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Bóg się
nie męczy

o. Andrzej Tupek SP

Człowiek ciągle czuje się
zmęczony – pracą, zimowo-wiosennym przełomem pogodowym, bliźnim, samym
sobą i swoimi słabościami,
a zdarza się, że także Panem
Bogiem. Papież Franciszek,
w Roku Miłosierdzia, zwraca nam uwagę, że w przeciwieństwie do nas, Pan Bóg
się nie męczy, nie męczy się
przebaczaniem. Tego tematu
dotyczyły rekolekcje, którymi rozpoczęliśmy Wielki

Post. Nad tajemnicą Bożego
przebaczenia medytowali
małżonkowie podczas dnia
skupienia, dnia duchowego SPA. Sanus Per Aquam
(łac. zdrowie dzięki wodzie)
to dzisiaj bardzo modny
i efektywny sposób regeneracji. Duchowe SPA – Spotkanie, Pokarm, Adoracja
– to inna, niemniej ważna
regeneracja. To próba wejścia w głąb siebie, oczyszczenie serca i otwarcie się
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na Tego, który w geście
miłosierdzia nieustannie
wychodzi nam naprzeciw.
Niechaj ten numer będzie
dla Ciebie zaproszeniem do
takiego wewnętrznego SPA
– oczyszczenia, odrodzenia
i zawierzenia życia Temu,
który ma siłę, żeby Cię
podnosić. I nigdy się tym
nie zmęczy. I dzięki Niemu
zmartwychwstaniesz.

Nieustannego Zmartwychwstawania, choć czasem może
mozolnego,  ostatecznie jednak pokrzepiającego i dającego siłę,  
by wejść w pełnię  życia  
na Święta Wielkanocne życzy Redakcja i Duszpasterze

Relacje
Magdalena Kiwior

 W styczniu odbył się Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego, zorganizowany przez Parafialny Klub Sportowy
PORTA. Wzięło w nim udział 28 sportowców z zaprzyjaźnionych parafialnych klubów sportowych. Turniej
został podzielony na dwie kategorie: szkołę podstawową i gimnazjalną. Dla zwycięzców czekały pamiątkowe
puchary, medale i dyplomy. (zdj. 1)
 W okresie świątecznym odbył się Charytatywny Koncert Kolęd Chóru Parafialnego z towarzystwem Scholii
przy akompaniamencie organisty Bartosza Banka oraz
kameralnego zespołu złożonego z uczniów Zespołu
Państwowych Szkół Muzycznych im. Karłowicza. Po
koncercie kwestowało Stowarzyszenie na rzecz dzieci
z chorobą nowotworową KOLIBER. (zdj. 2)
 Studenci z Duszpasterstwa Akademickiego Pijarów nagrali płytę, na której znalazły się tradycyjne kolędy, która sprzedawana była w okresie świątecznym po Mszach
Św. Dochód z płyt został przekazany na organizację
Światowych Dni Młodzieży w naszej parafii. (zdj. 3)
 Przez pierwszy tydzień ferii dzieci z naszej parafii brały
udział w Feriach w mieście, organizowanych przez
Świetlicę Kłapouszek wraz z pomocą licealistów i studentów. Codziennie uczestniczyły w zajęciach plastycznych i sportowych. Feriom w mieście towarzyszyły też
takie atrakcje jak wycieczki do klasztoru w Tyńcu czy
do skansenu w Zubrzycy oraz wyjście na lodowisko i do
kina. (zdj. 4)

 W ostatnim tygodniu stycznia grupa ministrantów
i lektorów wzięła udział w kolejnym narciarskim obozie
ministranckim w Kościelisku k. Zakopanego. (zdj. 5)
 Na początku lutego zakończyła się czwarta edycja
kursu Alpha, w którym brali udział studenci oraz, po
raz pierwszy, osoby pracujące. Całość zakończyła się
modlitwą uwielbienia, konferencją i uroczystą kolacją
przygotowaną przez uczestników.
 Od Środy Popielcowej w naszej parafii przeżywaliśmy
rekolekcje wielkopostne pod hasłem: Bóg się nie męczy
przebaczaniem, prowadzone przez o. Tomasza Abramowicza SP. (zdj. 6)
 W pierwszy weekend marca w naszym kościele odbył
się wielkopostny dzień skupienia dla małżeństw pt. SPA
– spowiedź, pokarm, adoracja. Wzięło w nim udział ok.
80 osób. Kazanie oraz konferencję wygłosił o. Andrzej
Tupek, proboszcz parafii i moderator Domowego Kościoła w Małopolsce.
 W drugim tygodniu marca grupa studentów pojechała
na drugą edycję weekendowych wielkopostnych Rekolekcji 2.o. do Tenczyna, prowadzonych przez o. Jacka
Wolana SP i o. Tomasza Olczaka SP. (zdj. 7)
REDAKCJA: Hanna Marczyńska (redaktor naczelny), Lidia
Czerniewicz (korekta), Magdalena Kiwior, Hanna Michalczyk,
Przemysław Radzyński, o. Piotr Recki SP, Dominika Robak, o. Andrzej
Tupek SP, Bartosz Zapalski, KONTAKT: glosostrejbramy@gmail.com
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Uczynki miłosierdzia
o. Piotr Recki SP

W zapowiadającej Rok
Miłosierdzia bulli Misericordiae Vultus (Oblicze miłosierdzia), papież Franciszek napisał: Potrzebujemy
nieustannie kontemplować
tajemnicę miłosierdzia.
Jest ona dla nas źródłem
radości, pogody i pokoju.
Jest warunkiem naszego
zbawienia. (...). Miłosierdzie
to najwyższy i ostateczny
akt, w którym Bóg wychodzi
nam na spotkanie. Miłosierdzie jest podstawowym
prawem, które mieszka
w sercu każdego człowieka,
gdy patrzy on szczerymi
oczami na swojego brata,
którego spotyka na drodze
życia. (...).
W tym krótkim, zaczerpniętym z papieskiej bulli
fragmencie widać wyraźnie, że temat miłosierdzia
dotyczy tak naszej relacji
z Bogiem, jak i z drugim
człowiekiem. To dlatego
w tym samym dokumencie
papież wyraża swoje pragnienie: Jest moim gorącym
życzeniem, aby chrześcijanie zastanowili się podczas
Jubileuszu nad uczynkami
miłosierdzia względem ciała
i względem ducha. Będzie
to sposób na obudzenie
naszego sumienia, często
uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także na wchodzenie coraz głębiej w serce
Ewangelii, gdzie ubodzy są
uprzywilejowani przez Boże
miłosierdzie. Przepowiadanie Jezusa przedstawia
te uczynki miłosierdzia, abyśmy mogli poznać, czy żyjemy jak Jego uczniowie, czy
też nie. Odkryjmy na nowo
– zaprasza papież – uczynki
miłosierdzia względem ciała

Z inicjatywy papieża Franciszka od 8 grudnia
2015 roku przeżywamy w Kościele czas
Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.
Choć słowo ,,miłosierdzie” nie powinno być nam
obce, przeżywany czas jest zachętą do tego, byśmy
na nowo pochylili się nad treścią, którą to słowo
ze sobą niesie.
i względem ducha.
Kierowani papieską zachętą
do zastanowienia się nad
uczynkami miłosierdzia,
a przez to do obudzenia
naszych sumień i wchodzenia coraz głębiej w serce
Ewangelii chcemy w bieżącym i w kolejnych numerach
naszej parafialnej gazetki
pochylać się nad poszczególnymi uczynkami miłosierdzia. Będziemy to czynić
świadomi prawdy o tym, że
wokół nas wciąż nie brakuje naszych braci i sióstr,
z którymi w słowach:
Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili
(Mt 25,40 b), utożsamia się
sam Jezus.
Na wyciągnięcie ręki mamy
tych, którym możemy
pomóc, wypełniając dwa
pierwsze uczynki miłosierdzia: głodnych nakarmić
i spragnionych napoić. Oba
uczynki łączą się ze sobą
i odnoszą się do pomocy,
jakiej możemy udzielić
potrzebującym w formie codziennego pożywienia. O ile
dawanie osobom wyciągającym do nas rękę pieniędzy obarczone jest sporym
niebezpieczeństwem (dając
komuś pieniądze, możemy
przecież całkiem nieświadomie przyczynić się do tego,
że pijany mąż i ojciec zrobi
w domu prawdziwe piekło

