite poświęcenie się Matce Bożej – tu po-
lecam rekolekcje „Oddanie 33”, dzień 22: „Maryjo, 
która cała jesteś czułością Boga dla mnie…”.

12. Udział w rekolekcjach, najlepiej wyjazdowych – 
nie przed ekranem (choć i te są wielką pomocą). 
Polecam rekolekcje np. na Górze św. Anny u fran-
ciszkanów (www.rekolekcje-jezuszyje.pl) oraz 
rekolekcje ignacjańskie u jezuitów (https://jezuici.
pl/rekolekcje/). Warto pomyśleć też o Pallotyńskiej 
Szkole Nowej Ewangelizacji (snepallotyni.pl).

13. Częste polecanie swoich wysiłków w dążeniu do 
świętości wstawiennictwu anioła stróża, św. patro-
na oraz dusz czyścowych, za które się modliliśmy.

14. Na wzór św. Franciszka, sł. Bożej Łucji i św. Hia-
cynty ofiarowanie dobrowolnych wyrzeczeń i ofiar 
w intencji nawrócenia grzeszników, połączone 
z modlitwą: „O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, 
za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie 
za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu 
Sercu Maryi”.

15. Sięganie do literatury duchowej, by korzystać 
z doświadczenia mistrzów:
•	 „Oddanie 33”: 33-dniowe rekolekcje oddania 

życia Matce Bożej (oprac. A. Pakuła);
•	 Św. Siostra Faustyna: Dzienniczek;
•	 Mnich Benedyktyński: In Sinu Jesu. Kiedy serce 

mówi do serca (o roli Matki Bożej i Eucharystii);
•	 Alicja Lenczewska: Świadectwo i Słowo po-

uczenia;
•	 Ks. Tadeusz Dajczer: Rozważania o wierze (dzie-

cięctwo, oddanie wolność wewnętrzna);
•	 Bifrit Stnsen: Prosta droga do świętości (mała 

droga św. Tereski od Dzieciątka Jezus);
•	 „Matko, która nas znasz” – maryjność w na-

uczaniu ks. Aleksandra Woźnego (droga poko-
ry, ufności, dziecięctwa Bożego oraz jak dzieci 
nauczyć oddania się Matce Bożej);

•	 Ludmiła Krakowiecka: Dialogi (zapiski duchowe);
•	 Tomasz a Kempis: O naśladowaniu Chrystusa;
•	 Anna Katarzyna Emmerich: Pasja.

* 	* 	*
Wskazówki i podpowiedzi w innym ujęciu:

1. Kochaj Boga i drugiego człowieka, tak jak chciałbyś, 
by kochano Ciebie.

2. Spotykaj się z Jezusem na Eucharystii jak najczęściej.
3. Pozwól Jezusowi dźwigać Twoje grzechy i słabości 

w sakramencie spowiedzi.
4. Często rozmawiaj z Jezusem, jak z najlepszym 

Przyjacielem, na modlitwie.
5. Bądź dobry, nawet wtedy, gdy Cię to wiele kosztuje.
6. Wszystko co w życiu robisz, wykonaj najlepiej, jak 

potrafisz.
7. Najpierw pracuj nad sobą, zanim zaczniesz mówić 

i wytykać coś innym.
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8. Staraj się dostrzegać ślady i piękno Boga w przy-
rodzie i w całym świecie stworzonym.

9. Pamiętaj, że więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli 
w braniu.

* 	* 	*
Nie sposób pominąć rad bł. prymasa Stefana Wy-

szyńskiego zawartych w słynnym ABC Społecznej 
Krucjaty Miłości:
1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. 

Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego 
brata (siostrę).

2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. 
Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.

3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle 
o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. 
Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.

4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie pod-
noś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie 
wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.

5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w ser-
cu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze 
każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. 
Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty 
jesteś winien innym.

7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz 
z pociechą, radą, pomocą, sercem.

8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają 
inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.

9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się 
ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się 
dostrzec potrzebujących wokół siebie.

10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

* 	* 	*
Podsumowując, trzeba przypomnieć, że droga, jaką 

Pan Jezus chce każdą i każdego z nas prowadzić do 
świętości, jest troszeczkę inna. On zna nas najlepiej 
i wie, czego potrzebujemy. Ważne, aby po prostu 
pozwolić Mu się prowadzić.

To proces, praca, która trwa całe życie. Nie ma górnej 
granicy. Bóg jest niepojęty i nieskończony. Wchodząc 
w przestrzeń coraz głębszego poznawania go, wsłuchi-
wania się w Jego serce, wchodzi się jakby na kolejne 
stopnie. On daje się poznać z biegiem czasu duszy 
coraz bardziej, w miarę jak jest na to już gotowa. Tak 
samo jest przy odkrywaniu Jezusa ukrytego w słowie 
Bożym. Są cztery poziomy czytania tego niezwykłego 
tekstu. Ten ostatni to już obszar kontemplacji i mistyki. 
Dla niektórych pomocą może być tu kazanie o. Adama 
Szustaka – Jak się modlić? Lectio divina.

Teraz muszę wspomnieć o przynajmniej pięć ulu-
bionych (w moim mniemaniu) taktykach naszego 
przeciwnika, abyśmy pozostali letnimi, nijakimi, „śred-
nimi” katolikami.
1. Zniechęcenie. Podstępne, mało zauważalne, sku-

teczne. Szerzej o temacie mówi np. Marcin Zieliński 
– „Jak wyjść z duchowego kryzysu” (YouTube).

2. Fałszywa pobożność. Można całe życie odmawiać 
modlitwy i nigdy nie spotkać się na tej „modli-
twie” z Bogiem. Tak się kończy bardziej lub mniej 
zawiniona powierzchowność, sprowadzenie wiary 
do zaliczania obowiązków. Szerzej o temacie np. 
ks. Dominik Chmielewski – „Fałszywa religijność” 
(YouTube).

3. Pycha. Konik szatana. Może objawiać się na przy-
kład tym, że ktoś własnej sile przypisuje swoje 
dobre uczynki, kroczy dumnie, bo jest „świętszy” 
od innych… Odmian pychy są setki.

4. Zmaganie się ze skutkami grzechów swoich lub 
swoich przodków, które zostały nieodpokutowa-
ne, i stanowią jakby hamulec w naszym rozwoju 
duchowym. Szerzej: ks. Dominik Chmielewski – 
„Błogosławieństwo lub przekleństwo” (1-8).

5. Chowanie urazy do kogoś, brak przebaczenia.

* 	* 	*
Realizacja wskazówek i pokonanie zakusów Złego 

własnymi siłami to dla nas rzecz zupełnie niewyko-
nalna. Dokonać tego może tylko łaska Boża w nas. 
Współpracujmy z nią dla Bożej chwały i pożytku duszy 
naszej i naszych bliskich (bo łatwiej się żyje u boku 
człowieka dążącego do świętości). Niech Matka Naj-
świętsza modli się nad nami wstawienniczo na tej 
drodze wraz z naszymi aniołami stróżami i patronami. 
„Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37).

Piotr Piekarz

PS (1) W parafii św. Wawrzyńca w Wojniczu w każ-
dy poniedziałek odbywają się spotkania wspólnoty 
Szkoły Nowej Ewangelizacji Najświętszych serc Jezusa 
i Maryi (w salce, w starej plebanii po mszy wieczornej). 
Zapraszam wszystkich chętnych na chwilę uwielbienia 
i modlitwy słowem Bożym.

PS (2) Mówiąc o darze Komunii Świętej, proszę, aby 
zachęcać osoby, które z różnych względów nie mogą 
przyjechać na Eucharystię, aby skorzystać z niedzielnej 
posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej. 
Nigdy nie wiemy, która przyjęta Hostia stanie się 
naszą ostatnią.
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„Idźcie w pokoju Chrystusa”

W dzisiejszych czasach nieustannie trwa woj-
na. W każdej sekundzie gdzieś na świecie 
giną ludzie, w każdej chwili ktoś płacze. 

Jednak walka toczy się także ma innej płaszczyźnie – tj. 
w życiu codziennym. Wojna o pieniądze, o wpływy, 
o lepsze wyniki w pracy trwa nieustannie. Na końcu 
każdej Mszy Świętej słyszymy nakaz: „Idźcie w pokoju 
Chrystusa”. Co on oznacza? Co się za nim kryje? I do 
czego nas zobowiązuje? To słowa, które zawierają 
w sobie ogromne bogactwo. Ten niepozorny zwrot ma 
zaskakująco bogate znaczenie. Niniejsze rozważania, 
zmierzające do odpowiedzi na powyższe pytania, opie-
rają się na analizie dwóch podstawowych zagadnień. 
Będą to refleksje na temat: „Jak należy rozumieć tutaj 
słowo «idźcie»?” oraz „Co kryje się za sformułowaniem 
«pokój Chrystusa»?”. Z czym te terminy są związane 
i czego się domagają? A także jak ma się do nich odnieść 
chrześcijanin uczestniczący w Najświętszej Ofierze?

I te , missa est . 	Koniec 	czy	początek?
„Idźcie w pokoju Chrystusa”. Dla tych, którzy trwają 

w zachwycie rozmodlenia po spotkaniu z Panem, za-
kończenie Eucharystii jest w pewnym sensie brutalne. 
Uczta skończona. Idź już! Uczestnicząc we Mszy Świę-
tej, chrześcijanin dotykał nieba. Składał Ojcu ofiarę 
Syna, był kapłanem wstawiającym się za innymi, 
Boga nazywał swoim Ojcem, a potem jednoczył się 
z Chrystusem, przyjmując Go jako pokarm. Jednak 
struktura Mszy Świętej nie pozwala na długie trwa-
nie w zachwycie. Na niebo jeszcze czas – teraz zejdź 
na ziemię. Błogosławieństwo i już idź. „Idź w pokoju 
Chrystusa”. Słowa te oznaczają misję do spełnienia. 
Nie po to, człowieku, przez chwilę dotykałeś nieba, 
żebyś zaspokoił swoje pragnienie szczęścia, ale po 
to, byś swoją codzienność wypełnił Bogiem. Masz 
ziemię zamienić w niebo; swoimi czynami sprawić, 
by świat był lepszy. Masz „opatrywać rany ludzkich 
serc, pomagać słabym nieść ich ciężary, masz pocieszać 
smutnych, dostrzegać zapomnianych”. Stąd ów trudny 
do zrozumienia pośpiech w obrzędach zakończenia. 
Tak, było ci dobrze, jednak nie czas na kontemplację. 
Jak najszybciej, póki jeszcze płonie w tobie ogień ra-
dości i entuzjazmu, idź w świat i przemieniaj go wedle 
Bożego zamysłu.

Zasadniczą cnotą, która otwiera chrześcijanina 
na apostolstwo, jest miłość. Wszystkie sakramenty, 
a szczególnie Eucharystia, udzielają i wzmagają miłość. 
Ma ona swój porządek. Bóg pierwszy nas umiłował, 

a nasza miłość jest odpowiedzią na Jego miłość, a wła-
ściwie na Jego miłosierdzie. Aby prawdziwie kochać, 
trzeba najpierw samemu doświadczyć tej prawdy. 
Miłość w sensie chrześcijańskim jawi się jako zadanie 
moralne. To my mamy kochać, okazać się miłosiernymi, 
umieć dawać siebie ludziom. Miłość jest obowiązkiem 
i domaga się czynów miłosierdzia, ale jeżeli sprowadza 
się tylko do tego, to może zawierać w sobie mniema-
nie, że pochodzi ona od nas. Jednak to jeszcze nie jest 
miłość, o której mówił Pan Jezus. „To jest moje przyka-
zanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem” (J 15,12). Nasza miłość ma się nie tylko 
upodobnić do miłości Boga, ale ma być Jego miłością. 
Nie ma innej możliwości, bo miłość jest z Boga. Nawet 
więcej: sam Bóg jest miłością (por. 1 J 4,7n.).

Ta prawda wymaga pokory. Wszelkie dobro (a przede 
wszystkim miłość) pochodzi od Boga, nie jest zasługą 
człowieka. Porządek zatem jest następujący: On daje, 
my jesteśmy jedynie przekazicielami. I tak właśnie 
się dzieje podczas Eucharystii. Mamy dawać innym 
miłość, która jest z Boga, konkretnie z Ducha Świętego, 
a właściwie jest dawaniem Chrystusa w tym Duchu. 
Wezwanie, które słyszymy na końcu Mszy Świętej: 
„Idźcie w pokoju Chrystusa!” jest wezwaniem do 
pójścia i zanoszenia Chrystusa innym.

Duchowość eucharystyczna posiada zatem misyjny 
wymiar. Bezpośredni nakaz przyjęcia takiej postawy 
zawiera się właśnie w tych ostatnich słowach liturgii 
eucharystycznej. Zwrot ten nie jest tylko formalnym 
zakończeniem obrzędów liturgicznych, ale stanowi 
zadanie i wezwanie, aby czynić samych siebie i innych 
uczniami Pana w świecie. Obowiązek ten dotyczy 
wszystkich uczestniczących w Najświętszej Ofierze.

W jaki sposób i gdzie człowiek wierzący powinien 
realizować to zadanie? Teologia duchowości tradycyj-
nie wskazuje nam cztery główne formy apostolstwa 
chrześcijanina w świecie: pracę, wolontariat, działal-
ność kulturalną i apostołowanie poprzez przyjęcie cier-
pienia. I chociaż te cztery płaszczyzny nie wyczerpują 
całego bogactwa i możliwości obecności chrześcijanina 
wśród ludzi w różnych dziedzinach życia, to należą do 
zasadniczych elementów działalności człowieka.

Niech więc często wyczekiwane przez wielu słowa 
kończące Eucharystię: „Idźcie w pokoju Chrystusa” 
będą jeszcze bardziej wyczekiwane. Tylko po to, aby 
zaraz po zakończeniu Najświętszej Ofiary otrzymaną 
od Chrystusa miłość realizować w swoim środowisku, 
w rodzinie, w miejscu pracy, w kontekście cierpienia, 
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a także podczas wypoczynku. Słowo „idźcie” ma bardzo 
dynamiczny charakter. Chrześcijanin, który spotkał się ze 
Zmartwychwstałym podczas Eucharystii, nie może za-
trzymać tego daru tylko i wyłącznie dla siebie. Zobowią-
zany jest do apostołowania i świadczenia o Chrystusie 
w świecie. Być prawdziwym chrześcijaninem nie ozna-
cza tyko poprawnie żyć oraz dbać o wypełnianie Bożych 
i kościelnych przykazań. Owo „idźcie” wypowiedziane 
na końcu Mszy Świętej domaga się dzielenia wiarą 
z innymi i świadczenia o Bożej miłości i miłosierdziu. 
Łączy ono niejako Eucharystię i nasze życie codzienne. 
Nakazuje nam, aby skutki i owoce Najświętszej Ofiary 
znalazły odzwierciedlenie w całym naszym życiu. Słowa 
te w istocie oznaczają: „Idźcie, ofiara trwa w was”. To 
wezwanie nie oznacza więc końca, ale dopiero początek 
zadania wyznaczonego nam przez Chrystusa.

