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Nie trać nadziei...
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Znicze i kwiaty to nie wszystko...

Przez wiele lat twierdził, że jest niewierzący. Oszukiwał jednak samego siebie. Bo tak naprawdę, choć wierzył, to był na
Boga niesamowicie wkurzony. Delikatnie mówiąc. Zapraszamy na wywiad z Bogdanem „Kryzys” Krzakiem, autorem
książki pt.: ,,Siema, Kryzys! O Wyciu w Samotności i Karmieniu Dobrego Wilka”, a obecnie terapeutą pracującym z uzależnioną młodzieżą w Bielsku-Białej.

DUCHOWOŚĆ

Jak wyglądało Twoje dzieciństwo?
Było bardzo trudne. Przelane alkoholem, przeżyte przemocą, brakiem miłości, akceptacji i ciepła. Brakiem rodziny, bo
rodzice się rozwiedli, gdy miałem 3 lata. Mama uciekła z innym facetem, który został później moim ojczymem, zabierając mnie i brata. Czyja wina? Mama mówiła, że ojca; tata
– że matki. A w środku piekła ja, trzylatek, któremu rozpada się świat. Po rozwodzie rodziców zostałem przydzielony
mamie. Miałem wówczas 6 lat. Natomiast mój o rok starszy
brat został przydzielony tacie. W ten sposób zostaliśmy z
bratem rozłączeni od siebie.
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Jak się pozbyć intruza?

Podobno doświadczyłeś przemocy psychicznej i fizycznej...
Tak, to prawda. Było to forma przemocowa. Przemoc fizyczna i psychiczna zarazem. Przykład? Alkohol był niestety na
porządku dziennym. Pamiętam taką sytuację: mama była w
sklepie, ja kręciłem się na karuzeli. Nagle spadłem, a karuzela huknęła mnie w głowę. Lekarz zabandażował mi głowę.
Nawet pomyślałem: „Przyjdzie tata, to zrobi to na nim wrażenie”. Stanąłem za drzwiami. Gdy ojciec wrócił pijany do
domu, uderzył mnie drzwiami w tę chorą głowę. Zabolało. miałem czas większego zaciekawienia wiarą. ZastaNie zrobiło to jednak na nim wrażenia. Doświadczyłem tego, nawiałem się, czy Jezus jest w chlebie, jak smakuje
że w ogóle nie jestem dla niego ważny. Nie liczyłem się.
opłatek. W domu nie poruszaliśmy jednak tematu
wiary. Teraz już wiem, że dzieci przeżywają wiarę do
Jak wyglądało życie u boku mamy i ojczyma?
Pana Boga poprzez wiarę rodziców. U mnie tego nie
Przede wszystkim z nowego związku mamy urodziły się było. Dodatkowo mama żyła w niesakramentalnym
dzieci. Młodszy brat i dwie siostry. A moje dzieciństwo? związku i nie uczęszczała do Komunii Świętej. A poTo było jedno wielkie pilnowanie rodzeństwa. Ponieważ tem się na tego Boga obraziłem...
mama dużo pracowała, to na mojej głowie pozostawał cały
dom. Dodatkowo - ponieważ mieszkaliśmy na parterze - to Dlaczego obraziłeś się na Pana Boga?
zdarzało mi się zwiewać przed ojczymem przez okno. Był Miałem 14 lat, w domu się nie przelewało. Bywało,
wobec nas agresywny. Schronienie znajdowałem u jego że byliśmy głodni. Pomyślałem: ,,Nie ma żadnego
szwagra. Biegłem do niego półtora kilometra. To był duży Boga”. Nie wiedziałem jeszcze, że On desperacko
facet, ćwiczył dżudo. Ojczym się go bał. Krzyczałem: „Ra- szuka ze mną relacji i naprawdę nie obrazi się, gdy
tuj!”, a on przychodził i na chwilę się uspokajało. Niestety, wywalę Mu całą prawdę.
to nie wszystko. Najgorzej było, gdy matka z ojczymem wychodzili na imprezę. Po powrocie bywało w domu ostro. Dla Skąd wzięła się ksywa „Kryzys”?
mnie jako dziecka priorytetem była ochrona rodzeństwa, Przezwisko otrzymałem, gdy miałem 13 lat, nadali
dlatego wychodziłem do przodu, by wszystko brać na klatę. mi je kumple, widząc moje dziurawe trampki, więc
Co tu dużo mówić, bywało różnie.
przyszło z biedy. W zasadzie biedy materialnej i
emocjonalnej.
Jakie było Twoje podejście do wiary?
Byłem wychowywany w wierze katolickiej. Po rozwodzie - Skoro mówisz o kumplach - później zostałeś kibolem...
mama, choć nie była zagorzałą katoliczką - kazała mi cho- Tak. Coraz bardziej ciągnęło mnie w ich stronę. Byli
dzić na msze. Chodziłem, bo musiałem. Ale nie była dla razem, a ja szukałem wspólnoty. Pewnego razu domnie istotna moja wiara. Później w okresie Komunii Świętej szło do takiej sytuacji, że im się postawiłem. Byłem

WARTOŚCI
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Dbaj o dobry pokarm

Nie trać nadziei...
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SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

5

„Po co mam się spowiadać,
JAK I TAK ZA CHWILĘ ZGRZESZĘ?”