swoim bliskim), o tyle dawanie jedzenia nie niesie ze
sobą ryzyka.
Nieco inaczej sprawa wygląda z trzecim uczynkiem
miłosierdzia względem ciała:
nagich przyodziać. Przy tym
uczynku Kościół akcentuje
potrzebę zwracania uwagi
na ochronę i szacunek dla
ludzkiego ciała, a co za tym
idzie, na godność każdego
człowieka.
Wspomniane wyżej uczynki
miłosierdzia łączą się ze
sobą. To właśnie dlatego
w licznych fragmentach
Pisma św. znajdujemy perykopy, w których kwestie
pożywienia i ubrania występują razem. Dobrym tego
przykładem są słowa z Listu
św. Jakuba: Jaki z tego
pożytek, bracia moi, skoro
ktoś będzie utrzymywał, że
wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama
wiara zdoła go zbawić? Jeśli
na przykład brat lub siostra
nie mają odzienia lub brak
im codziennego chleba,
a ktoś z was powie im: Idźcie
w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta! – a nie da im
tego, czego koniecznie potrzebuje dla ciała – to na co
się to przyda? Tak też wiara,
jeśli nie byłaby połączona
z uczynkami, martwa jest
sama w sobie (Jk 2, 14-17).
Równie wyraźnie połączenie
kwestii pożywienia i troski

o odzienie wybrzmiewa
w słowach samego Jezusa:
Kto ma dwie suknie, niech
jedną odda temu, kto nie ma.
Kto ma żywność, niech tak
samo czyni (Łk 3, 11).
Warto zauważyć, że w obu
przytoczonych powyżej
biblijnych fragmentach jako
pierwsza poruszana jest
sprawa odzienia. Kwestia
zaspokojenia głodu wspominana jest dopiero w drugiej kolejności. Na pewno
nie wynika to z jakiegoś
przypadku czy z pomyłki.
Jezus doskonale przecież
wiedział, co to znaczy brak
odzienia. Doświadczył tego
osobiście w czasie drogi
na Golgotę. Właśnie wtedy odebrano Mu ostatnią
Jego własność – tunikę. Od
momentu odarcia z szat nie
miał już nic swojego. Może
to właśnie dlatego w przytoczonym wyżej fragmencie
Ewangelii najpierw mówi
o sukni, a dopiero potem
o żywności?
Wszystkie trzy omawiane
tutaj uczynki miłosierdzia
mają jeden wspólny cel.
Mają zaradzać podstawowym potrzebom naszych
bliźnich. Warto więc
w kontekście choćby tylko
tych trzech powyżej przywołanych uczynków zadać
sobie pytanie, czy i w jaki
sposób mogę w najbliższym czasie spełnić choćby
jeden z nich. Okazji ku temu
pewnie nie zabraknie. Tak
jak i nie brakuje tych, którzy
potrzebują naszej pomocy
i wsparcia. I jeszcze jedno...
Trzeba pamiętać, że radosnego dawcę miłuje Bóg
(2 Kor 9.7). Ale o tym już
w następnym numerze.

SPOTKANIE ZE SŁOWEM
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Rozważania

na Triduum Paschalne
o. Edward Kryściak SP

Wielki Czwartek
Jezus, widząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał
od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy.
I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany (J 13, 3 – 5).
Ostatni wspólny wieczór.
Łamany wspólnie chleb.
A Jan koncentruje uwagę
na umyciu nóg. Jezus przepasany jak sługa pochyla się
do nóg uczniów i obmywa
je. Ociera je prześcieradłem,
którym jest przepasany. On,
Pan i Nauczyciel, jak o Nim
mówili uczniowie. Gest
pełen uniżenia i pokory.

Ten gest ma nam przypominać, że miłość wyraża
się w służbie wobec tych,
których się kocha. Umiłowawszy swoich na świecie,
do końca ich umiłował. Po
to uczestniczymy w Eucharystii, aby uczyć się tej
postawy służby. Mówi nam
dzisiaj: Dałem wam przykład.

Wieczernik zobowiązuje.
Pokora Jezusa jest bezgraniczna. Dla oczyszczenia
człowieka staje się Sługą
i dokonuje obmycia człowieka z jego brudu – z grzechu.
Z przebitego na Krzyżu
serca wypłynie woda i krew.
Woda – symbol sakramentu
chrztu, sakramentu oczysz-

czenia. Wieczernik dopełnia się na Krzyżu. Jezus
przyjmuje śmierć, staje się
Paschalnym Barankiem, aby
wyzwolić każdego z nas
z brudu grzechu i śmierci.
Obmyci wodą chrztu,
oczyszczeni z brudu
grzechu, możemy zasiąść
z Jezusem do stołu Eucharystii.

1. Czy potrafię podejmować codzienne domowe obowiązki
w poczuciu służby miłości?
2. Czy potrafię przyjąć posługę miłości?

Wielki Piątek
Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz dodać: i przemówił do nich: „Oto wyprowadzam Go do was na
zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej winy”. Jezus więc wyszedł na zewnątrz,
w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: Oto Człowiek! Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: „Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!”. Rzekł do nich Piłat: „Weźcie Go i sami ukrzyżujcie!
Ja bowiem nie znajduję w Nim żadnej winy”. Odpowiedzieli mu Żydzi: „My mamy Prawo, a według
Prawa powinien On umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym”. Gdy Piłat usłyszał te słowa, uląkł
się jeszcze bardziej. Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa: „Skąd Ty jesteś?”. Jezus jednak nie
dał mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do Niego: Nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam
władzę uwolnić Ciebie i mam władzę Ciebie ukrzyżować? Jezus odpowiedział: Nie miałbyś żadnej
władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie wydał
tobie. Odtąd Piłat usiłował Go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: Jeżeli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto czyni się królem, sprzeciwia się Cezarowi.
Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny
szóstej. I rzekł do Żydów: Oto wasz król! A oni krzyczeli: „Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!”. Piłat powiedział
do nich: „Czyż króla waszego mam ukrzyżować?”. Odpowiedzieli arcykapłani: „Poza Cezarem nie
mamy króla”. Wtedy więc wydał im Jezusa, aby Go ukrzyżowano (J 19, 4 – 16).
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Droga Piłata, wbrew jego
woli, przecina się z drogą
Jezusa. Rozkaz rzymskiego cezara rzucił go do
najbardziej znienawidzonej prowincji imperium.
Trafiali tam raczej ci, którzy
w czymś podpadli. Trzeba
było się wykazać, by wrócić
z zesłania w tej znienawidzonej prowincji na kresach
imperium.
I pośród tych wystarczająco
niesprzyjających okolicz-

ności pojawił się jeszcze
On! Nie można było pozostać obojętnym, a żadne
z rozwiązań nie nie było
dobre. Wiedział dobrze –
wydali Go przez zawiść. Ale
uwolnić Go, to narazić się
Cezarowi.
Jezus przed trybunałem
rzymskiego namiestnika
musi robić wrażenie. Nawet
w obliczu śmierci zachowuje wewnętrzny spokój,
bo jest człowiekiem w pełni

wolnym! Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać.
Nikt Mi go nie zabiera, lecz
Ja sam z siebie je oddaję.
Mam moc je oddać i mam
moc je znów odzyskać (J 10,
17b – 18). Mimo spętanych
rąk, cierniowej korony i biczowania jest wolny!
Im bardziej Piłat Go poznaje, tym bardziej uświadamia
sobie Jego wolność i własne zniewolenie. Próbuje
zrzucić z siebie ciężar

odpowiedzialności za śmierć
Sprawiedliwego – to wasza
rzecz! Ale ma świadomość,
że to on ma władzę uwolnić
i skazać. On, nikt inny. I wydaje na śmierć, nie widząc
winy – z obawy, ze strachu,
może dla spokoju w tej
znienawidzonej prowincji.
Zniewolony strachem, spętany niewidocznym sznurem, wydaje wyrok wbrew
własnemu sumieniu, bo
przecież chciał uwolnić.