Szalom . 	Pokój 	czy	niepokój?
„Idźcie w pokoju Chrystusa”. O jakim „pokoju” mówi 

kapłan w ostatnich słowach Mszy Świętej? Czym jest 
ten „Boży pokój”? Pokój, który daje świat, jest krót-
kotrwały i niestabilny, ponieważ całkowicie zależy 
od innych ludzi i rzeczy na tej ziemi. Ten rodzaj poko-
ju trwa wtedy, gdy wszystko idzie po naszej myśli. 
Kiedy ludzie dobrze o nas mówią, gdy otrzymujemy 
pochwały, powodzi się nam i wszystko idzie „gładko”. 
Większość z nas doświadczyła na własnej skórze jego 
kruchości i nietrwałości. A jednak wszyscy do niego 
dążą. W jednym momencie wszystko wydaje się 
piękne i godne podziwu, a już po chwili jest zupełnie 
odwrotnie. Ponadto także w naszej ludzkiej naturze 
znajduje się źródło niepokoju. To egoizm, pycha, nie-
cierpliwość, zapalczywość, złość, brak miłosierdzia. 
Kiedy w naszym życiu pojawiają się uciski, stajemy 
się niespokojni i w tych trudnych okolicznościach nie 
uczestniczymy już w pokoju Bożym. Przynosi nam 

go dopiero Pan Jezus, który daje prawdziwy pokój 
i równowagą wewnętrzną. Wypływają one z Chry-
stusowego pokoju, który pochodzi z krzyża. Jest on 
niezachwiany, stabilny i niezwiązany ani z ludźmi, ani 
ze światem. W jaki sposób możemy go otrzymać? Nie 
jest bowiem czymś, co uzyskuje się automatycznie. 
Droga jest jedna, wymaga zaangażowania, a prowadzi 
przez przestrzeganie Bożych przykazań i słuchanie Jego 
słów. Tylko wtedy stanie się on częścią naszego życia.

Jezus obiecał, że ten, kto będzie „wprowadzał pokój”, 
zostanie nazwany dzieckiem Boga. Siódme błogosła-
wieństwo – bo o nim mowa – jawi się jako zadanie 
praktyczne i aktywny przejaw wewnętrznego Bożego 
pokoju. W owym błogosławieństwie możemy dostrzec 
trud i inicjatywę. Miłość ze swej natury jest kreatywna. 
Jest zawsze twórcza i szuka pojednania. Synami Boży-
mi nazywani będą ci, którzy nauczyli się sztuki pokoju 
i praktykują ją. Wiedzą, że nie ma pojednania bez daru 
swojego życia, i że zawsze i mimo wszystko należy dążyć 
do niego. Jednak nie jest to owoc własnych zdolności, 
ale przejaw łaski otrzymanej od Chrystusa, który jest 
naszym pokojem i który uczynił nas dziećmi Bożymi. 
Naczelną zasadą są tu słowa: „Nie daj się zwyciężyć złu, 
ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21). Jeśli tak czynimy, 
następuje pokój. Ten, kto przezwycięża zło dobrem, 
coraz doskonalej poznaje i praktykuje jego drogę. Kiedy 
jednak jest odwrotnie, pojawia się niepokój. Nie tylko 
wokół nas, ale i w naszym wnętrzu.

Należy jeszcze dodać, że pokój, o którym mówi Pan 
Jezus w swoim błogosławieństwie, nie polega na bez-
pieczeństwie zewnętrznym, tj. na pokoju w rozumieniu 
„tego” świata. Jest pokojem głębszym, opartym na 
Bogu. Naszym pokojem i pojednaniem jest Jezus. On 
przez śmierć na krzyżu zburzył wrogość, jaka powstała 
w człowieku po grzechu, i pojednał z Ojcem wszyst-
kich ludzi. Przebite włócznią serce Jezusa jest znakiem 

zupełnego daru z siebie, miłości 
ofiarnej i zbawczej, którą do końca 
nas umiłował. Oto dlaczego pokój 
Chrystusa jest inny niż ten, jaki 
sobie wyobraża świat. Sam Jezus 
powiedział to wyraźnie do uczniów 
w Wieczerniku: „Pokój zostawiam 
wam, pokój mój daję wam. Nie 
tak jak daje świat, Ja wam daję” 
(J 14,27). Podczas gdy ludzie cza-
sami rozumieją pokój jedynie na 
płaszczyźnie doczesności, Chrystus 
uczy, że wypływa on z dóbr nad-
przyrodzonych; że jest wynikiem 
zjednoczenia z Bogiem w miłości.

   W
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„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albo-
wiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9). 
Pokój jest opanowaniem siebie, uciszeniem duszy, 
rozumu i woli. Jest trudem, dziełem człowieka i za-
razem darem Bożym, który nas ubogaca, wywyższa 
i czyni autentycznymi świadkami Chrystusa. Ma on 
trzy wymiary: przede wszystkim pokój z Bogiem, pokój 
z drugimi i pokój z sobą samym.

O pokoju z Bogiem mówimy, gdy w naszym życiu 
nie ma grzechu. Grzech jest bowiem dysonansem, 
niezgodą z Bogiem, i niszczy pokój w duszy człowie-
ka. Człowiek powinien być wierny Bogu, żyć z Nim 
w przyjaźni. Bycie wiernym we wszystkim Bogu jest 
zatem fundamentem pokoju.

Drugim warunkiem i wymiarem pokoju jest pokój 
z drugimi, z każdym człowiekiem. Życie bardzo często 
wystawia nas na próbę, szczególnie gdy drugi człowiek 
rani nas lub krzywdzi. Nasze chrześcijaństwo przecho-
dzi wówczas trudny egzamin. Trzeba umieć z Bożą 
pomocą darować, przebaczyć. Chrześcijanin nie trwa 
w gniewie, nie żyje w niezgodzie, bo tam, gdzie ona 
jest, czuć oddech szatana, ojca niezgody.

Trzecim wymiarem pokoju jest zachowanie go 
z samym sobą, tzn. bycie pogodzonym ze sobą i z tym, 
co nas spotyka w życiu. Gdy ktoś odnajdzie ten rodzaj 
pokoju, nie rozpacza, nie buntuje się wewnętrznie, nie 
okazuje niezadowolenia i nie narzeka, gdy spotykają go 
przeciwności, niepowodzenie czy cierpienie. Osoba taka 
przyjmuje to wszystko, co życie niesie, bo wszystko, 
jeśli nie jest grzechem, od Boga pochodzi. Nie jest to 
łatwe, jednak Bóg swą łaską przychodzi człowiekowi 
z pomocą. Bo „wszystko mogę w Tym, który mnie 
umacnia” (Flp 4,13). Chrześcijanin żyjący perspektywą 
wiecznego szczęścia w niebie nie powinien w życiu 
doczesnym czuć się nieszczęśliwy czy przegrany.

Podczas każdej Mszy Świętej spotykamy się z Bo-
giem, który nas obficie obdarowuje. Z innymi nadprzy-

rodzonymi darami otrzymujemy Jego miłość i pokój. 
Ostatnie słowa wypowiadane podczas Mszy Świętej 
są zarówno błogosławieństwem, jak i zadaniem. Na-
kładają na nas trud i obowiązek, aby te dary zanieść 
innym. Wszelkie dobro, a przede wszystkim miłość 
pochodzi od Boga. Nie jest to owoc pracy człowieka czy 
jego zasługa. Ta trudna do przyjęcia prawda wymaga 
pokory. Jednak dopiero mając w sobie pokorę, możemy 
prawdziwie kochać i otworzyć się na dobro, które od 
Boga pochodzi. Dopiero wtedy możemy prawdziwie 
„iść w pokoju Chrystusa”.

Andrzej Śmistek

Źródła:
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Wezwani do apostolstwa

Wszyscy, jako osoby ochrzczone, jesteśmy 
wezwani do apostolskiej misji Kościoła. Co 
to oznacza dla nas jako świeckich, którzy na 

co dzień realizujemy się w różnych strefach życia jako 
dzieci, młodzież, małżonkowie, uczniowie, pracownicy, 
bezrobotni, pracujący w domu bądź na roli? Czy my 
w ogóle mamy coś do zrobienia w Kościele? Czy oprócz 
tego, że uczestniczymy w niedzielnej Mszy Świętej, 
nabożeństwach lub innych uroczystościach, mamy coś 

do zaoferowania Kościołowi – nie jako instytucji, a jako 
wspólnocie? Wielu z nas pozostawi to bez komentarza, 
stwierdzi, że dla mnie, jako świeckiego, nie ma miejsca; 
że ja mogę być tylko świadkiem, niemym towarzyszem 
tego, co dzieje się we wspólnocie. A przecież tak nie jest.

Jezus zaprasza nas do przyjścia już od najmłodszych 
lat. Mówi: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, 
nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy kró-
lestwo Boże” (Mk 10,14). Przychodzić, by nie tylko 
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biernie być. Przychodzić, by razem z Nim współtworzyć 
wspólnotę, a także działać w niej. Działać we wspólno-
cie Kościoła to także nieść w świat to, co oferuje i daje 
nam Jezus wraz ze swoim orędziem. Mamy działać, 
włączać się w życie świata nie tylko jako konkretni 
ludzie, ale także jako członkowie Kościoła, ponieważ 
tego oczekuje od nas sam Jezus: „Idźcie na cały świat 
i głoście Ewangelię” (Mk 16,15).

Słuchając zatem słów, które kieruje do nas Jezus, 
jako świeccy mamy prawo, a zarazem obowiązek 
włączyć się w sprawy świata, ponieważ również przez 
nas Chrystus pragnie rozszerzać swoje królestwo. Je-
steśmy powołani do życia w prawdzie i rozszerzania jej 
w świecie. W konstytucji Lumen gentium przeczytamy: 
„Pan również za pośrednictwem wiernych świeckich 
pragnie rozszerzać królestwo swoje, mianowicie kró-
lestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, 
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju…” (nr 36). 
Dlatego też podczas gdy kapłani, zakonnicy czy siostry 
zakonne powinni zajmować się sferą duchową, świeccy 
winni dążyć do rozwoju królestwa poprzez działanie 
w porządku doczesnym – w tym, co dziennie zostaje 
im postawione na drodze życia.

Dobra, dobra… to wszystko tak górnolotnie brzmi. Co 
zatem – że tak to ujmę – zwykły „ja z parafii w Wiel-
kiej Wsi” mogę zrobić? Czy to działanie ma być takim 
bieganiem i mówieniem tylko o Panu Bogu? Czy to 
ma przesłonić moje codzienne życie, moją rodzinę, 
znajomych, moje obowiązki czy mój czas wolny? No 
przecież tak być nie może.

Żyjemy w takim czasie, kiedy niewątpliwie najważ-
niejszym działaniem jest dawanie świadectwa, kim 
właściwie jesteśmy i co dla nas jest najważniejsze, 
a także jakimi wartościami się kierujemy. Bóg postawił 
nas w konkretnym miejscu i czasie, w konkretnej sytu-
acji, i pragnie, byśmy odpowiadając na jego wezwanie, 
najzwyczajniej się Go nie wyparli. I tak w rodzinie, 
czyli w środowisku najbliższym każdemu człowiekowi, 
gdy wychowanie oparte jest na wartościach ewange-
licznych, odnoszenie się wzajemne do siebie i innych 
jest przesiąknięte tymi wartościami, to i świadczenie 
o nich staje się naturalne, niewymuszone. Idzie ono 
w świat z osobami wychodzącymi z tego domu. Wtedy 
również zostaje przekształcany otaczający nas świat – 
przekształcany przez te właśnie wartości.

Kolejną formą aktywności świeckich będzie troska 
o samorozwój. Inaczej możemy powiedzieć, że będzie to 
formacja własna, a co za ty idzie – może być to również 
pomoc w formacji innych. W rodzinie może to przejawiać 
się wspólnym czytaniem Pisma Świętego, wspólną 
modlitwą, nawet tą najkrótszą. Pięknym świadectwem 
będzie błogosławienie dzieci, robienie im znaku krzyża na 

czole, gdy wychodzą do szkoły. Pamiętam dobrze z dzie-
ciństwa, gdy wychodząc z domu, mówiłam: „Z Bogiem”. 
Czułam wtedy to wsparcie, a także to, że nic nie jest mi 
straszne. Warto pomyśleć o powrocie do tej tradycji, 
bo przecież chcemy, aby nasze dzieci czuły się dobrze, 
czuły opiekę, wsparcie i pomoc, a przecież „któż jak nie 
Bóg?”. Formacją może być tworzenie wraz z innym 
świeckimi osobami różnych kręgów zainteresowań, 
które będą bazować na wartościach zaczerpniętych 
z Ewangelii. Może to być wspólne pochylanie się nad 
Pismem Świętym, ale może to być również spotkanie 
przy wspólnym ognisku, gdzie wraz z innymi będziemy 
mogli porozmawiać w sposób kulturalny, niewyklucza-
jący, propagujący tą otwartość Jezusa na inne osoby.

Młodzież zapyta: A my co możemy zrobić? Co gdy 
jesteśmy na studiach i mieszkamy daleko od domu? 
Być apostołem to świadczyć swoim życiem o Jezusie. 
Świadczyć to nie znaczy być smutnym, samotnym, 
zamkniętym człowiekiem. Świadczyć to być radosnym, 
dumnym z wartości, które mi wpojono. Świadczyć to 
przebywać z innymi nie tylko na przykład w duszpa-
sterstwie akademickim – to także wspólnie spędzać 
czas, włączając się w inicjatywy, które świadczą o war-
tościach chrześcijańskich, np. pomoc osobom w kryzy-
sie bezdomności. I tak, będąc na studiach w Krakowie, 
można wspomóc inicjatywę „Zupa na Plantach” swoim 
czasem, pracą czy słowem skierowanym ku innym.

Ciekawą formą apostolstwa może być również 
działanie w social mediach. Facebook, Instagram czy 
inne portale, które mogą być uznane za narzędzia 
do szerzenia się zła, mogą również stać się pięknym 
świadectwem miłości, która wypływając ze swego 
źródła – z Boga – daje nadzieję na dobre życie, mo-
gące wzbudzić wiarę tam, gdzie jej nie ma, albo stać 
się przyczynkiem do niej. Dobrym przykładem jest 
instagramowy profil @dzieciakicudaki, gdzie młode 
małżeństwo pokazuje, jak można wieść dobre, war-
tościowe życie z Bogiem i gdzie wartość życia jest na 
pierwszym miejscu, wychowują czwórkę dzieci, w tym 
dwoje z zespołem Downa. Warto zaznaczyć, że jedno 
z nich, Dorotka, jest dzieckiem adoptowanym. Ich 
apostolstwo nie jest wymuszone. Jest nienachalne, 
delikatne i bardzo przyciągające.

