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◀ Odprawiamy Msze święte w bu-
dynku, który może się zawalić w cza-
sie zwykłej ulewy. Dlatego największą 
potrzebą na dziś jest budowa nowej 
kaplicy – wystarczająco dużej, żeby 
mogła pomieścić wiernych i zapew-
nić swobodne prowadzenie modlitw 
oraz odprawianie liturgii.

Jaki kościół zamierzacie wybudo-
wać?

Mam przygotowany projekt koś-
cioła na 364 miejsca siedzące. Ma 
być to wysoki budynek, częściowo 
otwarty, który zapewni wentylację 
powietrza. Kościół został zaprojek-
towany przez miejscowego archi-
tekta, który zrzekł się honorarium. 
Podobnie uczyniła większość inży-
nierów pomagająca w realizacji bu-
dowy. Niestety, pandemia, a teraz 
wojna na Ukrainie, spowodowały 
wzrost cen materiałów budowla-
nych i cen paliwa. Dlatego potrzeb-
na jest nam pomoc z zewnątrz, 
żeby zrealizować ten projekt.

Co by Ksiądz powiedział osobom, 
które stwierdziłyby, że liczy się je-
dynie pomoc humanitarna, a nie 
budowa kościoła? 

Mamy bardzo dużo młodych 
ludzi uczestniczących we Mszach 
św. niedzielnych. Obecny budynek, 

zwłaszcza w czasie deszczu, nie daje 
ochrony. Tak jak wspomniałem, 
obecna konstrukcja w każdej chwili 
grozi zawaleniem. Po bierzmowaniu 
bardzo dużo młodzieży zaangażo-
wało się w życie wspólnoty. Mamy 
ponad 50 ministrantów, chór mło-
dzieżowy, liczący ponad 100 osób. 
Filipiny to takie miejsce na świecie, 
że ludzie wciąż uczęszczają tłumnie 
na nabożeństwa. Po wybudowaniu 
domów dla ofiar tajfunu, potrzebuje-
my zbudować dom Boży, gdzie moż-
na będzie oddawać chwałę Bogu.

W jaki sposób te projekty zmienią 
życie mieszkańców?

Chcemy zbudować kościół i boi-
sko do koszykówki, bo taka jest po-

trzeba tej wspólnoty. Boisko dla cia-
ła i kościół dla ducha. Św. Stanisław 
zachęcał, żeby iść tam, gdzie są naj-
większe potrzeby, gdzie ludzie są za-
niedbani duchowo. Chociaż ludzie 
tutaj są bardzo pobożni, to brakuje 
im formacji duchowej, sakramen-
talnej. Przez ostatni rok ochrzciłem 
ponad sto osób, z czego siedem-
dziesiąt to ludzie dorośli. Najstarsi 
z nich mieli ok. siedemdziesięciu 
lat. Ponad dwieście dzieci i mło-
dzieży zostało przygotowanych do 
sakramentu bierzmowania. Przygo-
towałem również ponad sto dzieci 
do pierwszej Komunii świętej i to 
wszystko w starej szopie na mate-
riały budowlane. Dlatego potrzebny 
jest nam kościół, aby zapewnić im 
dalszą formację duchową.

Chciałby Ksiądz coś przekazać 
naszym Czytelnikom?

Chciałbym bardzo serdecznie 
podziękować za modlitwę i wszel-
kie ofiary. Zdaję sobie sprawę, że 
wielu Polaków jest obecnie w trud-
nej sytuacji materialnej m.in. z po-
wodu na wojny na Ukrainie. Mimo 
to ofiarność moich rodaków nie 
przestaje mnie zaskakiwać. Tym 
bardziej jestem wdzięczny i pełen 
nadziei, że uda mi się dokończyć 
budowę kościoła na Filipinach. 
Powstaje on na chwałę Bożą i dla 
potrzeb ludzi, którzy zostali po-
wierzeni naszej mariańskiej opiece. 
Bóg zapłać! ■
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Spojrzenie nie jest tylko aktyw-
nością oczu, ale także serca. 