1. Czy w niesprzyjających okolicznościach potrafię zachować spokój?
2. Co stanowi pęta dla mojej wewnętrznej wolności?

Wielka Sobota
Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani
po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.
Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak
samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla
zniszczenia ciała grzesznego dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już
więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu.
Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że w Nim również żyć będziemy, wiedząc, że
Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że
umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla
grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie (Rz 6, 3-11).
Wielka Sobota. Szabat.
Pascha. Rozpoczyna się
święty czas. Życie zamarło
na chwilę. Nawet Bóg po
sześciu dniach stworzenia
chciał odpocząć. Teraz złożony w grobie odpoczywa
po trudach krzyżowej drogi
i konania. Potrzebujemy
się zatrzymać. Inaczej się

nie da. Potrzeba nam ciszy
Wielkiej Soboty, potrzebujemy wyhamowania rozpędzonego serca i umysłu. Nie
może być prawdziwego życia, kiedy człowiek oddziela
się od źródła Życia.
Cisza pozwoli objawić się
życiu. Nada sens cierpieniu

Krzyża. Grób, w którym
złożono Jego ciało już tętni
życiem. Grób znajdował się
w ogrodzie – autor Ewangelii nawiązuje do rajskiego ogrodu, gdzie również
tętniło życie. W rajskim
ogrodzie nastąpiło tragiczne
pęknięcie ludzkiej historii.
Jednym z jego skutków jest

śmierć. Bez Chrystusa, bez
Jego krzyża i śmierci, nasza
śmierć potwierdzałaby
tylko to tragiczne zerwanie
z Bogiem. Jego śmierć, Jego
krzyż sprawia, że nasza
śmierć może stać się ostatecznym powrotem do Boga
i wyzwoleniem się z niewoli
grzechu.

1. Jak reaguję na ciszę?
2. Czy potrafię odpoczywać?
3. Czy potrafię dostrzec cenę miłości, wyzwolenia z grzechu?
źródło: www.okruchyslowa.com
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Ponieważ przegrywam,
mogę zwyciężyć
Rozmawiała Hanna Marczyńska

O mocy, która mieszka w słabościach, możliwościach,
które rodzą się z ograniczeń, metodzie na lęk
i wyciągniętych rękach Boga opowiada ksiądz
Grzegorz Gruszecki, ojciec duchowny seminarium
w Krakowie i katecheta.

Czy człowiek, który wciąż
musi podnosić się ze swoich upadków, jest wiarygodny? Kim jest, skoro
w kółko powtarza te same
błędy?
Jest to człowiek wyjęty
ze środka Ewangelii. Tak
naprawdę dobra nowina
mówi o tym, że człowiek
jest słaby, popełnia grzechy,
gubi się i jest nieszczęśliwy.
Jednak jest dla niego ratunek – spotkanie z Jezusem
Chrystusem, który przyszedł, żeby nas podnieść,
wyzwolić, dać nową nadzieję. W pewnym momencie
zrozumiałem, że wszystkie
Ewangelie można zatytułować jednym hasłem „Jezus
szuka grzesznika”. Dla mnie
ich sercem jest objawienie
celu misji Jezusa, a więc
15 rozdział Ewangelii św.
Łukasza. Rozdział o miłosierdziu Bożym, gdzie
mamy przypowieść o zagu-

bionej drachmie, odnalezionej owcy i o synu marnotrawnym, gdzie Pan Jezus
pokazuje, jaki naprawdę jest
Ojciec i że najważniejszym
przymiotem Boga jest miłosierdzie. Ojciec jest tym,
który przygarnia, przyjmuje
i który nie pyta o grzechy,
tylko daje to wszystko,
co człowiek roztrwonił,
na nowo.
Takim apogeum jest dla
mnie dialog z łotrem,
kiedy Pan Jezus kanonizuje mordercę. Człowieka,
który był rzezimieszkiem
i miał tego świadomość. Ten
człowiek słyszy: „Dziś ze
mną będziesz w raju”. W ten
sposób odbyła się pierwsza
kanonizacja w Kościele.
Bez wielkiego procesu,
bez cudu. Wystarczyło, że
łotr uznał, że jest grzeszny
i uwierzył w moc Jezusa.
Nie wiem, w jaki sposób
on to zrobił. Jak on w tym

zniszczonym, obitym,
zmaltretowanym człowieku
widział kogoś, kto może dać
mu niebo – to jest tajemnica.
Ale usłyszał te sakramentalne słowa: „Dziś ze mną
będziesz w raju”. Ten, który
przegrał życie, który niszczył życie innym, otrzymuje
życie wieczne na ostatnim
metrze swojego życia doczesnego. To jest jak złoty
medal, który ktoś niespodziewanie zdobył – cały
czas biegł na końcu i nagle
znalazł się na pierwszej
pozycji. To dla mnie jest
najpiękniejsze w Ewangelii.
I tak jest codziennie. Budzę
się z lękiem, martwiąc się,
co dzisiaj będzie, co mnie
spotka – znowu to samo,
ciężkie wyzwanie, dom,
praca, mój krzyż. Ale sobie
uświadamiam, że nie jestem
sam, ze mną jest Pan Jezus
i On mnie posyła w ten
dzień. On mnie powołał,

On dał mi kolejną okazję.
Mówi: „Nie bój się, wierz
tylko!”.
Ale przecież lęk jest czymś
normalnym. Pierwsze
słowa anioła do Maryi,
a potem do Józefa brzmiały właśnie: „Nie bój się”,
co oznacza, że oni również
nie byli wolni od lęku.
Lęk jest sprawą fizjologii, odziedziczyliśmy go
po przodkach i jest nam
potrzebny jako element
instynktu samozachowawczego. Patrzymy na Jezusa, który się bardzo boi,
fizjologicznie to się objawia
krwawym potem. Który
prosi uczniów, żeby mu
towarzyszyli. Ale ostatecznie widzimy, jak wchodząc
w ten lęk, otrzymuje pociechę, bo się modli. Nie od
ludzi, którzy zasnęli, ale od
Boga, który posyła anioła
i daje Mu świadomość, że
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będzie z Nim do końca. Bóg
nie odsuwa cierpienia, ale
zapewnia swoją bliskość.
Myślę, że wszyscy męczennicy, którzy umierali kiedyś i którzy umierają dziś,
bali się, ale pokonywali
ten strach świadomością,
że Bóg jest blisko i że On
z tego wydobędzie dobro.
Apostołowie też się bardzo bali, dlatego siedzieli
zamknięci i wystraszeni
w wieczerniku. Ale wydarzyło się coś niesamowitego. Nagle przychodzi
Ten, który miał być zabity
i który miał przestać istnieć,
i mówi: „Nie bójcie się,
pokój Wam”. I co oni robią?
Wychodzą, manifestują
swoją radość. Idą w świat,
nawracają tysiące ludzi. Pokonali lęk. Ich lęk sprawił,
że jesteśmy chrześcijanami.
Tak to rozumiem. Po drugiej
stronie czarnego stoi białe.
Po drugiej stronie zimnego stoi ciepłe. Po drugiej
stronie lęku stoi wiara, nie
odwaga. Czasem odwaga
to może być brawura, może
być też odwaga bezkrytyczna, podszyta zresztą lękiem.
A wiara, prawdziwa wiara,
pokonuje lęk. Dlaczego?
Bo śmierć została pokonana przez śmierć. I to zrobił
Jezus, który mówi: „Nie bój
się, ja ją pokonałem do końca. Przejdziesz przez to”.
To wymaga zmiany punktu widzenia.
Najważniejsze, żeby nie
było w naszym życiu bałwochwalstwa. Jaki bożek
jest najczęściej czczony?
Niektórzy mówią, że pycha,
pieniądze, nieczystość.
A ja myślę, że największym
bożkiem jestem dla siebie
ja sam, ale ja przestraszony, zalękniony, zamknięty w sobie, narzekający,
niezadowolony z życia.
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Ciągle na sobie się skupiam, adorując tę drobinkę
i litując się nad sobą. A jeśli
to pokonam, postawię Boga
w centrum, mimo swej
słabości poczuję, że razem
z Nim jestem mocny. To jest
metoda pokonywania lęku.
To nie jest jednorazowy akt.

po wodzie. Dopóki patrzy
na Jezusa, dopóty czyni
rzecz niemożliwą – zbliża
się do Zbawiciela, pokonując prawo ciążenia. W momencie, gdy się wystraszył,
kiedy wiatr i woda sprawiły,
że stracił pewność siebie,
przestał patrzeć na Jezusa

Czyli nie można raz
definitywnie sobie z tym
poradzić.
Nie. Tak jak muszę codziennie wstać, umyć się,
codziennie zjeść, wypocząć i codziennie nawrócić
z egoizmu – czyli przestać
adorować siebie zalęknionego i zacząć adorować Boga,
który mnie przeprowadza
przez największe trudności.
To jest to codzienne powstawanie z martwych.

i zaczął tonąć. Ale nie utopił
się, ponieważ zawołał: „Panie, ratuj!”. Wtedy właśnie
Jezus go uratował.