Apostolstwo to również angażowanie się w rozwój 
gospodarczy, ponieważ wymaga tego poszanowanie 
osoby, sprawiedliwości, solidarności i miłości. Im 
bardziej życie gospodarcze będzie ukierunkowane na 
człowieka, tym skuteczniej będzie się przyczyniało 
do kształtowania ludzkiego oblicza świata. Papież 
Jan Paweł II powie, że Kościół musi przypominać, iż 
rozwoju nie należy pojmować w sensie gospodarczym, 
lecz w sensie integralnie ludzkim (por. Encyklika Cen-
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tesimus annus, nr 29). Rozwój gospodarczy winien 
mieć twarz człowieka, a Kościół musi być rzecznikiem 
sprawiedliwości i miłości społecznej oraz obrońcą tych, 
których dotykają różne formy niesprawiedliwości. 
Zatem chrześcijanin, będąc apostołem tych wartości, 
będzie wykonywał swoją pracę z zawodową kompe-
tencją, uczciwością, traktując ją jako drogę do osobi-
stego uświęcenia (por. Jan Paweł II, Homilia na Jasnej 
Górze dla pielgrzymów z Górnego Śląska i Zagłębia 
Dąbrowskiego, 6 czerwca 1979).

Mówiąc o apostolstwie, nie sposób nie wspomnieć 
o kolejnej formie wyrażenia się człowieka, jakim jest 
szeroko pojęta kultura. Ktoś zapyta: A gdzie tu Bóg 
i wartości chrześcijańskie? Fakt, obecnie żyjemy w cza-
sach, gdzie kultura rozwija się w oderwaniu od korzeni 
chrześcijańskich, a jej owoce coraz częściej występują 
przeciwko człowiekowi. Zadaniem świeckich jest tutaj 
zatem wnoszenie wkładu w rozwój ludzkiej kultury 
i wszystkich jej wartości. Za Janem Pawłem II może-
my powiedzieć, że punktem orientacyjnym kultury 
powinien być człowiek – taki, jakim stworzył go Bóg 
– ze swoimi ludzkimi i duchowymi wartościami, ze 
swoimi potrzebami i swoją rzeczywistością historyczną, 
z bogatą tradycją. Kultura zaś może stać się manipu-
lantem tego wszystkiego. I tu pojawia się zadanie dla 

chrześcijanina, by promować i strzec te wartości, które 
dał mu Bóg, i sprawić, by dzięki temu sztuka, kultura 
stały się ubogaceniem dla innych.

Jest wiele wyzwań, które stoją na drodze apo-
stolstwa świeckich. Patrząc na współczesny świat, 
można śmiało stwierdzić, że będzie ich jeszcze więcej. 
Zmiany, które obserwujemy, dewaluacja warto-
ści, zmiany w spojrzeniu na człowiek i jego god-
ność, kryzys ekologiczny, humanitarny. Problemy 
uchodźców, migracje członków rodzin w kwestiach 
zarobkowych. Wyobcowanie ludzi, zamknięcie się 
na drugiego człowieka, używki i problemy z nimi 
związane. To tylko niektóre z nich. To także wielkie 
pole do pracy, na które posyła świeckiego człowieka 
Chrystus. Zaś jego odpowiedzią na to posłanie będzie 
mężne stawienie czoła tym wyzwaniom i niesienie 
tej prawdy, jaką jest Chrystus, w świat.

Anna Wiater-Kawecka

Źródła:
Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus (1991).
Jan Paweł II, Do pielgrzymów Górnego Śląska i Zagłębia 

Dąbrowskiego, w: Jan Paweł II, Nauczanie społeczne. 
Pielgrzymka do Polski 1979, Warszawa 1982.

Eucharystia przemienia życie

Postrzeganie życia jako podróży to jeden z najbar-
dziej znanych motywów obecnych w kulturze. 
Dla człowieka wierzącego celem takiej wędrówki 

ma być niebo. Ścieżka, którą obierzemy, aby się tam 
dostać, bywa wyboista i trudna, co przy współcze-
snym pędzie życie nie jest bynajmniej zachęcające. 
Dlaczegóżby zatem nie wybrać drogi szybkiego ruchu 
ku wieczności? Niezwykłej autostrady do nieba, którą 
bł. Carlo Acutis dostrzegł w Eucharystii.

W 2010 roku papież Franciszek ogłosił go pierwszym 
świętym z pokolenia millenialsów (czyli ludzi dorastają-
cych w dobie cyfrowego przełomu). Niektórzy dopatrują 
się w Carlu przyszłego patrona internetu, innych dziwi 
fascynacja nastolatka tekstami o średniowiecznych 
świętych. Chociaż włoskie media nazwały go „Bożym 
influencerem”, to zdecydowanie bliżej mu było do „bło-
gosławionego w bluzie i dżinsach”. Tak też ubrane zostało 
jego ciało, przy którym wierni mogą się modlić w Asyżu. 
Nieprzypadkowo akurat tam. „Miasto Eucharystyczne”, 
jak sam nazwał je Carlo, było dla niego „miejscem, 
w którym czuł się najszczęśliwszy”. To tutaj spędzał 

wakacje, brał udział w spotkaniach formacyjnych, ale 
przede wszystkim zatracał się w adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Właśnie w żywej obecności Chrystusa 
i codziennym uczestnictwie w Eucharystii Carlo od-
najdywał siłę napędowa do działania. Szczególnie zaś 
ewangelizacji, którą pomimo młodego wieku traktował 
niezmiernie poważnie i wielowymiarowo.

Carlo Acutis, jako „misjonarz 2.0”, wykorzystywał 
swoje zdolności informatyczne, aby przybliżyć in-
nym Boga. Współtworzył strony internetowe Vatican.
va i Radia Watykańskiego, jednocześnie cały czas 
doskonaląc swoje umiejętności i dzieląc się nabytą 
wiedzą z innymi. Carlo bowiem wcale nie zamykał 
się w przestrzeni internetowej. Przeciwnie: lgnął do 
ludzi, niezależnie od ich pochodzenia czy poglądów. Już 
jako dziecko praktykował małe „dzieła miłosierdzia”, 
nie potrafiąc przejść obojętnie obok ludzkiej krzywdy.

Życie Carla można uznać za wyjątkowe pod wzglę-
dem jego dojrzałości duchowej, jednak warto pamiętać, 
że był to także zwyczajny nastolatek. Bliscy wspomi-
nają jego poczucie humoru i otwartość na wszystko, 
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co dobre i piękne. Znajomi przywołują z kolei wspólną 
grę w piłkę. Proboszcz Gianfranco Poma określił życie 
Carla jako „normalną codzienność ewangeliczną”. 
Wszystko to udowadnia, że świętość nie wymaga 
wielkich gestów. To po prostu życie wypełnione do-
brem i dostrzeganie piękna w ludziach i w świecie.

Za najdoskonalszy wyraz nieskończonej miłości Boga 
do ludzi Carlo uważał Eucharystię. Przystąpił do niej po 
raz pierwszy w 1998 roku (miał wtedy zaledwie siedem 
lat). Od tej pory starał się brać udział we Mszy Świętej 
codziennie, po to aby w pełni wykorzystać możliwość bez-
pośredniego kontaktu z Jezusem. Bliscy Carla wspominali, 
z jaką niecierpliwą radością chłopiec czekał na moment 
przyjęcia tego sakramentu. Włoski błogosławiony mówił 
wprost o tym, że ludzie nie rozumieją łaski wypływającej 
z Eucharystii, co próbował zmienić. Wsparcia dla swojej 
misji szukał w biografiach świętych – Franciszka z Asyżu 
i Antoniego z Padwy. Carlo uznawał ich za wzory wielkiej 
pokory i tabernakula żywej wiary. Przez czyny miłości tra-
fiali bowiem do szerokiego grona odbiorców. Także Carlo 
pragnął przekuć prawdy teologiczne w dobre uczynki, 
aby były one bardziej zrozumiałe. W upowszechnianiu 
wiedzy religijnej ważną rolę miał spełniać również kanał 
informacyjny – internet. Carlo dostrzegał zarówno wady, 
jak i zalety wypływające z zastosowania masowych 
form przekazu. Dążył jednak do tego, aby wykorzystać 
technologię do ewangelizacji, co doskonale mu się udało.

Dzieło Carla trwa nadal. Poświęcona mu strona 
internetowa tworzy kompendium wiedzy, przydatne 
każdemu, kto szuka obecności Boga. Oprócz multi-

medialnych przekazów o życiu błogosławionego czy 
różnych prawdach wiary można znaleźć w tej witrynie 
bezpośrednie odnośniki do transmisji Mszy świętych 
czy adoracji Najświętszego Sakramentu.

Myśl internetowej ewangelizacji rozpowszechniła 
się także poza granicami Włoch i okazała się szczególnie 
istotna w dobie pandemii koronawirusa. Przykładem 
są internetowe rekolekcje bazujące na dziele Carla 
„Eucharystia – autostrada do nieba z bł. Carlo Acuti-
sem”, zorganizowane w diecezji bydgoskiej. Cieszyły 
się one ogromną popularnością wśród młodzieży. Nie 
dziwi zatem, że historią błogosławionego nastolatka, 
tak niezwykłego w swojej zwyczajności, interesuje 
się nawet Hollywood.

Słuchając i czytając o ogromie dobra, jakie pozo-
stawił po sobie bł. Carlo Acutis, łatwo zapomnieć, że 
w chwili śmierci był on niespełna piętnastolatkiem. 
Trudno przewidzieć, jak dalej potoczyłyby się jego losy, 
gdyby z pozoru niedoleczona grypa nie okazała się 
najcięższym typem białaczki. Jednak nawet w chwili 
niespodziewanej i przedwczesnej śmierci Carlo nie 
stracił wiary. Nastolatek odchodził ze słowami: „Je-
stem szczęśliwy, bo nie zmarnowałem ani minuty 
mojego życia”. Taki spokój ducha możliwy był dzięki 
codziennemu kontaktowi z Jezusem Eucharystycznym. 
Dzięki temu przejście z życia do śmierci nie napawało 
go lękiem. Ta ostatnia lekcja, której chłopiec udzielił 
nam już u zjazdu z autostrady do nieba, wydaje się 
kluczowa: zbawienia nie da się odłożyć na później.

Chociaż współczesny święty nastolatek różni się od 
znanego nam archetypu Stanisława Kostki, to obydwaj 
oni oparli swoje życia na tych samych wartościach: 
miłości, dobru, pokorze i całkowitym zawierzeniem 
się Bogu i Maryi. Uwierzmy, że niewinność i dobroć 
mają siłę przebicia i potrafią pozostawić po sobie „ślad 
eucharystyczny” (jak ujął to ks. Gianfranco Poma 
podczas homilii na pogrzebie bł. Carla). Po śladach 
tych zdecydowanie łatwiej trafić na właściwą ścieżkę 
wiodącą do nieba.

Kinga Michałek

Źródła:
N. Gori, Eucharystia. Moja autostrada do nieba. Historia 

Carla Acutisa, Kraków 2017.
Beatyfikacja 15-letniego geniusza internetu w Asyżu, 

https://wiadomosci.onet.pl, dostęp: 10.11.2021.
Diecezja bydgoska: Szkolne rekolekcje online miały 

tysiące odsłon, https://deon.pl, dostęp: 10.11.2021.
W Hollywood powstaje film o bł. Carlo Acutisie, https://

deon.pl, dostęp: 10.11.2021.
Strona internetowa: carloacutis.pl.
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Różne metody medytacji słowa Bożego

Zaciekawiony Augustyn podszedł do muru, zza 
którego dochodził dźwięk, i wspiął się na palce. 
Mały chłopczyk z bujną czupryną białych kę-

dziorów biegał wokół fontanny, powtarzając w kółko 
słowa swojej piosenki.

– Hej, młody przyjacielu! – zakrzyknął Augustyn. – 
O czym tak śpiewasz?

Chłopczyk przystanął i spojrzał w kierunku Augustyna.
– Jak to o czym? – zapytał. – Nie wiesz, Augustynie? 

Bierz i czytaj, bierz i czytaj!
– Bierz i czytaj? – powtórzył w myślach Augustyn, 

kierując się w głąb swojego ogrodu. Przeszedł różaną 
aleję i dotarł do ławki, na której zwykle siedział, rozmy-
ślając. Jego wzrok padł na leżącą tam Biblię, której nie 
czytał już od kilku dni, bo natłok myśli, które krążyły 
mu po głowie, nie pozwalał na skupienie. I wtedy 
zrozumiał. Wziął do ręki Biblię i zaczął czytać. 

(Źródło: Bierz i czytaj, https://opoka.org.pl)

* 	* 	*
Tak jak święty Augustyn weź do ręki Biblię i zacznij 
czytać. Weź Biblię, którą masz w domu. Jeśli masz zamiar 
kupić, bo nie masz w ogóle lub wydanie twojego Pisma 
Świętego jest bardzo stare, wybierz dobre, jak najnow-
sze tłumaczenie opatrzone komentarzami biblistów. To 
ważne, ponieważ nowsze tłumaczenia łatwiej się czyta, 
nie ma w nich archaizmów, są uwzględnione ostatnie 
badania biblijne, naukowe, językowe oraz odkrycia 
archeologiczne. Bibliści w każdym pokoleniu starają 
się przełożyć księgi biblijne z języków oryginalnych na 
współczesny język ojczysty, oczywiście z zachowaniem 
należytej powagi. Zawsze upewnij się, że Biblia, którą 
czytasz jest wydaniem katolickim, zatwierdzonym 
przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Informacja taka jest 
umieszczona na odwrocie karty tytułowej za pomocą 
napisów nihil obstat (łac. „nic nie stoi na przeszkodzie”), 
albo imprimatur (łac. „niech będzie drukowane”) z po-
daniem nazwiska biskupa, który zezwolił na wydruko-
wanie tego wydania Biblii. Chcesz czytać, ale Biblia za 
dużo kosztuje, czy po prostu nie lubisz książek? Możesz 
korzystać z darmowych aplikacji i stron internetowych 
zawierających Pismo Święte. Jeśli wolisz słuchać niż 
czytać – skorzystaj z audiobooka.