Można patrzeć, ale nie widzieć. 
Można się czemuś lub komuś przy-
glądać, ale nie dostrzec tego, co 
istotne. Ważne zatem jest to, aby 
nasze spojrzenie było owocem ko-
chającego serca. Jakie wówczas bę-
dzie?

Spotkanie z Maryją pomaga 
nam kształtować życiową postawę. 
Uczy nas też takiego spojrzenia, 
które będzie uważne i wrażliwe, 
mobilizujące do czynu i dostrzega-
jące to, co najważniejsze. 

Mieć uważne spojrzenie
Obecność Maryi w Kanie Ga-

lilejskiej pozwala nam odkryć, 
w jaki sposób Ona patrzyła na ludzi 
i świat. Jej spojrzenie było uważne, 
ponieważ patrzyła sercem wypeł-
nionym miłością. Dzięki temu po-
trafiła dostrzec to, czego inni nie 
zauważyli. Tylko miłość otwiera 
oczy, aby naprawdę widziały.

W dzisiejszym świecie potrzeba 
ludzi, których wrażliwość odkrywa 
najgłębsze ludzkie potrzeby. Uważ-
ne spojrzenie prowadzi do przemia-
ny świata. Każdy z nas jest zaproszo-
ny do tego dzieła. Przecież docierają 
do nas obrazy, na które nie możemy 

patrzeć obojętnie. Ich recepcji nie 
można ograniczać do zaspokojenia 
ciekawości. Trzeba czegoś więcej.   

Zobaczyć i działać
Nie wystarczy zobaczyć, ale 

trzeba też i działać. Maryja w Ka-
nie daje nam właśnie przykład ta-
kiej postawy. Dostrzegła brak wina 
i z tym problemem poszła do Jezu-
sa, aby Mu o tym powiedzieć, aby 
Mu go powierzyć. Wiedziała, że 
tylko On jest go w stanie rozwiązać. 

Codziennie dociera do nas wiele 
obrazów. Dotyczą ludzi i ich spraw, 
często trudnych i bolesnych. Uważne 
spojrzenie pozwala nam je tak zo-
baczyć, że odczujemy w sercu przy-
naglenie, aby pospieszyć z pomocą. 
Czyńmy to z wiarą, czyli najpierw 
powiedzmy o wszystkim Jezusowi, 
a potem czyńmy wszystko, co nam 
powie. Potrzebuje naszych oczu, 
uszu, rąk i nóg. Jest w naszym sercu, 
aby poprzez nas kochać ludzi. Jeste-
śmy Mu potrzebni.

Towarzyszyć
Czasami niewiele możemy zrobić 

dla drugiego człowieka. Odczuwa-
my bezsilność i patrzymy bezradnie. 
Co wtedy? W takiej sytuacji znalazła 
się Maryja pod krzyżem. Nie mogła 
Jezusa z niego zdjąć, nie mogła prze-
konać oprawców, aby Go uwolnili, 
nie miała znajomości wśród moż-
nych tego świata, aby Jej pomogli 
uratować Syna. Maryja stała wiernie 
i patrzyła z miłością. Jej spojrzenie 
było współczujące i bezgranicznie 
kochające.  Pełne ufności Bogu. 

Ważne, aby umieć towarzyszyć 
spojrzeniem, nawet w chwilach po 
ludzku beznadziejnych. Dotyczy to 
zwłaszcza towarzyszenia umierają-
cym. W takich chwilach nie można 
uciekać, nie można odwracać oczu, 
ale trwać i kochać – spojrzeniem 
przekazując miłość, którą Bóg wle-
wa do naszego serca. 

Patrzmy zatem sercem, a wtedy 
dostrzeżemy Boga w drugim człowie-
ku oraz w świecie, który nas otacza. ■

Spojrzenie Matki
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