Czy naprawdę wiarą może
tak wiele zmieniać? Odwracać porządek rzeczy?
Przywołam obraz świętego Piotra, który kroczy

Czy to nasze wołanie o pomoc jest konieczne?
Dostrzegam, że Pan Bóg nas
powołuje do niesamowitej
rzeczy, abyśmy doświadczali w swoim życiu naszej
ograniczoności. Dzięki niej
uświadamiamy sobie, że
jesteśmy ludźmi, którzy
nie są samowystarczalni.
I to jest wyzwanie, żebyśmy Go poprosili o pomoc.
Wówczas On nam daje siłę,
wytrwałość, a my przesuwamy granice niemożliwego.

W jakiś sposób lepiej to
zrozumiałem, kiedy usłyszałem świadectwo Jaśka Meli,
który powiedział, że kiedy
amputowano mu kończyny, uświadomił sobie, że
kalectwo jest w głowie. Że
nie trzeba być kaleką, będąc
niepełnosprawnym. W ten
sposób dokonał wielkich
rzeczy, pomagając przy
okazji innym.
To jest takie piękne, że
te nasze ograniczenia, nawet związane z grzechem,
w który wpadamy, mogą
z jednej strony tworzyć
wokół mury, czyniąc nas
rozżalających się nad sobą
kalekami. Z drugiej zaś
mogą nas rozwijać. Bo
jeżeli zaprosimy Boga do
naszego życia i otworzymy
się na Jego moc, nasza słabość nagle stanie się źródłem siły. „Moc w słabości
się doskonali”– powiedział
św. Paweł, któremu, kiedy
stracił wzrok, wydawało się,
że jego życie jest skończone. A właśnie wtedy zaczęła
się największa kariera, jaką
mógł zrobić. Od tej pory
mógł zanieść Chrystusa
na krańce współczesnego
świata.
Czyli Pan Bóg nas wprowadza w słabość, żebyśmy
wreszcie byli mocni, doświadczyli tej mocy. I to jest
wstawanie z martwych
każdego dnia, ten cud, który
nieustannie się dzieje. Bo
zawsze będziemy doświadczali słabości, a z czasem
może nas ona coraz bardziej
przygniatać. Ale dzięki
zawierzeniu, razem z Nim
odwalamy ten kamień, którym był przytłoczony.
Padło sformułowanie, że
Pan Bóg nie pyta o grzech.
A przecież właśnie świadomość grzechu i ciągłych
upadków bardzo znie-

TEMAT NUMERU
chęca do tego, żeby znów
prosić. Jak w ogóle mogę
jeszcze o coś prosić i obiecać, skoro wiem, że i tak
znów upadnę?
Odpowiedzią jest końcowy
fragment Ewangelii św.
Mateusza, gdzie przedstawiony jest sąd Ostateczny.
Pan Jezus mówi, że nie
będzie cię pytał, ile razy
zgrzeszyłaś, tylko czy dałaś
mi jeść, gdy byłem głodny,
czy odwiedziłaś mnie więzieniu, czy dałaś mi pić, czy
mnie pocieszyłaś. Zapytam
cię o miłość – mówi. Święty
Jan od Krzyża powiedział,
że pod koniec życia będziemy sądzeni z miłości.
Jezus nie zapyta się, ile razy
zgrzeszyłaś, tylko ile talentów przyniosłaś z powrotem. Spyta, ile razy powstałaś, a nie, ile razy upadłaś.
I w tym objawia się sens
– bo Pan Jezus przyszedł po
to, aby nas podnieść, a nie
po to, aby nas przytłoczyć.
Trudno mi wyobrazić
sobie tę niekończącą się
cierpliwość, wielokrotne
wybaczanie tych samych
błędów. To jak nieustanne
wyciąganie ręki.
To jest właśnie zaproszenie
do wyjścia z samotności.
Największą pokusą diabła
nie jest podszept: „Zgrzesz”
– tak jak w raju, nie była
to zachęta, by Ewa sięgnęła
po zakazany owoc, czy aby
Adam go zjadł. Największą pokusą, której pierwsi
rodzice się nie oparli, było:
„Schowajcie się w krzaki, nie przyznawajcie się
do niczego. Nie jesteście
godni zbliżyć się do Pana
Boga. On teraz się na Was
zemści”. Nie tak jest to
zapisane w Księdze Rodzaju, ale czytamy, że Pan Bóg
przechadza się po ogrodzie
i szuka człowieka, dając mu

do końca szansę. Jednak
pierwsi rodzice idą w zaparte. Wolą sobie założyć
opaskę na biodra i udawać,
że nic się nie stało, zamiast
przeprosić. I to jest najgorsze w życiu. Największą
pokusą szatana jest grzech
przeciw Duchowi Świętemu, żeby w słabości
upaść, pozostać i nie chcieć
pomocy Pana Boga. A On
właśnie wtedy najbardziej
chce pomóc, kiedy jesteśmy
upokorzeni.
Przypowieść o synu marnotrawnym pokazuje nam
ważną rzecz. Syn marnotrawny nie wraca dlatego,
że kocha ojca, ale dlatego,
że jest głodny. Ma niskie
pobudki, ale ma też dobry
obraz ojca. On się go nie
boi, on wierzy, że ojciec
jest dobry, ta wiara go
przyciąga. Dlatego ojciec
nie sądzi syna z przeszłości, nic mu nie wypomina,
tylko rzuca się mu w objęcia. W oryginale jest napisane dosłownie, że go nawet obcałowywuje i mówi:
„Dajcie mu wszystko”.
I to jest miłosierdzie Boże.
Nie chce mu dać „tak
trochę”, nie „na razie tyle”,
nie „na razie to śpij w komórce”, lecz mówi: „Masz
wszystko, ja się cieszę, że
wróciłeś”. Tragedią człowieka jest, jeśli w to nie
uwierzy. Wówczas stanie
się synem marnotrawnym,
który będzie umierał przy
świniach. Największa
pokusa to bycie martwym.
Dlatego ważne jest, aby
w swoim sercu i sercach
dzieci kształtować obraz
Boga, który kocha i podnosi, który jest bardzo wyrozumiały i konsekwentny.
Bo konsekwencje swoich
błędów i grzechów ponoszę. Pan Bóg mnie nie
ratuje od konsekwencji.

A miłosierdzie nie stoi
w sprzeczności z konsekwencją?
Nie, bo miłość prawdziwa
i dorosła afirmuje i wymaga. Alkoholik, który się
nawraca, może być szczęśliwym człowiekiem, ale
24 godziny na dobę jest
alkoholikiem. Nie może już
pić na swoich urodzinach
choćby łyka szampana, bo
wróci do śmierci. Konsekwencja zostaje. Myślę, że
dlatego paralityk miał wziąć
swoje łoże z powrotem, by
mu przypominało, że kiedyś
był sparaliżowany.
Czy te pamiątki z upadków naprawdę są nam
potrzebne?
Tak. Jak blizny wszelkiego
rodzaju. Blizny na ciele
mężczyzny świadczą o tym,
że walczył. Czasem przegrał, ale czasem też wygrał.
Bo w życiu trzeba walczyć.
Jeśli walczysz, to i wygrasz,
i przegrasz, a jak nie walczysz, to już na pewno tylko
przegrasz. Można przegrać
bitwę, ale wygrać wojnę.
Ponieważ przegrywam,
mogę zwyciężyć.
Czasem tak trudno powstać, że aż brak słów. Jak
wtedy się modlić?
Pan Jezus kazał nam
w takiej sytuacji powiedzieć trzy proste słowa.
Nie: „Ufam sobie” ani nie:
„Ufam innym”, ale: „Jezu,
ufam Tobie”. Jeżeli ja Tobie
ufam, to nawet jeśli inni
mnie ranią, idę za Tobą,
a Ty mnie przez to przeprowadzisz. Za Tobą. On cały
czas mówi do apostołów:
„Idź za mną”. Kiedy Piotr
Go wyprzedza, Jezus mówi:
„Zejdź mi z oczu, szatanie”.
Nam też szatan proponuje
drogę na skróty, tak jak
to robił, kusząc Jezusa.
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Przychodził potem jeszcze
wielokrotnie. I do nas też
przychodzi. Musimy sobie
z tego zdawać sprawę.
Wejście z nim w dialog
jest niebezpieczne. Ma dla
nas dwie pokusy. Pierwsza
– jesteś Bogiem, rzucisz
się i wszyscy Cię złapią.
Jesteś nad wszystkimi,
jesteś najlepszy. Druga –
jesteś nikim, nic nie znaczysz, wszystko przegrałeś, wszystko już za tobą.
A prawda jest pośrodku.
Jesteś bardzo wiele wart,
bo jesteś dzieckiem Bożym
i jesteś bardzo słaby, bo
jesteś tylko człowiekiem.
Chyba we „Władcy Pierścieni” przeczytałem takie
zdanie: „Pamiętaj, że kiedy
patrzysz na zło, to zło patrzy na ciebie”. Nie można
patrzeć na zło bez konsekwencji. Ewa weszła w dialog ze złem. A ze złem się
nie dyskutuje. Również ze
złem, jakim jest wchodzenie
w wielki smutek i rozpacz.
Nie wolno patrzeć na zło,
bo ono wciąga. My mamy
patrzeć na Pana Jezusa, bo
On jest na końcu liny, po
której idziemy, a patrzenie
w dół grozi upadkiem.
Jesteśmy tymi, którzy poszli
na górę. I kiedyś tę górę zobaczyli, ale później stracili
ją z oczu, jak każdy wędrowiec. I ciągle muszą pilnować szlaku, żeby na tę górę
wejść, bo szczyt objawi się
im dopiero na finiszu. Póki
co wędrowiec jest gdzieś
w lesie i widzi znaki, które,
jeśli źle je odczyta, zaprowadzą go w inną stronę.
Musi więc cały czas ich szukać i dobrze je odczytywać,
żeby się nawracać. To jest
jego powstawanie z martwych. Pilnowanie, żeby nie
iść nad przepaść, bo czasem
ta najszersza droga tam
właśnie prowadzi.
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Droga