Masz Biblię na półce, w telefonie – „bierz i czytaj”. 
Czytaj ją jak list od najlepszego Przyjaciela, napisany 
specjalnie do ciebie. Najlepiej zacznij czytanie od „serca” 
Pisma Świętego, którym są Ewangelie. Poznaj słowa 
i czyny Jezusa, bo w osobie Jezusa najpełniej objawiła 

się miłość Boga. On jest najpiękniejszym objawieniem 
się Ojca. Czytaj Ewangelie i realizuj przeczytane słowa 
w swoim życiu. Naśladuj Jezusa, Syna Bożego, po 
trzykroć Świętego. Po przeczytaniu Ewangelii sięgnij 
po Dzieje Apostolskie, dopiero później po Stary Testa-
ment i pozostałe księgi Nowego Testamentu. Pamię-
taj jednak, że Stary Testament, będący zapowiedzią 
przyjścia Zbawiciela, nie jest historią ludzi świętych. 
Pismo Święte to księga życia, opisuje wzajemne relacje 
pomiędzy Bogiem a ludźmi – takimi, jakimi byli kiedyś 
i są dzisiaj. Bohaterowie biblijni, oprócz Jezusa i Maryi, 
to często ludzie pełni wad. W ich życiu niejednokrotnie 
możemy dostrzec nasze błędy, brak wiary… po to by 
na końcu odnaleźć właściwą drogę do Boga. By tak się 
stało, nie wystarczy tylko czytać. Trzeba się otworzyć na 
słowo Boże, dać się poprowadzić Duchowi Świętemu.

Jak czytać Biblię? Nie ma jednego najlepszego spo-
sobu dla każdego człowieka i na całe życie. Początkowo 
na pewno nieodzowny jest jakiś rodzaj pomocy. Sięgnij 
po komentarze wyjaśniające kontekst kulturowy, hi-
storyczny i teologiczny. Znajdziesz je w przypisach na 
dole stron w Biblii, a także w internecie.

Najstarszy i chyba najłatwiejszy sposób to słuchanie. 
Pierwotnie Ewangelia i pozostałe księgi były przekazy-
wane ustnie – odbiorcy słuchali głosicieli słowa Bożego. 
Obecnie ten sposób poznawania Pisma Świętego naj-
częściej łączymy z liturgią Mszy Świętej. Warto wybrać 
metodę czytania fragmentów przeznaczonych na dany 
dzień roku liturgicznego, to znaczy Ewangelii i/lub czytań 
z konkretnego dnia. Będziesz wtedy na bieżąco z liturgią 
słowa. Pomoże ci to w wewnętrznym nastawieniu, że 
chcesz usłyszeć Boga mówiącego do ciebie w otwarciu się 
na Jego słowo, a potem w głoszeniu Ewangelii przez życie 
zgodne z usłyszanym na Mszy Świętej słowem Bożym, 
do czego też wzywają nas słowa z błogosławieństwa: 
„Idźcie, ofiara spełniona. Idźcie, by głosić Ewangelię Pań-
ską”. Przy tej metodzie będziesz potrzebować aplikacji czy 
drukowanej książeczki z Ewangelią na każdy dzień roku 
liturgicznego. Możesz także korzystać z portali katolickich, 
gdzie często tekst czytań jest opatrzony odpowiednim 
wprowadzeniem czy komentarzem. Najbardziej popu-
larne z nich to: opoka.org.pl, liturgia.wiara.pl, niezbednik.
niedziela.pl, biblijni.pl/czytania, mateusz.pl/czytania.

Popularne jest czytanie	na	chybił-trafił. Otworzę 
Pismo Święte na losowej stronie i poszukam odpo-
wiedzi na zadane Bogu pytanie. Niebezpieczeństwo 
w tym sposobie tkwi w potencjalnym manipulowaniu 
słowami Boga, naginaniu ich do odpowiedzi, jaką 
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chciałoby się usłyszeć. Możesz też łatwo się zniechęcić, 
bo pewnie większość „odpowiedzi” będzie nietrafiona. 
Pomyślisz, że Bóg do ciebie nic nie chce powiedzieć. 
Metoda otwarcia na losowym fragmencie sprawdzi 
się, ale z innym nastawieniem. Chcesz usłyszeć Pana 
Boga – otwórz Biblię na chybił trafił, przeczytaj i medy-
tuj, odkrywaj wciąż na nowo, przez całe życie, historię 
biblijną przez pryzmat przeczytanego fragmentu. Miej 
pewność, że jeśli Bóg zechce do Ciebie przemówić 
przez przeczytany tekst biblijny, poczujesz wewnętrzne 
poruszenie.

Tradycyjną metodę Kościoła, polegająca na me-
dytacji fragmentu Pisma Świętego, nazywamy lectio 
divina, czyli pobożne czytanie. Ma ona charakter 
modlitewny. Wymaga więcej czasu. Zasadniczo skła-
da się z czterech etapów: czytanie tekstu (lectio), 
jego rozważanie (meditatio), modlitwa (oratio) oraz 
wsłuchanie się w głos Pana Boga, w Jego odpowiedź 
(contemplatio), choć we wspólnotach może być też 
nieco modyfikowana.

1. Lectio – wybranie i czytanie na głos, najlepiej 
kilka razy, małego fragmentu Pisma Świętego. Warto 
podkreślić ważniejsze słowa, wydarzenia i bohaterów. 
Można go przepisywać, uczyć się na pamięć. Tu po-
trzebne jest zaangażowanie intelektualnie, staranie 
się o zrozumienie, co tekst przekazuje sam w sobie, co 
znaczą poszczególne słowa.

2. Meditatio – tu trzeba zaangażować serce i zapytać, 
co w danej chwili tekst mówi tobie lub wspólnocie 
rozważającej słowo Boże. To przyjęcie słowa Bożego 
i skonfrontowanie go ze swoim życiem. Ma prowadzić 
do przemiany życia na lepsze.

3. Oratio – to twoja odpowiedź na słowo Boga, czyli 
modlitwa. Teraz to ty mówisz do Boga z dziękczynie-
niem, uwielbieniem i prośbą o pomoc w podjęciu 
konkretnych działań.

4. Contemplatio – nie zawsze jej doświadczysz, może 
nigdy, a może za każdym razem. To wejście w bliską 
relację z Bogiem. Pozwolenie, by Bóg działał w tobie.

Pomocne w wejściu w takie rozważanie Biblii są 
grupy biblijne na żywo i w internecie (przed zaanga-
żowaniem się w taką wspólnotę upewnij się, że nie 
jest to sekta). Jezuici prowadzą rekolekcje ignacjańskie, 
na których pokazują metodę ignacjańską modlitwy 
i kontemplacji Pisma Świętego.

Możesz spróbować zapisywać filakterie. Po przeczy-
taniu albo usłyszeniu fragmentu Pisma Świętego, który 
cię poruszył, zapisz go na małej karteczce. Zostaw ją 
w widocznym miejscy, schowaj do portfela, kieszeni, 
czytanej książki i co jakiś czas, specjalnie lub przypad-
kowo, będziesz wracać do tego tekstu.

Jeśli nie przeraża cię ogrom ksiąg Starego Testamen-
ty, podejmij lectio continua – czytanie od deski do 
deski całości Biblii wraz z komentarzami i przypisami.

W studiowaniu Pisma Świętego pomocna jest me-
toda	pięciu	palców	– po przeczytaniu tekstu biblijnego 
zadaj sobie pięć pytań. Palce są ściąga, która pomoże 
je zapamiętać

1. Palec serdeczny, czyli ten od pierścionków zaręczy-
nowych i obrączek: Co znajduję w danym fragmencie 
na temat miłości?

2. Palec wskazujący, którym można pogrozić, gdy 
ktoś narozrabia: Co znajduję na temat grzechu?

3. Kciuk, którym życzymy sobie powodzenia: Jakie 
odnajduję wskazówki do życia zgodnego z wolą Bożą, 
żeby było ok?

4. Palec środkowy, niejako oś, wokół której wszystko się 
obraca: Jaka jest główna myśl fragmentu (własny tytuł)?

5. Zagięty mały palec, który układa się w znak za-
pytania: Czego nie wiem, nie rozumiem?

Przy tej metodzie pamiętaj o wcześniejszej wska-
zówce – najlepiej zacznij od Ewangelii.

Syn marnotrawny

Powiedział też: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi 
część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem 

młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc 
rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. 
Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby 
pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich 
nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, 
a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw 
Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jed-
nym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał 
go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. 
A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać 
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* 	* 	*
Innym sposobem poznawania Biblii jest zainsta-

lowanie	w	telefonie	aplikacji, która codziennie rano 
wyświetli cytat z Pisma Świętego, jakby motto na 
cały dzień.

Możesz skorzystać z tych metod poznawanie Pisma 
Świętego lub poszukać innych. Ważne, by „wziąć i czy-
tać” Biblię. Odnieść jej przesłanie do swojego życia. 
Żyj słowem Bożym, by być świadkiem miłości Boga 
do każdego człowieka.

Małgorzata Stoszko

się twoim synem”. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie 
go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy 
ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli 
się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał mu-
zykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, 
a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. Rozgniewał się na to i nie 
chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę 
i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przy-
jaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić 
dla niego utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, 
co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów 
ożył; zaginął, a odnalazł się”».

(Łk 15,11-32)

1. Co ten fragment mówi o Bożej miłości? – Ojciec przekazuje synowi wielkie dary, ale daje wolność 
w ich rozporządzaniu. Nie przestaje kochać syna po jego odejściu z domu. Pewnie wie, że syn roztrwonił jego 
majątek, pomimo to czeka z tęsknotą, ale cierpliwie na jego powrót. Wierzy, że syn wróci – przecież zobaczył 
go z daleka i wybiegł na spotkanie. Bóg czeka na każdego grzesznika.

2. Co ten fragment mówi o grzechu? – Syn marnotrawny szuka szczęścia daleko od ojca. Myśli, że bez 
niego będzie mu lepiej. Jest odwrotnie. Na skutek rozrzutności, lekkomyślności znalazł się w fatalnej sytuacji 
finansowej. Z bogacza stał się żebrakiem. Ma poczucie utraconej godności. Odchodząc od Boga, narażam się 
na grzech, tracę łaskę uświęcającą, staję się osamotniony. Grzech zawsze niszczy człowieka.

3. Czy są w tym fragmencie jakieś wskazówki dla życia – co dobrego mogę zrobić? Syn ma świadomość 
zmarnowanego dziedzictwa, podejmuje wtedy ważną decyzję: „Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: 
Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń 
mnie choćby jednym z twoich najemników”. Syn podejmuje decyzję powrotu na zasadach sprawiedliwości. 
Widzi swój grzech. Wraca z pokorą. Praca najemnika w domu ojca będzie upokarzająca, ale ma świadomość, 
że to jedyny sposób na odzyskanie utraconej godności. Staraj się być zawsze blisko Boga. Jeśli zgrzeszysz, 
umiej przyznać się do upadku i jak najszybciej wracaj do Ojca.

4. Jaka jest główna myśl tego fragmentu? Jak można ją wyrazić w jednym zdaniu? – Boża miłość jest 
ponad sprawiedliwością. Przypowieść o miłosiernym ojcu.

5. Czego nie rozumiem w tym fragmencie? Na jakie pytanie nie potrafię odpowiedzieć? – Dlaczego ojciec 
potraktował tak samo obydwu synów, a może nawet gorzej tego, który wiernie z nim pracował w domu? 
Ale z drugiej strony może ten syn nigdy nie poprosił Ojca o wydanie przyjęcia dla przyjaciół? Może widząc 
radość ojca z powrotu brata, jest zazdrosny i boi się o swoją pozycję w domu? Ojciec tłumaczy synowi: „Moje 
dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, 
że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. Majątek został zmarnowany. Ocalało to, 
co najważniejsze, czyli człowieczeństwo. Syn – nawet marnotrawny – nie przestał być synem.



rok Duszpasterski 2020/2021 

26 grudnia 2020.  
Ze względu na pandemię COVID-19  

kolęda misyjna miała skromną formę.  
Dzieci z klasy V zaprezentowały  

w kościele scenkę kolędników misyjnych,  
a potem zbierały przed kościołem  

pieniądze na misje.

6 stycznia 2021. 
W uroczystość  
Objawienia Pańskiego 
dzieci z klasy III  
prowadziły adorację 
Dzieciątka Bożego  
w żłóbku.



Uczestnicy adoracja Bożego Dzieciątka.

26 maja 2021. 
Przyjęcie dziewczynek  

do grupy DSM.

6 maja 2021. 
Nowi ministranci.



Dziewczynki z DSM  
– klasa III i IV.

31 maja 2021. 
Spotkanie Rady Parafialnej 
z Księdzem Proboszczem  
i panem burmistrzem 
Tadeuszem Bąkiem  
z okazji  
40-lecia kapłaństwa  
księdza prałata  
RomanaMiareckiego.



12 czerwca 2021. 
Poświęcenie figury Niepokalanego Serca 

Najświętszej Maryi Panny  
na posesji państwa  

Bogusławy i Janusza Lesiaków.

11 września 2021. 
Spotkanie dla DSM 

przy plebanii.



25 września 2021. 
Spotkanie z Liturgiczną  

Służbą Ołtarza.

21 listopada 2021. 
Ministranci przyjęci  

przez ks. dra Adama Srokę 
do grona lektorów.

10 października 2021. 
Program przygotowany  
przez młodzież z okazji  
Dnia Papieskiego.