ŚWIADECTWO
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Wyrwany z kajdan nieczystości
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cd. ze str. 1
hardy i o dziwo sprawiło to, że zostałem przez nich zaakceptowany. Nawiązaliśmy relacje. Spędzaliśmy ze sobą
mnóstwo czasu. Zacząłem jeździć na
mecze. Cała zawodówka to taka taktyka.
Chodziłem na lekcje, ale nie uczyłem się i
mówiłem nauczycielom, że mam stuprocentową frekwencję, tylko głupi jestem i
nauka mi nie wchodzi. Prosiłem też, żeby
mnie wybraniali. I taka argumentacja pomagała.
Jak wyglądało wtedy Twoje życie?
Zaczęły się kibolskie akcje. Gdy zaczynałem
się bać, piłem i znów mogłem kozaczyć.
Chodziłem po mieście i niczego się nie bałem. Mimo, że osiedla miały ze sobą ,,kosę”
(nóż - przyp. red.), nikt mnie nie ruszał.
Poza tym zawsze mogłem liczyć na ekipę.
Ekipę, z którą łączyła mnie bieda, często
emocjonalna i trudności w rodzinach. Do
tego dochodziło moje wewnętrzne rozdarcie. Z jednej strony był stadion, bójki, ulica,
a z drugiej targałem sąsiadce zakupy na
czwarte piętro. Słowem, tęskniłem za dobrem, ale wstydziłem się tego.
Podobno chciałeś odebrać sobie życie.
Dlaczego?
Na pewno miał na to wpływ system rodzinny, poczucie niechcenia, odrzucenia.
To, że czułem się nieistotny, nieważny.
Miałem tylko do wykonania coś w domu.
Była tym opieka nad młodszym rodzeństwem. To sprawiało, że gdy stawałem
nad pytaniem, co tutaj na ziemi sensownego robię, to nie mogłem znaleźć na
to pytanie sensownej odpowiedzi. Nie
chciałem, aby moje życie wyglądało tak,
że tylko się opiekuję rodzeństwem. Przerastał mnie trud życia i bycie niechcianym, nieistotnym. Teraz dziękuję Bogu
za to, że nie odebrałem sobie życia.
Co powiedziałbyś osobom, które borykają się z różnymi problemami i mają
myśli samobójcze?
Gdy ktoś ma taką sytuację, bardzo ważne jest towarzyszenie tej osobie. Po prostu - ważne, aby ktoś przy niej był. Należy
poprosić, czy mogłoby się obok takiej
osoby usiąść i pobyć. Tym bardziej, że
taka osoba czuje się osamotniona, a wyciągnięcie dłoni ku niej może dużo znaczyć. Można z nią nie tylko porozmawiać,
ale także po prostu poprzebywać w ciszy.
Jak taka osoba dostrzeże zainteresowanie z naszej strony, to wiele dla niej znaczy. Czuje się wtedy dla kogoś ważna.
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Co taka osoba ma zrobić w sytuacji,
gdy nie ma wokół siebie najbliższych osób?
To trudne, ale powiedziałbym do niej
jedno: ,,Poczekaj jeszcze...Może coś się
zmieni. Daj sobie czas. Jeżeli uda się,
poczekaj do jutra, to jest jeden dzień
dłużej. Wiem, że możesz powiedzieć,
że nic się do jutra nie zmieni, nie ma
sensu życie, ale jeśli chcesz, to możesz
chwilę poczekać”. Czasami nie trzeba
wiele mówić, wystarczy być, ktoś może
pomóc nawet swoją obecnością. Przykład? Chociażby telefony zaufania, kiedy to podczas rozmowy po prostu się
towarzyszy. Dlatego właśnie najważniejsze jest towarzyszenie.
Lata młodości to kibicowanie, alkohol oraz papierosy. Co powiedziałbyś z
perspektywy swojego doświadczenia młodym, zagubionym lub szukającym
swojej drogi - osobom?
Rozumiem ich trud. Jest on czasami
tak duży, że człowiek w beznadziei,
którą wtedy widzi, sięga po używki. Do tego czasami dochodzą próby
okaleczania się. PROSZĘ, PAMIĘTAJ...
Jeżeli zechciałbyś się zmierzyć z trudami życiowymi w inny sposób, które
sprawią, że nie będzie to droga w dół,
ale może pod górę, za to wyprowadzi
Ciebie na prostą, to chętnie Ci potowarzyszę. I może powiem Ci też coś z
własnego życia i doświadczenia, jeśli będziesz chciał. Czasami jest tak,
że to, co przeżywasz, niekoniecznie
jest Twoją drogą, nie Twoją odpowiedzialnością. Wówczas to inni ludzie
decydują o tym, jak będzie wyglądało
Twoje życie. W moim przypadku był
to rozwód rodziców, dalsze moje życie
było tego konsekwencją. Ale ZAWSZE
warto spróbować przetrwać ten trud, a
wszystko pójdzie w inną, lepszą stronę.
Będziesz widział, kiedy to się zmienia.
Dodatkowo jest wiele osób, którym się
udało. Jak innym się udało, to i Tobie
może. Daj szansę - daj sobie, swojemu
życiu, jeszcze trochę czasu.
Jakie wydarzenie spowodowało, że
zmieniłeś swoje dotychczasowe życie?
Miałem 24 lata, gdy przyszedł do mnie
brat. Była jesień 1992 roku. Podczas naszej rozmowy, któraś z moich bliźniaczek zaczęła płakać. To mnie zirytowało
i zacząłem na nią narzekać, że znowu
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płacze. Wówczas powiedziałem: „Pousuwałbym je, gdyby aborcja było dozwolona”. I wtedy mój brat odparował:
„Bogdan, Bóg nie chce zabijania. Jestem
przeciwny aborcji”. „Co? Jaki Bóg? Co ty
gadasz?” – zawrzała we mnie krew. Zacząłem krzyczeć. Wyciągnąłem z rękawa
wszystkie argumenty, łącznie z Holocaustem. „Patrz, jakie mieliśmy życie,
jaką rodzinę, a ty wyjeżdżasz z jakimś
Bogiem?”. Przy okazji rozmowy dowiedziałem się, że Darek, mój brat, dzięki
kumplowi trafił do wspólnoty „Miasto na
Górze”. Spotkał w niej Żywego Boga. Było
tam kilku moich kumpli z podstawówki,
zaczęli o mnie pytać. Ale to nie wszystko.
Nie miałem bowiem pojęcia o tym, że zanim Darek przyszedł do mnie, przez pół
roku modlił się o to, by opowiedzieć mi o
Bogu. Tak się bał. Nikt nie chciał Kryzysowi głosić Ewangelii… Mój brat się odważył. Na odchodne rzucił: „Przyjdź w środę na spotkanie. Pamiętaj, jest ktoś, kto
będzie robił wszystko, byś tam nie trafił”.
„Kto?” – zapytałem. „Diabeł”.
Co wtedy pomyślałeś?
Że niedobrze z nim. Mój brat nigdy
nie był wybitnie kościelny. Pomyślałem, że wpadł w jakąś sektę i zamotali mu w głowie. „Muszę tam pójść,
by go ratować. Gdyby mówił tylko o
Bogu, to jeszcze bym zrozumiał. Ale
diabeł? To na bank sekta!”
I wybrałeś się tam?
Ale nie chciałem tam pójść. Jeździłem
wówczas autobusami w MZK (Miejski Zakład Komunikacji – przyp. red.) i co szósty dzień miałem wolny. Spotkanie było
w środę, a ja tego dnia nie pracowałem.
Obiecałem sobie kiedyś, że nigdy w życiu
nie okłamię brata. Robiłem, co mogłem,
żeby nie pójść, ale żaden kumpel nie był
w stanie się ze mną spotkać, abym uzyskał alibi. Teraz już wiem, dlaczego...
To Bóg wyciągnął do Ciebie pomocną dłoń.
Tak. Nie znalazłszy alibi, musiałem
ostatecznie pojechać na to spotkanie do Aleksandrowic. Zresztą miałem misję – ratowania brata. Argumentem, który mnie załamał, było
słowo o diable. Pomyślałem, że jeśli
nie przyjdę, to on naprawdę uwierzy
w tego demona i sekta będzie miała
przewagę. Musiałem pójść.
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Spotkałeś tam brata?
Tak, ale stało się coś dziwnego. Nagle zaczęli do mnie podchodzić ludzie i mówić
mi: ,,Dobrze, że jesteś”. Pomyślałem, jakaś ustawka czy co? Gdybyście wiedzieli
kim jestem, to byście się tak nie cieszyli.
Wytrwałem tam do końca. Uznałem, że
sprawdzę ich wszystkich, czy jak za tydzień przyjdę, to też będą mili. Mój brat
wówczas nie wiedział, że będę. Tymczasem wszedłem i znowu usłyszałem: ,,Dobrze, że jesteś”. Zacząłem słuchać tego,
co ludzie mówili. Jeden facet przeprosił
Boga za grzech nieczystości. „Jaki porąbany gościu! Przecież słucha go setka
ludzi! W życiu nie przyznałbym się do
czegoś takiego” – pomyślałem. Ale, paradoksalnie, te słowa mnie zatrzymały.
Dały do myślenia.
Bóg zaczął działać...
Zacząłem chodzić na spotkania. Na początku zastanawiałem się nad tym, o co
w tym wszystkim chodzi. Początkowo
siadałem z tyłu i nie brałem udziału w
modlitwach. Słuchałem. Odpoczywałem od życia. Ludzie komentowali Słowo Boże, a ja stopniowo zaczynałem je
chłonąć. Zaczęło we mnie rezonować.
Byłem zdumiony, bo wychodziłem z
tych spotkań spokojny. Dało się odczuć, że ci ludzie nie udają. Emanowała
z nich radość. W pewnym momencie
poczułem, że chciałbym żyć tak, jak
oni. Powiedziałem to bratu. Powiedział,
że wystarczy, iż oddam życie Jezusowi.
Na moje pytanie: ,,Co z moimi grzechami?'', odpowiedział krótko: „Zapłacił już
za nie Jezus”. Ale to nie wszystko...
Chcesz coś nam opowiedzieć?
Stało się coś niezwykłego. Wracając
ścieżką do domu, oddałem swoje życie
Jezusowi. Powiedziałem: „Boże, jeśli jesteś, to oddaję Ci moje życie takie, jakie
jest…”. Modlitwa trwała 20 sekund. Pozornie nic się nie zmieniło. Pozornie...
Co masz na myśli?
Po trzech dniach szwagier mówi: „Bogdan, ty od trzech dni nie przeklinasz”.
A kląłem jak szewc. Nawet nie zauważyłem, że moja mowa się wyczyściła.
Dodatkowo zachwycił mnie pokój serca, który dostałem w prezencie. Żyłem
od środy do środy. W czasie modlitwy
o chrzest w Duchu Świętym ogarnęło
mnie wielkie poczucie pokoju. Płakałem. Słowa są bezradne wobec tego, co
się we mnie działo.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, a także zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych artykułów i listów.
Wydawca i redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reprodukowanie części lub całości tekstów
bez pisemnego zezwolenia jest zabronione.
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Jak zmieniło się Twoje życie?
Bóg nauczył mnie przebaczenia. Dał
mi łaskę przebaczenia ojczymowi. Gdy
kiedyś jedna z moich sióstr złamała rękę, on obwinił za to mnie. Byłem
wówczas na tyle na niego wkurzony,
że pomyślałem o jego zabójstwie i nie
bałem się więzienia. Po nawróceniu zauważyłem, że nie noszę w sercu urazy.
Przekazałem przez rodzinę, że mu odpuszczam. Nigdy się nie spotkaliśmy.
Gdy zmarł, powiedziałem nad jego grobem: „Przebaczam ci wszystko”.
Pięknie i wzruszające zachowanie...
Pan Bóg wiele ode mnie usłyszał. Otrzymałem od Boga łaskę akceptacji tego,
co mnie spotkało w dzieciństwie. Pojechałem do mamy i opowiedziałem jej
o wszystkich zranieniach, złości. Płakała, ale przyjęła te słowa. To była dobra,
spokojna rozmowa. Dwa lata później
mama umarła przy Bogu, po przyjęciu