do mojego Zmartwychwstania
Katarzyna i Krzysztof Chruścińscy

Świadectwo uzdrowienia z białaczki i nie tylko...

Relacja Katarzyny
Wiele rzeczy musiało we
mnie umrzeć, abym poznała Boga żywego. Pan
Bóg bardzo intensywnie
wypalał we mnie to, co
ciągnęło mnie ku śmierci.
Po zdiagnozowaniu ostrej
białaczki limfoblastycznej
znalazłam się w szpitalu
na oddziale hematologii
w Krakowie. Tam właśnie
doświadczyłam niewiarygodnie bolesnego i – paradoksalnie – niezwykłego
uczucia tracenia gruntu pod
nogami. Wiedząc, jakie są
szanse na wyzdrowienie,
czułam, jak świat na zmianę ucieka mi spod nóg
i wali się na głowę. Uczuciu utraty kontroli nad
swoim życiem towarzyszyła ogromna samotność,
bezradność i bezbronność.
Były one źródłem dalszych
przemyśleń: „Skoro nie
mam większego wpływu
na swoje życie, to w tej sytuacji albo mogę się pogrążać i wpaść w rozpacz albo
skorzystać z jedynej nadziei
– Pana Boga”. I zdecydowa-

łam. Oddałam swoje życie
Jezusowi. Powiedziałam:
„Rób Panie Jezu z moim
życiem, co chcesz. Ufam
Tobie. Ja się będę jedynie
przyglądać”.
Przez pół roku mieszkania
w szpitalu żyłam w izolacji fizycznej i psychicznej,
odgrodzona od swojego
dotychczasowego życia:
pracy, domu, rodziny, przyjaciół. Wskutek chemioterapii straciłam włosy, a wraz
z nimi kobiecość; straciłam
odczuwanie smaku, dotyk w opuszkach palców,
ostrość widzenia, czucie
mięśni. Odarta z podstawowych, na co dzień
nieuświadamianych, cech,
doświadczyłam najgorszego rodzaju bólu – niebolącego, nigdzie nie umiejscowionego i absolutnie
nieopisywalnego.
Najtrudniejszy jednak był
brak kontaktu z moją roczną
córeczką. Odwiedzać mógł
mnie tylko mąż – anioł,
który swoim spokojem i zaufaniem działał jak balsam
na moje wewnętrzne rany.

Od początku czuliśmy, że
razem dźwigamy ten ciężar,
będąc jakby w ochronnej
bańce spokoju, zaufania
i nadziei. Widzieliśmy, jak
Pan Bóg organizował nasze
nowe życie, dbając o najmniejsze szczegóły – jak
10 miesięcy przed chorobą zmienił pracę mojego
męża, aby mógł być bliżej
szpitala i codziennie mnie
odwiedzać; jak dobrał
ciepłą porę roku, aby moja
mama nie jeżdżąca w zimie
autem, mogła przyjeżdżać
z Bielska-Białej, by opiekować się wnuczką; jak
precyzyjnie wybrał czas
rozpoczęcia choroby, kiedy
właśnie kończyłam karmić
piersią, aby córeczka nie
miała dodatkowych stresów związanych z rozłąką
i kiedy przeżywałam szczyt
gehenny związanej z moim
niezdrowym podejściem
do wykonywanej pracy.
Czułam, jak Bóg troszczy
się o mnie w trakcie leczenia, stawiając na mej drodze
ludzi, którzy swą czułością
i delikatnością zapewniali

o moim poczuciu godności.
Tymczasem złe wiadomości
piętrzyły się z dnia na dzień,
od diagnozy „trudniejszej”
odmiany białaczki i tajemniczego chromosomu
Philadelphia począwszy,
na dyskwalifikacji jako
dawcy szpiku mojego brata
– jedynej szansy z rodziny skończywszy. Przy tak
beznadziejnym przypadku
miałam 50 procent szans,
że chemioterapia zadziała i będzie jakakolwiek
remisja choroby, która jest
koniecznym warunkiem do
przeprowadzenia przeszczepu szpiku. To wszystko
utwierdzało nas w przekonaniu, że potrzebna jest
nam ogromna łaska Boga.
Wypraszaliśmy ją poprzez
nowennę pompejańską,
zwaną modlitwą nie do odparcia. Owoce tej modlitwy
były bardzo obfite.
Mimo, iż na początku postanowiłam ufać Panu Bogu
we wszystkim, nie było
to proste. Z perspektywy
dwóch lat wszystko układa
się w logiczną całość, Boża
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interwencja jest ewidentna i wręcz namacalna, ale
w trakcie choroby, podczas
potwornych szpitalnych
przeżyć, miałam trudność
w jej dostrzeżeniu. Tak naprawdę był to początek mojej
drogi do Boga i wiele jeszcze
Bóg musiał mnie nauczyć.
Miałam duży problem
z modlitwą. Wiedziałam,
że wszystko jest w rękach
Boga, ale nie wiedziałam,
czy modlitwy są w ogóle
potrzebne. Czy wpływają
one na wielkie Boże plany
względem nas? To Maryja
w cudowny sposób rozwiała
moje wątpliwości. Pamiętam, że leżałam na moim
szpitalnym łóżku i czytałam
maile od osób, które modliły
się za mnie. Krąg ludzi, którzy przejęli się moją sytuacją
był naprawdę duży, a o jego
poszerzanie dbała przyjaciółka Marysia. Coraz częściej
dostawałam informacje
o modlitwach za mnie.
Byłam zaskoczona, że osoby
nie znające mnie, tak przejęły się moim losem. Podczas
czytania dialogu mailowego
między „Macierzankami”
– grupą młodych mam,
o którą otarłam się tylko raz,
przeżyłam ogromną czułość,
która niezwykle podniosła
mnie na duchu. Niesamowite
– dziewczyny, które w ogóle
mnie nie znały, z tak wielką
determinacją trwały w przeróżnych modlitwach o moje
zdrowie. Bardzo przejęły
się moją sytuacją, a przemyślenia, którymi się dzieliły
między sobą, niosły tyle
troski i miłości dla mnie, że
aż poczułam ogromne ciepło
i pocieszające przytulenie
Maryi.
Naprawdę czułam, jak Maryja mnie obejmuje i wlewa
we mnie swój matczyny
spokój. To przeżycie jest
trudne do opisania i może