„Kościół – Żywy i prawdziwy – to jest serc wspólnota…” 
4o lat istnienia Parafii  Wielka Wieś

Parafialny Oddział  
Akcji Katolickiej

Dziewczęca 
Służba 
Maryjna

Chór 
parafialny



Liturgiczna 
Służba 
Ołtarza

Grupy modlitewne – Arcybractwo Honorowej Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa  
i róże Żywego Różańca



Rada Parafialna

Pan kościelny wraz z księdzem proboszczem

Redakcja gazetki „Wokół Krzyża” w niepełnym składzie
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Duchowy krajobraz parafii  
pw. poDwyższEnia KRzyża Świętego Od „a” do „z” 

(w CztErdzieStą roCznIcę jej pOwsTanIa)

W 2022 roku nasza parafia przeżywać będzie swój rubinowy jubileusz. Czterdzieści lat istnienia to 
może jeszcze nie tak dużo, ale już wystarczająco dużo, by spróbować jakoś podsumować ten czas. 
W kontekście przeżywanych jubileuszów myślimy zwykle o konkretnych osobach, wydarzeniach, 

datach… Tym razem jednak spróbujemy przyjrzeć się temu, jak przez te cztery dekady kształtował się nasz 
duchowy krajobraz. Choć niemożliwością jest oddać go w pełni, mam nadzieję, że uda się go odmalować – 
przynajmniej symbolicznie – w całej jego rozciągłości, od „a” do „z”, ze wszystkimi wzniesieniami i dolinami…

„A”	 jak	„adoracja”
„Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. 
I oglądaliśmy Jego chwałę” (J 1,14). Tę chwałę, choć 
ukrytą pod sakramentalnymi znakami chleba i wina, 
oglądamy już od blisko czterdziestu lat – od 1982 roku. 
Wtedy to Jezus Chrystus, Odwieczne Słowo Ojca, wy-
brał sobie wielkowiejską ziemię na swoją szczególną 
własność i zapragnął pośród nas rozbić swój namiot. 
Odtąd On patrzy na nas z miłością, jak na swój umi-
łowany lud, a my, tak jak umiemy, wpatrujemy się 
w Niego – zamkniętego w tabernakulum, czekającego 
na nas w murach kościoła, który niemal codziennie 
mijamy po drodze… Tak nieustannie trwa nasza ado-
racja – cicha rozmowa serc zabieganych, zatracających 
się w codzienności, z Sercem dla nas bijącym i zawsze 
otwartym. Rozmowa, w której tak naprawdę nie 
musimy nic mówić. Wystarczą myśli podniesione ku 
Niemu podczas codziennych zajęć; świadomość Jego 
bliskości; tęskne spojrzenie na kościół; cicha modlitwa, 
do której wzywa nas głos dzwonów… W naszej parafii 
na adorację Jezusa Eucharystyczne poświęcamy w roku 

kilka dobrych godzin: pierwsze piątki i niedziele mie-
siąca, nabożeństwo czterdziestogodzinne, parafialna 
adoracja (przypadająca zawsze 24 listopada) czy też 
chwile przed Mszą Świętą, kiedy możemy „zatrzymać 
się z Nim i jak umiłowany uczeń oprzeć głowę na Jego 
piersi (por. J 13,25), poczuć dotknięcie nieskończoną 
miłością Jego Serca” (Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia 
de Eucharistia, nr 25). Warto jednak na adorację spoj-
rzeć nieco szerzej – właśnie jako czas, w którym On 
przebywa wśród nas, a my sycimy się Jego bliskością. 
Ta nasza adoracja rozpoczęła się czterdzieści lat temu. 
W jakimś sensie więc już uczestniczymy w obietnicy 
z Apokalipsy św. Jana: „Oto przybytek Boga z ludźmi: 
i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On 
będzie BOGIEM Z NIMI” (Ap 21,3).

„B”	 jak	„budowanie”
Pierwsze lata istnienia parafii nieodparcie kojarzą się 
z niekończącymi się pracami remontowo-budowlany-
mi. Trudno mówić o pierwszych latach funkcjonowania 
nowej wspólnoty, nie wspominając o ogromie prac 

wykonanych przez parafian 
przy odbudowie dworku, 
wznoszeniu kościoła i ka-
plicy cmentarnej, a potem 
stopniowym ich urządzaniu, 
wyposażaniu wi upiększa-
niu. Wszystko to było jednak 
tylko zewnętrznym znakiem 
procesu, który wcześniej do-
konał się w sercach miesz-
kańców naszej wioski. 
To tam bowiem najpierw 
wspólnym wysiłkiem zbu-
dowano świątynię Bogu, 
który zapragnął zamieszkać 
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wśród nas. „Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota. 
Kościół żywy i prawdziwy – to jest serc wspólnota…”.

„C”	 jak	„c isza”	
Nasza parafia – podobnie zresztą jak cały Kościół – jest 
jedną wspólnotą i należymy do niej nie tylko my, 
żyjący tu i teraz, ale także ci, którzy już wyprzedzili 
nas w drodze do wieczności. Pamięć o nich jest ciągle 
żywa – zwłaszcza wtedy, gdy ogarniając wzrokiem 
nawy kościoła, natrafiamy na puste miejsca, w których 
kiedyś zasiadli nasi dziadkowie, ojcowie, krewni, przy-
jaciele, znajomi, sąsiedzi… Nie słyszymy już ich głosu. 
Pozostała po nich przejmująca cisza i pustka, którą 
trudno wypełnić. Ale chociaż – jak śpiewała Beata 
Rybotycka w swojej Kolędzie dla nieobecnych – „po 
głosach tych wciąż drży powietrze”, mamy świado-
mość, że są z nami – „choć w innej postaci”. I kiedyś 
wszyscy spotkamy się na niebieskiej liturgii.

„D”	 jak	„droga	krzyżowa”	
Nasze życie w różnych momentach przypomina drogę 
krzyżową. Każdy niesie swój krzyż – większy bądź 
mniejszy, ale skrojony na jego miarę. Nie zawsze jest 
to krzyż fizycznego cierpienia i choroby. Czasem jest 
to także krzyż obowiązków, zawodowego wypalenia, 
samotności, duchowej posuchy, różnych kryzysów, 
życiowych rozczarowań, wreszcie także bolesnego 
doświadczania własnej słabości. Nieraz ten ciężar pod-
cina nam nogi i powala na ziemię… Krzyż jest wpisany 
w nasze życie. Dobrze rozumieli tę prawdę parafianie, 
którzy przed zbliżającym się Wielkim Jubileuszem 
Roku 2000 postarali się, by nad naszą miejscowością 
wzniósł się majestatyczny krzyż, do którego następnie 
wspólnym wysiłkiem przygotowali trasę ze stacjami 
drogi krzyżowej. Trudno o lepszy obraz naszego chrze-
ścijańskiego życia. Możemy więc być spokojni, nawet 

jeśli wszystko, co mamy, rozsypuje się w pył (jak 
stary zamek na szczycie Panieńskiej Góry, po którego 
świetności nie ma nawet śladu). Nad tym wszystkim 
bowiem góruje zwycięski krzyż Chrystusa, który po-
zostanie gwarancją również i naszego zwycięstwa.

„E” 	 jak	„ekspiac ja”	
W nocy z 9 na 10 stycznia 1998 roku człowiek ośmielił 
się podnieść rękę na Boga. Grupa ludzi (jak się potem 
okazało – szajka zajmująca się okradaniem kościołów) 
dokonała włamania do naszej świątyni, profanując nie 
tylko święte miejsce kultu, ale także Świętego Świę-
tych. Najświętszy Sakrament rozrzucono po podłodze 
i podeptano, rozkradziono naczynia liturgiczne, wyła-
mano drzwi i okno. W parafii przez cały tydzień trwało 
nabożeństwo ekspiacyjne (czyli przebłagalne) – ludzie 
modlili się, podejmowali post i różne wyrzeczenia, 
żeby wynagrodzić Bogu za tę zniewagę. Nie wystar-
czy jednak tygodnia, by czynić pokutę za wszystkie 
zniewagi, jakich Chrystus w Eucharystii doznaje na 
całym świecie (i w nas samych, bo przecież każdy 
grzech jest profanacją Bożej świątyni, którą sami sta-
nowimy). Tej potrzebie stara się zaradzić Arcybractwo 
Honorowej Straży Najświętszego Serca Jezusowego, 
które w naszej parafii zgodnie ze swoją dewizą niesie 
„cześć, miłość i wynagrodzenie Sercu Jezusowemu”. 
To hasło powinno być jednak drogie nam wszystkim. 
„Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały 
Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego 
łaski” (Rz 3,23-24). Jesteśmy dłużnikami Boga.

„F” 	 jak	„ funkcje” .	
Kiedy kapłan wraz z asystą udaje się do ołtarza, roz-
poczyna się liturgia. To dla nas oczywiste, więc rzadko 
pewnie zastanawiamy się nad tym, ile pracy musiały 
wykonać inne osoby, aby Msza Święta mogła być 

sprawowana w godnie urządzonej przestrzeni, 
w czystych i uprasowanych szatach liturgicz-
nych, z użyciem odpowiednio przygotowa-
nych do tego paramentów i ksiąg z prawidło-
wo zaznaczonymi formularzami. Ile tej pracy 
wykonali w ciągu ostatnich czterdziestu lat 
panowie pełniący posługę kościelnego, panie 
troszczące się o porządek i wystrój świątyni, 
osoby dbające o porządek w otoczeniu ko-
ścioła… Dobrze mieć w sercu wdzięczność dla 
wszystkich spełniających te funkcje od po-
czątku istnienia naszej parafii. Bóg tylko jeden 
wie, jak bardzo przyczynili się oni do rozwoju 
kultu Bożego. Dzięki nim przychodzący Bóg 
znajduje godne miejsce na ziemi.
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„G”	 jak	„głos”
Głos jest podstawowym narzędziem pracy kapłań-
skiej. Słudzy Słowa nie żałują go nigdy w głoszeniu 
Dobrej Nowiny, nauczaniu czy upominaniu nas, 
powierzonych ich pasterskiej pieczy. Choć nieraz 
okazuje się dla nas twardy i wymagający, to jednak 
potrzebujemy go, jeśli tylko jest w nas szczere pra-
gnienie Prawdy i poszukiwania Boga. Bywa jednak 
i tak, że to kapłan potrzebuje naszego głosu. Dusz-
pasterstwo bowiem to także wsłuchiwanie się w to, 
co mają do powiedzenia wierni. Wyrazicielami głosu 
całej społeczności parafialnej jest rada duszpasterska. 
Choć ma ona głównie wspierać kapłana w pracach 
gospodarczych, to jednak jej funkcja jest o wiele 
poważniejsza. Jako głos wspólnoty od czterdziestu 
lat pomaga duszpasterzom jeszcze bardziej otworzyć 
się na potrzeby parafii i poznać jej wrażliwość. I tak, 
słuchając siebie nawzajem, razem zmierzamy do 
wspólnego celu.

„H”	 jak	„histor ia”
Budynki, figury i przydrożne kapliczki, miejsca… Co-
dziennie patrzymy na ślady przeszłości, której do 
końca nie znamy, a która jednak nie daje o sobie 
zapomnieć. Nasza historia sięga o wiele dalej, niż 
obejmuje to nasza pamięć – mimo że jako wspólnota 
parafialna liczymy sobie dopiero (czy może już?) czter-
dzieści lat. Przecież nie wzięliśmy się znikąd… Jesteśmy 
kolejnym ogniwem łańcucha pokoleń. Jednego i tego 
samego łańcucha. A nasza teraźniejszość też będzie 
kiedyś historią dla tych, którzy przyjdą po nas. Co po 
sobie zostawimy?

„I” 	 jak	„ intronizac ja”
Wieczorem 15 czerwca 2007 roku rozlegający się 
głos dzwonów wezwał wszystkich parafian do 
wspólnej rodzinnej modlitwy. Dobiegły końca kil-
kudniowe rekolekcje poświęcone Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa – na ich zakończenie w każdym 
domu miał zostać odczytany akt intronizacji Serca 
Jezusowego, czyli uznania Jego królewskiego pa-
nowania nad nami. Wypowiedziane wtedy słowa 
były jednak… tylko formalnością. Istotą intronizacji 
jest bowiem osobiste przyjęcie Chrystusa jako 
swojego Pana i Króla. A tego aktu każdy musiał 
dokonać najpierw sam we własnym sercu. Kró-
lestwo Jezusa jest królestwem „nie z tego świata” 
(por. J 18,36). Jeśli tylko chcemy, by On królował 
nad nami, jesteśmy Jego ludem. Należymy do 
Niego od zawsze i na zawsze – ale tego wyboru 
trzeba dokonywać codziennie.

„J” 	 jak	„ jałmużna”
Zbiórki i akcje charytatywne organizowane przez dzia-
łający w naszej wspólnocie parafialny zespół Caritas 
są dobrą okazją do tego, by podzielić się z tymi, którzy 
mają mniej od nas. Jałmużna, jako wyraz naszej troski 
o ubogich, jest jednym z uczynków miłosierdzia chrze-
ścijańskiego, do którego wzywa nas Chrystus: „Bądźcie 
miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36). 
Bóg nigdy nie patrzy na wysokość naszych ofiar, ale 
na szczerość intencji. Wtedy nawet te najmniejsze 
stają się godne pochwały – jak ewangeliczny „wdowi 
grosz” (por. Mk 12,41-44). „Caritas” znaczy: miłość. A to 
z miłości przecież będziemy kiedyś sądzeni.

„K”	 jak	„kapłani”	
2 grudnia 2017 roku nasza wspólnota pożegnała i odpro-
wadziła na miejsce wiecznego spoczynku śp. Księdza 
Kanonika Włodzimierza Maziarkę, który przez osiem-
naście lat, jako rezydent, pełnił pośród nas posługę pa-
sterza dusz. Wokół ołtarza zgromadziło się łącznie sześć-
dziesięciu dwóch kapłanów – wśród nich nasi księża 
proboszczowie – pierwszy, ks. Kazimierz Markowicz, 
i obecny, jego następca – ks. Roman Miarecki, ale także 
pochodzący z naszej parafii pallotyn ks. Adam Łuba, 
księża odbywający w ostatnich latach w naszej parafii 
praktyki diakońskie, księża z sąsiednich parafii, którzy 
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zawsze w miarę potrzeb przychodzili nam z pomocą. To 
wydarzenie niczym klamra spięło całą historię parafii 
– od początku aż do tej chwili… O kapłanach myślimy 
najczęściej jako o naszych przewodnikach na drodze 
do Boga, za którymi i my zmierzamy do ostateczne-
go celu naszej ziemskiej wędrówki. Nosimy w sercu 
i w pamięci ich imiona. „Każdy kapłan „z ludzi brany, 
dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących 
się do Boga” (Hbr 5,1). Czy są tylko pierwszymi spośród 
nas? Św. Siostra Faustyna w swoim Dzienniczku pisze 
o kapłanach jako o kanałach, przez które spływa na nas 
Boże miłosierdzie (por. Dz. 1212). To wielka tajemnica, 
bo chociaż ksiądz pozostaje człowiekiem takim, jak my, 
to jednak stara się być „drugim Chrystusem”. „O ka-
płani, wy świece jasne, które oświecacie dusze, niech 
jasność wasza nigdy nie będzie przyćmiona” (Dz. 75).

„L” 	 jak	„ ludzie” .	
O parafii można powiedzieć najwięcej, patrząc na two-
rzący ją lud wierny – na jego pobożność, rozmodlenie, 
zaangażowanie, ofiarność, miłość do Boga i bliźniego 
wyrażającą się w konkretnych czynach i dziełach… Jest 
to jednak duże uproszczenie, bo każdy z nas jest inny, 
wyjątkowy – jedyny w swoim rodzaju. Jedni chwalą 
Boga swoją modlitwą. Inni oddają Mu cześć poprzez 
pracę, gotowość do bezinteresownej pomocy, aktywne 
włączanie się w życie Kościoła, składane ofiary czy 
okazanie jakiejkolwiek troski o duchowe i materialne 
potrzeby wspólnoty. Jedni więcej, inni mniej – ale 
każdy na miarę własnych możliwości. Nie o to jednak 
chodzi, by porównywać się z innymi, wzajemnie się 
oceniać, a tym bardziej – by popadać w kompleksy 
z tego powodu, że czasem okazujemy się ludźmi „małej 
wiary”. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus powiedziałaby, 
że wszyscy jesteśmy „ogrodem Jezusa”. Wiara jednych 
rozkwita niczym piękny kwiat róży lub lilii. Lecz Bóg 
„stworzył także tych najmniejszych, którzy winni się 
zadowolić, że są stokrotkami i fiołkami, przeznaczo-
nymi, by radować oczy dobrego Boga, gdy 
je skieruje na ziemię. Doskonałość polega na 
tym, by czynić Jego wolę, by być tym, czym 
On nas chce mieć” (Dzieje duszy, rps A 2v).