sakramentów. Po tym wszystkim czułem, że ktoś ściąga mi z pleców niewyobrażalny ciężar. Dziś sam pracuję z
osobami uzależnionymi. Gdy patrzę na
dzieciaka, nad którym wszyscy bezradnie rozkładają ręce, wiem, że jest Bóg,
który nie zna słowa „niemożliwe”.
Dlaczego warto pomagać bliźnim?
Bo człowiek jest stworzony na obraz
i podobieństwo Boga. Pan Jezus za
każdego z nas oddał życie i dlatego,
choćby nie wiadomo jak było źle, to
nigdy nie jest tak źle, nie jest tego za
dużo, aby nie mogło się z tego dobro
urodzić. Tylko trzeba poczekać. Człowiek jest najważniejszy, do tego stopnia, że Bóg dał Swojego Syna, żeby
niósł Swój krzyż. Jest najwyższą wartością. Jeżeli mam lepiej, to warto,
aby pomógł tym, którzy nie domagają
lub mają gorzej. Jak sobie pomagamy,
to jest to najważniejsza wartość. Bóg
nam pomaga, choćby stawiając na naszej drodze odpowiednich ludzi.

Czym jest dla Ciebie obecnie wiara?
Wiara sama pochodzi z łaski. Najistotniejszym w tym wszystkim jest Bóg. Wszystko, co mam, pochodzi z Bożej łaski: dary,
jakimi mnie obdarował Stwórca; żona; to,
że mogę pracować w ośrodku uzależnień
dla młodzieży „Nadzieja” jako terapeuta;
że mnie wyciągnął z grzesznego życia i
dał siłę nawrócić się i nawracać każdego
dnia. Jedno jest pewne, człowiek sam z
siebie by dawno poległ, gdyby nie łaska
Boża. Mam także świadomość, że moje
życie nie byłoby takie, gdybym je sam zaplanował. A jest przepiękne.
Co chciałbyś przekazać Czytelnikom?
Myślę, że warto odpowiedzieć cytatem z Pisma Świętego, a konkretnie z
Pierwszego Listu do Koryntian (Hymn
o miłości): ,,Tak więc trwają wiara,
nadzieja, miłość – te trzy: największa
z nich [ jednak] jest miłość”. Miłość
jest przepiękna, wiara pochodzi z
Bożej łaski, tracimy ją i odzyskujemy
z powrotem, nadzieja jest natomiast

Znicze i kwiaty to nie wszystko...

pośrodku. Scala wiarę z miłością.
Chciałbym każdego, kto czyta ten
wywiad, zachęcić i powiedzieć, że i
u Ciebie może nadzieja scalić wiarę,
choć może życie wskazuje na beznadzieję, to z miłością - choć może nie
widać jej teraz - to wszystko może się
odbyć w twoim sercu, pozwól proszę
na chwilę takiego „szaleństwa”, a
doświadczysz nowych rzeczy. Zachowajcie nadzieję, moje życie jest tego
przykładem. Święty Paweł w liście
do Rzymian napisał o Abrahamie, że:
"wbrew nadziei uwierzył nadziei".
Dlatego, jeżeli dzisiaj umieramy z
powodu grzechów, trudności, problemów, to jest nadzieja, że jutro będzie lepiej, inaczej i wszystko pójdzie
do przodu. Pax et Bonum! („Pokój i
Dobro!” - przyp. red.).
Dziękujemy za rozmowę.

Początek listopada to szczególny czas zadumy i refleksji. Wówczas udajemy się na groby bliskich. Chyba każdy z nas zastanawiał się nad kwestią przemijania. Za każdą osobą, która odeszła z tego świata,
stoi jakaś wyjątkowa historia. Historia naszej ziemskiej tułaczki.

a także za dusze osób nam nieznanych.
Kto wie, może nikt się za nie nie modli? A
może to właśnie my, po śmierci będziemy bardzo potrzebowali modlitwy i Bóg
będzie pamiętał o naszych staraniach
względem innych? Być chrześcijaninem
to dostrzegać w drugim człowieku dobro, ponieważ zostaliśmy stworzeni na
Boży obraz i podobieństwo.

Odwiedzając groby bliskich, niejednokrotnie człowiek odczuwa smutek czy Modlitwa ratująca dusze od potępienia wiecznego
pustkę. Za tym, co już minęło, a nie wróci. Za wspomnieniami, a przede wszyst- Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ
kim za najbliższymi. To okres zadumy. Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.
Również nad kruchością ludzkiego życia,
ale i nad samym sobą. Człowiek wtedy W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi,
zadaje sobie pytania: Co nadaje mi sens którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu, przez Niepokalaną
w życiu? Co jest w nim najważniejsze? Mamę Twoją i proszę Cię:
Wielu z nas odpowiedziałoby pewnie, że
rodzina, zdrowie itp. Ale często zbyt wy- Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoją i Krew, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzysoko cenimy kwestie materialne. Na co żu, przez Najświętszą Agonię Twoją, przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia
dzień biegamy w pogoni za pieniędzmi duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie.*
i różnymi wartościami materialnymi. A
przecież w chwili śmierci nie zabierzemy * Każdorazowe odmówienie tej modlitwy uwalnia milion dusz od potępienia wiecznego.
ze sobą żadnych dóbr materialnych. To
pokazuje, co powinno być dla człowieka ogromną radość. Czy zastanawiałeś nież potrzebują naszej pomocy. Czasami
najważniejsze. Czymże jest troska o do- się kiedyś nad tym, co powoduje, że tak bardzo jesteśmy przejęci pogrzebem
bra materialne, przy trosce o duszę?
czujesz się szczęśliwszy? Odpowie- i przygotowaniami do niego, że zapomidzią na to pytanie jest pomoc i dawa- namy o podstawowej, a nawet najważWspółcześnie niestety często nie liczy nie serca drugiemu człowiekowi. I to niejszej kwestii – modlitwie za zmarłych.
się to, by kochać i dawać, ale brać i nie tylko temu z rodziny.
Właśnie te dusze najbardziej potrzebują
mieć. Tymczasem naszą powinnością
naszej modlitwy. W ten sposób możechrześcijańską jest właśnie kochać i O tej pomocy bliźnim powinniśmy zresz- my okazać im miłość. To bardzo ważne,
dawać. Dawać siebie, pomagać bliź- tą pamiętać nie tylko wobec osób żyją- aby modlić się za dusze wszystkich osób
nim. To jest coś pięknego, co sprawia cych, ale także wobec zmarłych. Oni rów- zmarłych z naszych rodzin, znajomych,

Troska o groby, kwiaty i znicze są ważne. To wyraz pamięci o zmarłych. Ale to
nie wszystko. Najważniejsza jest troska
o zbawienie bliskiej osoby. To jest najpiękniejszy prezent, jaki możemy ofiarować zmarłym. W jaki sposób możemy
im pomóc? Możemy ofiarowywać w ich
intencji Msze święte, przyjmować w ich
intencji Komunię Świętą. Możemy ofiarowywać post, starać się uzyskać w ich
intencji odpusty – częściowe lub zupełne, czyli darowanie kary doczesnej za
grzechy odpuszczone już w sakramencie spowiedzi. Pamiętajmy o modlitwie
za zmarłych. Możemy także nieść skuteczną pomoc zmarłej osobie, przebaczając jej wszystkie krzywdy, które nam
wyrządziła, zwłaszcza jeśli nie zdążyliśmy się z nią pogodzić.
PP
List do Tymoteusza 6,6-7
,,Wielkim zaś zyskiem jest pobożność
wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na
ten świat; nic też nie możemy [z niego]
wynieść.”