łatwo odczytać w nim banalność, ale dla mnie było
tak przełomowe i ważne, że
pomimo jego delikatności,
wiele razy w codziennym
życiu powracam do niego.
Od tamtego momentu wiem,
że modlitwa jest zwróceniem się w stronę żywego
Boga, który jest prawdziwą
miłością w naszym szarym życiu. Zaczęłam więc
patrzeć na nie przez inny
pryzmat, w każdej sekundzie doszukując się Bożego
działania i rozważając je.
Po trzech seriach chemioterapii zostałam przeniesiona
na oddział przeszczepowy.
Przeszczep był czymś najgorszym, co kiedykolwiek
mnie spotkało. Ból, jakiego
doświadczyłam, był nieopisywalny i nie do zlokalizowania. Nic konkretnie
oprócz gardła i żołądka
mnie nie bolało, ale cierpienie odczuwałam jakby w całej substancji mojego ciała,
ducha i psychiki. Co gorsza,
mój mąż-pocieszyciel rozchorował się w tym czasie
i nie mógł mnie odwiedzać.
Byłam w totalnym niezrozumieniu, samotności
i izolacji. Miałam wrażenie, że wszystko we mnie
jest wypalane i oczyszczane. Do szpiku kości –
dosłownie. Za cel miałam
przeżycie każdego kolejnego dnia i rzadko myślałam,
czy przeszczep w ogóle się
przyjmie, czy choroba się
nawróci. Trwając w beznadziei, doczekałam powrotu
do domu.
Dom był wielką ulgą i niedowierzaniem, że spotkał
mnie ten zaszczyt. Pytałam
samą siebie, czy to naprawdę koniec tego koszmaru?
Oswajanie się z domową
rzeczywistością było jak
słodycz dla podniebienia:
odgłosy córeczki, jej ma-

lutkie rączki, przytulanie,
własna poduszka, prysznic,
kanapa... Wiedziałam, że
życie już nie będzie i nie
może być takie samo.
Proces wypalania i przygotowywania miejsca dla
Boga trwał. Pan Jezus po
mistrzowsku wykorzystywał
nieciekawą sytuację i szlifował po kolei wszystkie moje
słabe strony. Miałam wrażenie, jakbym odbywała
24-godzinne prywatne rekolekcje, które zaczęły się
z dniem zawierzenia życia
Jezusowi. Poprzez konkretne wydarzenia i sytuacje
wypalał egoizm, perfekcjonizm, beznadzieję i smutek,
a dawał radość, śmiałość,
nadzieję i poczucie bezpieczeństwa. Poprzez doświadczenie choroby życie całej
mojej rodziny dotknięte
zostało Bożą łaską. Wszyscy razem zbliżyliśmy się
do siebie, a każdy z osobna
z mocą Bożą przekracza
swoje słabości i uczy się
tę Bożą łaskę przyjmować.
Dzisiaj, kiedy minęły ponad
dwa lata od tamtego dnia,
jestem pewna, że tylko Jezus
może dokonywać tak niewiarygodnych rzeczy. Tylko
Jezus umie wykorzystywać
beznadzieję i rozpacz do
budowy czegoś cudownego.
Tylko On ze śmierci może
wyprowadzić życie i to najpiękniejsze. Ja pozwoliłam
Mu na to zmartwychwstanie we mnie i staram się
robić to każdego dnia,
z martwych wstając razem
z Nim.
Relacja Krzysztofa, męża
Kasi:
Diagnoza brzmiała jak
wyrok. Wiedziałem już, że
nasze życie nie będzie już
nigdy takie, jak było dotąd.
Choć byłem praktykującym
katolikiem i mówiłem o so-
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bie: „wiem, że Bóg istnieje”, tak naprawdę trudno
mi było w Niego wierzyć.
To zmieniło się w jednej sekundzie - nagle wiedziałem
i wierzyłem, że wszystko
jest w rękach Boga. Utwierdził mnie w tym ogrom
dobra, jaki dotknął nas
już w pierwszych dniach
choroby – w szczególności
zaangażowanie osób, które
nawet nie znały Kasi, ich
wsparcie i modlitwa.
Ja również szukałem mojej
formy modlitwy, którą
mógłbym prosić o łaskę
powrotu do zdrowia. Przyjaciółka podsunęła mi artykuł o modlitwie nie do
odparcia, czyli nowennie
pompejańskiej. W czasie
nowenny, która trwa 54
dni i składa się z 2. części
– błagalnej i dziękczynnej,
codziennie odmawia się 3
części różańca oraz dodatkową modlitwę. W części
błagalnej wypowiada się
między innymi słowa:
„Nigdy nie słyszano aby
ktokolwiek (...) pomocy
Twej wzywający miał być
przez Ciebie opuszczony”.
Naprawdę? Wszyscy? Musiałem się bardzo postarać,
aby z wiarą wypowiadać
te słowa. W części dziękczynnej jest jeszcze trudniej,
gdyż odmawiający mówi:
„Wszędzie opowiadać będę
o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś”.
Wierzyłem, że prośba może
być wysłuchana tylko
wtedy, jeśli poważnie będę
traktował te słowa. Jednak
zauważyłem, że za moją
modlitwą stoi głównie trwoga. Patrząc w przeszłość,
dostrzegłem, że nigdy dotąd
nie modliłem się z wiarą,
a przecież Jezus tak często
uzdrowionym skromnie odpowiadał: „to Twoja wiara
Cię uzdrowiła”. Zacząłem
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więc pracować nad tym, by
modlić się z wiarą. Bardzo
pomogły mi książki, z których dowiedziałem się,
że Bóg jest żywy i działa
również dziś, nie tylko poprzez cuda. Była to nowość,
gdyż dotychczas Bóg był
dla mnie przede wszystkim wspaniałą nauką
sprzed dwóch tysięcy lat.
Bardzo dobrze udokumentowane historie współczesnych stygmatyków czy
też cudownych uzdrowień
otworzyły mi oczy na Boga
żywego i bliskiego nam,
który w swej nieskończonej
miłości pragnie, by proszono Go o łaski.
Rozpoczynając nowennę,
musiałem zdecydować się
na intencję. Niestety u Kasi
zdiagnozowano tzw. chromosom Philadelphia, źle rokujący na pełne wyleczenie
i powodujący konieczność
przeszczepu szpiku. Kluczowe było uzyskanie remisji,
czyli cofnięcia się choroby
po pierwszej chemioterapii.
Dlatego moją początkową
intencją była prośba o remisję choroby.
Leczenie składało się z 3.
etapów, każdy wyglądał
podobnie: przyjęcie do
szpitala, ewentualne badanie
szpiku w celu oceny postępów leczenia, kilkudniowa
chemioterapia, po której system odpornościowy zanikał,
odbudowywanie tego systemu, by móc opuścić szpital,
kilkudniowy pobyt w domu
i powrót do szpitala.
Przed 2. etapem pobrano
szpik do badania. Okazało
się, że remisja jest niezwykle duża. Odmawiałem
właśnie część dziękczynną
i poczułem, że Maryja wysłuchuje moich próśb.
Kolejnym ważnym elementem był niespokrewniony
dawca szpiku i o to prosiłem

TEMAT NUMERU
w kolejnej nowennie. Nim
skończyłem część błagalną, pojawiły się pierwsze
informacje o znalezionym
dawcy, które wkrótce się
potwierdziły i zaplanowano
przeszczep.
Początkiem września pobrano Kasi jeszcze raz szpik,
aby najlepiej dobrać ostatnie
leczenie, które miało się
składać z chemioterapii oraz
naświetlania. Kilka dni później zmieniono nagle sposób
leczenia. Zrezygnowano
z naświetlań. Od lekarza
usłyszałem, iż ostatnie
badania wykazały mutację
i teraz moja żona ma „najgorszą możliwą białaczkę”,
a szanse na to, że choroba
nie wróci, są bardzo małe.
Powiedział też, że jeśli
nastąpi nawrót, to stanie
się to w pierwszych dwóch
latach po przeszczepie
i będzie oznaczało wyrok
śmierci, gdyż organizm,
zbyt osłabiony i wyniszczony, nie przyjmie kolejnej
terapii. To był najtrudniejszy moment w moim życiu,
ponieważ chwilę późnej
miałem pójść do sali, gdzie
leżała przestraszona Kasia i wytłumaczyć jej, że
ta zmiana nic nie znaczy
i że wszystko będzie dobrze.
Świat rozpadł mi się
na kawałki. Ale pojawiła się również myśl, że
w zasadzie tego chciałem,
gdy zamarzyłem o cudzie.
Pojąłem, że pierwszą częścią cudu musi być sytuacja
beznadziejna i że ta sytuacja
nieprzypadkowo pojawiła
się krótko po tym, jak o nią
„poprosiłem”. Powiedziałem wtedy Maryi, by nadal
dział się ten cud, a ja będę
przez dwa lata odmawiał
nowennę pompejańską w intencji uzdrowienia Kasi,
by potem móc „wszędzie
opowiadać o miłosierdziu,