„Ł” 	 jak	„ łakocie”
 W uroczystość Bożego Ciała, a także później, 
w oktawie, w procesji eucharystycznej tłumnie 
uczestniczą chłopcy dzwoniący dzwonkami 
oraz dziewczynki sypiące kwiaty. Małe dzieci 
z największym zapałem idą w orszaku Króla 
i oddają Mu chwałę, tak jak tylko potrafią. 
Na zakończenie oktawy Kościół tradycyjnie 
udziela im szczególnego błogosławieństwa. 

W naszej parafii jest to także dzień, gdy mogą zakosz-
tować różnych słodkości i łakoci, którymi częstuje 
ich ksiądz proboszcz. Nie jest to jednak żadna forma 
nagrody za posługę, jaką oddają Chrystusowi Eu-
charystycznemu (i tak nie należy tego odbierać), ale 
wyraz pamięci parafii o najmłodszych i… okazja do 
wyzwolenia w nich „dziecięcej radości”. Nie dziwimy 
się wcale, że tak mała rzecz potrafi wywołać szczery 
uśmiech na dziecięcej twarzy. Dziwić może jedynie to, 
że nieraz my, przyjmując Komunię Świętą, odchodzi-
my od ołtarza z twarzą zachmurzoną jak listopadowe 
niebo – choć mamy w sobie Dawcę radości. „Chlebie 
żywy, […] spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie 
brał, bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał”.

„M”	 jak	„misyjna	kolęda”	
Kościół z natury jest misyjny – zobowiązany przez sa-
mego Chrystusa do tego, by głosić Ewangelię. W pierw-
szej kolejności wezwanie to ma wymiar lokalny. Każdy 
bowiem, kto przyjmuje do swojego serca euchary-
stycznego Chrystusa, powinien zanieść Go innym. On, 
który dla nas stał się darem, przez nas pragnie udzielać 
się naszym rodzinom, bliskim, znajomym – wszystkim, 
których spotykamy na swojej drodze. To wezwanie 
ma jednak także wymiar powszechny. Dlatego też 
wszyscy jesteśmy zobowiązani, by wspierać – modli-
twą i ofiarą – tych, którzy na krańcach świata głoszą 
Ewangelię, ale również tych, którzy mają ją przyjąć. 
W dzieło misyjne Kościoła szczególnie angażują się 
w naszej parafii dzieci i młodzież, biorący udział w tak 
zwanej kolędzie misyjnej. Co roku w drugi dzień świąt 
Bożego Narodzenia ich barwne zastępy opuszczają 
kościół, by z Jezusem w sercu, przemierzając wioskę 
wzdłuż i wszerz, zbierać ofiary pieniężne dla swoich 
rówieśników z krajów misyjnych. Idąc od domu do 
domu, niosą nie tylko wsparcie najbardziej potrze-
bującym, ale także radość tym, których odwiedzają. 
Widząc ich, nie sposób się nie uśmiechnąć.
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„N”	 jak	„nabożeństwa”
Komisja Główna V Synodu Diecezji Tarnowskiej w maju 
2021 roku zleciła przeprowadzenie w parafiach ankiety 
na temat różnych form pobożności indywidualnej 
i wspólnotowej w Kościele tarnowskim. Na podstawie 
przesyłanych odpowiedzi stwierdzono, iż w parafiach 
naszej diecezji dominują dwa główne typy pobożno-
ści – maryjna i pasyjna. A jak sprawa wygląda u nas? 
O naszej duchowości wiele mówi wezwanie kościoła. 
Jako członkowie parafii pod wezwaniem Podwyższenia 
Krzyża Świętego w centrum naszego chrześcijańskiego 
życia stawiamy krzyż, a wraz z nim Ukrzyżowanego, 
cierpiącego za nas Chrystusa. Oddajemy Mu cześć, 
licznie uczestnicząc w gorzkich żalach i drodze krzyżowej 
(szczególnie tej odprawianej na trasie do Krzyża Jubi-
leuszowego). Mniej licznych, ale stałych uczestników 
mają dwa kluczowe nabożeństwa w ciągu tygodnia – 
nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę 
i koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek. Niektórzy 
z nas szczerze umiłowali nabożeństwo pierwszych 
piątków miesiąca, inni – procesję różańcową z figurą 
Matki Bożej Fatimskiej (pierwsze soboty miesiąca), 
jeszcze inni – modlitwy do św. Ojca Pio (drugi piątek 
miesiąca). Niestety nieco gorzej mają się nabożeństwa 
maryjne w maju i październiku, na których w kościele 
niestety nie widać tłumów… Udział w parafialnych 
nabożeństwach powinien szczególnie leżeć nam na 
sercu. To element duchowego dziedzictwa, którego 
nie wolno nam zmarnować.

„O”	 jak	„orędownictwo	świętych”
„Święci nie przemijają… Święci wołają o świętość” – 
mówił papież Jan Paweł II na Starosądeckich Błoniach 
16 czerwca 1999 roku. To „wołanie o świętość” rozlega się 
wszędzie tam, gdzie żywo przemawia do nas przykład ich 
życia. A czasem przemawia bardzo wymownie, bo gdzie 
rozwija się ich kult, tam wprost czuć ich obecność. I tak 
w naszym kościele bł. Karolina Kózka (jej relikwie umiesz-
czone są w mensie ołtarza) pokazuje nam – a zwłaszcza 
młodzieży – jak wielką wartość ma cnota czystości; św. 
Ojciec Pio uczy nas wytrwałości w cierpieniu, przez które 
upodabniamy się do Chrystusa; św. Maksymilian Kolbe 
zachęca nas do tego, by pod sztandarem Maryi – jako Jej 
rycerze – zaprowadzać na ziemi królestwo Boże, a bło-
gosławieni męczennicy z Pariacoto – Michał Tomaszek 
i Zbigniew Strzałkowski – orędują za nami u Boga, wy-
praszając dla naszych serc „pokój i dobro”. Święci patrzą 
na nas z witraży, obrazów i malowideł… Kierują do nas 
zaproszenie, by pójść drogą, którą oni sami przemierzyli 
już przed nami. Na tej drodze zawsze możemy liczyć na ich 
wsparcie – niezawodne wsparcie. W końcu są świętymi.

„P”	 jak	„peregrynacje”	
W osobie Jezusa Chrystusa, który ponad dwa tysiące lat 
temu narodził się w Betlejem, „Bóg łaskawie nawiedził 
lud swój” (por. Łk 7,16). I odtąd ciągle nawiedza nas – 
nie tylko wtedy, gdy zstępuje na ołtarz, by przemienić 
chleb w swoje Ciało i wino w swoją Krew. Nawiedza 
nas również w swoich wizerunkach – obrazach czy 
figurach – które peregrynują po parafiach. Podobnie 
w swoich łaskami słynących wizerunkach (czasem też 
w relikwiach) przychodzą do nas święci, by umacniać 
naszą wiarę i wypraszać nam u Boga potrzebne łaski. 
Przechowujemy w pamięci peregrynacje, jakie miały 
miejsce w naszej parafii: peregrynację obrazu Matki Bo-
żej Robotników Solidarności i relikwii bł. ks. Popiełuszki 
(2021), obrazu i relikwii św. Jana Pawła II (2019), obrazu 
Pana Jezusa Miłosiernego i relikwii św. Faustyny i św. 
Jana Pawła II (2014) czy wreszcie obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej (2000). W naszej historii dwukrotnie 
też, w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, 
uczestniczyliśmy w wyjątkowych peregrynacjach – gdy 
każda rodzina na całą dobę przyjmowała do swojego 
domu kopię obrazu jasnogórskiego i obrazu Miłosierdzia 
Bożego. Choć być może czas powoli zaciera w pamięci 
tamte wydarzenia, ich owoce trwają z pewnością aż po 
dziś dzień. Bóg zawsze jest hojny ponad miarę.

„R”	 jak	„Rużomberk”

Lipiec 2016 roku był czasem, który bezapelacyjnie 
należał do młodych z całego świata. Organizowane 
w Krakowie Światowe Dni Młodzieży przyciągnęły 
do Polski katolików – młodych ciałem i duchem – ze 
wszystkich zakątków globu. Nasza parafia gościła re-
prezentację ze słowackiego Rużomberku na czele z ks. 
Markiem Uličným. Przez te kilka dni pielgrzymi, uczest-
niczący razem z nami we wspólnych nabożeństwach, 
wprost zarażali wszystkich swoim entuzjazmem wiary 
w Boga, pokazując, że Kościół – tak jak oni – wciąż 
pozostaje młody. Dla całej parafii (zwłaszcza dla rodzin, 
które przyjęły do swoich domów uczestników ŚDM) 
stało się jasne, że mimo dzielących nas różnic wszyscy 
w Kościele mówią tym samym językiem – językiem 
miłości. A naszą Wielką Wieś i słowacki Rużomberk 
łączy więcej, niż nam się wydawało.

„S”	 jak	„s łużba”
„Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze 
wszystkich i sługą wszystkich” (Mk 9,35). Choć słowa 
Chrystusa zapisane przez św. Marka niejednemu z nas 
mogą wydać się dziwne, a może nawet paradoksal-
ne, dobrze rozumieją je młodzi chłopcy i dziewczęta. 
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W naszej parafii wielu z nich po przystąpieniu do 
pierwszej spowiedzi i komunii świętej (a więc mniej 
więcej w tym wieku, kiedy na ogół snuje się pierw-
sze ambitne plany na życie) decyduje się na wybór… 
służby. Przynależność do Liturgicznej Służby Ołtarza 
to okazja, aby właśnie przez służenie ludziom, ale 
przede wszystkim samemu Bogu, wzrastać duchowo, 
ćwiczyć się w karności, uczyć się obowiązkowości 
i coraz bardziej kochać Chrystusa, który w liturgii 
Mszy Świętej ofiaruje za nas samego siebie. Z kolei 
dziewczęta wstępujące w szeregi Dziewczęcej Służby 
Maryjnej również przez służbę uczą się pokory na wzór 
pokornej Służebnicy Pańskiej i naśladowania Jej cnót. 
Mówi się, że w środowisku ministrantów tradycyjnie 
rodzi się najwięcej powołań kapłańskich, a dziewczęta 
wstępujące do zakonu najczęściej mają za sobą okres 
formacji w ramach DSM-u. W ciągu czterdziestu lat 
istnienia naszej parafii Bóg raczył powołać z tych grup 
Adama Łubę, przeznaczając go do służby kapłańskiej 
w Zgromadzeniu Księży Pallotynów, i… całą rzeszę 
tych, którzy w małżeństwie nadal realizują się przez 
służbę jako wspaniali ojcowie i matki.

„Ś”	 jak	„śpiew”.	
Św. Augustyn napisał kiedyś, że „kto śpiewa – dwa 
razy się modli”. Trudno chyba o lepsze podsumowanie 
roli, jaką odgrywa śpiew w trakcie sprawowania litur-
gii, choć może widzimy to równie wyraziście w czasie 
rozdawania komunii świętej, gdy w kościele stopnio-
wo milkną poszczególne głosy wiernych wykonujące 
pieśń, aż w końcu nastaje głucha cisza, przerywana 
tylko cichym tykaniem zegara… W naszej parafii od 
początku jej istnienia pełniło posługę już czterech 
organistów, wspomaganych przez kantorów, solistki, 
schole młodzieżowe, a ostatnio także przez parafialny 
chór (który po latach został reaktywowany). Dzięki 
wszystkim tym osobom stajemy się, jako wspólnota, 
coraz bardziej wrażliwi na muzykę. Możemy więc – jak 
w innym miejscu mówił święty Augustyn – „śpiewać 
głosem, śpiewać sercem, śpiewać ustami, śpiewać 
całym swoim życiem”.

„T”	 jak	„tajemnice 	 różańcowe”
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca po porannej 
Mszy Świętej osoby należące do Stowarzyszenia 
Żywego Różańca w naszej parafii wymieniają między 
sobą kartoniki z rozważanymi tajemnicami różańco-
wymi. W 2020 roku powstały jeszcze kolejne dwie 
róże różańcowe (aktualnie więc mamy ich osiem), 
które wymiany tajemnic dokonują po niedzielnej 
sumie. Choć sama czynność zbierania, a następnie 
losowania kartoników wydaje się nieco chaotyczna 

(z reguły niemałym problemem okazuje się odna-
lezienie zelatora danej róży, który przecież niczym 
nie wyróżnia się spośród tłumu), każde spotkanie 
członków Żywego Różańca zawsze przebiega we-
dług ściśle określonego porządku: zebranie tajemnic, 
odczytanie przez kapłana (z krótkim komentarzem) 
kolejnej intencji podanej przez Apostolstwo Modlitwy, 
modlitwa dziesiątkiem różańca, losowanie tajemnic 
i końcowe błogosławieństwo. Podobnie rzecz ma się 
z codzienną modlitwą w ramach Stowarzyszenia 
Żywego Różańca: spojrzenie na swoje życie, w które 
nieraz wkrada się sporo chaosu, przez pryzmat roz-
ważanej w danym miesiącu tajemnicy z życia Jezusa 
i Matki Najświętszej wprowadza weń porządek – taki, 
którego świat żadną miarą dać nam nie może.

„U”	 jak	„uczestnictwo	żywe”
Wierni świeccy to ogromny potencjał, jaki drzemie 
w Kościele katolickim. Nie jest to jednak żadne re-
wolucyjne stwierdzenie, bo przecież już od samego 
początku każdy ochrzczony wezwany jest do tego, 
by stać się uczniem-misjonarzem, współodpowie-
dzialnym za dzieło głoszenia Ewangelii. Rosnąca 
świadomość tego, że tak naprawdę wszyscy jeste-
śmy „posłani w pokoju Chrystusa”, aby być Jego 
świadkami w świecie, sprawiała, że duszpasterze 
coraz chętniej zapraszali świeckich do czynnego, 
żywego uczestnictwa w życiu Kościoła. W pewnym 
momencie ta współpraca została wpisana w kon-
kretne ramy organizacyjne – i tak narodził się ruch 
znany jako Akcja Katolicka. W naszej parafii oddział 
tego stowarzyszenia powstał w 1996 roku i od razu 
czynnie włączał się w funkcjonowanie parafii – a to 
przygotowując liturgię, to znów prowadząc adorację 
Najświętszego Sakramentu, organizując Dni Dziecka 
czy Dni Seniora, konkursy wiedzy religijnej, inicjując 
wydawanie gazetki „Wokół Krzyża” (za co w stronę 
AK składamy głęboki ukłon), podejmując modlitwę 
w wyznaczonych intencjach… Przez dwadzieścia 
pięć lat swojej działalności w naszej wspólnocie 
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nie próżnował. 
I z pewnością nigdy próżnował nie będzie, bo różnych 
obszarów życia parafialnego, w których może żywo 
uczestniczyć (rozwijając się przy tym duchowo), 
naprawdę nie brakuje.