ŚWIĘTO ZMARŁYCH

Modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego
Pana naszego, Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami
Świętymi na całym świecie dzisiaj odprawianymi, za dusze w czyśćcu
cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w
Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim
domu. Amen.*
*Jednorazowe odmówienie powyższej modlitwy uwalnia tysiąc dusz z czyśćca.
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DUCHOWOŚĆ/WARTOŚCI

Jak się pozbyć intruza?
DUCHOWOŚĆ

Co byś zrobił, gdyby przez niedomknięte drzwi do Twojego domu wszedł nagle ktoś, kogo
zupełnie nie oczekiwałeś i nie zapraszałeś? Ktoś, kto wkradł się do niego jak złodziej, nie mając wobec Ciebie dobrych zamiarów i chcąc zniszczyć Twoje życie? Czy byłbyś zadowolony z
obecności takiego intruza w swoim domu?
Odpowiedź dla każdego z nas wydaje się chyba oczywista. Nikt z nas nie
chciałby u siebie intruza. Bo czy ktoś,
kto nie czeka na Twoje zaproszenie,
tylko wkrada się bez pozwolenia do
Twojego domu, szanuje Twoją wolność? Czy liczy się z Tobą?
Wyobraź sobie, że tak się właśnie
dzieje w Twoim sercu, gdy nie wypełnisz go Bogiem... Zły duch bowiem nie pyta się Ciebie o zgodę na
wejście do Twojego serca, nie czeka
uprzejmie na Twoje pozwolenie, lecz
czyha na każdą okazję, by siłą do niego wtargnąć. Ponieważ nie szanuje
Ciebie i Twojej wolności. Krok po
kroku, wykorzystując Twoje słabości i zranienia, będzie chciał doprowadzić Cię do upadku. Wystarczy, że
choćby lekko uchylisz drzwi swojego
serca, a wkroczy w nie z impetem.

przyniesie pokój, zgodę, łagodność, miłość. Zostanie Twoim najlepszym Przyjacielem. Na nowo
odzyskasz spokój i wewnętrzną
wolność, poczujesz radość i odzyskasz sens życia. Gdy poznasz
Jego dobroć, będziesz pragnął,
aby nigdy Cię nie opuścił.
Jeśli więc chciałbyś podjąć najważniejszą decyzję w swoim życiu i zaprosić do swojego serca Boga, możesz to zrobić, odmawiając szczerze
na przykład poniższą modlitwę:
„Jezu, chcę, żebyś był moim Zbawicielem i
Panem.
Wierzę, że jesteś Synem Boga i że umarłeś za
moje grzechy.
Wierzę również, że zostałeś wskrzeszony z
martwych i zasiadasz po prawicy Ojca, modląc się za mnie.
Proszę Cię, wybacz mi moje grzechy i odmień
moje serce, tak bym mógł być Twoim dzieckiem i żyć z Tobą na wieki.
Dziękuję Ci za Twój pokój.
Pomóż mi kroczyć razem z Tobą,
tak bym mógł Cię zacząć poznawać jako mojego najlepszego przyjaciela i Pana. Amen.”

nieważ traktuje Cię poważnie i szanuje Twoją wolną wolę, czeka na to,
aż powiesz Mu: ”Tak!” i zaprosisz Go
do swojego serca. Nie wtargnie do
niego siłą, nie będzie się narzucał.

przez różne sytuacje czy poprzez
inne osoby, będzie przypominał
Tobie, że można inaczej żyć, że
pora już wyrzucić wszystkich intruzów z Twojego serca, aby zrobić w nim miejsce dla Niego. Ale
Czasami będzie Ci się wydawało, nie naruszy Twojej wolności.
Natomiast Bóg przyjdzie do Ciebie że ktoś delikatnie, cicho puka do
na Twoje wyraźne zaproszenie. Po- drzwi Twojego serca. To Bóg po- A kiedy już do Ciebie przyjdzie,

On czeka na zaproszenie od każdego z nas.
„Gdybyśmy wiedzieli, jak bardzo kocha nas
nasz Bóg, umarlibyśmy z radości!” (św. Jan
Maria Vianney).

KG

Modlitwa pochodzi z książki pt.: „Nowa Biblia leczy. Chroniczne zmęczenie”, Dr Don
Colbert, Kraków 2016.

Dbaj o dobry pokarm
WARTOŚCI

Każdy z nas pewnie nie raz słyszał o tym, że czytanie książek jest bardzo pożyteczne. Organizowane są akcje mające na celu
propagowanie czytelnictwa. Lista zalet wynikających z czytania jest naprawdę imponująca: rozwija wyobraźnię, poprawia
pamięć, poszerza wiedzę, wzbogaca słownictwo itd. Chyba nikt nie zaprzeczy temu, że korzyści jest mnóstwo. Ale nie bez
znaczenia jest to, po jaką książkę sięgamy i jakimi treściami się karmimy...
„Nie dajcie się uwieść różnym i obcym
naukom, dobrze bowiem jest wzmacniać serce łaską, a nie pokarmami,
które nie przynoszą korzyści tym, co
się o nie ubiegają” (Hbr 13, 9).
Zajrzałam ostatnio do pewnej księgarni. Oglądając dostępne w sprzedaży tytuły, aż chciałoby się zacytować słowa
znanego rzymskiego mówcy, filozofa
i polityka - Cycerona: „O tempora, o
mores!” (czyli: „O czasy, o obyczaje!”).
Na półkach możemy znaleźć na przykład coraz więcej książek skierowanych przeciwko księżom i Kościołowi
katolickiemu czy książek, mających ze
skromnością niewiele wspólnego – a
ich okładki nierzadko przedstawiają
roznegliżowane kobiety i półnagich
mężczyzn... Często tego typu tytuły
znajdziemy wśród książek wyeksponowanych do sprzedaży. Nie trzeba się
więc jakoś szczególnie natrudzić, by na
nie trafić. Są dostępne dla każdego. Na
wyciągnięcie ręki.

Tymczasem ważne jest to, że się czyta,
ale jeszcze bardziej ważne jest to, co
się czyta. Książka powinna nas ubogacać, przekazywać pozytywne wartości,
kształtować nas jako lepszych ludzi,
przynosić nam korzyść. A jakie wartości może nieść ze sobą na przykład
książka ukazująca bycie kochanką jako
coś atrakcyjnego, zaś tradycyjną rodzinę i wartości przedstawiająca jako
przeżytek? Szczególnie, gdy sięgnie po
nią młody, rozwijający się człowiek?
Warto się więc zastanowić nad tym,
po jaki tytuł sięgamy. Wybierając go,
możemy kierować się taką wskazówką:
czy moglibyśmy usiąść i daną książkę
czytać razem z Panem Jezusem? Wybrana przez nas publikacja nie powinna nas bowiem oddalać od wiary. Ta
zasada dotyczy nie tylko książek, ale
też filmów i programów telewizyjnych,
które oglądamy. Karmiąc się niewłaściwymi treściami, mamy wypaczony
obraz świata.

Na półce z nowościami zauważyłam książkę o tematyce religijnej. Zostały tylko dwa jej
egzemplarze. Miejmy nadzieję, że to znak tego, że w świecie naszpikowanym niewłaściwymi lub szkodliwymi treściami, ludzie wciąż pragną nasycić się Słowem Bożym...
KG
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SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

„Po co mam się spowiadać,

JAK I TAK ZA CHWILĘ ZGRZESZĘ?”
Jeden z księży zwykle odpowiadał na takie stwierdzenia: „Po co pierzesz ubranie, jak
i tak za chwilę się pobrudzi?” Jest w tym jakiś sens, ponieważ grzech to „brud duszy”.
A każdy brud trzeba usunąć, aby być czystym. Grzech jest zerwaniem więzi z Bogiem,
odrzuceniem Jego miłości. Takim miejscem, gdzie możemy oczyścić „brud duszy”
jest sakrament spowiedzi.
Ewangelie opisują spotkania Mistrza z
paralitykami, trędowatymi czy jawnogrzesznikami. Biblijne uzdrowienia ciała najczęściej poprzedzone są odpuszczeniem grzechów. Jezus Chrystus po
swoim zmartwychwstaniu powiedział
do swoich uczniów:
„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22b-23).
Był to pierwszy dar Jezusa dla wspólnoty
wierzących. Słowami tymi Chrystus dał
Apostołom i ich następcom władzę odpuszczania grzechów mocą daną Ducha
Świętego, a wszystkich wierzących zobowiązał do wyznawania grzechów i w tym
sakramencie, do szukania pokoju dla zranionej przez grzech duszy.
„Kto wyjawia swe przekroczenia, temu
nie jest już Chrystus sędzią, tylko orędownikiem i opiekunem”. Każda spowiedź
niesie ze sobą obawę, lęk czy zwyczajnie
wstyd. Wiele osób z powodu ludzkiej nieśmiałości rzadko przystępuje do spowiedzi albo wcale.

„Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny
i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł
do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce
Siloam>>”.
Fragment ten kończy się rozmową o grzechu. Jakby w ten sposób Jezus chciał
nam pokazać, że nawrócenie jest czasami
bolesne, ale przynosi konkretne owoce.
Kościół w swojej mądrości podaje nam
pięć warunków dobrej i owocnej spowiedzi: rachunek sumienia, żal za grzechy,
spowiedź szczera, mocne postanowienie
poprawy, zadośćuczynienie Panu Bogu i
bliźniemu. Spośród wymienionych najważniejszy jest żal za grzechy. „Jest on
najważniejszym warunkiem spowiedzi.

Jest konieczny, aby sakrament pokuty był
przyjęty ważnie, tzn. aby łaska przebaczenia skutecznie dotknęła mojego serca.
Bez żalu za grzechy spowiedź jest nieważna, choćbyśmy spowiadali się dokładnie
i szczerze, i choćby kapłan wypowiedział
nad nami słowa rozgrzeszenia.” Prawdę
o tym odkrywamy w życiorysie św. Piotra,
który najpierw trzy razy się wyparł swego
Podobne uczucia towarzyszą nam, kiedy Mistrza, a potem żałował i gorzko zapłakał.
idziemy z jakąś dolegliwością do lekarza,
szczególnie jakąś wstydliwą. Musimy o Chrystus przebaczył Piotrowi, a On nad
wszystkim powiedzieć, niejednokrotnie brzegiem Jeziora Galilejskiego na pytanie
ze szczegółami, odpowiedzieć na pytania, Jezusa trzy razy odpowiedział:
zwyczajnie obnażyć się przed lekarzem. "Tak, Panie, Ty wiesz, że kocham Cię".
Ale to jest warunek właściwej diagnozy Rozszerzając prawdę katechizmową o
i leczenia. Czasami kuracja bywa długa i warunkach dobrej spowiedzi, możemy
bolesna, lekarstwa nieprzyjemne, ale jest sięgnąć do „Dzienniczka św. Faustyny”.
to jedyna droga do bycia zdrowym. Do
uzdrowienia wewnętrznego wiedzie taka Autorka zostawiła w swoich zeszytach
sama ścieżka.
trzy słowa dla duszy, która przez spowiedź dąży do świętości i pragnie, aby jej
Jezus jest Lekarzem duszy. On dźwiga życie przynosiło dobre owoce. „Pierwsze
nasze słabości i daje spokój sumienia. słowo to całkowita szczerość i otwartość.
Kapłan jest tylko pośrednikiem i nim chce (…) Drugie słowo – pokora. (…) Trzecie
się posługiwać Chrystus, aby wlewać ła- słowo - posłuszeństwo. Właściwie Panu
skę w serca skruszonych. „Spowiednik Bogu nasza spowiedź nie jest potrzebna,
nie jest panem, lecz sługą Bożego prze- bo On jest doskonały. Ona jest Jego prebaczenia”.
zentem dla nas. Jest potrzebna, żebyśmy
przekraczali naszą słabość i małość.
Św. Faustyna zanotowała w swoim Dzienniczku słowa, które usłyszała od Mistrza Kiedy przekraczamy naszą „wewnętrzną
o spowiedzi i spowiedniku, które zapew- małość”? Kiedy mamy odwagę nazwać
niają nas, że spowiadając się kapłanowi, po imieniu swoje grzechy i je wyznać, czyli
spowiadam się samemu Chrystusowi.
stanąć w pokorze, tzn. w prawdzie o sobie
samym. Ważne, żeby siebie nie wybielać,
Warto również przypomnieć sobie frag- nie usprawiedliwiać, bo to Bóg nas usprament Ewangelii o uzdrowieniu niewido- wiedliwia, to On nam przebacza, przygarmego od urodzenia.
nia jak Pasterz zbłąkaną owcę, wita nas
jak Ojciec syna marnotrawnego, pochyla
Jezus mógł powiedzieć słowo i niewido- się nad nami i opatruje nasze rany jak Mimy zacząłby widzieć, ale zrobił coś innego. łosierny Samarytanin.

Szczera spowiedź otwiera nas na przyjęcie przebaczenia i prowadzi do innego,
nowego, przemienionego życia, czyli do
nawrócenia.

spowiedzi przychodzimy po uleczenie;
Po drugie - po wychowanie – dusza nasza potrzebuje ciągłego wychowania,
jak małe dziecko.”

Nawrócenie po hebrajsku znaczy „powrót do domu”. Kiedy grzeszymy, mamy
wyrzuty sumienia, niepokój wewnętrzny,
nasza wola jest osłabiona, z trudem przychodzi nam czynienie dobra, brakuje nam
wewnętrznej radości. Kiedy pomyślimy o
domu pełnym miłości, gdzie panuje zrozumienie wzajemne, przebaczenie, gdzie
Ktoś na mnie czeka, Ktoś, kto mnie kocha, łatwiej sobie uświadamiamy, że nasz
grzech rani Bożą miłość, że spowiadając
się wracam do Boga, do pełni szczęścia i
wewnętrznej harmonii. Dlatego św. Augustyn napisał w swoich wyznaniach o Bogu,
który jest miłością: „Późno Cię umiłowałem (…) Późno Cię umiłowałem” .

Ktoś kiedyś powiedział, że ludzką rzeczą
jest upadać, ale diabelską trwać w upadku. Każdy grzech sprawia, że jesteśmy
jakby w wewnętrznym więzieniu, skrępowani własnymi upadkami, ale dzięki
Chrystusowi możemy powstać i zacząć
żyć na nowo.

Co nam daje spowiedź?
Jakie owoce rodzi w naszym życiu? Odpowiedź daje nam Katechizm Kościoła
Katolickiego, który wymienia szereg skutków sakramentu pokuty i pojednania:
przywrócenie łaski Bożej, zjednoczenie
w przyjaźni z Bogiem, pojednanie z Bogiem, pokój i pogoda sumienia, duchowa
pociecha, „zmartwychwstanie duchowe”,
przywróce nie godności i dóbr życia dzieci
Bożych, pojednanie z Kościołem.
Święta Faustyna, która całym swoim
życiem wychwalała Miłosierdzie Boże,
wskazuje jeszcze na inne owoce, dla
których warto przystępować do pokuty:
„Ze spowiedzi świętej powinniśmy odnosić dwie korzyści: Po pierwsze - do

Przecież już święty Augustyn napisał, że
„Początkiem dobrych czynów, jest wyznanie złych”. Dzięki spowiedzi i pokucie,
gdzie Pan Jezus nie potępia nas, ale nam
przebacza, możemy inaczej myśleć i działać. Nasze życie staje się taką czystą kartą,
którą możemy zapisać z Bogiem.
x. MK
1 Por. Mt 9,1-8
2 Por. Mt 8,1-4
3 Por. J 8,1-11
4 Cytat za Biblią Tysiąclecia. Wyd. V
5 Katechizm Katolickie dla Ludu Bożego. Część
III. Nauka o Środkach Łaski. Mikołów-Warszawa
1906. Str. 152
6 Katechizm Kościoła Katolickiego 1466
7 Por. J 9,1-41
8 J 9, 6-7
9 Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Diecezji Sandomierskiej. Żal za grzechy najważniejszym
warunkiem dobrej spowiedzi!. https://diecezjasandomierska.pl/zal-za-grzechynajwazniejszymwarunkiem-dobrej-spowiedzi/
10 Por. J 21,15-19
11 Por. Święty Augustyn. Wyznania. Przeł. Z. Kubiak. Warszawa 1982. Księga I i X
12 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego 14681469
13 Dzienniczek Siostry Faustyny. Część I. Nr 377
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ŚWIADECTWO