które mi wyświadczyłaś”.
Przeszczep przebiegł pomyślnie, Kasia wróciła do
domu. Rozpoczął się okres
oczekiwania. Każde badanie krwi mogło być wyrokiem. Regularne kontrole
jak i szczegółowe badania
genetyczne robione co kilka
miesięcy potwierdzały brak
nawrotu. Początkowo wolno, a później coraz szybciej
mijały dni i tygodnie. Około
pół roku po przeszczepie
z ekscytacją zacząłem
odczuwać, że ten cud
naprawdę się dzieje. Kasia
stawała się coraz bardziej
samodzielna i nasze życie
wracało do normalności, ale
jakże innej – ubyło w niej
trosk. Rzeczy kiedyś bardzo
ważne teraz wydawały się
detalami. Byliśmy otoczeni
dobrymi ludźmi i każdego
wieczoru podczas modlitwy pierwsze, co cisnęło się
na usta to „dzięki Ci Panie
za ten dzień”.
Zaczęliśmy jeszcze wyraźniej dostrzegać Bożą
obecność w naszej rodzinie
na co dzień.
Dużym zagrożeniem dla
osób po przeszczepie są
infekcje – to, co dla zwykłych ludzi jest drobną
niedogodnością, dla osoby
z osłabionym systemem
odpornościowym może
zakończyć się zapaleniem
płuc. Każdy rodzic wie, że
małe dzieci chorują notorycznie, tymczasem nasza
córeczka przez rok nie chorowała. Nie tylko nie miała
gorączki, ale nawet kataru.
Nigdy nie słyszałem o takim przypadku. Dla mnie
był to namacalny dowód
Maryjnej opieki. Gdy nasza
córeczka zaczynała mówić,
wielokrotnie brzmiało to jak
słowa potwierdzenia z Góry,
np. wtedy, gdy wieczorem
zapytała mnie: „Tatusiu,

a co robi Maryja?” Na moją
odpowiedź: „Maryja opiekuje się wszystkimi ludźmi”, ona oburzyła się: „Nie!
Maryja opiekuje się mamusią”. Po 23. miesiącach
po przeszczepie poszedłem
na pieszą pielgrzymkę do
Częstochowy, by dziękować
Maryi za łaskę uzdrowienia
i podzielić się świadectwem
w grupie, z którą pielgrzymowałem. Miesiąc później
wreszcie mogłem podzielić
się tajemnicą z Kasią.
Wierzę, że moje prośby
zostały wysłuchane; nie
wiem, czy dzięki mym
staraniom, bo wiele osób
modliło się o to samo. Doświadczyliśmy zbyt wielu
„zbiegów okoliczności”, by
powrót Kasi do zdrowia
uznać za przypadek.
Współczesnej boliwijskiej
mistyczce, Catalinie Rivas,
Jezus powiedział: „Wybieram rzeczy w świecie
najmniejsze i najbardziej
nieużyteczne, aby zawstydzić wielkie. Im bardziej
jakiś instrument wydaje się
nieodpowiedni do przeznaczonego mu zadania,
tym więcej zdolności mu
przydaję, i w ten sposób
wszystko służy realizacji
moich planów miłości”.
Człowiek nie wymyśliłby,
aby do realizacji jego celów
służyły licha stajenka,
upodlenie i śmierć na krzyżu, a Bogu służą one do dziś
i przynoszą owoce miłości.
Zachowując skalę, można
obok tego postawić również
chorobę Kasi, jej „drogę
krzyżową” (chemioterapia,
cierpienie, samotność, odseparowanie od córeczki), jej
„śmierć” (śmierć jej własnego systemu odpornościowego) i jej „zmartwychwstanie” (uzdrowienie). Jestem
świadkiem realizacji Jego
planów.

WOKÓŁ NAS
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Błogosławieni gościnni
Otwórzcie drzwi
On czeka za progiem
Otwórzcie drzwi
Nie zamykajcie
powiek
Otwórzcie drzwi
Nie lękajcie się
Otwórzcie drzwi
Niech wejdzie w nie
Światło
Życie
Miłość

Katarzyna Barnaś

źródło: youtube

(sł. i muz. M. Styczeń) z całego świata. Światowe

W orędziu na Światowe
Dni Młodzieży w Krakowie
papież Franciszek wyznacza
konkretny program przygotowań do tegorocznego
wydarzenia. Uwagę zwraca
propozycja Ojca Świętego
na ostatnie miesiąceprzed
ŚDM, w której papież przypomina, że „więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli
w braniu” (Dz 20,35).
Propozycja ta jest kierowana do każdego indywidualnie, ale jednocześnie inspiruje do realizacji uczynków
miłosierdzia chcących
dobrze przygotować się do
święta młodych, które będziemyprzeżywać w lipcu.
Będzie to także wyjątkowa
okazja, która może się przez
kolejnych kilkanaście lat nie
powtórzyć, aby podzielić
się z ludźmi z innych stron
świata polską tradycją, kulturą i słowiańską
serdecznością. Do naszego kraju przyjadą rzesze
młodych pielgrzymów. Jako
gospodarze będziemy mieć
okazję, by ich poznać i posłuchać, czym żyją młodzi

Dni Młodzieży to wielkie
święto dla nas wszystkich, dlatego nie możemy
pozwolić, aby odbyły się
bez naszego udziału. Jako
parafianie, czyli gospodarze
tych wydarzeń, powinniśmy
otworzyć drzwi swoich
domów.
Pielgrzymi przyjadą ze
swoją karimatą i śpiworem. Wystarczą trzy metry
kwadratowe do spania
i ciepła woda, aby mogli
się umyć. Młodzi będą
u rodzin przede wszystkim
nocować. W ciągu dnia
będą realizować program
zaplanowany na ŚDM. Dodatkowo Komitet Parafialny
udostępni rodzinom przyjmującym pielgrzymów plan
pobytu młodych podczas
całego wydarzenia. Liczba
przyjmowanych pielgrzymów jest uzależniona od
woli oraz indywidualnych
możliwości rodzin, niemniej
jednak prosimy o przyjęcie
minimum 2 pielgrzymów.
Należy pamiętać, że będą
to osoby tej samej płci.
Kolejnym ważnym tematem
jest to, czy należy młodym
przygotowywać posiłki

i prowiant na cały dzień.
Gospodarze mogą zgodzić
się na przygotowanie śniadania dla gości, ale nie jest
to obowiązkowe. Za śniadanie odpowiedzialna jest
parafia, a obiad i kolację
pielgrzym dostaje w ramach
wykupionego wcześniej
pakietu. Barierą, która wydaje się nie do przejścia, jest
najczęściej nieznajomość
języka. W tym przypadku
przyjdzie z pomocą Parafialna Sekcja Tłumaczeń,
która przygotuje słowniczek
podstawowych zwrotów dla
gospodarza i pielgrzyma,
tak żeby ułatwić komunikację. To, co pielgrzym
zapamięta po ŚDM, to przyjęcie w rodzinach i bezpośredni kontakt z drugim
człowiekiem. Tak o gościnności brazylijskiej rodziny
opowiada Pamela Mazurek,
która uczestniczyła w ŚDM
w Rio de Janerio w 2013
roku: „Do Rio pojechaliśmy
niedużą grupą. Ze względu
na to, że dziewczyn było
tylko sześć, postanowiono
nas nie rozdzielać i umieszczono w jednej rodzinie.
Gospodarz przyjechał ponas
do parafii i razem z nim po-

jechałyśmy do domu, gdzie
czekała na nas jego żona
i synek. W domu
zrobiło się trochę zamieszania, zauważyłyśmy
wtedy, że jest przygotowane
wszystko dla trzech gości
i zorientowałyśmy się, że
rodzina spodziewała się co
najwyżej tylu osób. Gdy
próbowałyśmy porozmawiać
na ten temat, rodzina nie
dała po sobie poznać, że
coś jest nie tak. Gospodarz
wyszedł na chwilę z domu,
po czym wrócił z sąsiadem
i dodatkowymi materacami
(najprawdopodobniej pożyczonymi), zaś jego żona
dostawiła dodatkowe nakrycia przy stole. Rodzina
bardzo ciepło nas ugościła,
codziennie czekali na nas
w domu i wypatrywali w telewizji, gdy transmitowane
były wydarzenia centralne
ŚDM. Bardzo dziękuję
Bogu, że właśnie w tej
rodzinie mogłam przeżywać
ten wspaniały czas. Przez
tydzień pobytu u nich tak
się zżyliśmy ze sobą, że
rozstawaliśmy się ze łzami
w oczach”.
Ważne jest, abyśmy przyjęli
pielgrzymów, pokazali im
silne Bogiem polskie rodziny i ofiarowali nasze otwarte serca. Nie pozwólmy, aby
Światowe Dni Młodzieży
w Krakowie, odbyły się bez
naszego udziału. Nie wahajmy się. Deklaracje rodzin
do przyjęcia pielgrzymów,
można odebrać w zakrystii
lub wypełnić za pomocą
formularza online, który
znajduje się na stronie parafii w zakładce „Światowe
Dni Młodzieży”.