„W”	 jak	„wzloty	( i 	upadki)”
Rok 2005 na trwałe zapisał się w pamięci wszystkich 
Polaków – nie inaczej było też w naszej wspólnocie 
parafialnej. Nasilające się cierpienie, powolne odcho-
dzenie i w końcu śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II 
napełniły wszystkich bólem i smutkiem. W tym czasie 
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spontanicznie gromadziliśmy się na modlitwie za zmar-
łego papieża, podejmowaliśmy różne postanowienia, 
a potem uczestniczyliśmy w modlitwach o jego rychłe 
wyniesienie do chwały ołtarzy. Wydawało się, że ten 
czas tak dogłębnie przeorał naszą świadomość, że po 
tym nic nigdy nie będzie już takie samo. Trwaliśmy 
w stanie religijnego uniesienia – duchowego wzlotu… 
Jednak po pewnym czasie pierwszosobotnie msze 
święte połączone z modlitwą o beatyfikację papieża 
przestały już gromadzić nas tak licznie jak na początku, 
osłabła nasza gorliwość… Czy nie zdarza nam się to 
częściej? Nieraz okres wzrostu w wierze budzi w nas 
samozadowolenie, które okazuje się tylko zapowiedzią 
upadku. Lecz po to właśnie są upadki – żeby pozwolić 
Bogu, by wziął nas na swoje ramiona.

„Z” 	 jak	„zdrowie”
Na początku 2020 roku jak grom z jasnego nieba spadła 
na nas wiadomość o wykryciu w Polsce pierwszych 
przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2. I cho-
ciaż początkowo myśleliśmy, że pandemia będzie 
problemem raczej dużych, zatłoczonych miast, a nie 
mniejszych – tak jak nasza wioska – społeczności, rze-
czywistość okazała się trudna i bolesna. Wielu osobom 
udało się wrócić do zdrowia, niektórzy jednak zakażenie 
przechodzili bardzo ciężko. Kilkoro spośród nas zmarło, 
będąc tak naprawdę jeszcze w pełni sił… Czas pandemii 
zostawił w nas głęboki ślad. Uświadomił nam, jak kru-
che jest nasze życie i jak cenne jest zdrowie – zwłaszcza 
wtedy, gdy zaczyna go brakować. Była to też okazja, by 
przekonać się, jak ciężkie i przykre jest nasze życie, gdy 
nagle zostajemy odcięci od źródła życia bijącego dla nas 

w sakramentach Kościoła, zwłaszcza w sakramencie 
pokuty i Eucharystii. Bez Boga naprawdę trudno jest 
żyć. Modlimy się więc o zdrowie dla ciała – ale równie 
mocno prosimy o zdrowie duszy.

„Ź” 	 jak	„źródło	 łaski”
„W tym znaku zwyciężysz”. Napis na ścianie kościoła 
kieruje nasz wzrok na wiszący od 1997 roku w central-
nym miejscu prezbiterium okazały drewniany krzyż 
z rozpiętym na nim Chrystusem. Gromadzimy się 
wokół niego, mając świadomość, że to na nim Zba-
wiciel oddał za nas życie i otworzył nam swoje serce, 
z którego jak ze źródła wypływa „łaska po łasce” (por. 
J 1,16). Ten krzyż góruje nad nami – nad naszymi pro-
blemami, troskami i cierpieniami; nad wszystkim, co 
zdaje się nas przerastać, przytłaczać czy wręcz wbijać 
w ziemię. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utru-
dzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” – mówi 
Jezus (Mt 11,28). W cieniu Jego rozpiętych ramion nie 
mamy się czego obawiać – nawet jeśli zostaniemy 
ukrzyżowani razem z Nim. Wystarczy nam Jego łaski 
(por. 2 Kor 12,9).

„Ż” 	 jak	„życie 	wieczne”
W październiku 2018 roku na frontowej ścianie kaplicy 
cmentarnej wykonany został pokaźnych rozmiarów 
fresk przedstawiający zmartwychwstałego Zbawiciela. 
Spojrzenie na Chrystusa zwyciężającego śmierć i za-
praszającego nas w swoje otwarte ramiona kieruje 
nasze myśli ku ostatniemu rozdziałowi naszego życia 
i budzi w sercu ogromną radość – mimo iż sam widok 
cmentarza kojarzy nam się raczej ze smutnymi chwila-

mi pożegnań z bliskimi. Fresk 
ten niczym apokaliptyczna 
wizja objawia nam ostatecz-
ny dzień, zamykający dzieje 
świata – zamykający rów-
nież całą historię naszej pa-
rafii. Choć nie wiemy, kiedy 
to nastąpi, już teraz możemy 
powiedzieć, że będzie to naj-
piękniejszy spośród wszyst-
kich jej dni. A zatem „choć 
zasmuca nas nieunikniona 
konieczność śmierci”, wszy-
scy i tak zmierzamy ku życiu 
wiecznemu.

Jonasz Zając
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Misje święte w parafii

Dzieło głoszenia Ewangelii wciąż jest stałą cechą 
życia Kościoła od początku jego istnienia. Misja 
Kościoła wypływa z polecenia, które Jezus dał 

swoim uczniom. Potwierdzenie tego nakazu odnajdu-
jemy w Ewangelii św. Mateusza: „Idźcie więc i uczcie 
wszystkie narody”. To zadanie ewangelizacyjne stano-
wi zasadniczą misję Kościoła. Pośród wielości metod 
ewangelizacyjnych możemy wyróżnić między innymi 
popularne od XVI wieku misje ludowe. Należą one do 
jednych z najbardziej sprawdzonych i niezwykle owoc-
nych nurtów działalności Kościoła. To one stanowią 
wciąż niezastąpiony środek okresowej odnowy życia 
chrześcijańskiego.

W naszej parafii we wrześniu 2022 roku przed uro-
czystością odpustową odbędą się czwarte już misje 
święte. Ostatnie miały miejsce w 2012 roku. Prowadzili 
je ojcowie redemptoryści. Najbliższe misje poprowadzą 
ojcowie oblaci. Żeby lepiej zrozumieć, czym są misje 
oraz jak mamy je przeżywać i jak należy się do nich 
odpowiednio przygotować, najlepiej będzie zacząć 
rozważanie od terminologii tego słowa. Teologicznie 
termin misje święte (misje ludowe, z łac. mittare) 
odnosi się do danej wspólnoty jako całości. Termin 
ten występuje w języku kościelnym od XVI wieku 
na określenie sposobu przepowiadania słowa Boże-
go, nazywanego dotychczas rozkrzewianiem wiary 
i szerzeniem Ewangelii. To nadzwyczajna, czasowo 
ograniczana pomoc, udzielana duszpasterzom, aby 
móc skuteczniej osiągnąć cel ich pasterskiej posługi.

Każda misja jest odpowiednio wcześnie przygoto-
wywana, aby była owocnym czasem odrodzenia parafii 
oraz aby mogła zgromadzić w Kościele również tych, 
którzy już dawno przestali uczęszczać na msze świę-
te. Aby czas misji był owocny, należy ich organizację 
rozpocząć od skierowania zaproszenia do parafian. 
Dobre przygotowanie jest gwarancją, że misje wycisną 
trwały ślad w sercach wiernych. W przygotowaniach 
do misji zaleca się ukierunkowywać nabożeństwa 
i ofiarowywać post w ich intencji. Należy również 
odmawiać modlitwy o łaski misyjne, między innymi 
poprzez włączanie intencji misji świętych do modlitwy 
powszechnej w mszach świętych.

II Ogólnopolski Synod Plenarny uznał działalność 
misji świętych za odmienną niż rekolekcyjna. W od-
różnieniu od corocznych trzydniowych rekolekcji misje 
trwają zwykle tydzień i odbywają się co dziesięć lat. 
Podczas nich w odpowiednich porach głosi się wiernym 
kazania o prawdach wiary i moralności oraz odprawia się 
nabożeństwa. Każdy dzień misji to rozważanie tematu 
związanego z wiarą dla kobiet, mężczyzn, dzieci oraz 
młodzieży. Misje św. to między innymi czas szukania 
siebie, odnajdywania siebie w kontekście Boga, w relacji 
do Boga. Jest to najlepszy czas rozrachunku z własnym 
sumieniem w obliczu prawdy o miłosierdziu Boga 
względem człowieka. Jest to również czas na głęboką 
modlitwę i sakramenty święte, zwłaszcza sakrament 
pokuty i pojednania oraz Eucharystię. Misje parafialne 
mają za cel jak najlepiej przygotować parafian do powyż-

szych sakramentów – i dotyczy 
to zarówno tych osób, które 
uważają się za gorliwych kato-
lików, jak i tych, które z różnych 
powodów odeszły od Boga. 
Dzięki uczestnictwu w misjach 
na ich zakończenie będzie moż-
na uzyskać odpust zupełny. Na 
podstawie wykazu odpustów 
zatwierdzonego przez Stolicę 
Apostolską „udziela się, pod 
zwykłymi warunkami, odpu-
stu zupełnego wiernym, którzy 
przynajmniej przez pełne trzy 
dni uczestniczyli w misjach 
świętych”. W ostatnim dniu 
odbywa się uroczyste poświę-
cenie krzyży misyjnych i błogo-
sławieństwo przez misjonarzy. 
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Ojcowie misjonarze przypominają o zagrożeniach, jakie 
niesie ze sobą współczesny zmieniający się świat. Mi-
sjonarze ukazują, że katolik powinien być świadkiem 
wartości chrześcijańskich i ich strzec. Ogólnymi celami 
działania misyjnego jest uaktywnienie członków parafii 
do mocniejszego kierowania się słowem Bożym oraz 
wzmocnienie i odnowienie wiary wspólnoty oraz roz-
poczęcie działalności nowych grup formacyjnych. Nauka 
II Soboru Watykańskiego o Kościele i doświadczenia 
współczesne każą nam wykorzystać ten szczególny 
czas tak, aby był on wydarzeniem wybijającym się 
ponad inne wydarzenia parafialne. Misje święte mogą 
mieć wielkie znaczenie dla odnowy parafii, jeśli będą 
właściwie przeprowadzone i przeżyte.

Na zaproszenie księdza proboszcza misje parafialne 
poprowadzą ojcowie oblaci z zespołu klasztornego 
założonego przez benedyktynów. Klasztor położony 
jest na Świętym Krzyżu w Nowej Słupi. W opactwie 
przechowywane są relikwie Krzyża Świętego, odkąd 
w 1306 roku książę Władysław Łokietek przekazał 
je łysogórskim benedyktynom. Od 1936 klasztor za-
mieszkuje Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów pod 
wezwaniem Maryi Niepokalanej.

Dzieje zgromadzenia zakonnego sięgają roku 1816, 
kiedy to zostało ono założone przez św. Eugeniusza, 
późniejszego biskupa Marsylii. Założyciel zgromadze-
nia dostrzegł, jak ogromne spustoszenie moralne we 
Francji zrobiła rewolucja francuska. Zgromadzenie było 
odpowiedzią na tę sytuację i jego zadaniem była ewan-
gelizacja kraju. Wszyscy oblaci byli zgodni, by oprócz 
prowadzenia misji parafialnych we Francji podjąć się 
również głoszenia Ewangelii na misjach zagranicznych, 
idąc na krańce świata. Naczelne miejsce w posłudze 
misyjnej zajmuje głoszenie Ewangelii – przepowiadanie. 
Oblaci mają mówić językiem prostym i bezpośrednim. 
Misje prowadzone przez nich za cel stawiają sobie odno-
wienie wspólnoty parafialnej jako całości oraz wyjście 
do tych, którzy mają najmniejszy kontakt z Kościołem.

Papież Leon XII zatwierdził zgromadzenie w 1826 
roku pod nazwą Misjonarze Oblaci Najświętszej i Nie-
pokalanej Panny Maryi. Bracia zakonni za dewizę 
klasztoru przyjęli słowa: „Głosić Ewangelię ubogim 
posłał mnie Pan” (Łk 4,18). Gorliwość i odwaga, które 
od początku charakteryzowały oblatów, szybko zaczęły 
przynosić owoce w ich apostolskim zaangażowaniu. 
Nowe powołania szerzyły się w kolejnych krajach. 
W dniu śmierci św. Eugeniusza założone przez niego 
zgromadzenie miało placówki w Europie, w Ameryce 
Północnej i Środkowej, w Azji i Afryce. Dzisiaj oblaci 
są obecni w siedemdziesięciu czterech krajach na ca-
łym świecie. W Polsce obecnie jest dwadzieścia jeden 
prowincji misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej.

Swoje posługiwanie oblaci zawierzają opiece Maryi 
Niepokalanej – Ona jest dla nich wzorem i strażniczką 
życia konsekrowanego. Otwarta na Ducha Świętego, 
jako pokorna służebnica, całkowicie poświęciła samą 
siebie osobie i dziełu Zbawiciela. W tych cechach oblaci 
widzą wzór wiary Kościoła i własny. Posługa misyjna 
ma dwa oblicza: głoszenie misji ludowych (parafialnych) 
i misje zagraniczne (ad gentes). Papież Pius XI obdarzył 
oblatów przydomkiem „specjaliści od trudnych misji”.

Zewnętrznym znakiem wyróżniającym misjonarzy 
oblatów jest krzyż. Św. Eugeniusz, klęcząc przed krzy-
żem w Wielki Piątek, przeżył nawrócenie, w rezultacie 
czego postanowił wstąpić na drogę życia kapłańskiego. 
Pragnąc poświęcić się ewangelizowaniu najbardziej 
ubogich, Eugeniusz de Mazenod zjednoczył wokół 
siebie kilku kapłanów kochających Kościół. U stóp swe-
go misjonarskiego krzyża zredagował tekst pierwszej 
konstytucji i reguły nowo powstałego stowarzyszenia. 
W owych zapiskach zaznaczył, że ten właśnie krzyż ma 
być dla oblatów przypomnieniem pokory, cierpliwości, 
miłości, skromności i wszystkich innych cnót, których 
potrzeba do spełnienia tak świętej i wzniosłej posługi. 
Ten oblacki krzyż bracia przyjmują w dniu wieczystych 
ślubów zakonnych i staje się on ich wyróżniającym 
znakiem. Podejmując się misji, gdziekolwiek pojawiają 
się najbardziej naglące potrzeby Kościoła, krzyż zawsze 
jest sercem ich posłannictwa.
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Herbem zgromadzenia jest symbol krzyża oblackiego 
z rozchodzącymi się na zewnątrz promieniami oraz 
napisem: „Głosić Ewangelię ubogim posłał mnie (Pan)” 
i „Ubodzy są ewangelizowani”. W herbie u podstaw 
krzyża widnieje napis OMI, czyli skrót od Oblati Mariae 
Immaculatae – Oblaci Maryi Niepokalanej.