WYRWANY Z KAJDAN NIECZYSTOŚCI
ŚWIADECTWO

Kiedy patrzę wstecz na swoje życie, dochodzę do wniosku, że żyłem, nie zdając sobie sprawy z
tego, co czyniłem. Do czasu
Wychowałem się w rodzinie pełnej miłości.
Jednak z powodu dużej ilości obowiązków
w pracy, rodzice nie poświęcali mi odpowiednio dużo czasu. Oczywiście, głodny
nie chodziłem, w ubrać się co miałem, ale
brakowało czasu na kształtowanie sposobu myślenia małego człowieka. Priorytetem było zapewnienie bytu i zabezpieczenia materialnego. Rodzice, choć wierzący,
nie uczęszczali do kościoła. Chyba, że w
święta kościelne. A ja? Bardzo rzadko chodziłem na niedzielne msze i ciężko mi było
na nich wysiedzieć. Nudziły mnie. Były
według mojego ówczesnego myślenia jak
jakiś powtarzający się rytuał: teraz uklęknijmy, teraz wstańmy, pomódlmy się itd.
Zupełnie tego nie czułem. Teraz wiem
dlaczego. Zabrakło mi fundamentu. Fundamentu, który również uchroniłby mnie
przed zagrożeniami stojącymi przed młodym człowiekiem. Zabrakło prawdziwej
wiary. Dziś już wiem, że rośnie ona mądrze
dzięki przekazaniu jej przez rodziców.

ści. Spotykałem się z innymi dziewczynami, zdradzałem moją ówczesną dziewczynę. Tłumaczyłem sobie, że jestem młody,
fizyczność to normalność i jeśli nie otrzymuję jej wystarczająco dużo w związku, to
nie ma nic złego w szukaniu jej na zewnątrz.
Oprócz tego ciągle tkwiłem uwikłany w
pornografię. Żyłem tak, nie przejmując się
Gdybym miał wskazać, kiedy pojawił się u tym wszystkim i nie uważając tego za coś
mnie problem z nieczystością, musiałbym niewłaściwego.
cofnąć się do okresu samego dzieciństwa.
Pamiętam, jak miałem 5 lat, to już wtedy Kościół traktowałem po prostu jako budyzacząłem dotykać się w intymne miejsca. nek, do którego wpadałem bez żadnych
To był dopiero początek... Okres szkoły refleksji, szybko odmawiając Zdrowaś
średniej przywitał mnie burzą hormo- Maryjo, więc trudno było mówić o prawnów. Trzeba było dać temu upust. Miałem dziwej wierze. Taka sytuacja trwała do
na to jeden sposób – onanizowanie się, śmierci mojego ojca. Po jego śmierci muoglądanie tzw. ,,świerszczyków”, filmów siałem pójść do spowiedzi, żeby móc godpornograficznych. W tym okresie w ogóle nie go pożegnać. Żyłem wtedy w związku
nie chodziłem do kościoła, a u spowiedzi niesakramentalnym z dziewczyną, z którą
byłem ostatni raz w okresie szkoły podsta- mieszkałem. Jakież było moje oburzenie,
wowej. Po prostu nie czułem takiej potrze- kiedy ksiądz nie udzielił mi rozgrzeszenia.
by. Za to nie gardziłem prasą ze zdjęciami Powiedział mi, że powinienem wziąć z nią
nagich kobiet, czy oglądaniem filmów ślub. Zrozumiałem dopiero później, że
erotycznych. Wciągałem się. Później za- pewne sprawy są zarezerwowane TYLKO
częły się pierwsze podrywy (wiele z nich dla małżeństwa. Chodzi o wspólne mieszmiało miejsce na ulicach), randki, wyjścia kanie i współżycie ze sobą.
ze znajomymi na dyskoteki. Nie liczyła się
dla mnie chęć poznania kobiety, znaczenie Wprawdzie nadal nie przystępowałem do
miała tylko ich ilość. Im więcej, tym lepiej. spowiedzi, ale zacząłem chodzić co niedzieMoim celem było uwodzenie kobiet. Potra- lę do kościoła. Bóg zaczynał powoli działać
fiłem codziennie jakąś dziewczynę pode- w moim życiu. Niecały rok później rozstałem
rwać. Oprócz tego mnóstwo nieczystości. się z moją ówczesną narzeczoną. Miałem w
Nie było tygodnia, żebym się nie onanizo- sobie taką złość, że ten związek się rozpadł,
czułem złość do niej, nie potrafiłem sobie
wał. Byłem uwikłany w pornografię...
z tym poradzić. Chciałem wykorzystywać
Nie potrafiłem żyć w czystości. Ciągle upadałem, nie zdając sobie sprawy z tego,
co tak naprawdę robię i w jakim bagnie
tkwię. Tłumaczyłem sobie, zabijając wyrzuty sumienia, że to normalne w okresie
dojrzewania, że każdy tak robi itp. Tym
samym szukałem usprawiedliwienia. W
końcu poznałem dziewczynę i zamieszkaliśmy ze sobą. Nie widziałem nic złego we
wspólnym mieszkaniu z dziewczyną przed
ślubem i we współżyciu ze sobą. Nie przeszkadzało mi to podrywać dziewczyn na
ulicy, czy cały czas przesiadywać na portalach randkowych. Ten nawyk pozostał mi
jeszcze na długie lata. Nie potrafiłem być z
jedną dziewczyną i dochować jej wierno-

kobiety, bawić się ich uczuciami. Pewnego dnia zadzwoniła do mnie moja przyjaciółka, mówiąc, że wraca z Mszy świętej o
uzdrowienie i uwolnienie. Tak mnie zachęciła, że stwierdziłem, iż wybiorę się do tego
miejsca, jeśli akurat nie będę miał nic ciekawego do zrobienia. Pojechałem na tą Mszę.
Byłem w bardzo złym stanie. Zniewolony
pornografią i nieczystością. Stał się cud. Na
spotkaniu kapłan miał rozeznanie i powiedział, że są tutaj osoby, które przyjechały po
raz pierwszy i one czują wahania nastrojów
– od euforii do skrajnego smutku i przygnębienia. Tak właśnie się w tamtym okresie
czułem. Bóg dotknął mnie wtedy Swoim
Miłosierdziem. Po jakiś dwóch tygodniach
od tej Mszy, gdy pewnego razu siedziałem
w domu, ze zdziwieniem zauważyłem, że
zniknął problem nieczystości! Zostałem
uzdrowiony z czegoś, z czym miałem problem przez całe życie! Dokonał tego Bóg. To
było niesamowite uczucie. Zdarzały się czasem pokusy, w końcu ciało człowieka jest
narażone na namiętności, ale dzięki Bożej
łasce, można sobie z tym poradzić. Trzeba
zaufać Bogu i Jemu wszystko oddać.
Kiedyś w ogóle nie wyobrażałem sobie życia bez seksu, a teraz żyję w czystości. Nie
dość, że Bóg mnie wyciągnął z bagna nieczystości, dał mi łaskę nawrócenia (dzięki której wciąż się nawracam), to dał mi
największy skarb w postaci mojej obecnej
narzeczonej. Po rozstaniu z poprzednią myślałem, że nie uda mi się spotkać miłości i że
tamta miłość była największa. Nic bardziej