INFORMACJE
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Plan Triduum Wielkiego Tygodnia
w naszej parafii

24 marca 2016 r. – Wielki Czwartek
– Msza św. Wieczerzy Pańskiej – koncelebrowana przez wszystkich kapłanów, a po niej przeniesienie
Najświętszego Sakramentu do ołtarza adoracji – „Ciemnicy”
– Adorację prowadzi Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa
Zakończenie adoracji o g. 22.00
godz. 18.00:

25 marca 2016 – Wielki Piątek

godz. 6.30
godz. 7.00
godz. 10.00
godz. 11.00
godz. 17.00
godz. 18.00

– wznowienie adoracji w „Ciemnicy”
– Jutrznia
– adoracja gimnazjalistów
– adoracja dzieci
– Droga Krzyżowa prowadzona przez Straż Honorową N.S.P.J.
– Liturgia Męki Pańskiej z adoracją Krzyża, Komunią św. i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do
Grobu Pańskiego, a następnie adoracja ciągła
PLAN ADORACJI CAŁONOCNEJ
GODZINA GRUPA PARAFIALNA
REJON PARAFI
21.00-22.30 Rada Parafialna i Krąg Biblijny
ul. Meissnera 4 i 6, Żwirki i Wigury i ulice za stadionem Wieczysta
22.30-24.00 Odnowa w Duchu Świętym
ul. Włodkowica i Janickiego
24.00-1.30 Rodziny Domowego Kościoła
ul. Meissnera 33 i 35 oraz domy i Łąkowa, Ładna, Ogrodnicza
1.30-3.00
Akcja Katolicka i Koło Radia Maryja
ul. Pszona, Mogilska, Jana Pawła II, Czyżyńska i ul. Szenwalda
Markowskiego
3.00-4.30
Straż Honorowa NSPJ i Żywy Różaniec ul. Fiołkowa – nowe bloki i Ułanów (bloki i domy)
4.30-6.00
Studenci i młodzież
ul. Ostatnia, Kantora, Śliczna
6.00-7.00
Grupa Modlitewna Różańca Papieskiego ul. Ugorek, Fiołkowa (stare bloki)

26 marca 2016 – Wielka Sobota

godz. 7.00
godz. 9.00
godz. 20.00

– Jutrznia.
– 15.00 Święcenie pokarmów.
– Liturgia Wigilii Paschalnej: liturgia światła, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, i bezpośrednio po
Mszy Świętej Procesja Rezurekcyjna wokół kościoła.

27 marca 2016 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Msze Święte o godz.: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00 i 19.15

Kalendarium
DATA

WYDARZENIE

3 maja

I Komunia Święta dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 114 i Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Uczeń”

8 maja

I Komunia Święta dzieci ze Szkoły Sióstr Pijarek

15 maja

Rocznica I Komunii Świętej dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 114 i Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Uczeń”

21 maja

Święcenia Diakonatu i Kapłańskie współbraci z Zakonu Pijarów

26 maja

Procesja Bożego Ciała

15

Zyskaj odpust, przechodząc przez bramę

Bartosz Zapalski

Zbliżające się wielkimi
krokami Światowe Dni
Młodzieży w Krakowie
przebiegać będą pod
hasłem „Błogosławieni
Miłosierni”. Słowo
Miłosierdzie ma również
w sobie ogłoszony przez
Papieża Jubileuszowy Rok
w Kościele katolickim.
Sposobem, aby zbliżyć się
do poznania i zgłębienia tej
postawy jest przejście przez
specjalnie przygotowane
Bramy Miłosierdzia
znajdujące się przy
katedrach oraz kościołach.
Powstałe z inicjatywy
papieża Franciszka bramy
to ogromny krok w kierunku
wiernych z całego świata.
Pielgrzymi, którzy nie są
w stanie dotrzeć z różnych
powodów do Drzwi Świętych znajdujących się w bazylice św. Piotra w Watykanie, również mają możliwość
otrzymania odpustu zupełnego ofiarowanego za siebie
lub za zmarłych. Dla przypomnienia, odpust to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone
już co do winy. Można go

uzyskać po spełnieniu określonych warunków:
Warunki zwykłe:
 Stan łaski uświęcającej
lub spowiedź
 Przyjęcie Komunii Świętej
 Odmówienie modlitwy
w intencjach o jakie modli
się papież („Ojcze nasz”
i „Zdrowaś Mario”)
Warunki dodatkowe:
 Pielgrzymka do Drzwi
Świętych (Bramy Miłosierdzia)
 Uczestnictwo we Mszy
św. w dowolnym kościele
 refleksja nad miłosierdziem
 modlitwa „Wierzę
w Boga”
 modlitwa za Ojca Świętego
Każda diecezja odpowiedzialna jest za własne
projekty dekoracji Bram
Miłosierdzia. Najczęściej
zdarza się, na wzór Drzwi
Świętych, że ozdobione są
główne drzwi wejściowe
do świątyni. W Krakowie
pierwszą otwartą Bramą
Miłosierdzia stały się drzwi
kościoła w sanktuarium św.
Jana Pawła II na Białych

Morzach. Kardynał Stanisław Dziwisz zachęcał do
przechodzenia przez tę bramę jako drogę do uzyskania
potrzebnych łask.
Bardzo bogatą symbolikę ma
brama Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach. Centralnym elementem
jest ikona Jezusa Miłosiernego, który dźwiga Adama
– symbolizującego każdego
człowieka. Nad nią widnieje
krzyż, z którego wychodzą
biały i czerwony strumień
światła nawiązujące do
obrazu Jezusa Miłosiernego.
Boczne elementy konstrukcji
stanowią piktogramy prezentujące uczynki miłosierdzia
względem duszy oraz ciała
podpisane w języku polskim
i angielskim.
W archidiecezji krakowskiej
znajduje się 11 kościołów
i świątyń nazwanych jubileuszowymi i posiadającymi
Bramy Miłosierdzia. Są to:
 Królewska Katedra
na Wawelu pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz
św. Wacława
 bazylika Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny

w Krakowie
 sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach
 sanktuarium św. Jana
Pawła II na Białych Morzach
 sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile
 kościół Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Nowym Targu
 sanktuarium Maryjno-Pasyjne w Kalwarii Zebrzydowskiej
 bazylika Ofiarowania Najświętszej Maryi w Wadowicach
 kościół św. Piotra i Pawła
w Wadowicach
 sanktuarium Matki Bożej
Fatimskiej w Trzebini
 kościół Najświętszej Rodziny w Zakopanem
W tym szczególnym roku
warto udać się do wspomnianych miejsc i spełniwszy przedstawione warunki,
uzyskać odpust zupełny. Takie duchowe doświadczenie
z pewnością pomoże nam
znaleźć drogę do tego, jak
– za wzorem Miłosiernego
Ojca – prawdziwie kochać
i przebaczać.

Magdalena Kliczewska

5 marca w naszej parafii odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia dla małżeństw p.t. Rodzinne SPA czyli Spotkanie, Pokarm, Adoracja, w którym
wzięło udział ok. 40 par. Była to kontynuacja Adwentowego Dnia Skupienia,
który odbył się w parafii Pana Jezusa
Dobrego Pasterza. Rozpoczęliśmy
spotkaniem przy kawie i słodkościach,
które zorganizowały rodziny Domowego Kościoła. Podczas konferencji,
którą wygłosił o. Andrzej Tupek rozważaliśmy przypowieść o synu marnotrawnym z Ewangelii Św. Łukasza
w kontekście życia w rodzinie. Zwieńczeniem nauczania było świadectwo
małżonków Kasi i Krzysia Chruścińskich, które można przeczytać
na str. 10-12 naszej gazetki. W czasie
Adoracji wyświetlane były fragmenty
przypowieści o synu marnotrawnym, co
pomagało odnaleźć się w niej podczas
osobistej rozmowy z Jezusem. Istniała także możliwość przystąpienia do
sakramentu pokuty. Dzień skupienia
zakończył się uroczystą Eucharystią
którą odprawili o. Andrzej Tupek i ks.
Mirosław Kozina, opiekun rodzin DK
z parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Oprawą muzyczną dnia skupienia
zajęła się Schola Domowego Kościoła
z tej parafii. Dużą pomocą była opieka
nad dziećmi sprawowana przez wolontariuszy z parafii i komitetu organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży
w Krakowie. Przy podziękowaniach
o. Andrzejowi, który wyszedł naprzeciw inicjatywie dla rodzin i małżeństw,
usłyszeliśmy propozycję kontynuacji
spotkań. Zatem do zobaczenia na kolejnym rodzinnym SPA.

fot. M. Sypień