Dla parafii misje święte powinny być wydarzeniem 
największej rangi w duchowym życiu, które swo-
ją wyjątkowością podkreśla wspólnotowość wiary 
zamieszkujących dany teren parafian. Powinniśmy 
jak najlepiej wykorzystać ten 
czas, ponieważ jest to szansa 
na odnowę życia duchowego. 
Jest to wydarzenie niebędące 
tylko kolejnym epizodem, który 
odejdzie bezpowrotnie w prze-
szłość, ale na trwałe wzbogaci 
i ożywi duchowe oblicze parafii 
oraz pogłębi jej wiarę poprzez 
odmianę dotychczasowego ży-
cia zgodnie z doświadczeniem 
i naukami rekolekcyjnymi. Jest 
to okres szczególnej duchowej 
mobilizacji przywracającej nam, 
którzy w nich aktywnie uczest-
niczymy, sprawność duchową 
w pojmowaniu zasad wiary 
w codziennym życiu. Ćwicze-
nia misyjne, słuchanie słowa 
Bożego, sakramenty święte, 
modlitwa i skupienie mają na 
celu ożywienie wiary, podjęcie 
decyzji o nawróceniu czy reflek-
sji nad sobą samym. Dzięki nim 
zatrzymamy się przed Bogiem 
i przemyślimy nasz stosunek 
do Niego. Będziemy mieć czas 
na rozważania, na przykład nad 
tym, czy Bóg jest w naszym 
życiu na pierwszym miejscu. 
Jest to wyjątkowy moment 
szukania i poznawania Boga, 
odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swego 
serca i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu. Czas 
naprawiania relacji z ludźmi, z którymi żyjemy, pra-
cujemy, których kochamy i których nie akceptujemy; 
z osobami bliższymi i dalszymi naszemu sercu; czas 
uświadomienia sobie, że jesteśmy kochani przez Boga, 
że On w swej niezmierzonej miłości posłał swojego 
Syna Jezusa Chrystusa, który na krzyżu oddał swoje 
życie za każdego z nas; czas uświadomienia sobie, że 
Jezus zmartwychwstał, abyśmy mogli na wieki z Nim 

przebywać w Jego królestwie. Wykorzystajmy czas 
misji świętych do wzrastania w wierze i dzięki swo-
jemu uczestnictwu w nich dajmy świadectwo wiary. 
Módlmy się również, aby w misjach parafialnych wzięli 
udział wątpiący i odrzucający Boga, nieakceptujący 
nauczania Kościoła i dzięki nim znaleźli w sobie siłę 
i dostąpili łaski odzyskania wiary.

Andrzej Sikoń

Źródła:
Adamczyk J., Misje ludowe jako nadzwyczajna forma 

przepowiadania słowa Bożego w parafii. Aspekt 
kanoniczno-pastoralny, „Annales Canonici” 2014, 
nr 10, s. 81-103.

Strona internetowa: Oblaci.pl.

Modlitwa w intencji misji świętych

O dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo 
dla misji świętych, które odbędą się w naszej parafii. 

Spraw łaskawie, żeby te misje święte przyniosły Tobie większą 
chwałę, a duszom naszym zbawienny pożytek. Ty bowiem 
chcesz, żeby wszyscy ludzie poznali prawdę i byli zbawieni, 
lecz bez Twojej łaski nic nie możemy uczynić. Dlatego z wielką 
ufnością wołamy do Ciebie słowami Twojego Syna: „Przyjdź 
królestwo Twoje!”.

Panie Jezu! Pomóż nam dobrze przeżyć te misje święte. Napeł-
nij nas pragnieniem ratowania nie tylko własnej duszy, ale też 
zbawienia dusz bliźnich naszych, którzy daleko żyją od Ciebie.

Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i nam, aby za 
łaską Twoją odnowiło się oblicze naszej parafii.

Święta Rodzino z Nazaretu – Jezu, Maryjo, Józefie – oświe-
cajcie nas, dopomagajcie nam i ratujcie nas.

Amen.
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25 lat Parafialnego Oddziału  
akcji Katolickiej w parafii  

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego  
w Wielkiej Wsi

Zaszczytny jubileusz dwudziestopięciolecia dzia-
łalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 
w Wielkiej Wsi przypada na miesiąc luty 2022 

roku. Możemy cieszyć się tą rocznicą i dziękować 
Panu Bogu za błogosławieństwo tego dzieła ewan-
gelizacji i zaangażowania osób świeckich pod ducho-
wym przewodnictwem księdza proboszcza Romana 
Miareckiego, który to w czasie parafialnej wizyty 
duszpasterskiej w styczniu 1996 roku skierował do 
parafian zaproszenie do członkostwa w tej organiza-
cji. Chęć przystąpienia do Akcji Katolickiej wyraziły 
w tym czasie następujące osoby: Agnieszka Durasik, 
Krystyna Armatys, Barbara Armatys, Zofia Giemza, 
Marta Pławecka, Grażyna Skóraś, Małgorzata Szcze-
pańska, Maria Węgiel, stanowiące grupę inicjatywną, 
do której dołączyli także: Wiesław Armatys, Krystyna 
Gołąb, Jolanta Nowak, Maria Osienkiewicz, Józef 
Micał, Bogusława Lesiak.

W następnych latach w gronie członków 
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej były 
również: Barbara Jewuła, Maria Malisz, Dorota 
Kuk, Anna Gostek, Joanna Bednarska, Renata 
Solak, Marta Michałek, Marzena Kieć, Maria 
Kieć, Agnieszka Kabat, Małgorzata Bąk, Agniesz-
ka Pater, Małgorzata Adamczyk, Ewa Gacek.

Pierwszą prezes Akcji Katolickiej w naszej 
parafii była p. Maria Węgiel, a obecnie od 2007 
roku funkcję tą pełni p. Krystyna Armatys.

Powołanie Parafialnego Oddziału Akcji Kato-
lickiej to czynna, kierowana duchem pragnienia 
rozwoju ewangelizacji odpowiedź księdza pro-
boszcza Romana Miareckiego i zaangażowanych 
w ciągu tych lat parafian na wezwanie Ojca 
Świętego Jana Pawła II, który przemawiając do bi-
skupów polskich przybyłych do Rzymu z wizytą ad 
limina apostolorum 12 stycznia 1993 roku, powiedział: 
„Akcja Katolicka w Polsce była żywa i przynosiła 
wiele owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. 
Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich 
w Polsce byłaby niepełna”. Papież odniósł się w tej 
wypowiedzi do lat 1930-1939, kiedy to w Polsce miał 
miejsce formalny rozwój Akcji Katolickiej.

Celem działalności tej organizacji w Kościele kato-
lickim jest wzmocnienie zaangażowania ludzi świec-
kich, aby mogli oni „czynić obecnym i aktywnym 
Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, 
gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą 
ziemi” (Konstytucja Lumen gentium, nr 33).

Dążąc do apostolskiej obecności w życiu parafii, 
przy ścisłej współpracy z księdzem proboszczem Ak-
cja Katolicka uczestniczy w wydarzeniach i uroczy-
stościach parafialnych, a także podejmuje własne 
inicjatywy programowe. Zgodnie z postanowienia-
mi ogólnymi ujętymi w Statucie Akcji Katolickiej 
w Polsce opracowano własny parafialny ramowy 
program działalności, który w następnych latach 
był wzbogacany i modyfikowany w zależności od 
zaistniałych potrzeb.

Comiesięczne spotkania Parafialnego Oddziału 
Akcji Katolickiej są czasem formacji duchowej po-
przez rozważania Ewangelii, omawianie dzieł św. 
Jana Pawła II, zagłębianie się w treść ciekawych 
książek religijnych, przygotowywanie adoracji oraz 
poznawanie życia i działalności wybitnych postaci 
Kościoła katolickiego. Na spotkaniach tych wspólnie 
konsultowane i planowane są kwestie organizacyjne 
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podejmowanych przez Akcję Katolicką działań oraz 
organizowanych wydarzeń i uroczystości parafialnych.

Począwszy od 1997 roku nasz oddział Akcji Katolickiej 
organizuje corocznie Parafialny Dzień Dziecka, w progra-
mie którego łączona była część konkursowa w zakresie 
dotyczącym aktualnego tematu roku liturgicznego z re-
kreacją, zabawą, piosenką religijną i rozgrywkami spor-
towymi. Często organizowany był również poczęstunek 
dla dzieci i upominki w zależności od pozyskanych 
funduszy i datków rzeczowych od sponsorów. Zawsze 
jednak organizacja tego święta dzieci miała na celu do-
starczenie im wielu radosnych emocji oraz możliwości 
wykazania się swym talentem, a także motywowanie 
do pogłębiania wiedzy religijnej. Cykliczną, coroczną 
uroczystością parafialną organizowaną przez Akcję 
Katolicką jest spotkanie dzieci z Świętym Mikołajem, 
uświetnione występami przedszkolaków.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wraz z księdzem 
proboszczem uczestniczy w wyjazdach na diecezjalne 
zgrupowania Dziewczęcej Służby Maryjnej, pełniąc 
opiekę nad „maryjkami” z naszej parafii i uczestnicząc 
duchowo w tych rozśpiewanych, rozmodlonych 
i wielbiących Matkę Bożą spotkaniach.

Do stałych, corocznych wydarzeń w programie 
Akcji Katolickiej należy również prowadzenie modli-

tewne różańca w październiku oraz adoracji w czasie 
liturgii Wielkiego Piątku i nabożeństwa czterdziesto-
godzinnego.

Każdego roku w okresie Bożego Narodzenia człon-
kowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej lub ich 
przedstawiciele gromadzą się wraz z członkami tego 
stowarzyszenia z innych parafii naszego dekanatu na 
uroczystych spotkaniach opłatkowych, za każdym 
razem według przyjętej kolejności w innych parafiach. 
Jest to okazja nie tylko do złożenia sobie serdecznych 
życzeń, ale też do wzajemnego zapoznania się oraz 
do wymiany doświadczeń w zakresie prowadzonej 
działalności.

Wyjątkowymi wydarzeniami każdego roku są od-
bywające się w czerwcu ogólnopolskie pielgrzymki 
Akcji Katolickiej na Jasną Górę, kiedy to udajemy 
się tam wraz z grupami stowarzyszenia z dekanatu 

Wojnicz i u stóp cudownego 
obrazu składamy Maryi nasze 
podziękowania, prośby i zawie-
rzenia.

Prezes Parafialnego Oddziału 
Akcji Katolickiej systematycz-
nie bierze udział w organizo-
wanych diecezjalnych rekolek-
cjach stowarzyszeniowych oraz 
w spotkaniach formacyjnych 
z okazji uroczystości Chrystu-
sa Króla Wszechświata, która 
jest patronalnym świętem Akcji 
Katolickiej.

Dwadzieścia pięć lat istnienia 
Akcji Katolickiej w naszej para-
fii to okazja do licznych wspo-
mnień, refleksji i podsumowań. 
Patrząc wstecz na wszelkie po-
dejmowane działania, możemy 
przyznać, że rzeczywiście jest to 

wyjątkowe dzieło apostolstwa świeckich i naszego 
księdza proboszcza, który od początku nas wspierał, 
inspirował i duchowo przewodniczył nam na tej dro-
dze w trosce o wzbogacenie życia naszej wspólnoty 
parafialnej.

Marta Bocheńska
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KaLENDaRz WYDaRzEŃ PaRaFIaLNYCH 
gRUDzIEŃ 2021 – LISTOPaD 2022 

26 grudnia – Kolęda misyjna

3 stycznia – Opłatek dla Rady Parafialnej

3 stycznia – Adoracja Dzieciątka Bożego w żłóbku przygotowana przez dzieci

6 stycznia – Spotkanie opłatkowe dla DSM

20 lutego – Duchowe przygotowanie się do wizytacji kanonicznej, którą przeprowadzi 

ks. bp Leszek Leszkiewicz

23 lutego – Triduum dla młodzieży przed przyjęciem sakramentu bierzmowania

25 lutego – Spowiedź przed wizytacją

26-27 lutego – Wizytacja kanoniczna

1 marca – Adoracja Najświętszego Sakramentu jako wynagrodzenie za grzechy karnawału

15 kwietnia – Droga krzyżowa do Krzyża Jubileuszowego

17 kwietnia – Wielkanoc – procesja rezurekcyjna

1 maja – Pierwsza komunia święta

8 maja – Rocznica pierwszej komunii świętej

22 maja – Jubileusz dwudziestopięciolecia powstania Akcji Katolickiej w naszej parafii

16 czerwca – Boże Ciało – procesja eucharystyczna

11 września – Rozpoczęcie misji parafialnych, które poprowadzą ojcowie oblaci

14 września – Droga krzyżowa do Krzyża Jubileuszowego

18 września – Uroczystość odpustowa ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego – czterdziesta 

rocznica powstania parafii

24 listopada – Parafialny dzień adoracji Najświętszego Sakramentu
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WIzYTa DUSzPaSTERSKa 2021/2022

27 grudnia godz. 9.00 – grupa VI (Banaś – Jewuła)

28 grudnia godz. 9.00 – grupa V (Gacek – Łuba)

29 grudnia godz. 9.00 – grupa IV (Stanczykiewicz – Gostek)

30 grudnia godz. 9.00  – grupa VII (Karpiel – Kogut)

03 stycznia godz. 13.30  – grupa VIII (Piekło – Armatys)

04 stycznia godz. 13.30 – grupa XII (Kusion – Świętoń)

08  stycznia godz. 9.00 – grupa XI (Jędrzejek – Gurgul)

09 stycznia godz. 13.30 – grupa XV (Malisz – Izak)

11 stycznia godz. 13.30  – grupa XIV (Gołąb – Durasik)

13 stycznia godz. 13.30 – grupa XIII (Pawlina – Kuk)

15 stycznia godz. 9.00 – grupa III (Pieńkowski – Paściak)

17 stycznia godz. 13.30 – grupa IX (Kusion – Pawlina)

18 stycznia godz. 13.30 – grupa X (Migoń – Pawlina)

20 stycznia godz. 13.30 – grupa II (Sikoń – Golonka)

22 stycznia godz. 9.00  – grupa I (Kawa – Jędrzejek)
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