mylnego. Bóg postawił na mojej drodze
właściwą kobietę, dając mi miłość, jakiej
do tej pory nie doświadczyłem, a jakiej szukałem całe życie. Ta sytuacja pokazuje, że
dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i jeśli nam wydaje się, że nasza sytuacja jest
tak beznadziejna, że nic dobrego już nas
w życiu nie spotka, Bóg z każdej, nawet
najgorszej sytuacji może wyprowadzić
dobro. Jeśli się do Niego zwrócimy i zaufamy Mu. Boże plany na nasze życie są najlepsze, bo w końcu kto, jeśli nie wszechmocny
i wszechwiedzący Bóg, wie, co jest dla nas
najlepsze?
Nigdy nie jest za późno na zmianę swojego życia. To my opuszczamy Boga, przywiązując się do grzechu i błądząc, ale On
nigdy nas nie opuszcza i zawsze jest gotowy wyciągnąć do nas pomocną dłoń.
Czeka tylko na znak z naszej strony, bo
nie wchodzi na naszą wolną wolę. W
moim przypadku punktem zwrotnym
do rozpoczęcia przemiany mojego życia było to, że postanowiłem pojechać
za namową mojej przyjaciółki na Mszę
świętą. Resztą zajął się Bóg.
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego,
że grzesząc nieczystością, otwiera się na
działanie zła w swoim życiu i wchodzi w
grzechy ciężkie. Jeśli pozostając z kimś w
związku, żyjemy w czystości, to nasza miłość nie jest miłością egoistyczną. Bo myślimy wtedy o dobru i zbawieniu osoby,
którą naprawdę kochamy. Nie wykorzystujemy jej wtedy do zaspokajania swoich
potrzeb. W końcu taki związek ma szansę
na wytrwanie w przyszłości bez zdrad.
,,Żyj tak, abyś przyczyniał się do zbawienia
twojej dziewczyny” - te słowa usłyszałem
kiedyś od pewnego księdza. Żyjąc w czystości, uczymy się szacunku do drugiej
osoby, ale też do własnego ciała. Ono jest
przecież Świątynią Ducha Świętego.
Pamiętajmy, że Jezus poszedł na krzyż i tak
wiele wycierpiał za nasze grzechy. Każdy
grzech nieczystości, którego dopuszczamy
się w swoim życiu jest biczowaniem bezbronnego ciała Pana Jezusa. Dlatego miejmy przed oczami obraz Jezusa Chrystusa
umęczonego i jeżeli przyjdzie nam walczyć
z pokusami czy słabościami, to prośmy
Boga o łaskę. Warto zwracać się też o łaskę
czystości do Świętego Józefa.

Modlitwa o uproszenie cnoty czystości

Święty Józefie, Stróżu i Ojcze Dziewic, Twojej wiernej straży została powierzona sama Niewinność - Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna;
przez ten podwójny Skarb Tobie powierzony, Jezusa i Maryję, błagam
Cię, strzeż mnie od wszelkiej nieczystości i pomóż zachować czystość,
abym myślą nieskalaną, sercem niewinnym i czystym ciałem zawsze
służył Jezusowi i Maryi w jak największej czystości. Amen.
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Polecił go namalować sam Jezus
MIŁOSIERDZIE

„Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi,
a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały” (Dz. 48).
Takie obietnice Pana Jezusa związane z
obrazem: „Jezu, ufam Tobie!” zapisała
w swoim Dzienniczku Siostra Faustyna.
To jeden z najbardziej znanych obecnie
na świecie wizerunków Chrystusa Zmartwychwstałego. Widoczny na nim Jezus,
ubrany w białą szatę, prawą rękę ma podniesioną w geście błogosławieństwa, a
lewą dotyka szaty na piersiach, wskazując na Swoje Serce. W takiej postaci Pan
Jezus ukazał się Siostrze Faustynie po
raz pierwszy 22 lutego 1931 roku w Płocku. Otrzymała ona polecenie namalowania obrazu według tego widzenia. Zanim
jednak obraz został namalowany, Siostrę
Faustynę spotkało wiele trudów i przykrości związanych z jego powstaniem. Z
jednej strony Pan Jezus przynaglał ją do
wykonania Jego polecenia, zaś z drugiej
strony spotykała się z niedowierzaniem
ze strony spowiedników i przełożonych,
co sprawiało jej ogromny ból.

Przychodziła przynajmniej raz w tygodniu przez pół roku do pracowni malarza, wskazując, co należy poprawić i jak
obraz powinien wyglądać.

Autorem pierwszego obrazu Jezusa Miłosiernego namalowanego w 1934 roku
według wskazówek Siostry Faustyny był
wileński artysta Eugeniusz Kazimirowski. W powstanie obrazu zaangażowany był również ksiądz Michał Sopoćko
– spowiednik i kierownik duchowy Siostry Faustyny. Pragnęła ona, aby obraz
przedstawiał Pana Jezusa dokładnie takiego, jakiego zobaczyła w swojej wizji.

Charakterystycznym elementem obrazu
Bożego Miłosierdzia są dwa wielkie promienie wychodzące z piersi Pana Jezusa:
jeden czerwony, drugi blady. Pan Jezus
wyjaśnił Siostrze Faustynie, co one oznaczają: „Te dwa promienie oznaczają
krew i wodę – blady promień oznacza
wodę, która usprawiedliwia dusze;
czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz... (…) Szczęśliwy,

Gdy zobaczyła obraz namalowany przez
artystę, zasmuciła się, gdyż nie był on tak
piękny, jak to widziała w swoich przeżyciach mistycznych. Zapisała w Dzienniczku taką rozmowę z Panem Jezusem na
temat obrazu: „W pewnej chwili, kiedy
byłam u tego malarza, który maluje ten
obraz, i zobaczyłam, że nie jest tak piękny, jakim jest Jezus – zasmuciłam się tym
bardzo, jednak ukryłam to w sercu głęboko. (…) powróciłam do domu. Zaraz
udałam się do kaplicy i napłakałam się
bardzo. Rzekłam do Pana: Kto Cię wymaluje tak pięknym, jakim jesteś? - Wtem
usłyszałam takie słowa: Nie w piękności
farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce mojej” (Dz. 313).

kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga”
(Dz. 299). Przedstawiony na obrazie Jezus nie stoi w miejscu, ale idzie w kierunku patrzącego na obraz. Wychodzi On
bowiem z przesłaniem Bożego Miłosierdzia do każdego z nas. Prawą ręką błogosławi patrzącego na obraz – pragnie
błogosławić każdemu, kto zaufał Jego
Miłosierdziu. Umieszczone z polecenia
Pana Jezusa na obrazie słowa – Jezu,
ufam Tobie! - są wezwaniem do ludzkich
serc o ufność w Boże Miłosierdzie.
„Przez obraz ten udzielać będę wiele
łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego” (Dz. 570).
Jest to obraz niezwykły, gdyż jego współautorem jest sam Pan Jezus. Obraz ma
pełnić rolę naczynia do czerpania łask
i przypominać o postawie miłosierdzia
wobec bliźnich. Z ufną modlitwą i spełnianiem uczynków miłosierdzia związana
jest obietnica uzyskania wszelkich łask,
które będą zgodne z wolą Bożą, a także
łaska zbawienia, łaska dużych postępów
na drodze chrześcijańskiej doskonałości
oraz łaska szczęśliwej śmierci.
KG
W artykule wykorzystano cytaty z Dzienniczka
św. Faustyny Kowalskiej.

DUCHOWOŚĆ ODWAŻNA OJCA WENANTEGO KATARZYŃCA
SŁUGA BOŻY

Duchowość odnosi się do życia wewnętrznego człowieka, do systemu pewnych wartości, którymi człowiek pragnie się kierować i nimi
żyć. Potrzeby duchowe człowieka są bardzo silne, chociaż nie tak krzykliwe, dlatego tak mało się dzisiaj o nich mówi, pozostają gdzieś w
cieniu, czy na marginesie zabieganego życia naszej codzienności.
Ale życie bez wartości duchowych,
wcześniej czy później prowadzi na
manowce i bardzo często bywa, że
człowiek gubi w gąszczu swoich codziennych spraw to, co najważniejsze, a nawet gubi samego siebie. W
konsekwencji coraz więcej jest osób
chorych psychicznie, alkoholików,
narkomanów, przestępców i samobójców, rośnie liczba rozbitych rodzin, nieszczęśliwych dzieci i młodych ludzi, którzy nie są w stanie
podjąć podstawowych zadań w małżeństwie, rodzinie, pracy zawodowej
i społeczeństwie.

czeniu, miejscu pracy, ale także w
naszych małżeństwach i rodzinach. A
współcześnie coraz więcej młodych
ludzi boi się postawić sobie pytanie
o to, kim jestem, po co żyję, czy mam
odwagę żyć zgodnie z zasadami. Tęsknota za wartościami duchowymi
jest już nieraz tak silna, że potrzeba
kogoś, kto wskaże drogę wyjścia z
matni poplątanych ścieżek, ludzkich
hipokryzji, cwaniactwa, „wyścigu
szczurów”…

cji i materializmu jest dzisiaj przeogromny, jednak pytanie o człowieka i sens jego życia nie traci na swojej
aktualności.

A zatem co trzeba zrobić, aby rozpocząć „walkę” o siebie, aby nie zatracić
się całkowicie? Odpowiedź na to pytanie daje nam dzisiaj w pewnym stopniu życie i postawa Ojca Wenantego
Katarzyńca. Cichy, pokorny, odważny
w swojej duchowości. Warto zapoznać się z jego życiem i duchowością,
Ale, aby lepiej zrozumieć, czym jest choćby poprzez biografię: „Zwyczajduchowość, trzeba się najpierw za- ne życie, niezwykły człowiek”.
stanowić nad podstawowym pytao. Edward Staniukiewicz
Dostrzegamy to coraz częściej i w niem: „kim jest człowiek?”, „kim ja
naszych środowiskach, naszym oto- jestem?” I chociaż postęp cywiliza-
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Kościół ośmiu cudów
W widłach Dunajca i Białki na Podhalu, niedaleko Jeziora Czorsztyńskiego (województwo małopolskie), stoi
jeden z najcenniejszych drewnianych
kościołów w Polsce. W nim filmowy
Janosik brał ślub z Maryną. To Kościół
pod wezwaniem Świętego Michała
Archanioła w Dębnie Podhalańskim.
Co ciekawe, został on zbudowany bez
użycia gwoździ.
Usytuowany w centrum wsi kościół,
wzniesiono w drugiej połowie XV wieku,
z drewna modrzewiowego i jodłowego.
Został on wpisany na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego
UNESCO. Przetrwał do naszych czasów
w niemal niezmienionym kształcie od
momentu powstania, czyli od ponad 500
lat. Stało się tak dzięki temu, że był kościołem filialnym i w związku z tym, nie
dokonywano w nim zmian i modyfikacji,
które wprowadzano, zgodnie z panującą
modą, w kościołach parafialnych. Jedyną rozbudową było dobudowanie wieży
w 1601 roku, a później całość otoczono
podcieniami, tzw. sobotami.

Parafia św. Michała Archanioła 34-434 Dębno, ul. Kościelna 42, tel. 18 275 17 97, http://debno.jdm.host

trzema osobami. W środkowej części stoi
Matka Boża trzymająca Dzieciątko Jezus,
a obok Niej, z jednej strony Święty Michał
Archanioł z mieczem i wagą – symbolem
sprawiedliwości, a z drugiej strony Święta
Katarzyna Aleksandryjska z mieczem i kołem – symbolem męczeństwa. Na skrzydłach tryptyku zostały przedstawione
postacie świętych: Jana Ewangelisty i Stanisława oraz Jana Chrzciciela i Mikołaja.
W górnej części ołtarza znajduje się scena
Ukrzyżowania. W tryptyku tym możemy
zauważyć elementy dwóch epok: przejście od gotyku do renesansu, co zaznacza
się na przykład w bardziej realistycznym
przedstawieniu postaci świętych.

Po wejściu do kościoła, uwagę zwiedzającego zwraca bardzo bogata polichromia pokrywająca wnętrze świątyni.
Zachwyca ona różnorodnością wzorów
i barw. Pochodzi z przełomu XV i XVI
wieku i jest wykonana za pomocą tzw.
patronów, czyli specjalnych szablonów.
Szablony te wykonywano z papieru lub
skóry, przykładano do drewnianej poNa drewnianej belce - zwanej belką tęwierzchni i pokrywano farbą. W kościele
czową, charakterystyczną dla gotyckich
doliczono się 77 motywów, przeważnie
kościołów - znajduje się najstarszy zabygeometrycznych i roślinnych.
tek świątyni – gotycki krzyż z około 1380
roku. Z gotyckiego wyposażenia kościoOłtarz główny zdobi tryptyk przedstała zachowały się: rzeźba Świętego Mikowiający tzw. Świętą Rozmowę, pomiędzy

łaja, a także ambona, drewniane tabernakulum, ława kolatorska oraz nakrywa
chrzcielnicy. Warto podkreślić, że te
przedmioty użytkowe z gotyku możemy
oglądać w oryginalnym wnętrzu, dla którego zostały wykonane, a nie w muzeum,
gdzie zazwyczaj przechowuje się rzadko
ocalone z tej epoki przedmioty użytkowe. Są też słynne cymbałki znajdujące
się przy ołtarzu, używane podczas nabożeństw zamiast dzwonków kościelnych.
Ich niezwykłość polega na tym, że zupełnie odwrotnie niż w normalnych cymbałkach – najdłuższa i najgrubsza płytka
wydaje dźwięk najwyższy, zaś najkrótsza
i najcieńsza – najniższy. Są jednym z pięciu takich instrumentów na świecie.
We wnętrzu możemy podziwiać wiele
pięknych obrazów, rzeźb, chorągiew z
przedstawieniem Świętego Stanisława
(podobno zostawił ją tu Jan III Sobieski,
wracając spod Wiednia), obrazki malo-

Twoja pomoc będzie cenna...
Masz otwarte serce i chcesz pomóc osobom najbardziej potrzebującym pomocy?
Gazeta katolicka ZiarnoNadziei to bezpłatny miesięcznik tworzony charytatywnie przez grupę młodych świeckich osób
pod opieką duchową o. Edwarda Staniukiewicza z Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej.
Wydawanie gazety możliwe jest jedynie dzięki dobrowolnym wpłatom od osób dobrego serca, chcącym pomagać bliźnim.

Dowolną ofiarę płynącą z serca należy wpłacać na następujące konto:
Nazwa banku: Eurobank Paweł Pusz

nr konta: 13 1470 0002 2023 7315 2000 0001

UWAGA! Prosimy w tytule przelewu podać: Darowizna na druk gazety ZiarnoNadziei.

Dla darczyńców:

W każdą trzecią sobotę miesiąca o godz 8.00
w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w
Kalwarii Pacławskiej odbywa się Msza Święta w intencji wszystkich darczyńców.
Transmisja na żywo z Mszy Świętej dostępna
jest na stronie: kalwaria.franciszkanie.pl

Dziękujemy z całego serca w imieniu wszystkich osób, do których
gazeta będzie mogła dotrzeć dzięki Państwa pomocy. W myśl hasła:
,,Przez ludzi dla ludzi”, każdy, kto wpłaci nawet symboliczną kwotę,
przyczyni się do głoszenia Słowa Bożego, do pomocy bliźnim. Liczy się
każda, nawet najmniejsza wpłata płynąca prosto z serca.

wane na szkle (jeden z nich przedstawia
Świętą Apolonię z ogromnymi szczypcami w dłoni – patronkę dentystów). W
kościele znajduje się również kopia najstarszego w Polsce obrazu sztalugowego
z roku 1280. Odkryto go przypadkowo,
w czasie remontu ogrodzenia kościoła i
sobót. Przedstawia on Świętą Katarzynę
i Świętą Agnieszkę. Oryginał przechowywany jest w Krakowie.
Ten podhalański kościółek z zewnątrz
na pozór nie różni się zbytnio od innych
drewnianych kościołów położnych na
Podhalu. Jednak zwiedzając jego wnętrze i poznając jego historię, trudno
się dziwić, że nazywa się go kościołem
ośmiu cudów. Warto tu przyjechać i poznać je wszystkie.
KG

Dotarcie gazety:
- szpitale,
- hospicja,
- ośrodki pomocy społecznej,
- domy pogodnej starości,
- domy samotnej matki,
- domy dla bezdomnych,
- ośrodki terapii i uzależnień,
- zakłady i schroniska dla nieletnich,
- zakłady karne i areszty śledcze
(cała Polska),
- ulice Warszawy.
Czekamy na opinie o gazecie oraz
na świadectwa. Jesteśmy otwarci
na współpracę.
Wszelkie uwagi prosimy kierować
na adres email:
redakcja@ziarnonadziei.pl lub też
telefonicznie pod numer
501 783 593.

„Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie
żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem ochotnego dawcę miłuje
Bóg” (2 List do Koryntian 9,7).
Bóg zapłać za zrozumienie i wsparcie!

